
FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 7

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

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

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

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

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

Gilly Gyula

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

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

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

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

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

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

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

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

FeMû: Leg in kább ta lán mél tá nyos ság.
G. GY.: Mél tá nyos ság, tár sa dal mi igaz sá gos -
ság, szo li da ri táselv, egyen lő esé lyű hoz zá fé -

10 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

FEM_2012_1_:press 2012.07.27. 13:51 Page 10



Beszélgetés dr. Gilly Gyulával

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

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

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

A dip lo má sok nak nem csak a jö ve del -
mük na gyobb, ha nem mun ka erő-pi a ci hely -
ze tük is jobb. So kat ku tat ták azt a kér dést,
hogy mi től jobb a fi ze tés, mi től sok kal ki sebb
a mun ka nél kü li sé gi rá ta a dip lo má sok kö ré ben.
Iga zi ma gya rá zat nem szü le tett, de az ural ko -
dó hi po té zis sze rint (ún. screening hi po té zis)
a mun kál ta tó mun ka tár sat ke res, az egyén
pe dig ál lást és itt van egy fun da men tá lis 

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 11

FEM_2012_1_:press 2012.07.27. 13:51 Page 11



INTERJÚ

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

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

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

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

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

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

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

A fo gyasz tó vé de lem mel lett el en ged he -
tet len – és itt el ju tot tunk a ne gye dik fel adat -
hoz – ál la mi sze rep az in for má ció szol gál ta -
tás. Még hogy ha egyes hall ga tók tö ké let len
dön té se ket is hoz nak meg a pá lya vá lasz tás
so rán, a fi a ta lok és a mö göt tük ál ló csa lá dok
ös  szes dön té sé nek az ös  szes vég kö vet kez -
mé nye össztársadalmilag biz to san ha té ko -
nyabb min tá zat hoz ve zet, mint amit az adott
mi nisz té ri um adott szo bá já ban ül dö gé lő
nagy köz pon ti terv uta sí tá sos mun ka erő-ter -
ve ző a lé te ző leg na gyobb erő fe szí té sek árán
is el tud na ér ni. Ha azt gon dol juk, hogy di -
vat szak mák és egye bek mi att majd fi a ta lok
tö me gei tévpályákat vá lasz ta nak – mint is -
me re tes, ez az egyik hi vat ko zá si alap, hogy
mi ért van szük ség a ter ve zés re –, ak kor ez
csak azért kö vet kez het be, mert tö ké let len az

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 13

FEM_2012_1_:press 2012.07.27. 13:51 Page 13



INTERJÚ

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

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

FeMû: Be szél tünk a hall ga tók ról és az ál lam
sze re pé rôl, de a fi nan szí ro zan dó in téz mé nyek-
rôl még nem. Eb ben a mo dell ben Ön sze rint
mi lyen in téz mé nyi fi nan szí ro zá si rend szer
len ne op ti má lis? Fel ada tok, kom pe ten ci ák
alap ján fi nan szí roz za az ál lam az in téz mé -
nye ket vagy a fej kvó tán ke resz tül? 
G. GY.: A brit pél dát hoz nám fel ar ra, hogy
mi lyen ne le gyen. A brit rend szer ben pél dá ul
kő ke mé nyen kont roll alatt van nak tart va 
a hall ga tói he lyek, meg mond ják kar ra, szak ra,
min den re le bont va a fi nan szí ro zott hall ga tói
lét szá mo kat. Nem csak azt akar ja az ok ta tás -
po li ti ka meg mon da ni Ang li á ban, hogy ő hány
da rab ál la mi lag fi nan szí ro zott fé rő he lyet ad
az egye tem nek, de még azt is, hogy az egye -
tem men  nyi nem ál la mi lag fi nan szí ro zott, te -
hát ön költ sé ges hall ga tót ve het föl, és bün te -
tést szab ki azok ra, akik et től el tér nek. En nek
egyéb ként nyíl egye nes kö vet kez mé nye az,
hogy egyet len egy dol got tud nak a brit egye te -
mek csi nál ni an nak ér de ké ben, hogy ha té kony
mé ret ben mű köd hes se nek: nem brit ál lam pol -
gár sá gú hall ga tó kat vesz nek föl. A tő lük sze -
dett tan dí jak kal va ló já ban ki pó tol ják az egyéb-
ként na gyon sze gé nyes ál la mi fi nan szí ro zást.
En nek meg az a kö vet kez mé nye, hogy a leg -
eli tebb, leg pa ti ná sabb ang li ai egye te mek re,
azok ra, ame lyek től hí res az an gol fel ső ok ta -
tás, egy re ke vés bé a brit hall ga tók jár nak. De
az ok ta tás mi nő sé gé vel erő tel je sen fog lal -
koz nak. Nem aka rok Ang li á ba na gyon be le -
bo nyo lód ni, csak pél da ként hoz tam fel. An -
nak, hogy a kü lön bö ző egye te mek, sza kok,
ka rok, dip lo ma kur zu sok kö zött az ál lam ho -
gyan oszt ja el az ál la mi fi nan szí ro zást, alap -
ve tő en két fé le mód ja van. Az egyik az, hogy
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a sza bá lyo zott és el len őr zött pi a ci mű kö dést
tá mo gat ja, ame lyen be lül le he tő vé te szi az
in téz mé nyek kö zöt ti kvá zi pi a ci ver seny me -
cha niz mu so kat. Ezt oly mó don te szi meg,
hogy át jár ha tó vá te szi a fel ső ok ta tá si rend -
szert, biz to sít va a hall ga tó szá má ra, hogy
eset le ges rossz dön té sét kor ri gál has sa. Az az
a hall ga tó tu laj don kép pen a lá bá val sza vaz,
vi szi a pénzt. Eb ből egy mi nő sé gibb rend szer
ala kul hat ki. A má sik meg ol dás az, ami kor
azt mond ja az ál lam, hogy ne hogy a hall ga tók
vá lasz tá sa ré vén elő ál ló in téz mé nyek kö zöt ti
ver seny ered mé nye az le gyen, hogy a lus ta
hall ga tók és a rossz in téz mé nyek bol do gan
egy más ra ta lál nak, ezért min dent elő re be -
sza bá lyoz. Ez azért elég sta ti kus do log.

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

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