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A hazai felsôoktatás finanszírozása
— helyzetkép, kihívások, feladatok

Kotán At ti la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A dön tő rész ben az alap mű kö dést (in téz mény fenn tar tást) szol gá ló „fenn tar tói” (ok ta tá si mi -
nisz té ri u mi) tá mo ga tást szük ség kép pen egyéb for rá sok kal kel lett ki egé szí te ni a bő vü lő – és az
előző kor mány za ti cik lus dön té sei alap ján inf rast ruk tú rá já ban je len tő sen meg úju ló – in téz mény -
rend szer fenn tar tá sá hoz. A pót ló la gos for rás be vo nást az idő szak na gyob bik ré szé ben a ha tá lyos
sza bá lyo zó rend szer tá mo gat ta (de leg alább tűr te). A leg fon to sabb pót ló la gos csa tor nák: 
– Költ ség té rí té ses kép zés be vé te le, ami a konst ruk ció 1996. évi be ve ze té se óta má ra je len tős
té nye ző vé vált (a hall ga tó lét szá mon be lül a költ ség té rí té se sek ará nya 44%, az ál la mi in téz mé -
nyek ben 42%, az egy há zi ak ban 38%, míg az ala pít vá nyi és ma gán in téz mé nyek ben 74%). 
A költ ség té rí té ses be vé tel ről pon tos ada tok nem áll nak ren del ke zés re, vo lu me ne je len leg 
30–35 mil li árd fo rint kö zött le het, ami az in téz mé nyi be vé te lek 15%-a.
– Eu ró pai uni ós fej lesz té si for rá sok: A ha zai fel ső ok ta tás ra ál ta lá ban is jel lem ző, hogy az
ága za ti fej lesz té se ket csak ki sebb rész ben fi nan szí roz za a tárgy évi költ ség ve tés, ezek nagyobb -
részt „kül ső for rá sok ból” va ló sul nak meg. Ilyen for rá sok vol tak a kü lön bö ző (vi lág ban ki) hi te -
lek, uni ós ope ra tív prog ra mok pá lyá za tai (ezek vég ső so ron szin tén ál la mi, de nem köz vet le nül
ága za ti költ ség ve té si tá mo ga tá sok). 2007–2013 kö zött két ope ra tív prog ram te rem tett jelen tős
pót ló la gos for rást a fel ső ok ta tás szá má ra. A TÁMOP ke re te i ből 146 mil li árd fo rint de di kál tan
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3 Forrás: Ok ta tás sta tisz ti kai év könyv 2009/2010 (2010): NEFMI, Bu da pest. 

FEM_2012_1_:press 2012.07.27. 13:52 Page 72



A felsôoktatás finanszírozása

fel ső ok ta tá si cé lú szak mai fej lesz tés (eb ből 2010 vé gé ig 56,0 mil li árd fo rint ról szü le tett dön -
tés/tá mo ga tá si szer ző dés). Az ága zat inf rast ruk tu rá lis fej lesz té sét cél zó TIOP prog ram ból pedig
79 mil li árd fo rin tos ke ret fel ső ok ta tá si (ed dig 72,0 mil li árd fo rint ról szü le tett dön tés). 
– PPP konst ruk ci ó jú inf rast ruk tú ra fej lesz té si prog ra mok: Cél juk a je len tő sen meg nőtt hall -
ga tó lét szám ki szol gá lá sá hoz szük sé ges inf rast ruk tu rá lis fej lesz té sek tá mo ga tá sa. A konst ruk -
ció el lent mon dá sai, vi ta tott sá ga el le né re (ami re e he lyen nem té rünk ki) a PPP prog ra mok kal
az ága zat ba éven te 10 mil li árd fo rint nagy ság ren dű fej lesz té si for rás ér ke zett. 
– A diákhitelrendszer: 2002. évi be ve ze té se óta több mint 220 mil li árd fo rint hi telt he lye zett ki,
je len leg évi 20 mil li árd fo rint tal já rul hoz zá a „fel ső ok ta tá si lét” költ sé ge i hez, az ügy fe lek szá ma
200 000 fe let ti (fon tos ki emel ni, hogy ez a pénz az ügy fe lek pén ze – ma gán-hoz zá já ru lás – és 
a rend szer nek bi zo nyo san sze re pe van ab ban, hogy az ál la mi költ ség ve té si ol da lon a hall ga tói
jut ta tá sok mér té ke hos  szabb ide je nem nő).
– K+F+I for rá sok:A rész ben a pi ac ról, de fő ként cél zott ál la mi ke re tek ből (in no vá ci ós alap,
OTKA) meg szer zett for rá sok a na gyobb in téz mé nyek re jel lem zők, je len tő sé gük az utób bi
évek ben nő. Ös  sze ge éves szin ten 30–35 mil li árd fo rint ra te he tő. Az ös  szeg nek csak ki sebb
része szár ma zik kül ső (pi a ci) sze rep lők től, je len tő sebb ré sze szin tén ál la mi (ere den dő en nem
fel ső ok ta tás ra de di kált, ha nem „ver seny ben el nyert”) for rás. 

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

Ki hí vá sok

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

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

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

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

Fen ti ek in do kolt tá te szik a ha tá lyos (a meg ol dan dó fel ada tok szem pont já ból el avult) 
fi nan szí ro zá si, gaz dál ko dá si sza bály rend szer meg vál toz ta tá sát. A vá lasz tan dó fi nan szí ro zá si
konst ruk ci ó tól füg get le nül elő fel té tel an nak tisz tá zá sa (meg ha tá ro zá sa), hogy az ága zat leg na -
gyobb meg ren de lő je (az ál lam) mi lyen mér ték ben vesz/ve gyen részt a fel ső ok ta tás fi nan szí ro -
zá sá ban, az in téz mény rend szer mű köd te té sé ben. A ko ráb bi ak nál (el ső év re fel ve he tő ál la mi lag
tá mo ga tott lét szám ke ret) eg zak tabb és ke mé nyebb kor lát kí vá na tos, olyan, amely vi lá gos üze -
ne tet köz ve tít a ka pa ci tás- és foglalkoztatás-fenntartásra/bővítésre op ti ma li zá ló in téz mé nyek
ré szé re és ha son ló kép pen egy ér tel mű en ori en tál ja a rend szer fel hasz ná ló it, a le en dő hall -
gatókat.5

74 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

4 Az Ál la mi Szám ve vô szék vo nat ko zó vizs gá la ta sze rint az ok ta tá si inf rast ruk tú ra bér le ti dí já hoz tör té nô
hoz zá já ru lás 2006—2010 kö zött 14,9 mil li árd fo rint tal ter hel te az ok ta tá sért fe le lôs mi nisz té ri um költ ség ve -
tés ét. A húsz éves fu tam ide jû prog ram vár ha tó an to váb bi 96,6 mil li árd fo rint fe je ze ti szin tû kö te le zett ség -
vál la lást je lent.

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

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

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

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

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

Fel ada tok és ja vas la tok

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

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

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

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

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

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

FEM_2012_1_:press 2012.07.27. 13:52 Page 76



A felsôoktatás finanszírozása

– Az in téz mé nyi gaz dál ko dá si sza bá lyok át ala kí tá sa. Fon tos dön té si pont, hogy e te kin tet -
ben a fel ső ok ta tás a költ ség ve té si szfé ra egé szé vel „együtt mo zog” vagy to vább ra is el tud ja
ismer tet ni ága za ti spe ci a li tá sa it és ko ráb ban „ki al ku dott” több let jo go sít vá nya it. 
– Egy – fi nan szí ro zá si szem pont ból is –fenntartható tá mo ga tá si rend szer ke ret sza bá lya i nak
(és korlátainak) ki ala kí tá sa (konk ré tan egy komp lex fi nan szí ro zá si ren de let el ké szí té se).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A fi nan szí ro zá si konst ruk ci ó ról szó ló dis kur zus fon tos szak mai kér dés, de hang sú lyoz ni
kell, hogy nem az ága zat nak ju tó/já ró tá mo ga tás mér té ké ről szól, az a klas  szi kus költ ség ve té si
al ku, tá gabb ér te lem ben a kor mány za ti (tár sa dal mi) szak ma po li ti kai vi ta ré szét ké pe zi. Az al lo -
ká ci ós me cha niz mu sok ab ból a szem pont ból ér ték- és intézménysemlegesek, hogy tech ni ka i lag
mind egyik ké pes a ki al ku dott (a szek tor ren del ke zé sé re ál ló) for rá sok in téz mény rend sze ren be -
lü li el osz tá sá ra. A „me cha niz mus vi ta” ak kor vá lik ér ték vá lasz tá si kér dés sé, ami kor a lát szó lag
fi nan szí ro zá si konst ruk ci ók ról és rend sze rek ről fo lyó vi ta ke re té ben a dis pu ta va ló já ban az
ága zat ál tal igé nyelt, el várt, ne ki já ró for rá sok nagy sá gá ról és jo gos sá gá ról szól. Meg pró bál juk
el ke rül ni ezt a „csap dát”. A nor ma tív vagy fejkvótaalapú fi nan szí ro zás vi szony lag egy sze rű és
el ter jedt fi nan szí ro zá si me tó dus (ele me it al kal maz za a ha zai köz- és fel ső ok ta tás, a szo ci á lis

78 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

8 Mindez nem je len ti azt, hogy a 2012. évi ke ret szá mok ról szó ló dön tés ne jár na „ke mény” kö vet kez mé -
nyek kel az in téz mé nyek fi nan szí ro zá sa, mû köd te té se szem pont já ból.
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és egész ség ügyi el lá tó rend szer is). Lé nye ge sze rint el lá tot tak hoz kap csol tá mo ga tást, az al lo -
ká ció alap ja az el lá tot ti lét szám, a fej kvó ta (nor ma tí va) ös  sze ge jó eset ben költ ség ala pon fel -
épü lő fi nan szí ro zá si egy ség. A mo dell jól al kal maz ha tó ab ban az eset ben, ha a faj la gos költ sé -
gek és az el lá tot tak lét szá ma kö zöt ti kap cso lat egy ér tel mű, a költ ség igény jel lem ző en (vagy
ki zá ró lag) a lét szám tól függ. Al kal ma zá sa ex pan zív (lét szá mot bő ví tő) sza kasz ban „kel le -
mes”, ek kor ép pen a konst ruk ció ge ne rál ja és le gi ti mál ja (!) a pót ló la gos for rás igényt, a meg -
szer zett for rá so kat ezt kö ve tő en a rend szer az in téz mény rend szer ben teríti.9

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

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

Mi kor cél sze rű a fel ső ok ta tás ban in téz mény- vagy in téz mény tí pu sú fi nan szí ro zást al kal -
maz ni? Meg lá tá som sze rint ak kor, ha az „ál lam fel ső ok ta tá si fel ada tai” kér dés re vi lá gos vá lasz
szü le tik. Amen  nyi ben az ál lam (kor mány zat) eg zakt mó don rög zí ti meg ren de lé sét, leg alább
kö zép tá vú ki te kin tés sel vi lá gos sá te szi, hogy mint meg ren de lő mi lyen kép zé si struk tú rá ban,
mek ko ra lét szá mú dip lo más kép zé sét fi nan szí roz za, ér tel mez he tő az a kér dés, hogy eh hez
milyen mé re tű és ta golt sá gú in téz mény rend szert üze mel tet. A mo dell al kal ma zá sá ból to váb bi
el ső pil lan tás ra nem nyil ván va ló kö vet kez mé nyek adód nak. Ilye nek: 
– Az „in téz mény fi nan szí ro zott” ál la mi egye te mek mai ér te lem ben vett gaz dál ko dá si au to -
nó mi á ja meg szű nik (nincs ugyan is he lye és ér tel me az önál ló gaz dál ko dás nak, ha az ál lam tel -
jes kö rű en fi nan szí roz za az in téz ményt, he lye van vi szont az ál lam ál tal kont rol lált szi go rú
költ ség gaz dál ko dás nak). 
– Az ál la mi fenn tar tás va ló szí nű leg ne he zí ti az in téz mény „moz gá sát” egy olyan (eu ró pai)
fel ső ok ta tá si tér ben, ahol a part ne rek/ver seny tár sak más gaz dál ko dá si kör nye zet ben mű köd nek.
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9 Nem foly tat juk le azt a vi tát, hogy a ma gyar fel sô ok ta tás nor ma tív fi nan szí ro zá si rend sze re men  nyi re nor -
ma tív, a tárgy ban szá mos ér té kes elem zés szü le tett.
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FÓKUSZ

Va ló szí nű leg ne he zeb bé vá lik pl. a nem ál la mi be ru há zá sok be fo ga dá sa, az együtt mű kö dés
más ága za tok (pl. K+F) in téz mé nye i vel (ugyan is a költ ség ve té si kör ben lé vő ál la mi fenn tar tá sú
in téz mé nyek gaz dál ko dá sá ra a pi a ci he lyett a bü rok ra ti kus ko or di ná ció jel lem ző). 
– Mar gi ná lis sá vál hat nak a je len leg ma gá tól ér te tő dő „sa ját be vé te lek”, me lyek az zal együtt,
hogy a tel je sü lé sük min den év ben bi zony ta lan sá got (koc ká za tot) je lent, rend re tel je sül nek (és
az ága zat ki adá sa i nak mint egy fe lét fi nan szí roz zák). Egy ál ta lán nem ma gá tól ér te tő dő, hogy
tel jes kö rű ál la mi fi nan szí ro zás nál az ilyen be vé te lek az in téz mény nél ma rad ná nak, vagy 
– a sza bá lyo zás vál to zá sa mi att – egy ál ta lán ke let kez het né nek. 

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

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

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

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

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

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

Hi vat ko zá sok

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

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

(mi nisz té ri u mi vi ta anyag). Bu da pest.
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Fotó:Bruckner Nikolett
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