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A fel sô ok ta tás me rí té si bá zi sa

A köz is mert né pe se dé si fo lya ma tok nyo mán – ame lyet a de mog rá fia átmenetelmélete1 alap ján
szok tak ma gya ráz ni – a fej lett or szá gok ban, s az ezen or szá go kat ma gá ban fog la ló ré gi ók ban a
fel sô ok ta tás szem pont já ból re le váns, fi a tal kor osz tály ok lét szá ma csök ken vagy stag nál, mi köz -
ben a vi lág egé szé ben (a fej lô dô vi lág ma gas – bár csök ke nô – ter mé keny sé ge mi att) egy da ra big
még nö vek szik (1. ábra). 

A fej lett or szá gok fel sô ok ta tá sá nak te hát egy re in kább a szû kü lô me rí té si bá zis sal kell szem -
be néz ni, leg alább is a fel nö vek vô nem ze dé ket il le tô en, pon to sab ban az or szá gon be lü li fel nö vek -
vô nem ze dé ket il le tô en. A fel sô ok ta tás vá la sza a ki hí vás ra elég jól lát szik: ré szint a kép zés kí ná lat
ki szé le sí té se az idô sebb nem ze dé kek re, ré szint a fel sô ok ta tás ba tö rek vôk nem zet kö zi mo bi li tá -
sá nak ki hasz ná lá sá val a ha tá ro kon kí vül rôl tör té nô hall ga tói rekrutáció.2

A fel sô ok ta tás me rí té si bá zi sá nak csök ke né se Ma gyar or szá gon is tet ten ér he tô, hi szen a 17
éves ko rú né pes ség, amely 1991-ben va la mi vel több mint 180 ezer fô volt, má ra, 2011-re ke ve -
sebb mint 60%-ára, va la mi vel 110 ezer alá esett vis  sza – s mi u tán az élveszületések szá ma 1998-
ban 100 ezer alá csök kent, 2015-ig ez a csök ke nés foly ta tó dik, s 95 ezer kö rül fog stag nál ni.

Te gyük azon ban hoz zá, hogy a kor osz tá lyi lét szám nem köz vet le nül hat a fel sô ok ta tás ba je -
lent ke zôk szá má ra, azt be fo lyá sol ja a kö zép is ko lai kép zés vo lu me ne és az érett sé gi zet tek ará nya.

Keresztúton a hazai felsôoktatás

Polónyi István

� A hazai gazdaság kritikus helyzete és a kormányváltás után megfogalmazott új oktatás -
politikai elképzelések nyomán a hazai felsôoktatás olyan útkeresztezôdéshez érkezett, amely
eddigi fejlôdési irányát jelentôsen befolyásolni látszik.
Ebben az írásban a felsôoktatásnak azokat a demográfiai és gazdasági összefüggéseit
vizsgáljuk, amelyek a továbbhaladást – és a továbbhaladást koordináló felsôoktatás-politikát –
alapvetôen befolyásolják. �

1 Lásd errôl például Polónyi—Timár (2006).
2 Ez utóbbit gyakran kapcsolatba hozzák az újkori globalizációval, pedig ennek történelmi gyökerei messzire nyúlnak,
hiszen a peregrináció az elsô egyetemek kialakulásától gyakorlat volt.
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1. áb ra. A 15—24 éves né pes ség ala ku lá sa Eu ró pá ban, Észak-Ame ri ká ban és a vi lá gon, 1950—2020

For rás: United Nations Population Division (http://www.photius.com/rankings/world2050_rank.html)

Ta lán ke vés bé tu da to sult a ha zai köz vé le mény ben, hogy Ma gyar or szá gon nem csak a fel sô -
ok ta tás tö me ge se dé se zaj lott az el múlt húsz év alatt, ha nem – ami eh hez nél kü löz he tet len volt
egy olyan or szág ban, ahol a ma tú ra fel té te le a to vább ta nu lás nak – az érett sé gi tö me ge se dé se is.
Vé gül is nem a kor osz tá lyi lét szám az, ami a fel sô ok ta tás me rí té si bá zi sát meg ha tá roz za, ha nem
az érett sé gi zet tek szá ma. Az el múlt húsz év ben, mi köz ben csök kent a kor osz tá lyi lét szám, az
érett sé gi zet tek ará nya nö ve ke dett, s így a me rí té si bá zis gya kor la ti lag stag nált. 

Mi u tán ma, 2011-ben már meg szü let tek a 2028. év 17 éve sei is, így egy ér tel mû, hogy a kor -
osz tály lét szá ma 2015–2028 kö zött nagy já ból 95 ezer fô kö rü li lét szá mon stag nál ni fog, így a fel -
sô ok ta tás me rí té si bá zi sá nak ala ku lá sát vagy – más szem pont ból – a fel sô ok ta tás ba tör té nô be ju -
tás esé lyét alap ve tô en az érett sé gi rend sze re fog ja meg ha tá roz ni. Ha meg ma rad a mai 60–65%
kö rü li érett sé gi zett arány a 17 éves kor osz tály hoz vi szo nyít va, ak kor ez csak mint egy 10–15%-os
merítésibázis-csökkenést je lent. Ha az érett sé git je len tô seb ben meg szi go rít ják, ak kor ez ér te lem -
sze rû en je len tô sebb merítésibázis-, il let ve be ju tá si esély csök ke nést fog je len te ni.

Ugyan ak kor nem zet kö zi ös  sze ha son lí tás ban vizs gál va egy ér tel mû, hogy a fel sô ok ta tás ex -
pan zi ó ja nem ért vé get. A 20–29 éves kor osz tály ból fel sô ok ta tás ba já rók ará nya 2008-ban a fej -
lett or szá gok ban, Finn or szág ban (43%), Dá ni á ban (37%) és Iz lan don (35%) volt a leg ma ga sabb.
A ma gyar 25% a kö zép me zôny be tar to zik. A hoz zánk ha son ló fej lett sé gû or szá gok egy ré szé tôl
el ma rad va (Len gyel or szág 30%, Észt or szág 26%), má so kat va la mi vel meg elôz ve (Cseh or szág
21%, Szlo vá kia 19%). Ha a fen ti kor osz tá lyon be lül a húsz éve sek fel sô ok ta tá si rész vé tel ét vizs -
gál juk, ahol 2008-ban az élen Ko rea (72%), Gö rög or szág (56%), Bel gi um és az USA (49–49%)
állt, ak kor a ma gyar 38% ugyan csak a kö zép me zôny ben van, szin tén a len gye lek mö gött (47%), a
cse hek kel egy szin ten s né mi leg meg elôz ve a szlo vá ko kat (36%).3 Ezek az ös  sze ha son lí tá sok azt 

3 Az eltérô oktatási rendszerek miatti összehasonlítási nehézséget jól mutatja, hogy a 20—29 éves korosztályban elöl
álló Izland és Dánia itt az utolsók között van, mivel ezekben az országokban a húszévesek jelentôs része még
középfokú oktatásba jár.
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2. áb ra. A 17 éves kor osz tály lét szá ma és az érett sé gi zet tek szá ma és ará nya Ma gyar or szá gon, 1991—2009

For rás: sa ját szá mí tás

mu tat ják, hogy egy a fej lett or szá gok ok ta tás po li ti ká ját kö vet ni aka ró ha zai fel sô ok ta tás-fej lô dés
a ha zai fel sô ok ta tás to váb bi ki szé le sí té sét kel le ne cé lul ki tûz ze.

A ha zai fel sô ok ta tá si me rí té si bá zist az idô sebb kor osz tály ok fe lé tör té nô nyi tás ban van nak
tar ta lé kok a ha zai fel sô ok ta tás ré szé re. A 30–39 éves kor osz tály ból Finn or szág ban, Iz lan don és
Svéd or szág ban (to váb bá Új-Zé lan don és Auszt rá li á ban) 10% fe lett van a rész vé tel, ná lunk en nek
fe le, ami vel a len gye lek kel és szlo vá kok kal nagy já ból egy szin ten, a kö zép me zôny ben va gyunk.
A negy ven éves és idô sebb kor osz tály ban Új-Zé land és Auszt rá lia áll az élen 5% kö rü li ér ték kel,
de nem sok kal ma rad nak el tô lük a skan di náv or szá gok; itt mi meg le he tô sen há tul ál lunk (0,6%-os
rész vé te li arán  nyal). Ugyan ak kor ér de mes hoz zá ten ni, hogy a rész idôs kép zé sek ará nyát te kint ve
elô ke lô he lyen ál lunk, 2003-ban má so di kak vol tunk (az A tí pu sú, te hát a ha gyo má nyos, nem rö -
vid ide jû fel sô ok ta tá si prog ra mok ese té ben) az OECD-tagországok kö zött a rész idôs hall ga tók
ará nyát il le tô en (47,2%-un kat egye dül a své dek elôz ték meg más fél szá za lék pont tal), s 2008-ban
is az ötö di kek vol tunk (kö zel 40%-kal). Te hát mi köz ben az idô seb bek fel sô ok ta tá si ará nyát te -
kint ve csak a kö zép me zôny ben, vagy az alatt va gyunk, a rész idôs kép zés te kin te té ben az élen,
ami lát szó la gos el lent mon dás. Az el lent mon dás oka az, hogy ná lunk rész idôs kép zés re igen sok
fi a tal jár, bár az el múlt évek ben né mi el moz du lás be kö vet ke zett, az idô sebb hall ga tók ará nya
nôtt, azon ban az ös  szes rész ide jû hall ga tó lét szám csök ke né se mel lett.

Mint ko ráb ban már volt ró la szó, fon tos ele me a fel sô ok ta tá si ka pa ci tás hasz no sí tá sá nak – a
fel sô ok ta tá si üz let ki ter je dé sé nek – a kül föl di hall ga tók fo ga dá sa, a hall ga tói mo bi li tás. Ugyan -
ak kor ez a hall ga tói mo bi li tás tu laj don kép pen több fé le hall ga tói moz gást fog lal ma gá ban. 
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3. áb ra. A részidôs hallgatók kor szerinti megoszlása 2003-ban és 2009-ben

For rás: saját számítás az Oktatásstatisztikai évkönyv 2003/2004  és  2009/2010  alapján

Egyik al ko tó ele me a rész kép zés re irá nyu ló kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tó hall ga tók moz -
gá sa (pl. az EU-n be lül az Erasmus-program ke re té ben zaj ló hall ga tó cse re), má sik ré sze a tel jes
kép zés ben kül föld ön ta nu ló hall ga tók. Ez utób bi a kat azu tán több szem pont ból is cso por to sít hat -
juk: el kü lö nít ve az EU-n be lü li hall ga tói moz gá so kat és a kommercionális cé lú fel sô ok ta tá si kép -
zé si pi ac részt ve vô it. De meg kü lön böz tet het jük a nem ze ti sé gi ala pú hall ga tó moz gást, mint pél -
dá ul a ha tá ron tú li ma gya rok Ma gyar or szág ra va ló tö rek vé sét, amely sok ban ha son ló (de sok
min den ben el is tér) a szlo vák hall ga tók Cseh or szág ba tö rek vé sé vel vagy a né met hall ga tók
Auszt ri á ba és Svájc ba tör té nõ moz gá sá val. És a fen ti tel jes kép zés re tö rek vô hall ga tók kö zött
nyil ván igen je len tôs a mig rá ci ós cé lú moz gás is.

A fel sô ok ta tás ese té ben a leg na gyobb fo ga dó or szá gok, az az ahol a leg több kül föl di hall ga tó
ta nul: az Egye sült Ál la mok kö zel 600 ezer hall ga tó val, az Egye sült Ki rály ság mint egy 350 ezer
fô vel, Fran cia or szág, Auszt rá lia és Né met or szág 200–250 ezer fô vel. Eze ken kí vül még egy or -
szág van, ahol több mint 100 ezer kül föl di hall ga tó ta nul: Ja pán. Eb ben a hat or szág ban ta lál juk
2007-ben az ös  szes kül föld ön ta nu ló hall ga tó kis hí ján két har ma dát (63,3%-át). Ma gyar or szág az
itt ta nu ló ki csit több mint 15 ezer kül föl di hall ga tó val a 32. volt a rang sor ban 2007-ben.

A fel sô ok ta tá si hall ga tói mo bi li tás ban a nyel vi, kul tu rá lis, föld raj zi té nye zôk ját sza nak meg -
ha tá ro zó sze re pet. A kül föl di hall ga tók rekrutációjában meg ha tá ro zó sze re pet ját szik ál ta lá ban a
nyel vi azo nos ság, ami sok eset ben va la mi lyen kö zös tör té nel met vagy kul tu rá lis kö zös sé get is je -
lent het. Hoz zá kell ten ni, hogy a volt nagy gyar mat tar tó or szá gok fel sô ok ta tá si mo bi li tá sá ban
igen je len tôs há nya dot tesz nek ki a volt gyar ma ta ik ta nu lói, füg get le nül at tól, hogy a volt gyar -
mat tar tó nyel ve hi va ta los nyelv-e az adott or szág ban. Egy más faj ta tör té nel mi, kul tu rá lis kö zös -
ség lát szik a Cseh or szág ba irá nyu ló, szláv nyel vû or szá gok ból jö vô mo bi li tás ban, amely nek per -
sze meg ha tá ro zó ré sze Szlo vá ki á ból jön. De pél dá ul Né met or szág ese té ben a né met nyel vû
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or szá gok ból jö vô mo bi li tás nem iga zán je len tôs, ami nek az az oka, hogy Auszt ria és Svájc in kább
a be fo ga dó ja a mo bil né met hall ga tók nak. Ugyan ak kor szem be tû nô, hogy a Né met or szág ban ta -
nu ló kül föl di hall ga tók majd nem fe le a posztszocialista or szá gok ból jön (Polónyi 2010).

4. áb ra. A Ma gyar or szá gon ta nu ló kül föl di hall ga tók rekrutációja

For rás: Global Education Digest  2009, UNESCO 2009

1. táb lá zat. A kül föl di hall ga tók szak irá nyok sze rin ti meg osz lá sa Ma gyar or szá gon, Svájc ban és Auszt ri á ban
(%) — 2007

For rás: Education at a Glance 2008

A kö zép-eu ró pai or szá go kat néz ve lát szik, hogy Auszt ria és Svájc kö zel két szer an  nyi kül föl -
di hall ga tót fo gad, mint Cseh or szág, s kö zel há rom szor an  nyit, mint Ma gyar or szág. Ma gyar or -
szág ra a leg több hall ga tó Ro má ni á ból (26%), Szlo vá ki á ból (20%), Ju go szlá vi á ból (a mai Szer -
biá ból) (10%) és Uk raj ná ból (8%) ér ke zik. Eb bôl a négy or szág ból nyil ván va ló an alap ve tô en a
ha tá ron tú li ma gya rok jön nek hoz zánk ta nul ni. Eze ken az or szá go kon kí vül még szá mot te vô
hall ga tó jön Nor vé gi á ból (5%), Iz ra el bôl (5%) és Né met or szág ból (4%) – ezek bôl az or szá gok -
ból alap ve tô en az or vos kép zés re jön nek Ma gyar or szág ra a hall ga tók (Polónyi 2010).
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Svájc, Auszt ria és Ma gyar or szág külföldihallgató-rekrutációját ösz  sze ha son lít va nyil ván va -
ló, hogy a szom széd or szá gok ból ér ke zô fel sô ok ta tá si hall ga tók mind egyik or szág ban az anya -
nyelv ükön ta nul nak ezek ben a fo ga dó or szá gok ban. Ugyan ak kor az is elég egy ér tel mû, hogy
Ma gyar or szág ese té ben ez lé nye ge sen ki sebb me rí té si bá zist je lent, mint Svájc vagy Auszt ria
ese té ben, te hát en nek bô vít he tô sé ge lé nye ge sen kor lá to zot tabb, mint Auszt ri á ban vagy Svájc ban
(Polónyi 2010).

A ma gyar fel sô ok ta tás külföldihallgató-rekrutációját te kint ve egy ér tel mû, hogy két meg ha -
tá ro zó for rás azo no sít ha tó: ré szint a ha tá ron tú li ma gya rok – ez ad ja a ha zai kül föl di hall ga tók
két har ma dát –, ré szint az ide gen nyel vû or vos kép zés – ez pe dig to váb bi egy ne gye dét.

A kül föl di hall ga tó-kép zés üz let. De lé nye ge sen több is an nál. Leg alább há rom vo nat ko zás ban.
Az egyik, ami pél dá ul Obama el nök ok ta tás- és tu do mány po li ti kai elképzelései4 kap csán

egy ér tel mû: a te het sé ges kül föl di di á kok meg tar tá sa min den or szág nak ér de ke. Ez nö ve li az or -
szág hu mán tô ké jét, a fel sô fo kú vég zett sé gû ek kí ná la tát.

A má sik té nye zô re, ami szin tén túl lép a rö vid tá vú hasz non, leg in kább Tony Blair, volt brit
mi nisz ter el nök egyik nyi lat ko za ta vi lá gít rá: „A ná lunk ta nul má nya i kat foly ta tó di á kok kap cso -
la to kat épí te nek sa ját or szá guk és az Egye sült Ki rály ság kö zött, népszerûsítik a brit egye te me ket
és kul tú rát, elôsegítve ez zel a nem zet kö zi ke res ke de lem ha té kony sá gát” (idé zi Langerné 2009,
104).

És a har ma dik té nye zô sem hagy ha tó fi gyel men kí vül. Az or szá gon kí vül élô, az or szág hoz
nyel vi, nem ze ti, kul tu rá lis kö tô dés sel kap cso ló dó kö zös sé gek fi a tal tag ja i nak kép zé se, ami egy -
ben a nem ze ti kul tú ra át örö kí té se is szá muk ra.

Per sze tisz tá ban kell len ni a má sik ol dal lal is, hi szen az el bo csá tó or szág ese té ben sú lyos
prob lé má kat okoz hat a te het sé ges fi a ta lok kül föl di ta nul má nya, mi vel az az ot ta ni ok ta tá si rend -
szert sze gé nyí ti. És ha mig rá ci ó val pá ro sul, ak kor a ma ga san kva li fi kált ér tel mi ség el vesz té se
még sú lyo sabb prob lé mát je lent. 

Vég ered mény ben a ha zai fel sô ok ta tás me rí té si bá zi sát – az ob jek tív de mog rá fi ai hely zet
mel lett – alap ve tô en be fo lyá sol ja a kö zép fo kú ok ta tás sal kap cso la tos ok ta tás po li ti ka, s azon be -
lül is el sô sor ban az érett sé gi to vább fej lesz té se. Más ol dal ról alap ve tô té nye zôk a kül föl di hall ga -
tók kal kap cso la tos köz pon ti és in téz mé nyi po li ti kák. 

Dip lo más fog lal koz ta tás a tö meg ok ta tás ko rá ban

A fel sô ok ta tás tö me ge se dé se ma gá tól ér te tô dô en ma gá val hoz za a dip lo mák tö me ge se dé sét is.
En nek nyo mán a 2000-es évek ele jé re né hány or szág ban a dip lo má sok ará nya a 25–64 éves né -
pes sé gen be lül el ér te, sôt meg ha lad ta a 40%-ot (Ka na da, Iz ra el, Ja pán, USA, Új-Zé land s

4 A Befektetés Amerika jövôjébe címû anyagban, amely Barack Obama oktatás- és tudománypolitikai elképzeléseit vázolja
fel, számos más program mellett az is szerepel, hogy az elnök támogat egy új átfogó bevándorlási reformot, amely a
legtehetségesebbeknek az Amerikába való vonzását és állandó ott-tartózkodását elômozdítja. Ennek egyik eleme egy
olyan „gyorsított” vízumrendszer létrehozása, amelynek célja az amerikai egyetemekre érkezô külföldi felsôoktatási
hallgatók fogadásának megkönnyítése (lásd http://www.barackobama.com/pdf/issues/FactSheetScience.pdf).
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valószínûleg5 Orosz or szág, Uk raj na és Fehéroroszország is idetartozik),6 Ma gyar or szág (2007-
ben) a 25–64 éves né pes sé gen be lü li kö zel 18%-os ará nyá val a kö zép me zôny ben he lyez ke dik el
(94 or szág ból az 51.), ki csi vel olyan or szá gok után, mint Auszt ria és Szlo vé nia, s va la mi vel meg -
elôz ve töb bek kö zött Hor vát or szá got, Szlo vá ki át, Cseh or szá got, Por tu gá li át és Olasz or szá got. 

A dip lo más ki bo csá tás nyo mán a dip lo má sok ará nya a ha zai mun ka erô pi a con 2009-ben
meg kö ze lí tet te, 2010-ben pe dig el fog ja ér ni a 25%-ot. (A dip lo má sok mun ka erô-pi a ci ará nya
min dig ma ga sabb, mint a né pes sé gen be lü li ará nyuk, ami ab ból adó dik, hogy a dip lo má sok nak
ma ga sabb az ak ti vi tá sa, mint az ala cso nyabb vég zett sé gû ek nek.)

5. áb ra. A dip lo má sok né pes sé gen be lü li ará nya és a dip lo más vég zett sé get nem igény lô mun ka kör ben dol gozó
dip lo má sok ará nyá nak ös  sze füg gé se, 2006

For rás: sa ját szá mí tás az Education at a Glance 2009 ada tai alap ján
Meg jegy zés: ISCO: International Stan dard Code of Occupation = Fog lal ko zá sok Nem zet kö zi Osz tá lyo zá si
Rend sze re. Az ISCO 5-9 a fel sô fo kú vég zett sé get nem, vagy ke vés bé igény lô fog lal ko zá si ka te gó ri ák 

A fej lett or szá gok ada tai alap ján egy ér tel mû en lát szik – ami jó zan és  szel is nyil ván va ló –,
hogy mi nél ma ga sabb egy or szág ban a dip lo má sok ará nya a né pes sé gen be lül, an nál na gyobb
azon dip lo má sok ará nya, akik vég zett sé gük szint jét nem igény lô mun ka kö rök ben dol goz nak.  

5 Oroszországra és a nem EU-tag volt szovjet köztársaságokra vonatkozóan igen ellentmondásos és hiányos adatok
lelhetôk csak fel.

6 A felsôfokú végzettséggel rendelkezôk arányáról a többféle adatforrás (OECD, EU, UNESCO) többféle
megközelítésben közöl adatokat. Az UNESCO a 25 éves és annál idôsebb népességen belüli arányokat adja meg, az
OECD és az EU pedig a 25—64 éves népességen belüli arányokat. Abban is különbség van az adatok között, hogy
tartalmazzák-e a rövid idejû (B típusú) felsôfokú végzettséggel rendelkezôket vagy nem.
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És az sem kí ván kü lö nö sebb in dok lást, hogy a dip lo má sok né pes sé gen be lü li ará nya és ke re -
se ti elô nyük kö zött ne ga tív kor re lá ció van (–0,5186), ma gya rul mi nél több a dip lo más, an nál ala -
cso nyabb a ke re se ti elô nyük a kö zép fo kú vég zett sé gû ek hez ké pest. Mind ez az zal együtt igaz,
hogy je len leg az OECD-tagországok kö zött Ma gyar or szá gon a leg na gyobb a dip lo má sok bér elô -
nye a kö zép fo kú vég zett sé gû ek hez vi szo nyít va.

6. áb ra. A dip lo má sok kö zép fo kú vég zett sé gû ek hez vi szo nyí tott ke re se ti elô nye és né pes sé gen be lü li ará nyuk
kap cso la ta

For rás: sa ját szá mí tás az Education at a Glance 2009 ada tai alap ján

A dip lo má sok ha zai fog lal koz ta tá si vi szo nya it te kint ve ér de mes meg néz ni, hogy hol is dol -
go zik az egy re több dip lo más. Az 1990 és 2005 kö zöt ti nép szám lá lás ok és mikrocenzusok fog lal -
ko zá si fô cso port ok ban fog lal koz ta tott dip lo má sok lét szá ma i nak elem zé sé bôl ér zé kel ni le het a
fel sô fo kú vég zett sé gû ek túl kí ná la tá ból adó dó nö vek vô inkongruenciát. 1990 és 2005 kö zött kö -
zel ne gyed mil li ó val nö ve ke dett a fog lal koz ta tott dip lo má sok szá ma. A fegy ve res szer vek fog lal -
ko zá si fô cso port ban csök kent egye dül a dip lo má sok szá ma mint egy 15 ezer fô vel (en nek el le né -
re a dip lo má sok ará nya majd nem 30%-kal nö ve ke dett, mi u tán a fô cso port ban fog lal koz ta tot tak
szá ma 72 ezer fô vel csök kent a 15 év alatt). A 15 év alatt be kö vet ke zett dip lo más lét szám nö ve ke -
dés há rom ne gyed ét két fog lal ko zá si fô cso port szív ta fel: a „Fel sô fo kú kép zett ség önál ló al kal -
ma zá sát igény lô fog lal ko zá sú ak” és az „Egyéb, fel sô- vagy kö zép fo kú kép zett sé get igény lô fog -
lal ko zá sú ak” fô cso port ja. 

Két olyan te rü let is vi szony lag nagy szá mú dip lo mást szí vott fel, ame lyek ese té ben a fel sô fo kú
dip lo ma igé nye va ló szí nû leg meg kér dô je lez he tô, vagy leg alább is ala po sabb elem zést igé nyel ne.
Az „Iro dai és ügy vi te li (ügy fél for gal mi) jel le gû fog lal ko zá sú ak” és a „Szol gál ta tá si jel le gû fog lal -
ko zá sú ak” fog lal ko zá si fô cso port ban együt te sen 1990 és 2005 kö zött 40 ezer fô vel nö ve ke dett a
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dip lo má sok szá ma. De a szak kép zett sé get nem igény lô (egy sze rû) fog lal ko zá sok fô cso port ban is
kö zel ezer fô vel nôtt a dip lo má sok szá ma (s 2005-ben ki csit meg ha lad ta az 1800 fôt).

Van-e túl kép zés, ha nincs?

A fel sô ok ta tás tö me ge se dé sé nek mun ka erô-pi a ci ha tá sát, a túl kép zést már a het ve nes évek ben
fel is mer ték (lásd pl. Freeman 1975, 1976). 

Az ok ta tás ter ve zé sé vel fog lal ko zó el mé let azt hang sú lyoz za, hogy az ok ta tás nak a gaz da -
ság, il let ve a gaz da sá gi inf rast ruk tú ra (mun ka he lyi struktúra)7 fej lô dés ál tal meg kí vánt nál na -
gyobb fej lesz té se, na gyobb rá for dí tá sai nem ered mé nye zik a gaz da ság na gyobb fej lô dé sét, te hát
pa zar lás nak minôsülnek8 (lásd Jánossy 1966 és Hol ló 1974). En nek a meg kö ze lí tés nek a kö vet -
kez mé nye volt az, hogy az államszocialista or szá gok nagy ré szé ben a fel sô ok ta tá si be is ko lá zást
erô sen kor lá toz ták, a gaz da ság ter ve zett ke res le té hez iga zí tot ták. 

Má ra azon ban a fel sô ok ta tás tö me ge se dé se vis  sza for dít ha tat lan, és az ál lam ok ta tás ter ve zé si
be avat ko zá sá nak ál ta lá ban csak a pu ha for mái el fo ga dot tak, csak na gyon ke vés szak ese té ben
szo ká sos a ke mény nu me rus clausus (pl. or vos kép zés). 

A túl kép zés nek má ra igen je len tôs iro dal ma van (lásd er rôl pl. Polónyi–Timár, il let ve
Galasi–Varga 2005). A köz gaz da sá gi (mainstream) meg kö ze lí té sek majd mind egyi ke azt igyek -
szik bi zo nyí ta ni, hogy nincs ha té kony ság rom lás és min den ki szá má ra ra ci o ná lis a jól lát ha tó túl -
kép zés. Ugyan is a köz gaz da sá gi mainstream alap fel fo gá sa a ra ci o na li tás, te hát a mun ka vál la ló
bi zo nyá ra ra ci o ná li san dönt, ha a túl kép zés el le né re a fel sô ok ta tás ba tö rek szik, s a mun ka adó is
ra ci o ná lis, ha ma ga sabb bért ad a dip lo más nak, ak kor is, ha kö zép fo kú vég zett sé get igény lô mun -
ka kör ben fog lal koz tat ja. Per sze a ra ci o na li tás je len tô sen sán tít a dip lo má sok ki csit vagy gyak ran
nem is ki csit több mint fe lét fog lal koz ta tó köz szfé ra ese té ben, ahol a bé rek végzettségfüggôek és
a mun ka adók sem költ ség ér zé ke nyek (s így azu tán nem is an  nyi ra ra ci o ná li sak, leg alább is köz -
gaz da sá gi ér te lem ben).

Mi köz ben sok ta pasz ta lat s né hány vizsgálat9 is iga zol ja a túl kép zés ha zai je len lét ét, szá mos
vizs gá lat igyek szik an nak ellenkezôjét10 bi zony íta ni. A szo ci o ló gu sok és az ok ta tá si szfé ra kép vi -
se lôi is lé nye gé ben el uta sít ják a túl kép zés fo gal mát, hang sú lyoz va, hogy az ok ta tás ál tal lét re ho -
zott ma ga sabb tu dás, ma ga sabb mû velt ség sok kal in kább po zi tív do log, mint sem hát rány. Hi szen
az is ko lá zot tabb em be rek kul tu rál tab ban, egész sé ge seb ben él nek, egy ma ga sabb is ko lá zott ság -
gal ren del ke zô tár sa da lom ban, kö zös ség ben na gyobb a tár sa dal mi ko hé zió, ki sebb a kri mi na li -

7  Jánossy Ferenc megközelítése szerint a gazdaság a szakmastruktúra, a foglalkozási struktúra és a munkahelyi
struktúra egymással összefüggô mûködése, fejlôdése (Jánossy 1966).

8  Holló Mária így fogalmaz: „Ha a munkaerô szakmai és képzettségi összetétele nem tart lépést az ország egészének
fejlôdésével, akkor ez a strukturális lemaradás fékezô erôvé válhat [...] De ha már a munkahelystruktúra és a
szakmastruktúra összhangja helyreállt, akkor az oktatás és a szakképzés volumenének fokozásával sem lehet többé
nagyokat elôreugrani a fejlôdésben. Fokozott oktatási ráfordítással a fejlôdés üteme alig gyorsítható...” (Holló 1974).

9  Egy a 2000-es évek legelején folytatott OFA-kutatás mintegy 13—15%-os inkongruenciát talált. (Lásd Kôvári—Polónyi
2005, Polónyi 2005.)

10 Lásd http://www.felvi.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/dpr_szakmai_nap

FEM_2011_1_ujmeret_:uj!! 2011.10.27. 8:57 Page 37



38 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

FÓKUSZ

tás. Na gyobb az innovativitás, s így a gaz da sá gi ha la dás, s a ma ga sab ban is ko lá zot tak job ban vé -
det tek a mun ka nél kü li ség tôl. S olyan to váb bi ér vek kel is ta lál koz ha tunk, hogy a tu dás ala pú tár -
sa da lom ma gá tól ér te tô dô en igény li a ma ga sabb is ko lá zott sá got.

Per sze az em be rek kul tu rált együtt élé se, a tár sa dal mi ko hé zió nem a sok fel sô fo kú kép zet tel
s még csak nem is a ma gas ará nyú érett sé gi zet tel függ ös  sze, ha nem az is ko la al sóbb szint je i nek,
az alap fo kú (ná lunk pl. a 10. osz tá lyig tar tó) ok ta tás nak a szín vo na lá val. Mint ahogy az in for má -
ci ós tár sa da lom is me re te i nek el sa já tí tá sa sem a ma ga sabb is ko lá zott ság gal kell, ös  sze függ jön,
ha nem ép pen az ál ta lá nos, alap fo kú ok ta tás szín vo na lá val. Ha ugyan is eze ket az is me re te ket csak
a fel sôbb ok ta tás köz ve tí ti, ak kor az nyil ván va ló an a tár sa da lom ket té sza ka dá sá hoz ve zet, hi szen
a még oly ki ter jedt fel sô ok ta tás ban sem vesz majd részt a tel jes né pes ség, s akik ki ma rad nak,
azok le ma rad nak. A meg ol dás te hát ép pen az, hogy a min den ki szá má ra kö te le zô ok ta tás nak kell
az in for má ci ós tár sa da lom alap kész sé ge it, alap is me re te it el sa já tít tat ni, mint ahogy itt kell pél -
dául az ide gen nyel vi kom mu ni ká ci ós is me re te ket is meg ta ní ta ni. De ugyan ez a hely zet az egész -
sé ges élet mód dal és a kul tú ra más alap ve tô ele me i vel is. 

Minden nek el le né re tö me ge se dés – és ez zel túl kép zés – van, s a fel sô ok ta tás alig ha szû kít he -
tô már le a gaz da ság rö vid tá vú fel sô fo kú szak em ber igé nyé re. A fel sô ok ta tás tö me ge se dé se, mint
a nem zet kö zi ada tok ból lát ha tó, tö ret le nül to vább foly ta tó dik. A leg fej let tebb or szá gok ban a fel -
nö vek vô nem ze dék fe le, s ha ma ro san két har ma da sze rez dip lo mát.

A fel sô ok ta tás tö me ge se dé se

A tö me ge se dés nek több okát szok ták ad ni. A köz gaz da sá gi ma gya rá za tok nyil ván va ló an az egyéni
és a tár sa dal mi ha szon ra épül nek. Az az az egyé nek nek mind ad dig ra ci o ná lis a fel sô ok ta tá si tovább -
ta nu lás, amíg an nak ered mé nye ként ma ga sabb jö ve de lem hez jut nak, mint ala cso nyabb isko lá zott -
ság gal, és ez az ered mény meg ha lad ja a dip lo ma el éré sé hez szük sé ges rá for dí tá so kat. Más ol dal ról
az ál lam nak azért éri meg a fel sô ok ta tás ba tö rek vô mind szé le sebb tö me gek ok ta tá sá nak tá mo ga tá sa,
mert at tól olyan externális ho za mo kat re mél, ame lyek ho za ma meg ha lad ja a rá for dí tá so kat.

A köz gaz da sá gi ma gya rá za tok mel lett szá mos szo ci o ló gi ai és po li to ló gi ai ma gya rá zat is lé -
te zik (lásd er rôl pl. Koz ma 1998). Ilyen, hogy a fö lös le ges sé vá ló, el sô sor ban if jú sá gi mun ka erô
szá má ra he lyet kell(ett) biz to sí ta ni az ok ta tá si rend szer ben, to váb bá, hogy a hat va nas, het ve nes
évek for du ló ján Eu ró pa-szer te kor mány ra ke rült szo ci ál de mok rá cia po li ti kai cél ki tû zé sei közt
hir det te és va ló sí tot ta meg az ál ta lá nos és egyen lô is ko lá zást. Ok ként szok ták em lí te ni, hogy a jó -
lé ti ál lam ered mé nye, egy faj ta túl ter me lé si vál ság az igé nyek, így a fel sô ok ta tá si szol gál ta tás te -
rü le tén, s az is ko lá zás „túl fo gyasz tá sa” a kö zép osz tá lyo so dás ti pi kus ve le já ró ja, ami kon ti nen -
sün ket a hat va nas évek tôl fo ko zó dó mér ték ben jel lem zi. Nép sze rû ok egyes ki sebb sé gi
cso por tok, min de nek elôtt a nôk be ke rü lé se az oktatásba.11 A gaz da ság po li ti kai iro da lom ban
gyak ran em lí tett ma gya rá zat a gaz da sá gi igé nyek (1945–50: a há bo rú utá ni fel len dü lés, 1960–
80: a tu do má nyos tech ni kai for ra da lom, 1990–2000: a tu dás gaz da ság) szí vó ha tá sa. 

11 Hiszen a nôk felsôoktatási hallgatók közötti aránya a negyvenes-ötvenes években alig néhány százalék, ugyanakkor
az ezredfordulón meghaladja az 50%-ot.
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A fel sô ok ta tás tö me ge se dé sét Fuller és Rubinson (Fuller–Rubinson 1999a) két el mé let tel
ma gya ráz za. Az egyik a tár sa dal mi ho va tar to zás új ra ter me lé sé nek el mé le te, mely sze rint az ok ta -
tás el sôd le ges fel ada ta a tár sa dal mi osz tá lyok új ra ter me lé se. 

A ki szé le se dô kö zép ré te gek ter mé sze tes tö rek vé se gyer me ke ik dip lo má hoz jut ta tá sa, s a
rend szer vál tást kö ve tô en a posztszocialista or szá gok ban ez rob ba nás sze rû en je lent meg. A má sik
ok a stá tusz konf lik tus-el mé let, mely sze rint az ok ta tás fô fel ada ta, hogy mu ní ci ót ad jon az ál lás -
ke re sés hez. Az egyes tár sa dal mi cso por tok ver sen ge nek ab ban a te kin tet ben, hogy ma ga sabb is -
ko lá zott sá got ér je nek el, mint ver seny tár sa ik, s ez ok ta tá si ex pan zi ós spi rált ered mé nyez. 

A posztszocialista or szá gok ban to váb bi ok ként le het meg em lí te ni az államszocialista idô -
szak alat ti lét szám vis  sza fo gás utá ni fel sza ba du ló tár sa dal mi igényt, amely nyo mán a fel sô ok ta tás
irán ti egyé ni ke res let rob ba nás sze rû en nö ve ke dett, s ame lyet a po li ti ka ki akart szol gál ni. A po li -
ti ka ez irá nyú el kö te le zô dé sét a gaz da sá gi fel zár kó zás ra va ló tö rek vés is ösz tö nöz te, amely a fel -
sô ok ta tás nak fon tos sze re pet tu laj do ní tott (Polónyi 2008). Túl mu tat en nek a ta nul mány nak a ke -
re te in an nak elem zé se, hogy ez a vá ra ko zás men  nyi re va ló sul meg – a ké tel ke dés hez ele gen dô a
100 ezer la kos ra ju tó hall ga tó lét szám sze rin ti országsorrendre te kin te ni, amely ben az el sô 25 kö -
zött 11 posztszocialista or szá got találunk.12

Vég ered mény ben a fel sô ok ta tás tö me ge se dé sé nek alap ve tô en tár sa dal mi, szo ci o ló gi ai okai
van nak. Úgy is fo gal maz ha tunk, hogy a fel sô ok ta tás ba tö rek vés ma már alig van kap cso lat ban a
mun ka erô pi ac cal. Ami per sze nem je len ti azt, hogy a ki bo csá tás nincs kap cso lat ban az zal.

Ép pen ez okoz za a tö me ges fel sô ok ta tás sal kap cso la tos el lent mon dá so kat s a fel sô ok ta tás-
po li ti ka ta nács ta lan sá gát.

A két szin tû kép zés je len tô sé ge

A dip lo mák tö me ge se dé sé nek van egy má sik kö vet kez mé nye is. A tö me ge se dés és a ha gyo má -
nyos szûk, spe ci á lis szak kép zést nyúj tó fel sô ok ta tás sú lyos el lent mon dás ok hoz ve zet. Pél dá ul
Ma gyar or szá gon a 2000-es évek ben (2001–2008 kö zött) éven te 6–14 dip lo más csil la gász lé pett
ki a fel sô ok ta tás ból (ha a szakpárban vég zet te ket is fi gye lem be ves  szük, ak kor nagy já ból más fél -
szer en  nyi). Va jon van Ma gyar or szá gon éven te en  nyi csil la gász ra ke res let a mun ka erô pi a con?
De ugyan így fel le het ten ni a kér dést, hogy csak ugyan van-e ha zai mun ka erô-pi a ci ke res let
évente 2200 jo gász ra vagy 1250 mû ve lô dés szer ve zô re és 1500 tanítóra.13

Nyil ván va ló, hogy a dip lo mák tö me ge se dé sé vel át ala kul, át kell ala kul jon a fel sô fo kú kép zés tar -
tal ma a vég zet tek nek egy szé le sebb fog lal koz tat ha tó sá gát cé loz va. Az or vos kép zés ben nyil ván nem,
de a mû sza ki, ter mé szet- és tár sa da lom tu do má nyi, va la mint a pe da gó gus kép zés ben ab ba az irány ba
tör té nik el moz du lás, hogy a fel sô fo kú kép zés, vagy leg alább is an nak el sô sza ka sza, elôszakképzéssé
vá lik s a ré gi ér te lem ben vett szûk, fel sô fo kú szak kép zés fel jebb to ló dik, a mes ter kép zés fe lé. 

Ez a két szin tû kép zés lé nye ge. A bo lo gnai fo lya mat a tö me ge se dés tör vény sze rû kö vet kez -
mé nye. A BSc-, il let ve BA-végzettséggel a mun ka erô pi ac ra lé pôk nem mély és szûk szak kép zett -

12 Az elsô tízben pedig hatot: Kubát, Oroszországot, Ukrajnát, Lettországot, Szlovéniát és Fehéroroszországot.
13 2008-as adatok. Lásd http://db.okm.gov.hu/statisztika/fs08_fm
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ség gel ren del kez nek, ha nem vi szony lag szé les, nem túl mély szak mai is me re tek kel. A há rom év
után a mun ka erô pi ac ra lé pô dip lo má sok szak mai vég zett sé ge te hát elég ál ta lá nos ah hoz, hogy ha
nem, vagy nem tel je sen szak irá nyuk nak vagy vég zett ség szint jük nek meg fe le lô en he lyez ked nek
el, ré szint ak kor sem vész kár ba sok fe les le ge sen ta nult mély szak mai is me ret, ré szint gyor san az
el he lyez ke dés nek meg fe le lô en kor ri gál ha tó ak és ki egé szít he tôk az is me re tek. Olyan alap kép zés -
re van szük ség, amely ak kor sem okoz nagy vesz te sé get (pénz ben, erô fe szí tés ben stb.), ha a tö -
me ges ki bo csá tás mi att nem, vagy csak kis mér ték ben hasz no sul. 

A fen ti ek alap ján nyil ván va ló, hogy a két szin tû kép zés re va ló át nem ál lás csak olyan szak -
mák ese té ben ra ci o ná lis, ame lyek nél a tö me ge se dés nem tör tént meg (pl. a ke ret szám-kor lá to zás
mi att az or vos kép zés ben). Más eset ben azon ban a ha gyo má nyos kép zés hez va ló ra gasz ko dás
éssze rût len, mert a vég zet tek elé ge det len sé gé vel, pa zar lás sal és a szak ma pi a cá nak ko moly za va -
rai val fog jár ni (pl. jo gász kép zés).

Ar ról van te hát szó, hogy a tö me ges fel sô ok ta tás ese té ben ér tel mét vesz ti a di rekt szûk és mély
szak kép zés. Hi szen gaz da sá gi lag ir ra ci o ná lis – és nem gaz da sá gi szem pont ok ból is és  sze rût len –
nagy tö meg ben drá gán spe ci a lis tá kat úgy ki ké pez ni, hogy nagy ré szük nem dol go zik majd szak má -
já ban, vagy vég zett sé gé nél ala cso nyabb szin tet igény lô szak mai fog lal koz ta tá sa lesz.

Per sze a „kö zép is ko lá so dó” fel sô ok ta tá si alap kép zés re épü lô mes ter kép zés alig ha lesz ké pes
a gaz da ság, a gya kor lat szá má ra szük sé ges fel sô fo kú szak em ber kép zést és a tu do má nyos fel sô -
fo kú kép zés fel ada ta it egy szer re el lát ni. En nek kö vet kez mé nye a mes ter kép zé sek dif fe ren ci á ló -
dá sa, a gya kor lat ori en tált mes ter kép zé sek és a tu do má nyos mes ter kép zé sek ki ala ku lá sa s az ez
utób bi ra épü lô dok tor kép zés. A mai (vagy in kább teg na pi) ér te lem ben vett fel sô fo kú szak em ber -
kép zés ide, a mes ter kép zés re to ló dik ki. 

Saj nos a ha zai fel sô ok ta tás ban és fel sô ok ta tás-po li ti ká ban nem iga zán is mer ték fel ezt a fo -
lya ma tot, s vis  sza áhít ják a ré gi szûk, „iga zi” fel sô ok ta tá si szak kép zést. Rá adá sul még az a fel is -
me rés is ké sik, hogy az alap kép zés egy meg hos  szab bí tott kö zép is ko la, amely nek cél ja az ot ta ni
hi á nyok pót lá sa és egy szé les ál ta lá nos szak mai ala po zás.

A két szin tû kép zés túl ha la dot tá te szi a túl kép zés sel kap cso la tos ko ráb bi meg kö ze lí té se ket,
hi szen az elôszakképzéssé, ér tel mi sé gi elô kép zés sé vá ló fel sô ok ta tá si alap kép zés mun ka erô-piaci
il lesz ke dé sé ben az inkongruencia ke vés bé re le váns, mint a szûk szak kép zés ese té ben.

Fon tos te hát, hogy a ha zai fel sô ok ta tás-po li ti ka is sok kal in kább a fel sô ok ta tá si alap kép zés
ilyen irá nyú fej lesz té sét szor gal maz za, mint a két szin tû kép zés vis  sza for dí tá sát, amely az zal a ve -
szél  lyel fe nye get, hogy ré szint a fej lett vi lág fel sô ok ta tás-fej lô dé sé vel el len té tes irány ba fej lôd -
jön a ha zai fel sô ok ta tás, ré szint pe dig a szûk szak kép zést nyúj tó alap kép zés hez va ló ra gasz ko dás
ép pen a kép zés mun ka erô-pi a ci ru gal mas sá gát aka dá lyoz za. 

A fel sô ok ta tás ál la mi fi nan szí ro zá sa

A ha zai gaz da ság ne héz sé ge in úr rá len ni szán dé ko zó Széll Kál mán-terv sze rint a fel sô ok ta tás ból ki -
von ni ter ve zett ös  szeg 2012-ben 12 mil li árd, 2013-ban 38 mil li árd és 2014-ben is 38 mil li árd fo rint.
Ez 2012-ben 6%-os, 2013-ban és 2014-ben mint egy 19%-os csök ke nést je lent a 2010. évi fel sô ok ta -
tá si ál la mi tá mo ga tás hoz vi szo nyít va. Te kin tet be vé ve a 2012. évi zá ro lá so kat is, 2012-ben el ér he ti a
8%-ot, 2013-ban és 2014-ben pe dig a 21–22%-ot az ál la mi tá mo ga tás a fel sô ok ta tás ban.
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Keresztúton a hazai felsôoktatás

Ha az zal szá mo lunk, hogy a tá mo ga tás csök ken tés nek 85%-a va ló sul meg ál la mi lag tá mo ga tott
hall ga tó lét szám-csök ken tés sel (ami azt je len ti, hogy 2012-ben kb. két mil li ár dot, 2013-ban pe dig to -
váb bi négy mil li ár dot más so ron kell meg ta ka rí ta ni), ak kor 2012-ben a fel ve he tô ál la mi lag tá mo ga tott
ke ret szám ki csit ke ve sebb, mint 11 ezer rel, majd 2013-ban to váb bi majd nem 19 ezer fô vel csök ken.
Az az 2013-ra a 2011-es 73 ezer ál la mi lag tá mo ga tott fel ve he tô lét szám 43 ezer fô re csökken.14 Ez azt
je len ti, hogy – amen  nyi ben 43 ezer fô re csök ke nô ál la mi lag tá mo ga tott fel ve he tô lét szám ból (a mes -
ter kép zést le vé ve) mint egy 33 ezer fô esik a 18 éves kor osz tály ba, amely nek lét szá ma ak kor 113 ezer
fô kö rül vár ha tó –  a 18 éves kor osz tály 29–30%-a ke rül het be ál la mi lag tá mo ga tott hely re.

Fon tos kér dés – amely re je len leg nem is mer jük a vá laszt –, hogy a tá mo ga tás csök ken tés nyo mán
70–80 ezer fô vel csök ke nô ös  szes ál la mi lag fi nan szí ro zott lét szám he lyé re költ ség té rí té ses hall ga tók
lép het nek-e. És ha lép het nek, lép nek-e? Ugyan is, hogy ha a be ju tás fel vé te li fel tét elei nem vál toz nak
(te hát nem eme lik meg az al só ha tár pont szá mot, s nem eme lik meg a költ ség té rí tést a ma i hoz ké pest),
ak kor sem pót ló dik a ki esô ál la mi lag fi nan szí ro zott lét szám költ ség té rí té ses sel – nyil ván az ár nö ve ke -
dé se csök ken ti a ke res le tet. Még in kább igaz ez ak kor, ha meg eme lik a költ ség té rí tés mér té két (va ló di
ön költ sé gi szint re). Hoz zá kell ten ni, hogy eze ket a csök ke né se ket né mi leg mér sé kel ni le het a hall ga tói
hi tel rend szer fej lesz té sé vel, de min den kép pen vár ha tó összhallgatólétszám-csökkenés.

Az összhallgatólétszám-csökkenés egyik fon tos ki ha tá sa lesz, hogy a ki esô ál la mi tá mo ga tás
nem kom pen zá ló dik költ ség té rí tés-be vé tel lel, ami nyil ván va ló an a fel sô ok ta tá si in téz mény rend -
szer szû kí té sét/szû kü lé sét kell, ma gá val hoz za.

Ma gyar or szá gon a fel sô ok ta tás kö zös sé gi tá mo ga tá sa a GDP-hez vi szo nyít va 0,9% kö rül
volt a 2000-es évek el sô év ti zed ében, ami nem zet kö zi ös  sze ha son lí tás ban nagy já ból a fej lett or -
szá gok át la ga kö rül volt, at tól ki csit elmaradva.15 A Széll Kál mán-terv sze rint be kö vet ke zô tá mo -
ga tás csök ke nés nyo mán ez az ér ték 0,70–0,75% kö rü li nagy ság rend re csökken.16

Be fe je zés he lyett

Je len írás ide jén még nem is me re te sek az új fel sô ok ta tás-po li ti ka részletei.17 De a gaz da sá gi hely -
zet és a gaz da ság po li ti ka irá nyai alap ján ar ra le het kö vet kez tet ni, hogy a ha zai fel sô ok ta tás a kö -
zös sé gi for rá sok szû kü lé sé re szá mít hat. Ar ról vi szont csak el lent mon dá sos hí rek van nak, hogy a
ma gán for rá sok be vo ná sa men  nyi re lesz ré sze en nek a po li ti ká nak. 

14 Meg kell jegyezni, hogy — ha ezen a szinten befagy a felvételi keretszám — a létszámfelfutások miatt, ha ezt követôen nem
emelik a támogatott keretszámot, akkor tovább csökken az összes államilag támogatott létszám (2014-re további kb. 24
ezer fôvel  és — a keretszám struktúrájától függôen — 2015-re további 10 ezerrel), s a megtakarítások teljes összege 2015-
re eléri az 58 milliárdot (2011-hez viszonyítva), amibôl persze a „többletcsökkenést” vissza lehet adni fejlesztésként.

15 Magyarországon a felsôoktatás közösségi támogatása 2000-ben 0,9%, 2002-ben 1%, 2005-ben 0,9%, 2007-ben
0,9%. Az OECD-átlag 2000-ben 1%, 2002-ben 1,1%, 2005-ben 1,1%, 2007-ben 1%. (Az adatok forrása: az OECD
Education at a Glance megfelelô évi kiadványai.)

16 Ez a fejlett országok között az alsó ötödben van — Szlovákia, Olaszország kormánya költ ennyit a felsôoktatásra
(valamint Japán, Korea, Egyesült Királyság — ezekben az országokban azonban igen jelentôs a magán-hozzájárulás
az állami támogatás mellett).

17 Mivel azok elsô változata megbukott a kormányülésen.

FEM_2011_1_ujmeret_:uj!! 2011.10.27. 8:57 Page 41



42 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

FÓKUSZ

A ha zai fel sô ok ta tás mi nô sé gi fej lô dé sé nek – ad mi niszt ra tív in téz ke dé sek he lyett – ép pen a
ma gán for rá sok erô tel je sebb be vo ná sa és a ver seny erô sí té se le het az út ja. Ha ez a hall ga tói tá mo -
ga tá sok olyan át ala kí tá sá val jár, amely azok szo ci á lis ér zé keny sé gét nö ve li, s a hall ga tói hi tel ki -
szé le sí té se is tá mo gat ja a rend szert, ak kor a ha zai fel sô ok ta tás nem síny li meg az ál la mi tá mo ga -
tás-csök ke nést, sôt az egy szer ke ze ti meg úju lás fe lé moz dít hat ja. 

Azon ban, ha az ál la mi tá mo ga tás csök ke né se a ma gán for rá sok be vo ná sá nak po li ti kai in dít -
ta tá sú be ha tá ro lá sá val, a hall ga tó lét szám köz pon ti lag vélt igé nyek re épü lô irány el vek sze rin ti
kor lá to zá sá val és diszt ri bú ci ó já val s köz pon ti di rek tí vák kal va ló irá nyí tás sal jár együtt, ak kor fé -
lô, hogy a ha zai fel sô ok ta tás nem tud ja kö vet ni a fej lett vi lág fel sô ok ta tá sá nak fej lô dé si irá nyát.
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