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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.
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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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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
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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.
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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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6 Department for Children, Schools and Families: Breaking the link between disadvantage and low achievement
in the early years — everyone’s bu si ness, DCSF, 2010 ref 00207-2010BKT-EN.
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7 Department for Education and Skills: Widening Participation in Higher Education, DfES, 2006.
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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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