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AA magyar oktatáspolitika, oktatásügy jelentõs
átalakulás elõtt áll, mind a közoktatásban, mind
a felsõoktatásban szükségesek a változások.
Szellemi elit képzése minden versenyképes
nemzet számára kiemelkedõen fontos feladat.
De milyen és mekkora felsõoktatásra van szük-
sége az államnak? Ahhoz, hogy a kérdést meg-
válaszolhassuk, elõször érdemes elgondolkodni
az állami szerepvállalásról. Mivel a szakképzett

munkaerõ a mindenkori kormányzat gazdaság-
és társadalompolitikai céljainak megvalósítását
szolgálja, így az államnak több területen kell
beavatkoznia az oktatás irányításába, szervezé-
sébe. Szerepet kell vállalnia abban, hogy meg-
határozza az oktatáspolitika fõbb irányait, eh-
hez hozzárendelje a szükséges eszközöket,
megteremtse a jogszabályi kereteket. Az állam
gazdasági szempontból egyrészt az intézményi
kereteket biztosítja (épületetek tart fenn, okta-
tókat foglalkoztat stb.), másrészt az oktatásban
résztvevõk számára teremti meg a feltételeket
(kollégiumi ellátás, ösztöndíj stb.). Az állam
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azért teszi ezt, mert az adófizetõ állampolgá-
rokon keresztül az oktatásért cserébe bizonyos
megtérülést vár.

A felsõoktatásban résztvevõk speciális érdek-
közösséget alkotnak, ebben az érdekközösség-
ben a végsõ cél mindenki számára egy „elõnyös
üzlet” megkötése. Az „eredmény” jelentõsen
függ attól, hogy az oktatásban részt vevõk mi-
nél jobban tudják használni és hasznosítani
megszerzett tudásukat. A sikeres együttmûkö-
dés megvalósulásához versenyképes, modern, a
munkaerõpiacon jól hasznosítható tudásra van
szükség, amelyet csak korszerû oktatási rend-
szer képes megteremteni. 

A FELSÕOKTATÁS JELENE

Az ezredfordulón szemtanúi lehettünk a felsõ-
oktatás társadalmi-gazdasági fejlõdésben betöl-
tött jelentõs mértékû szerepének, ám pár év el-
teltével – gyakorlatilag a világ minden országá-
ban – a felsõoktatás krízishelyzetével találtuk
szembe magunkat (Kadocsa, 2002).

Ma a magyar felsõoktatás – a nemzeti felsõ-
oktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény elfo-
gadásával és végrehajtásával – olyan jelentõs át-
alakulás elõtt áll, amely alapjaiban változtatja
meg az egyetemek, fõiskolák mûködését, mind
az alaptevékenységükben, mind és az alaptevé-
kenység megvalósításának feltételeit biztosító
gazdálkodásukban. 

Az alaptevékenységek tekintetében az új ki-
hívások nemcsak felvetik, de szükségszerûvé is
teszik, hogy az oktatáspolitika át- és újragon-
dolja a felsõoktatás szerepét és küldetését,
meghatározza az oktatással, a kutatással és az
egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos új felada-
tokat. A felsõoktatás megújulásához és fejlõdé-
séhez – amely a végleges leszakadás elkerülésé-
hez elengedhetetlen – ki kell jelölni a jövõre vo-
natkozó fejlesztési prioritásokat és az azok
megvalósulását segítõ legfontosabb teendõket.

A magyar felsõoktatási rendszer megújításá-

nak sikerességét alapvetõen befolyásolhatják
azokra a kérdésekre adott válaszok, amelyek
napjainkban a felsõoktatással kapcsolatban
gyakran felmerülnek, és amelyek megválaszolá-
sa az új irányok megszabása elõtt elkerülhetet-
len. 

Van-e értelme szembeállítani az átlagosan ala-
csonyabb színvonalon zajló tömegoktatást, a ke-
vesebbeket érintõ, de magasabb színvonalú tudást
biztosító elitképzéssel? Ki lehet-e szorítani a felsõ-
oktatásból a szegényebb rétegeket? Érdemes-e ezt
megtenni? Szükség van-e ennyi kimûvelt ember-
fõre? Sokba kerül-e a felsõoktatás? Igaz-e az em-
beri tõke1 elmélete? Érdemes-e az oktatásba be-
fektetni? Gyorsítja-e az oktatás a gazdasági fejlõ-
dést? Versenyképesek-e a képzett diplomásaink, és
ha nem, akkor milyen változtatásokat kell ahhoz
tenni, hogy ez változzon? 

Tanulmányunk célja, hogy helyzetelemzéssel
objektív módon megpróbáljunk választ találni a
felsõoktatással kapcsolatban manapság gyakran
felmerülõ alapvetõ fontosságú kérdésekre, mi-
közben nemzetközi összehasonlításban is meg-
vizsgáljuk a magyar felsõoktatás néhány jellem-
zõjét. 

A MAGYAR FELSÕOKTATÁS 
INTÉZMÉNYRENDSZERE

Az egyetem intézménye középkori megszüle-
tése óta jelentõs változáson ment keresztül. Az
elsõként alapított egyetemek2 évszázadokon
keresztül az elitképzésnek adtak teret: az „ele-
fántcsonttornyokban” nagy tudású, kitûnõ
tanárok oktatták a minimális létszámú, a társada-
lom elit rétegéhez tartozó tanulni vágyó fiatalo-
kat. A XIX. és XX. század társadalmi, gazdasá-
gi és politikai változásai, a globalizáció kihívásai
szükségessé tették, hogy a felsõfokú oktatás ál-
talánosabbá váljon, szélesebb társadalmi rétegek
számára is elérhetõ legyen. Ahogy változtak az
idõk, úgy változott az egyetemrõl, annak külde-
tésérõl, a társadalomban betöltött szerepérõl
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vallott felfogás is, de az egyetemek minden vi-
har közepette képesek voltak megújulni
(Barakonyi, 2004). 

Nyugaton harminc-negyven éve, nálunk az
elmúlt években végérvényesen eldõlt, hogy a
felsõfok eltömegesedése elkerülhetetlen: vi-
lágszerte egyre többen akarnak tanulni és a
fejlett országokban nincs olyan kormányzat,
amely ennek gátat merne szabni. „A tudás szu-
permarketjének korát éljük, mert egyre nagyobb
tömegek akarják ezt fogyasztani, ám nem úgy, és
nem azt akarják tanulni, ahogyan és amit eddig”
(Lukács, 2002). 

A magyar felsõoktatás intézményrendszeré-
nek egyik jelentõs átalakítása az 1993-ban meg-
született önálló felsõoktatási törvényhez köt-
hetõ, amely lehetõvé tette, hogy az állami 
intézmények mellett a nem állami (egyházi)
felsõoktatási intézmények is világi szakokat in-
díthassanak. Ettõl az idõponttól kezdve az álla-
mi felsõoktatási intézmények száma, ha sze-
rény mértékben is, de csökkent. A csökkenés

alapvetõ oka azonban nem az intézmények
megszüntetése, hanem azok integrációja volt.
Az egyházi fenntartású intézmények száma
már 1993-ra háromszorosára nõtt, míg a ma-
gán- és alapítványi intézmények száma napja-
inkban is emelkedik. (Lásd 1. ábra)

2000-ben a szétaprózott felsõoktatási intéz-
ményrendszer átalakítására tett kormányzati
intézkedések hatására az állami felsõoktatási
intézmények száma majdnem felére csökkent.3

Az elsõsorban költséghatékonyabb felsõokta-
tást célként megcélzó szándék látszateredmé-
nyekhez vezetett, mert bár csökkent a felsõok-
tatási intézmények száma, de intézményi bezá-
rások nem történtek. 

Ma Magyarországon 69 felsõoktatási intéz-
mény van, ebbõl 18 egyetem és 11 fõiskola álla-
mi, a többi privát, alapítványi, illetve egyházi
fenntartású. Az utóbbi idõszakban felerõsöd-
tek azok a hangok, amelyek a felsõoktatási in-
tézmények számát Magyarországon soknak
tartják. De valóban így van ez? 

1. ábra 

FELSÕOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA A FENNTARTÓ SZERINT, 1990–2009

Forrás: Saját szerkesztés NEFMI-statisztika alapján (http://www.nefmi.gov.hu/miniszterium/statisztika)
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A felsõoktatási intézmények számának nem-
zetközi vizsgálata már önmagában sem könnyû
feladat, ugyanis ez a mutató nem tartozik az
OECD-indikátorok közé. 29 európai ország
átlagában az állami fenntartású felsõoktatási in-
tézmények aránya az összes között 63 százalék,
ez a szám Magyarországon 45 százalék, azaz az
állami fenntartású intézményeink aránya jelen-
tõsen az európai átlag alatt van.4

A nálunk alacsonyabb népességszámú5 Nor-
végia és Ausztria, a velünk nagyjából azonos
népességgel rendelkezõ Cseh Köztársaság, a
közel négyszeres népességû Lengyelország és
az Európában sok tekintetben vezetõ szerepet
játszó Németország abszolút és fajlagos (egy-
millió lakosra jutó) mutatóinak számát össze-
hasonlítva a következõ megállapításokat tehet-
jük. 2008-ban Magyarországon 31 állami felsõ-
oktatási intézmény volt, Norvégiában 38,
Ausztriában 42, Lengyelországban 130, Cseh
Köztársaságban 142 és Németországban 234.
Az egymillió lakosra jutó állami felsõoktatási
intézmények száma Németországban 2,8, Ma-
gyarországon 3,1, Lengyelországban 3,4,
Ausztriában 5,1, Norvégiában 8,0 és a Cseh
Köztársaságban 13,9. Ezek a számok egyértel-
mûen mutatják, hogy az állami felsõoktatási in-
tézményeink száma sem abszolút, sem fajlagos
értékben nem kiemelkedõ a felsorolt európai
országok tekintetében. 

HALLGATÓI LÉTSZÁMADATOK

A XX. század küszöbén Magyarországon az
egyetemi oktatásban körülbelül 10 000 hallgató
tanult, ez a hallgatói létszám a '60-as évek elejé-
re négy és félszeresére emelkedett. Az 1960–
1970-es évek gazdasági fejlõdése lehetõvé tette,
hogy egyre többen vegyenek részt felsõfokú
képzésben, a hetvenes évektõl fokozatosan és
jelentõsen emelkedett a diplomások száma. 
A „tudásalapú társadalom” fogalma a fejlõdõ, a
fejlett országok, de a nemzeteken felüli szerve-

zetek szociális és kulturális stratégiáinak kö-
zéppontjába került. 

A nyolcvanas évek második felére a hallgatói
létszámnövekedés stagnálni kezdett, újabb radi-
kális változás a rendszerváltást követõen tör-
tént. Felsõoktatásunkban – az elmúlt húsz év
különbözõ adatait megvizsgálva – legszembetû-
nõbb változást a hallgatók létszámának expan-
ziója jelentette. A felsõoktatásban tanulók szá-
ma6 1990-tõl 2005-ig közel négyszeresére nõtt,
mind az OECD, mind az EU-197 országaiban is
egy erõs, növekedõ hallgatói létszámváltozás
jellemezte a közelmúltat. Magyarországon a
hallgatók száma az elmúlt években a 2005/2006-
os tanév csúcsadatához képest már csökkenõ
tendenciát mutat, és a demográfiai adatok alap-
ján várhatóan ez folytatódni fog. (Lásd 2. ábra)

A magyar felsõoktatási intézményekben a
2009/2010-es tanévben összesen 370 331 ezer
hallgató tanult, ebbõl 320 919 fõ (ez a teljes
hallgatói létszám 89,7 százaléka) a 29 állami
fenntartású intézmény valamelyikében végezte
tanulmányait. Az utóbbi idõszakban felerõsöd-
tek azok a hangok, amelyek a felsõoktatásban
tanuló hallgatók számának csökkentését szor-
galmazzák. De vajon célszerû-e csökkenti a fel-
sõfokú végzettek számát?

2008-as adatok alapján az egymillió lakosra
jutó államilag támogatott hallgatók számát te-
kintve (21 324 fõ) a vizsgált országok mind-
egyikétõl elmaradunk. Németországban az
egymillió lakosra jutó államilag támogatott
hallgatók száma 24 639 fõ, Ausztriában 28 974
fõ, Csehországban 33 211 fõ, Lengyelország-
ban 37 970 fõ és Norvégiában 38 409 fõ. 

Az unió keleti határáig összegezve az euró-
pai országokat az egymillió lakosra jutó állami
felsõoktatási intézmények száma 5,7, a hallga-
tók száma 34 ezer.

2008-ban Magyarországon a felnõtt lakosság
19 százaléka végzett felsõfokú tanulmányokat,
míg a felnõtt korosztály 61 százaléka középfo-
kú, 20 százaléka pedig alapfokú végzettséggel
rendelkezett. 1997-tõl a felsõfokkal rendelke-
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zõk száma hazánkban az OECD- és az EU-19-
országok átlagát meghaladó mértékben fokoza-
tosan növekedett. 2008-ban az OECD átlagá-
ban a felnõtt lakosság 29 százaléka felsõfokú,
44 százaléka középfokú és 28 százaléka alapfo-

kú oktatási intézményben fejezte be tanulmá-
nyait. (Lásd 1. táblázat)

Kiemelve a felsõfokú képzést, megállapítható,
hogy hazánkban a 25–64 évesek között a felsõ-
oktatásban végzettek aránya – az elmúlt évek

2. ábra 

A FELSÕOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI LÉTSZÁMADATAI, 
INTÉZMÉNYEK ÉS KAROK SZÁMA, 1990–2010

Forrás: Saját szerkesztés NEFMI-statisztika alapján (http://www.nefmi.gov.hu/miniszterium/statisztika)

1. táblázat 

KÉPZÉSI SZINTEK TENDENCIÁI A 25–64 ÉVES KOROSZTÁLYBAN (1997–2008)
(adatok százalékban)

Megnevezés Végzettség 1997 1998 2000 2005 2006 2007 2008 Átlagos évi 
szintje növekedési arány, 

2008–1998
Magyarország Alapfok 37 37 31 24 22 21 20 –5,8

Középfok 51 50 55 59 60 61 61 1,9

Felsõfok 12 13 14 17 18 18 19 3,8

OECD-átlag Alapfok 36 37 36 31 30 30 29 –3,1

Középfok 43 42 42 44 44 44 44 0,9

Felsõfok 21 21 22 26 27 27 28 3,4

EU-19 Alapfok 36 38 37 30 29 29 28 –3,3

Középfok 46 44 44 46 47 47 47 1,2

Felsõfok 18 19 19 24 24 25 25 3,5

Forrás: OECD, Education at a Glance, 2010
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növekedése ellenére is – OECD-átlag alatt van,
de elmarad az EU-19 átlagától is. 2006-ig a felsõ-
oktatás beiskolázási trendjét vizsgálva remény-
keltõ volt a helyzet, a belépõ hallgatók számának
intenzív növekedésével ugrásszerûen nõtt a vég-
zett hallgatók száma is. Figyelembe véve, hogy
2006-tól a beiskolázott hallgatói létszám foko-
zatosan csökken, valamint a Széll Kálmán-terv
alapján a hallgatói létszám további csökkentése
várható, plauzibilisen feltételezhetõ, hogy a fel-
nõtt népesség körében felsõfokú végzetteink
aránya a jövõben szignifikánsan lemarad az
OECD- és az EU-19-országok átlagától. 

A tudásalapú társadalom igénye8 és a globa-
lizáció kihívásai jelentik az egyetemi oktatás
egyik legnagyobb kihívását, ez a felsõoktatás
expanziójában manifesztálódott. A fejlett or-
szágokban a hatvanas-hetvenes évek óta folya-
matosan növekszik a felsõoktatásban résztve-
võk száma. Arra láttunk már példát, hogy egy
országban ez a növekedés egy idõre megtor-
pant, de arra nem, hogy visszafordult volna.
Itthon 2008-ban a középiskolai végzõsök 65
százalékának megfelelõ hallgató lépett be a fel-
sõoktatásba, ami megfelel a térség átlagának, vi-
szont elmarad a nyugati államok 70 százalékos
arányától (Molnár, 2011). Összehasonlítva ma-
gunkat az OECD- és EU-19-országokkal és fi-
gyelembe véve a nemzet versenyképességét
megcélzó törekvéseket, sem az állami felsõok-
tatási intézmények, sem a felsõfokú képzésben
részt vevõ hallgatók számának csökkentése
nem látszik indokoltnak (Bazsa, 2011). A tudás
– mint eszköz és cél – az oktatás fejlesztésének
az alapja. Minél nagyobb a tudás, annál na-
gyobb fejlõdés érhetõ el (McMahon, 2002).  

A KÉPZÉS SZERKEZETE, 
A DIPLOMA „ÉRTÉKE”

Az oktatáspolitika feladata, hogy a rendelke-
zésre álló erõforrások a gazdaság szempontjá-
ból a legjobban hasznosuljanak. Ehhez figye-

lembe kell venni a munkaerõ-piaci visszajelzé-
seket is, amit a képzési kapacitásokkal kell
összhangba hozni. 

„Az állam több tízmilliárd forintot pazarol el
évente azzal, hogy a felsõoktatási képzés szerkeze-
te nem igazodik a munkaerõpiac elvárásaihoz.
Ha tovább sorvad a mûszaki képzés, elapadhat a
feldolgozóipar munkaerõ-utánpótlása. A verseny-
szférában a mûszaki végzettségûek iránt nõtt meg
az igény, ennek ellenére a felsõoktatás »humán
irányba« terjeszkedik, és nem vagy nagyon lassan
reagál a piaci igényekre.” (Széll Kálmán-terv)

A magyar felsõoktatásban a rendszerváltás
idõszakában a hallgatók 37 százaléka pedagó-
gusképzésben, 20 százaléka mûszaki képzésben,
10–10 százalék egészségügyi és gazdasági terü-
leten, 4-5 százalék jogtudományok, társadalom-
tudományok és a mezõgazdasági területeken ta-
nult. Képzési területenként 2009-re a követke-
zõ változások realizálódtak. (Lásd 3. ábra)

A hallgatók többsége (24,1 százaléka) gaz-
dasági képzési területen tanul, az elmúlt 20 év-
ben ezen a területen a hallgatók száma több
mint nyolcszorosára emelkedett. 2006 óta
csökken a gazdálkodás tanulásának „népszerû-
sége”, négy év alatt a változás mértéke –17 szá-
zalék. 

2009-ben mûszaki területen a hallgatók
15,8 százaléka végzett tanulmányokat. 2009-re
a mûszaki területen tanulók száma túllépte a
2005-ös, 50 000 fõt meghaladó létszámadatot.  

Az elmúlt 20 év „nagy vesztese” a pedagó-
gusképzés volt. Míg 1990-ben a hallgatók közel
40 százaléka végzett ilyen jellegû tanulmányo-
kat, addig 2009-ben ez az érték 7 százalék alá
csökkent. 

Természettudományos képzésben 1990-
ben a hallgatók 1,6 százaléka tanult, mára ez az
arány 3,7 százalék.

A 3. ábra a magyar képzés szerkezetét hason-
lítja össze Ausztria, Németország és az USA
képzési szerkezetével. Hazánkban a jogi és
közgazdasági képzés szignifikánsan jelentõ-
sebb, mint a másik két európai országban,



TANULMÁNYOK

232

ugyanakkor a mérnök-, a matematika- és az in-
formatika-, valamint az élettudományok és ag-
rárképzés területeken alatta maradunk az oszt-
rák és német mutatószámoknak. 

Az oktatás szerkezete az elmúlt 10 évben
jelentõsen megváltozott. Ahogy nõtt a mun-
kaerõpiac igénye a felsõfokú végzettségûek
iránt, úgy igyekeztek az intézmények képzési
kínálataikat – mind az elméleti, mind a gya-
korlati területeken – változtatni. A gyakorlati
képzések elméletileg a munkaerõpiac igényei-
hez alkalmazkodnak9, amelyek a folytonos
technológiai fejlõdés és globalizációs folyama-
tok eredményeként szükségszerûen átalakul-
nak. Ahhoz, hogy a piac igényeivel10 a felsõ-
oktatás lépést tudjon tartani, újabb és újabb
szakokat kell akkreditáltatni. A fejlõdés, a 
piaci igényeknek való megfelelés kényszere
megköveteli a felsõoktatás képzési területekre
vonatkozó átalakítását, amely során azonban
elengedhetetlen az ország lehetõségeinek és
kitörést jelentõ adottságainak figyelembevéte-

le. Egyrészt figyelembe kell venni azokat a te-
rületeket, melyeken szükségszerû az elõrelé-
pés, például: „A magas hozzáadott értékû ipar-
ágak fejlesztéséhez (egészségipar, high-tech, 
innováció, K+F, zöld gazdaság) szükség van a
hazai természettudományos és mérnökképzés
megerõsítésére.” (Széll Kálmán-terv). Másrészt
meg kell oldani a túlképzés problémáját. A fel-
sõoktatás számára (végre) érdekes lehetne egy,
a magyar értékekre is építõ, annak lehetõsége-
it kiaknázó oktatásfejlesztési-stratégiai terv
kidolgozása. Megváltozott körülöttünk a 
világ, versenyképes felsõoktatásra van szüksé-
günk, s ha a felsõoktatás világszerte indusztri-
alizálódik, úgy ehhez nekünk is alkalmazkod-
ni kell. A mai magyar felsõoktatás még ösz-
vérállapotban van: eltömegesedett ugyan, de
még definiálatlan „félpiaci” rendszerben mû-
ködik, amelyet a megszokott beidegzõdések
éppen úgy meghatároznak, mint a globális 
piaci igényeknek való megfelelés kényszerûsé-
ge (Lukács, 2002). 

3. ábra 

A KÉPZÉSEK STRUKTÚRÁJA NÉHÁNY OECD-ORSZÁGBAN, 2008

Forrás: OECD, Education at a Glance, 2010
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A FELSÕOKTATÁS EREDMÉNYEI

A felsõoktatás támogatásával és hasznosulásá-
val kapcsolatos érvek és ellenérvek szerint
mind az államnak, mind a felsõoktatásban
résztvevõknek komoly érdekei fûzõdnek ah-
hoz, hogy a magasan kvalifikált felsõfokú vég-
zettséggel rendelkezõk aránya minél magasabb
legyen.

Freidmann (1996) szerint az államnak azért
kell a felsõoktatásra költeni, mert az oktatás ré-
vén jelentõs közhaszon származik. Az állam
szempontjából alapvetõ kérdés, hogy melyek
ezek a közhasznok, és a felsõoktatásba történõ
invesztíció megtérül-e. A képzés gazdasági fej-
lõdésben betöltött szerepét leginkább Schultz
(1983) emberitõke-elmélete magyarázza. A né-
zet szerint az emberi tõke egy beruházáshoz
hasonlítható, amely egy költséges és idõigényes
folyamat végeredménye. Az emberi tõke egy-
aránt hozzájárul a munkaerõ termelékenységé-
hez és a vállalkozói képességhez. Ha a hallgató
megszerzi felsõfokú képzettségét, az közvetlen
pénzügyi hasznot is jelent mind az állam, mind
a munkavállaló oldalán. Az állam számára a
hasznok az elveszett idõszakért cserébe maga-
sabb termelékenységgel, magasabb adóbevétel-
lel és magasabb fogyasztással párosulnak. A jól
képzett munkaerõ rugalmasabb, könnyebb az
átképzés, elhelyezkedés az új területeken, azaz
ezzel csökkenhetnek az esetleges állami transz-
ferkifizetések. A munkavállaló oldalán a maga-
sabb iskolázottság jobb munkalehetõségeket,
magasabb béreket jelent, amely magasabb meg-
takarítást indukál. A munkavállalók mobilitása
nagyobb lesz, könnyebben helyezkednek el egy
másik szakmában, kevésbé érinti meg õket a
munkaerõpiac keresleti változása. 

A felsõfokú képzettséggel közvetett pénz-
ügyi hasznok is párosulnak, amelyek bár meg-
foghatatlanabbak, mint a közvetett hasznok,
ugyanakkor létezésük elvitathatatlan. Az állam
a magasabb társadalmi mobilitáson, az alacso-
nyabb bûnözésen, a több jótékony megnyilvá-

nuláson, az új technológiák jobb adaptálásán és
a szociális diverzió megértésén keresztül érzé-
kelheti a felsõoktatás közvetett hasznait. A ma-
gánszféra közvetett hasznait a jobb munkakö-
rülmények, magasabb társadalmi státusz és elé-
gedettségi szint, jobb egészség és hosszabb élet-
tartam, több hobbi és szabadidõs tevékenység,
önmegvalósítás jelentheti (Vossenteyn, 2004).

A felsõoktatás közvetlen és közvetett társa-
dalmi hasznához kapcsolódó indikátorok vizs-
gálata és a számszerûsítés nem könnyû feladat,
így hasznosulásuk konkretizálása is nehéz.

A FELSÕOKTATÁS TELJES GAZDASÁGI
EREDMÉNYE

OECD-adatok alapján a felsõoktatásba fekte-
tett állami források megtérülésének szempont-
jából Magyarország az élmezõnyben van,11 mi-
vel a megtérülés az OECD-átlagnak 1,6-szere-
se, miközben a ráfordításaink szignifikánsan
alacsonyabbak. (Lásd 4. ábra) A felsõfokú kép-
zés hazánkban nagyobb hasznot hoz a társada-
lomnak, mint a nem felsõfokú képzés, és egy-
ben a képzés típusai között a legjobb megtérü-
lési arányt mutatja. 

Az oktatásra fordított kiadások hatása a gaz-
daságban csak jóval késõbb, 15–20 év múlva je-
lentkezik. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy
ma mennyit invesztálunk az oktatásba. Meny-
nyit kellene az államnak a felsõoktatásra költe-
nie? 

Ennek a kérdésnek a megválaszolása nem
könnyû feladat, de nem is lehetetlen. Ha pon-
tosan definiált az állam szerepe és elvárása a fel-
sõoktatással szemben, ha tisztázottak az elvárá-
sok, akkor felsõoktatási intézményeink a ren-
delkezésre álló adatbázisaikra építve a modern
informatika eszközeinek segítségével választ
adhatnak arra, hogy feladataik ellátásához „mi-
re” van szükségük. A tényekkel alátámasztott
adatok pedig objektív vitaalapot képezhetnek
pro és kontra.
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GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS – 
MINT A FELSÕOKTATÁS LEGFONTOSABB
EREDMÉNYE

Az állam számára az oktatás legfontosabb
eredménye a gazdasági növekedésben mani-
fesztálódik. A gazdaság nagyságának, össztel-
jesítményének mérésére a legáltalánosabban
használt, leginkább elfogadott mutató a bruttó
hazai termék (GDP), amely egy ország egy évi
termelésének, szolgáltatásainak nagyságát, ter-
jedelmét kifejezõ mérõszám. 

Az OECD-vizsgálatok rávilágítanak arra, hogy
a gazdasági fejlettség és az oktatásra fordított ki-
adások között szignifikáns összefüggés van. Az
alap- és középfokú képzés és a gazdasági fejlettség
között a korrelációs együttható 0,83, illetve 0,88,
amely erõs kapcsolatot jelez az ismérvek között.
A felsõfokú képzésnél az egy fõre jutó GDP és a
ráfordítás között közepesen erõs (r2=0,6254)
kapcsolat mutatható ki. (Lásd 5. ábra) 

Tény, hogy azok az országok, amelyek töb-

bet költenek felsõoktatásra, magasabb egy fõre
jutó GDP-vel rendelkeznek, azaz fejlettebb a
gazdaságuk.

ADÓBEVÉTELEK EREDMÉNYE

A felsõoktatás hasznosságának megállapításá-
hoz célszerû összevetni a ráfordításokat a bevé-
telekkel. A felsõfokú végzettségû embereknél
kiadásnak magát a képzés költségét tekintjük,
illetve az elmaradt adó- és járulékbevételeket,
amelyeket az állam a képzés idõtartama alatt
szenved el. Ezzel szemben bevételnek tekintjük
azt az adótöbbletet, amelyet az állampolgár fi-
zet be élete során.13

2008-ban a szellemi foglalkozásúak körében
a bruttó átlagkereset havonta 274 866 forint,
míg a nettó átlagkereset 157 163 forint volt. Ez
azt jelenti, hogy egy szellemi foglalkozású havi
szinten átlagosan 117 703 forintot fizetett be a
költségvetésbe, amely éves szinten személyen-

4. ábra 

A FELSÕOKTATÁSBA FEKTETETT ÁLLAMI FORRÁSOK ÉS MEGTÉRÜLÉSI ARÁNYUK 
AZ OECD-TAGORSZÁGOKBAN,12 2006

Forrás: saját szerkesztés az OECD Education at a Glance 2010. évi adatai alapján
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ként 1 412 436 forint bevételt jelentett az állam
számára. A fizikai foglalkozásúak körében a
bruttó bér 130 823 forint, míg a nettó 90 940
forint volt, azaz egy fizikai foglalkozású dolgo-
zó havonta átlagosan 39 883 forint adót fizetett
be a költségvetésbe, ami éves szinten 478 596
forintot jelentett. Összességében megállapít-
hatjuk, hogy egy egyetemet, fõiskolát végzett
személy havonta 77 820 forint adótöbblettel já-
rul hozzá az állam kiadásaihoz. Ha feltételez-
zük azt, hogy egy munkavállaló átlagosan 34
éven keresztül dolgozik,14 akkor egy szellemi
foglalkozású személy több mint 26,5 millió fo-
rint adóval fizet többet ez alatt az idõszak alatt.

Az oktatás ráfordítása az állam szemszögé-
bõl három fõ részbõl tevõdik össze. Egyszer az
intézmények fenntartására fordít pénzt, má-
sodszor a hallgatók életköltségeihez járul hoz-
zá, harmadszor az elmaradt adóbevételek is rá-
fordítást jelentenek, amely a diploma megszer-
zésének ideje alatt képzõdik. Magyarországon

2008-ban egy hallgatóra átlagosan 960 000 fo-
rintot költött az állam, ez azt jelenti, hogy egy
diplomás képzési költsége átlagosan 3,888 mil-
lió forint15 volt. Az átlagos képzési idõ alatt az
elmaradt átlagos adóbevétel megközelítõleg
5,720 millió forint volt. Az összes költség hoz-
závetõlegesen 9,700 millió forintra tehetõ,
amellyel szemben a 26,5 millió forint többlet-
adó-fizetés található.

A szellemi és fizikai foglalkoztatottak átlagos
havi adó- és járulékbefizetéseinek idõsorait vizs-
gálva megállapítható, hogy 2001-hez viszonyítva
a szellemi foglakozásúak adófizetése (103,3 szá-
zalék) jobban növekszik, mint a fizikai foglako-
zásúaké (67,3 százalék). (Lásd 2. táblázat)

A számítások közelítõ jellegûek,16 nem vet-
tük figyelembe, hogy ezeket a bevételeket, 
illetve kiadásokat jelenértékre kell számolni.
Az ismertetett egyszerû modell mindössze rá-
világít arra, hogy közgazdasági szempontból is
érdemes az oktatásba befektetni.

5. ábra 

AZ EGY FÕRE JUTÓ GDP ÉS AZ EGY FÕRE JUTÓ KIADÁS 
HALLGATÓNKÉNT A FELSÕOKTATÁSBAN, 2007

Forrás: saját szerkesztés az OECD Education at a Glance 2010. évi adatai alapján
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MUNKAERÕ-PIACI EREDMÉNY

A gazdasági növekedés egyik lényegi eleme,
hogy a munkaerõpiacon kellõ mennyiségben
álljon rendelkezésre képzett munkaerõ. 

A humán tõkét már régóta a munkanélkü-
liség és az alacsony jövedelmek leküzdésének
fõ eszközeként tartják számon, ezzel szem-
ben azonban a kidolgozás alatt álló új felsõ-
oktatási törvény egyaránt létszámcsökken-
tést vázol mind az állami, mind a költségtérí-
téses képzés vonatkozásában. „A jelenleg 
szétaprózott, a fenti struktúrát kiszolgáló intéz-
ményrendszer fenntartásában az állam komoly
szerepet játszik, ami jelentõs költségvetései te-
herrel jár. Az állami szerepvállalás hatékonysá-
ga és eredményessége az államilag támogatott
hallgatói létszám csökkentésével és belsõ struk-
túrájának módosításával javítható.” (Széll
Kálmán-terv)

Tény, hogy a munkaerõpiacra kilépõ friss
diplomások helyzete bizonytalan, hiszen a
munkaadók nincsenek tisztában azzal, hogy az
új képzési rendszerbõl kilépõk diplomája mö-
gött mi található (Berde, 2006). Tény, hogy az
ezredforduló tájékán már szembesültünk azzal,
hogy a felsõfokú végzettségû pályakezdõk el-
helyezkedése is nehezebbé vált, de tény az is,
hogy a felsõfokú iskolai végzettséggel rendel-
kezõket kevésbé sújtja a munkanélküliség, a
képzési szinteket vizsgálva, itt a legalacsonyabb
a munkanélküliségi ráta.

A munkanélküliségi ráta alakulásának elem-
zése 1997–2008 között egy fontos tényre hívja
fel a figyelmet. Míg az OECD- és az EU-19-
országok átlagában minden képzési szinten
csökkent a munkanélküliségi ráta értéke, addig
hazánkban csak a középfokú végzettségûek
foglalkoztatottságának helyzete változott pozi-
tívan. (Lásd 3. táblázat) Ez pedig egyértelmûen
összefüggésbe hozható a felsõoktatásba beke-
rülõk expanziójával.

2000-ben Lisszabonban az EU azt a célt fo-
galmazta meg, hogy 2010-re a közösség a világ
legversenyképesebb, legdinamikusabban fejlõ-
dõ, tudásalapú gazdaságává váljon (Keczer,
2007). A stratégia egyik fontos elemét képvi-
selte a foglalkoztatási arány 70 százalékra tör-
ténõ emelése, a munkanélküliség szintjének
mérséklésével párhuzamosan. 

Az OECD országaiban egyre nagyobb a je-
lentõsége a felsõoktatásnak az emberi erõfor-
rások keresleti oldalán. A kereslet a felsõokta-
tási képesítéssel betöltendõ munkahelyek felé
történõ elmozdulást jelenti a középiskolai vég-
zettséggel is betölthetõ munkahelyek irányá-
ból, amelynek következménye, hogy a munka-
erõpiacon való elhelyezkedés esélye a felsõfokú
képesítés megszerzésével nõ. Legnagyobb
arányban a felsõfokú végzettségû munkaválla-
lók tudnak elhelyezkedni, azaz kisebb arányban
vannak jelen a társadalom számára problémát
jelentõ munkanélküli rétegben. 

Magyarországon, míg az alap- és középfokú

2. táblázat 

A SZELLEMI ÉS FIZIKAI FOGLALKOZTATOTTAK ÁTLAGOS HAVONKÉNTI
ADÓ- ÉS JÁRULÉKBEFIZETÉSEINEK ÖSSZEGE ÉS EZEK VÁLTOZÁSA, 2001–2008

(2001=100)

Megnevezés 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Szellemi forint 57 887 68 187 77 536 82 075 88 252 95 251 108 699 117 703

százalék 100 117,8 133,9 141,8 152,5 164,5 187,8 203,3

Fizikai forint 23 833 26 270 24 681 25 877 26 656 30 027 37 188 39 883

százalék 100 110,2 103,6 108,6 111,8 126,0 156,0 167,3

Forrás: saját szerkesztés KSH-adatok alapján
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képzésben a foglalkoztatottság az OECD- és
EU-19-átlag alatt van, addig a felsõfokú kép-
zésben átlagos vagy átlag feletti a mutató érté-
ke. (Lásd 4. táblázat)

Magyarországon a középfokú végzettség
alatti réteg munkanélkülisége okoz társadalmi
és gazdasági problémát. 

Az OECD-adatok alapján az iskolai végzett-
ség és a munkaerõ-piaci esélyek Magyarorszá-
gon meghatározóbbak, mint más országokban.
A felsõfokú végzettségûek relatív jövedelme
Brazília után Magyarországon a legmagasabb.
(Lásd 6. ábra)

TÁRSADALMI EREDMÉNY 

Az oktatásba történõ befektetés közvetett mó-
don is megtérülhet a kormányzat számára.
Köztudott tény, hogy az egészségi állapot, a
szociális érzékenység és a politika iránti affini-
tás és az iskolai végzettség között szoros ösz-
szefüggés mutatható ki. A magasabb végzett-
ségûek pszichésen, szociálisan és közvetve bi-
ológiailag is egészségesebbek, ami a morális
haszon mellett gazdasági hasznot is jelent a
társadalom számára. 

Egy OECD-tanulmány szerint a jó egészsé-

3. táblázat 

MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA TENDENCIÁI A 25–64 ÉVES KOROSZTÁLYBAN, 1997–2008 
(százalék)

Megnevezés Végzettség 1997 1998 2000 2005 2006 2007 2008 Átlagos évi 
szintje növekedési arány, 

2008–1998
Magyarország Alapfok 12,6 11,4 9,9 12,4 14,8 16,0 17,3 4,7

Középfok 6,9 6,2 5,3 6,0 6,1 5,9 6,3 –0,6

Felsõfok 1,7 1,7 1,3 2,3 2,2 2,6 2,3 0,6

OECD-átlag Alapfok 10,1 9,4 9,0 10,5 10,0 9,1 8,7 –1,4

Középfok 6,7 6,5 5,7 6,0 5,5 4,9 4,9 –1,8

Felsõfok 4,1 4,0 3,5 3,8 3,5 3,4 3,2 –0,9

EU-19 Alapfok 13,3 11,4 11,1 13,0 12,1 11,0 10,6 –2,7

Középfok 8,4 7,4 6,6 6,8 6,2 5,4 5,3 –3,1

Felsõfok 4,7 4,4 3,8 4,2 3,7 3,5 3,2 –1,5

Forrás: Education at a Glance, 2010

4. táblázat 

FOGLALKOZATÁS ARÁNYAI KÉPZÉSI SZINTENKÉNT ÉS NEMENKÉNT, 2008
(százalék)

Megnevezés Nem Alapfok Középfok Felsõfok
ISCED 3C ISCEBD 3A B típus A típus

Magyarország Férfi 17,3 72,9 77,9 87,7 85,0

Nõ 5,4 56,0 64,7 81,3 75,8

OECD-átlag Férfi 64,5 84,1 83,4 88,1 89,8

Nõ 37,0 65,2 66,5 76,9 78,2

EU-19-átlag Férfi 58,1 81,9 82,5 86,5 89,7

Nõ 36,1 64,9 68,7 79,5 82,1

Forrás: OECD, Education at a Glance, 2010
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gi állapotnak örvendõ középfokú végzettségû
emberek aránya Magyarországon 56 százalék.
A felsõfokú képzésben résztvevõk között
ugyanez a szám 75 százalék, míg az érettségivel
nem rendelkezõk között ez csak 35 százalék.
(Lásd 7. ábra)

Az OECD adatai alapján azonban Magyar-
ország ezen mutatót tekintve is a sereghajtók
közé tartozik. Hazánkban az alapfokú végzett-
ségûeknek csak kicsit több mint 30 százaléka jó
egészségi állapotú, ezzel az OECD-országok
között csak Koreát elõzzük meg. A középfokú
végzettséggel rendelkezõk alig több, mint a fe-
lének megfelelõ az egészségi állapota, ennél az
értéknél csak Észtország és Korea rendelkezik
alacsonyabb értékkel. Felsõfokú végzettjeink
75 százaléka jó egészségi állapotú, bár ez az ér-
ték is az OECD-átlag alatt marad, ez mégis a
szomszédos országokkal megegyezõ értéket je-
lent, vagyis elmaradásunk itt a környezõ orszá-
gokhoz képest nem jelentõs. 

MENNYIT KÖLTÜNK FELSÕOKTATÁSRA?

Mind az államnak, mind a magánszférának van-
nak költségei a felsõoktatásban. Az állam egy-
részt támogatja az intézményeket mûködési és
fenntartási kiadásaik támogatásával, másrészt
ösztöndíjat, egyéb juttatásokat biztosít a hall-
gatók számára. A magánszereplõ részérõl a tan-
díj, tankönyv, albérlet, megélhetési költségek
stb. jelentik a ráfordítást. 

Az oktatási kiadásokat többféle szempont-
ból lehet elemezni: általában a GDP arányában
vagy az egy fõre jutó GDP arányában szokták
vizsgálni. Ez azt mutatja, hogy mennyit áldoz
egy ország az oktatásra saját teljesítõképessé-
géhez képest. 

Az OECD-adatok alapján makroszinten há-
rom jól elkülöníthetõ finanszírozási rendszer
létezik. 

Magas állami és magánforrás: a GDP egy
százalékát meghaladó állami támogatás, ame-

6. ábra 

A 25–64 ÉVES NÉPESSÉG RELATÍV KERESETE VÉGZETTSÉG SZERINT 
AZ OECD- ÉS PARTNERORSZÁGOKBAN, 2008

Forrás: saját szerkesztés az Education at a Glance 2010. évi adatai alapján



TANULMÁNYOK

239

lyet a GDP egy százaléka körüli magánforrások
egészítenek ki [Egyesül Államok (3,1százalék);
Kanada (2,6 százalék)].

Magas állami forrás és elhanyagolható ma-
gánforrás: a GDP egy százalékát meghaladja az
állami támogatás, de a magánforrás mértéke el-
hanyagolható. Európa legtöbb országában ez a
finanszírozás jellemzõ.

Alacsony állami támogatás és magas ma-
gánforrás (Japán, Korea, Chile). 

Az oktatásra fordított kiadások mértéke
függ az egyes országok rendelkezésre álló nem-
zeti jövedelmétõl. Magyarország kormánya
megközelítõleg a GDP-jének egy százalékát
fordítja a felsõoktatási kiadásokra, ehhez még
hozzájárulnak a magánszektor kiadásai is,
amely megközelítõleg a GDP 0,1 százaléka.
2000-tõl vizsgálva a mutató tendenciáját az ez-
redforduló évét jellemzõ 1,1 százalékhoz ké-
pest 0,1–0,2 százalékos csökkenés, illetve stag-
nálás jellemezte az egyes éveket. (Lásd 5. táblá-

zat) A GDP növekedése miatt a felsõoktatás
egy százalékos ráfordítása megnövekedett rá-
fordítást jelent, ugyanakkor a fogyasztóiár-
index változásával módosított adatok szerint az
oktatás támogatása mégsem nõtt. 

Nemzetközi tükörben vizsgálva hazánkat, az
OECD átlagához képest 0,5 százalékkal, az
EU-19 átlagához képest pedig 0,3 százalékkal
marad el a felsõoktatásra fordított kiadásunk a
GDP százalékában. 2007-ben az OECD-orszá-
gok között csak Olaszországot és a Szlovák
Köztársaságot sikerült megelõznünk.  

A GDP-arányos kiadásokat konkrét szá-
mokra fordítva már inkább tapintható az orszá-
gok közötti különbség. Nemzetközi összeha-
sonlítás céljára összehasonlítható áron (például
dollárban) is vizsgálhatjuk az egy tanulóra jutó
oktatási kiadásokat. Magyarország az oktatási
kiadásokat tekintve az OECD-országok tekin-
tetében a sereghajtók közé tartozik, egyaránt
igaz ez az alap-, közép- és felsõoktatásra is.

7. ábra 

A JÓ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTBAN LÉVÕ FELNÕTTEK ARÁNYA 
AZ OKTATÁS KÜLÖNBÖZÕ SZINTJÉN, 2008

Forrás: saját szerkesztés az OECD Education at a Glance 2010. évi adatai alapján



TANULMÁNYOK

240

2007-ben az OECD-országok egy hallgatóra
jutó felsõoktatási kiadásai 5500 és 27 000 USA-
dollár között változott. Magyarországon ez az
érték kicsit több mint 6700 USA-dollár volt,
ezzel hazánk az utolsó harmadban szerepelt.

A kiadások változásának folyamata sem mu-
tat nálunk kedvezõbb képet. Míg az OECD-
országokban általános tendencia, hogy az utób-
bi idõben nõttek az egy hallgatóra jutó kiadá-
sok, Magyarország ezen mutató tekintetében is
az OECD-országok sereghajtói közé tartozik.
Az ezredfordulóhoz képest 2007-ig ugyan 33
százalékkal nõttek a felsõoktatás kiadásai,
azonban a hallgatói létszám 51 százalékkal
emelkedett ugyanebben az idõszakban. Ez ösz-
szességében azt eredményezte, hogy az egy
hallgatóra jutó kiadás 18 százalékkal csökkent.
(Lásd 6. táblázat)

Hangsúlyozni kell, hogy a vizsgált idõszak
alatt a hallgatói létszám sokkal intenzívebben
növekedett, mint a kiadások.

Lemaradásunk további oka a gazdaság visz-
szaesése. Gazdasági visszaeséskor az oktatási
rendszerek hatékony mûködtetése kereszttûz-
be kerül. Egyik oldalon a források szûkülése, a
másik oldalon pedig a humántõke-befektetés
jelentõségének növekedése áll, hiszen a gazda-
ság fellendülésének elõfeltételei között a meg-
felelõ készségek és képességek megszerzése ott
szerepel.

A jelenleg ismert felsõoktatási koncepció
alapján kirajzolódik, hogy a humán tõkébe való
befektetést kevésbé támogatjuk, amely valószí-
nûsíthetõen az eddig is rossz pozíciónkat még
tovább rontja, ha még van olyan mutató, ami-
ben rontani lehet. 

5. táblázat 

OKTATÁSI KIADÁSOK AZ ÁHT KIADÁSAINAK ÉS A GDP SZÁZALÉKÁBAN, 2000–2009

Év Oktatási kiadások Felsõfokú oktatás támogatása
ÁHT kiadásainak százalékban GDP százalékában a GDP százalékában

2000 11,1 5,0 1,1

2001 11,4 5,0 1,0

2002 11,0 5,4 1,0

2003 12,3 5,7 1,1

2004 10,7 5,2 1,0

2005 10,4 5,3 0,9

2006 9,6 4,8 1,0

2007 9,5 4,8 1,0

2008 9,5 4,7 1,0

2009 9,7 4,7 n.a.

Forrás: Oktatás-statisztikai évkönyv, 2010
6. táblázat 

A FELSÕOKTATÁSBAN AZ EGY HALLGATÓRA JUTÓ KIADÁSOK VÁLTOZÁSA, 
1995, 2007

Megnevezés Kiadások változása Hallgató létszám  Egy hallgatóra jutó kiadások
(2000 = 100) változása (2000 = 100) változása (2000 = 100)

1995 2007 1995 2007 1995 2007
Magyarország 77 133 58 151 133 88

OECD-átlag 82 136 84 122 98 114

Forrás: OECD, Education at a Glance, 2010
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Hazánkhoz hasonlóan sok más európai or-
szág sem tudta növelni a felsõoktatásra fordí-
tott kiadásait olyan mértékben, hogy az egy
hallgatóra jutó korábbi ráfordítást fenn tudta
volna tartani. A felsõfokú oktatásban tanulók-
nál az egy fõre jutó átlagos ráfordítás az euró-
pai országok többségében már az USA ráfordí-
tásának a felét sem éri el. A több és jobb minõ-
ségû felsõoktatás iránti igény azonban elõbb
vagy utóbb, de biztosan döntéshelyzetbe hozza
az országok vezetését, további invesztícióval
kell segíteni a felsõoktatást, el kell dönteni,
hogy az állami támogatás vagy a magánfinanszí-
rozás mértéke növekedjen-e. 

A magyar felsõoktatást (állami támogatásá-
hoz mérten) az elmúlt években jelentõs mérté-
kû forráskivonás jellemezte. Az elmúlt évben
két elvonást hajtott végre a felügyeleti szerv, és
az év végén megjelent kormányrendelet újabb
zárolást és jelentõs maradványtartást írt elõ az
intézmények számára. A felsõoktatás 2012. évi
költségvetése pedig tartalmazza a Széll Kál-
mán-tervben elõirányzott újabb forráscsökke-
nést. A felsõoktatási intézmények számára a

rendszerbõl kivont összegek egyre súlyosabb
terhet jelentenek, az elvont összeg kigazdálko-
dására megszorító intézkedésekkel kell reagál-
niuk. A megoldás valószínûsíthetõen létszám-
racionalizálást fog jelenteni, hisz a meglévõ inf-
rastruktúrát fenn kell tartani, annak költségei
alig csökkenthetõk. Az állam számára a felsõ-
oktatásban végrehajtott elvonások valóban se-
gítséget nyújthatnak? 

A költségvetés oktatási kiadásainak elõirány-
zata az államháztartás rendszerén belül 2009-
ben 1 237 224 millió forint volt (ez a 2009. évi
központi költségvetés kiadási fõelõirányzatá-
nak 13,8 százaléka). Ennek az összegnek egy-
ötöd részét költöttük felsõfokú oktatásra, ösz-
szegszerûen 252 713 millió forintot, amely a
központi költségvetés kiadási fõösszegének 2,8
százalékát jelentette. (Lásd 7. táblázat)

Költségvetésünk kiadási elõirányzatának fõ-
összege az elmúlt 10 évben 2,4-szeresére nõtt,
ezen belül az oktatás kiadásainak fõösszege
mindösszesen 1,84-szeresére emelkedett (a fel-
sõoktatásnál ez a szám 1,76). Magyarországon
2000-ben az oktatás kiadásai a teljes kiadásnak

7. táblázat 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÖLTSÉGVETÉSÉBEN A TELJES OKTATÁS
ÉS A FELSÕOKTATÁS KIADÁSI FÕÖSSZEGEI, 2000–2009

Év Teljes oktatás Felsõoktatás
kiadásainak kiadásai kiadási kiadásai a teljes kiadásai a teljes
elõirányzata az elõirányzat elõirányzata kiadási oktatás kiadási 
(folyó áron, százalékában (folyó áron, elõirányzat elõirányzat 

millió forintban) millió forintban) százalékában százalékában
2000 672 943 17,76 143 239 3,78 21,29

2001 770 879 17,10 155 379 3,45 20,16

2002 932 529 21,58 176 473 4,08 18,92

2003 1 071 456 20,18 207 604 3,91 19,38

2004 1 089 090 17,76 205 179 3,35 18,84

2005 1 170 113 17,47 216 554 3,23 18,51

2006 1 216 135 15,50 224 544 2,86 18,46

2007 1 228 401 14,75 242 771 2,92 19,76

2008 1 275 107 14,14 256 390 2,84 20,11

2009 1 237 224 13,81 252 713 2,82 20,43

Forrás: saját szerkesztés az Oktatás-statisztikai évkönyv (2009/2010) és a költségvetési törvények alapján
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17,8 százalékát tették ki, mára ez az arány 
4 százalékkal csökkent. Ez a csökkenés 2002
óta (amikor az oktatás kiadásai 21,6 százalékot
jelentettek) folyamatos. (Lásd 8. ábra)

A felsõoktatás kiadási elõirányzata 2008-ig
évrõl-évre nõtt, de ennek változása alatta marad
a teljes oktatás kiadásai változásának. A felsõ-
fokú képzésre a kiadások arányában egyre ke-
vesebbet fordítunk, míg 2000-ben a teljes költ-
ségvetési kiadásnak 3,8 százalékát tette ki a fel-
sõfokú képzések kiadásának elõirányzata, addig
2009-re ez az érték közel egy százalékponttal
csökkent. Ugyanez a tendencia tapasztalható a
teljes oktatási kiadási elõirányzatán belül is: az
ezredfordulón még a felsõoktatás kiadásai 21,3
százalékát jelentették az oktatási kiadásoknak,
ez az érték 2006-ra 18 százalék alá csökkent.
Bár az elmúlt évek elõirányzatának tekinteté-
ben lassú emelkedést mutat ez az arányszám, de
meg kell jegyezni, hogy elõirányzat-módosítás-
sal a felsõoktatásból az elmúlt négy évben je-

lentõs költségvetési forráskivonás történt.
(Lásd 9. ábra) 

Magyarország 2009-ben költségvetésébõl 2,8
százalékot fordított a felsõoktatásra. Ez az
arány az elmúlt két évben tovább csökkent. Eb-
bõl a relatíve kis összegbõl is a kormányzat már
többször vont el forrást. Az elvont összeg az
államháztartás rendszerében kis összegnek szá-
mít, azonban a felsõoktatásnak jelentõs veszte-
ség, amely hatásait tekintve társadalmi-gazda-
sági szempontból jövõnkre nézve is meghatá-
rozó lehet. 

A MAGYAR FELSÕOKTATÁS REFORMJA?

A tanulmány, bár csak néhány alapvetõ kérdés-
kört vizsgál, ám ez alapján is látható, hogy a fel-
sõoktatás jövõje alapvetõen befolyásolja az
egész ország társadalmi-gazdasági fejlõdését. 

A 2011. évi költségvetés 189 milliárd forint

8. ábra 

A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI FÕÖSSZEGE ÉS AZ OKTATÁSI KIADÁSOK ELÕIRÁNYZATA, 
2000–2009

Forrás: saját szerkesztés a 2009/2010-es Oktatás-statisztikai évkönyv adatai alapján

Oktatás kiadásai az elõirányzat százalékában
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támogatást biztosított a felsõoktatásnak, ami-
bõl a kormányzat az év elején 20 milliárd forin-
tot azonnal zárolt (ez az összeg azóta már elvo-
nás), majd augusztusban és szeptemberben
újabb zárolást hajtottak végre. A Széll Kálmán-
terv a következõ három évben 88 milliárd fo-
rintot tervez kivonni a felsõoktatásból: 2012-
ben 12 milliárd forinttal, 2013–2014-ben pedig
38-38 milliárd forinttal csökken a tervek sze-
rint a felsõoktatás költségvetési támogatása. Ez
a közel 50 százalékos forráskivonás példa nél-
küli a rendszerváltás óta. A költségvetés felsõ-
oktatási kiadásainak aránya a GDP százaléká-
ban 1995 óta alig változott, akkor ez az érték
0,9 százalék volt, 2000-ben 1,1 százalék, 2009-
ben pedig 1,0 százalék. Régiós összehasonlítás-
ban ezzel az aránnyal nem állunk rosszul, a fel-
sõoktatásra a környezõ országok a GDP-jük 
1 százalék körüli értékét fordítják. A GDP-ará-
nyos kiadásokat konkrét számokra fordítva
azonban a magyar egyetemek finanszírozásuk-
ban nem számítanak versenyképesnek. Míg az
OECD-országok a felsõoktatásra hallgatón-

ként 8970 dollárt költenek (felsõoktatási kuta-
tás-fejlesztéssel együtt pedig 12 907-et), addig
Magyarország K+F nélkül 5365 dollárt (K+F-
el pedig 6721 dollárt), azaz körülbelül az
OECD-átlag felét fordítja hallgatónként a fel-
sõoktatásra. 

Célunk a dolgozattal az volt, hogy rávilágít-
sunk a terület árnyaltságára, összetettségére,
bonyolultságára. Egyetlen tényezõ (jelen eset-
ben a költségvetési forrás) megváltoztatása
egész lavinát indíthat el, amelynek hatásai elõre
nem vagy csak nagy bizonytalansággal jelezhe-
tõk. Félõ, hogy a tervezett reform visszafelé sül
el. A képzett munkaerõ hiányában lassulhat a
gazdaság növekedése, amely újragenerálja a
költségvetés jelenlegi problémáit. Fiskális okok
miatt csökkentik a hallgatói létszámot, de alap-
vetõen a tanulás iránti vágy nem csökkenthetõ,
így könnyen lehet, hogy a diákok külföldön
szerzik meg a tudást, amely a migrációt gyor-
sítja fel. Sok ilyen és ehhez hasonló kérdést kel-
lene végiggondolni, ahhoz, hogy valódi, érdemi
változtatásokat lehessen végrehajtani. 

9. ábra 

A KÖLTSÉGVETÉS OKTATÁSI KIADÁSAINAK 
ÉS A FELSÕOKTATÁSNAK A KIADÁSI ELÕIRÁNYZATAI, 2000–2009

Forrás: saját szerkesztés az Oktatás-statisztikai évkönyv (2009/2010) adatai alapján

Felsõoktatás kiadásai a teljes kiadási elõirányzat 
százalékában

Felsõoktatás kiadásai a teljes oktatás kiadási 
elõirányzat százalékában
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1 Az oktatási és képzési költségeket az emberi tõkébe

fektetett beruházásként tekinti, mely beruházások

növelik termelõképességünket, termelékenységün-

ket, így a munka piaci értékét, amely által a jövõbeni

kereset magasabb lesz. (Varga, 1998)

2 Magyarország legrégebbi egyetemei: az 1367-ben

alapított pécsi egyetem és az 1395-ben létrehozott

óbudai egyetem, melyek az 1410-es évekig mû-

ködtek.

3 Az 1999/2000-es tanévben 55, a 2000/2001-es

tanévben 30 állami felsõoktatási intézmény mû-

ködött. 

4 Hazánkban az egyházi, alapítványi és magán-felsõ-

oktatási intézmények 55 százalékos aránya jelentõ-

sen meghaladja a vizsgált 29 európai ország 37 száza-

lékos átlagát. 

5 2008. évi adatok alapján: Norvégia: 4763 millió fõ;

Ausztria: 8264 millió fõ; Cseh Köztársaság: 10 221

millió fõ; Lengyelország: 38, 166 millió fõ; Németor-

szág: 82 210 millió fõ.

6 A hallgatói létszámadat tartalmazza az egyetemi és

fõiskolai szintû képzésben, a felsõfokú szakképzés-

ben, az alap- és mesterszintû képzésekben, az osztat-

lan képzésekben, a szakirányú továbbképzésekben, a

PhD-képzésekben résztvevõk számát képzési for-

mától függetlenül.

7 Az OECD-statisztikákban sok mutató „EU-19” át-

lagértékét mutatja. Ennek oka, hogy ezekre az euró-

pai uniós országokra állnak rendelkezésre valós vagy

becsülhetõk adatok. Az OECD-statisztikákban az

EU-19 a következõ országokból áll: Ausztria, Belgi-

um, Dánia, Finnország, Franciaország, Németor-

szág, Görögország, Írország, Olaszország, Luxem-

burg, Hollandia, Portugália, Spanyolország, Svédor-

szág, Egyesült Királyság, Csehország, Magyarország,

Lengyelország és Szlovákia.

8 2000-ben Lisszabonban az EU azt a célt fogalmazta

meg, hogy 2010-re a közösség a világ legversenyké-

pesebb, legdinamikusabban fejlõdõd, tudásalapú gaz-

daságává váljon (Keczer, 2007).

9 A munkaerõ-piaci igényeknek való megfelelés nem

egyszerû feladat. Egyrészt azért, mert nehéz elõre meg-

mondani, hogy 5–10 év múlva mik lesznek az igények,

másrészt a „megfelelés” hosszadalmas folyamat, a felsõ-

fokú képzési idõ legrövidebb esetben is 3 évet jelent. 

10 Széll Kálmán-terv: „A felsõoktatás képzési struktú-

rája (és intézményrendszere) jelenleg torz struktú-

rájú, az ágazat kínálata elszakadt a társadalmi és

munkaerõ-piaci igényektõl.”

11 Elsõ helyen Portugália van, ahol a megtérülés 7,7-

szerese a ráfordításoknak; második  Magyarország:

7,4; harmadik Belgium: 6,3. Norvégiában a legki-

sebb a mutató értéke: 1,8, vagyis a vizsgált országok

mindegyikében a felsõoktatás megtérülése megha-

ladja a ráfordításokat.

12 Az OECD tanulmánya szerint az úgynevezett „kö-

zösségi költségek” tartalmazza az elveszett adóbe-

vételeket és ráfordításokat. Ezek a tanárok fizetései,

intézményiek fenntartása, ösztöndíjak juttatása. 

A „közösségi juttatás” tartalmazza a megemelkedett

adóbevételt, valamint a magasabb jövedelembõl

származó szociális juttatások csökkenését. A nettó

jelenérték kiszámításához diszkontrátaként az ál-

lamkötvények kamatlábát veszi irányadónak.

13 Arra vonatkozóan, hogy a felsõoktatási intéz-

ményben diplomát szerzett személyek mennyivel

több adót fizetnek, pontos információink nincse-

nek. A KSH a kereseteket alapvetõen szellemi és

fizikai foglalkoztatottakra bontja szét. A FEOR

szerinti 1–4 között lévõk a szellemi foglalkozta-

tottak, a többi fizikai foglalkoztatott. A szellemi

foglalkoztatottak között feltehetõen jelenetõs

számmal vannak érettségizettek is.
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14 38 éves munkaviszonyt vettünk alapul, amelybõl

levontuk a képzési idõt.

15 Az átlagos képzési idõ 4,05 év Magyarországon

(Education at a Glance, 2010)

16 A 2008. évre vonatkozó saját számítás egy egy-

szerûsített gyors becslésnek tekintendõ,

amelynek során a KSH vonatkozó adatait (Ma-

gyar Statisztikai Évkönyv 2010) vettük figye-

lembe.

17 Az Euducation at a Glance címû kiadvány összeál-

lításánál 31 OECD-tagállam adatait, illetve 5 nem

OECD-tagállam adatait használják fel. Ezek

Brazília, Észtország, Izrael és az Orosz Föderá-

ció. Ezek az országok nem tagjai az OECD-nek,

de hamarosan tagjaivá válhatnak.
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