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Fel sô ok ta tás-irá nyí tás és 
-finanszírozás: nem zet kö zi tren dek
és jó gyakorlatok1

Kováts Ger gely – Nagy Sán dor Gyu la – Né meth And rás Oli vér

� A fel sô ok ta tá si rend sze rek irá nyí tá sa és fi nan szí ro zá sa az el múlt év ti ze dek ál lan dó an ak -
tu á lis té má já nak te kint he tô. Bár a té ma irán ti ér dek lô dés az 1990–2000-es évek ben sem
csil la po dott, amit jól mu tat, hogy az el múlt év ti zed ben há rom nem zet kö zi ös  sze ha son lí tó
vizs gá lat is ké szült a té má ban (OECD, 2008; Estermann–Nokkala, 2009; de Boer et al., 2010),
a 2008-as gaz da sá gi vál ság gal a fel sô ok ta tás fi nan szí ro zá sa és irá nyí tá sa még ak tu á li sabb
té má vá vált. Meg erô sö dött az a meg gyô zô dés is, hogy a fel sô ok ta tás irá nyí tá sa és fi nan szí -
ro zá sa egy más tól el vá laszt ha tat lan te rü le tek.
A ta nul mány el sô fe lé ben át te kint jük a fel sô ok ta tás irá nyí tá sa és fi nan szí ro zá sa te rén meg fi -
gyel he tô leg fon to sabb ál ta lá nos tren de ket, ezt kö ve tô en pe dig egyes nem zet kö zi pél dá kat
vizs gá lunk meg rö vi den. Egy részt a ke let-kö zép-eu ró pai tér ség fel sô ok ta tás-fi nan szí ro zá si
gya kor la tá val fog lal ko zunk, majd olyan nyu gat-eu ró pai pél dák kal, ame lyek (leg alább bi zo -
nyos te kin tet ben) kö ve ten dô jó gya kor lat nak te kint he tôk. �

Nem zet kö zi tren dek

A fel sô ok ta tás irá nyí tá sa és az in téz mé nyi au to nó mia vál to zá sa

A fel ső ok ta tás irá nyí tá sá nak és fi nan szí ro zá sá nak kons tans re form ja a fel ső ok ta tás tö me ge se dé -
sé nek és a tu dás de mok ra ti zá ló dá sá nak kö vet kez mé nye, amely mind a ke res le ti, mind a kí ná la ti
ol dal nö ve ke dé sé vel és he te ro gén né vá lá sá val járt (rész le te sen lásd Koz ma, 2006). Ez egy fe lől

1 Jelen cikk egy hos  szabb (Fel sô ok ta tás-fi nan szí ro zás és mi nô ség cé lok, vál lal ko zói for rá sok be vo ná sa a fel -
sô ok ta tás ba — nem zet kö zi gya kor lat adap tá lá sa cí mû) ta nul mány ki vo na ta, mely az Ok ta tás ku ta tó és Fej -
lesz tô In té zet meg bí zá sá ból ké szült, és el ér he tô a http://femip.hu/web/guest/helyzetelemzesek hon lap ról.
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ki élez te az irá nyít ha tó ság kér dé sét, hi szen ily mó don je len tős mér ték ben nőtt a fel ső ok ta tá si
rend szer komp le xi tá sa, a fel ső ok ta tá son be lül egy re dif fe ren ci ál tabb fel adat meg osz tás ala kult ki,
ami egy re ne he zeb bé tet te a köz vet len kor mány za ti irá nyí tást. En nek kö vet kez té ben fo ko za to san
át ala kult a kor mány zat (mi nisz té ri um) sze re pe is, amely nek az ága zat köz vet len ope ra tív irá nyí -
tá sa (government) he lyett egy re in kább egy ös  sze tett, sok sze rep lős há ló zat át fo gó, stra té gi ai irá -
nyí tó ja ként (governance) kell mű köd nie (de Boer et al., 2010), az az a hang súly a kü lön bö ző ága -
za ti sze rep lők meg fe le lő együtt mű kö dé sét elő se gí tő kör nye zet ki ala ku lá sá nak tá mo ga tá sá ra és 
a fel ső ok ta tá si te vé keny ség mo ni to ro zá sá nak meg szer ve zé sé re, fel ügye le té re és tár sa dal mi el fo -
gad ta tá sá ra he lye ző dött át. A fel ső ok ta tá si szol gál ta tá sok ope ra tív ki vi te le zé se a nö vek vő au to nó -
mi á val ren del ke ző fel ső ok ta tá si in téz mé nyek fel ada ta, míg az in téz mé nyek ope ra tív (pénz ügyi,
mi nő ség ügyi) el len őr zé se spe ci á lis tes tü le tek, ügy nök sé gek fel ada tá vá vá lik.

Eu ró pá ban ki sebb-na gyobb mér ték ben át ala kult (szán dé ko san nem „nö ve ke dést” írunk) a fel ső -
ok ta tá si in téz mé nyek au to nó mi á ja, amit ki vé tel nél kül tük röz nek az el múlt idő szak át fo gó fel mé ré sei.

Ál ta lá nos ság ban nö vek vő in téz mé nyi au to nó mia ta pasz tal ha tó a szer ve ze ti au to nó mia te -
rén, az az nö ve ke dett az in téz mé nyek bel ső szer ve ze ti és kor mány zá si struk tú rá já nak ala kít ha -
tó sá ga, a ve ze tők ki vá lasz tá sá nak sza bad sá ga. An nak el le né re, hogy ezen a té ren Eu ró pa leg -
több or szá gá ban to vább ra is vi szony lag ala csony az in téz mé nyi au to nó mia fo ka, a European
University Association (EUA) je len té se (Estermann et al., 2011) sze rint a leg több or szág ban az
in téz mé nyi au to nó mia bő vü lé se fi gyel he tő meg, el len ke ző irá nyú vál to zás ra ke vés pél dát le he -
tett ta lál ni. Bár az in téz mé nyek egy re na gyobb sza bad sá got él vez nek bel ső struk tú rá juk ala kí -
tá sá ban, ezt ki sebb-na gyobb mér ték ben to vább ra is jog sza bály ok kal kor lá toz zák. A szer ve ze ti
au to nó mi át be fo lyá so ló leg fon to sabb vál to zás Eu ró pá ban a két szin tű kor mány zá si struk tú ra
el ter je dé se, il let ve az in téz mé nyen kí vü li sze rep lők rész vé te le az in téz mé nyek leg ma ga sabb
szin tű tes tü le te i ben (Estermann–Nokkala, 2009, 40; de Boer et al., 2010).

Szin tén nö ve ke dett a fo lya ma tok ala kí tá sá nak au to nó mi á ja (policy-autonómia), amely
ma gá ban fog lal ja az ok ta tók, ku ta tók és az ad mi niszt ra tív mun ka tár sak fog lal koz ta tá si sza bá -
lya i nak in téz mé nyi ala kít ha tó sá gát, va la mint az ok ta tá si és ku ta tá si au to nó mia kér dé se it, az az
a kép zé si és ku ta tá si prog ra mok meg vá lasz tá sát, a hall ga tók ki vá lasz tá sá nak sza bad sá gát stb.
A sze mély ze ti au to nó mia mér té ke azért kü lö nö sen fon tos kér dés, mert Eu ró pá ban a bér költ sé gek
az ös  szes költ ség kö rül be lül 60–90%-át te szik ki (Estermann–Pruvot, 2011, 36). A sze mély ze ti
po li ti kát il le tő en az eu ró pai or szá gok nagy több sé gé ben má ra je len tős az ok ta tók ki vá lasz tá sá -
nak sza bad sá ga, ugyan ak kor a bé re zés és el bo csá tás te kin te té ben jog sza bá lyi kor lá to zá sok ér -
vé nye sül nek. Az el múlt évek ben né hány or szág ban/tar to mány ban (pél dá ul Finn or szág ban)
meg szűnt a köz al kal ma zot ti stá tusz ban tör té nő fog lal koz ta tás kény sze re.

A kép zé si prog ra mok és ku ta tá si te rü le tek meg vá lasz tá sá ban az in téz mé nyek nek rég óta
nagy fo kú az au to nó mi á ja, és ezt több nyi re nem érin tet ték az eu ró pai re for mok.

A pénz ügyi au to nó mia nö ve ke dé se és a fi nan szí ro zá si rend szer át ala ku lá sa

Eu ró pá ban a leg na gyobb vál to zás ta lán az in téz mé nyek pénz ügyi au to nó mi á ját érin tet te,
amely a fi nan szí ro zá si rend sze rek vál to zá sá nak kö vet kez mé nye ként nö ve ke dett je len tős mér -
ték ben. A kö vet ke zők ben ezt te kint jük át va la mi vel rész le te seb ben.
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A hall ga tói lét szám ok nö ve ke dé se a fel ső ok ta tá si ki adá sok nö ve ke dé sét ered mé nyez te,
amely nek for rá sát ki sebb mér ték ben az ál la mi tá mo ga tá sok nö ve ke dé se, na gyobb mér ték ben
pe dig a nem ál la mi for rá sok nö vek vő be vo ná sa je len tet te (OECD, 2011). Így az OECD-
országok több sé ge egy ér tel mű en a több csa tor nás sá vá ló fi nan szí ro zás irá nyá ba ha lad: az ál la -
mi fi nan szí ro zás mel lett egy re több he lyen je le nik meg a költ ség meg osz tás (tan díj) és ez zel
pár hu za mo san ki épül a di ák hi te le zés, il let ve egy re na gyobb az úgy ne ve zett „third stream”
jö ve del mek – a vál la la ti tá mo ga tá sok, vál la la tok ál tal meg ren delt ku ta tá sok, épü let hasz no sí -
tás ból szár ma zó be vé te lek, jó té kony sá gi tá mo ga tá sok, pénz ügyi mű ve le tek, egyéb szol gál ta -
tá sok – szerepe.2

Hang sú lyoz ni kell ugyan ak kor, hogy a ma gán for rá sok több nyi re nem he lyet te sí tet ték, ha -
nem ki egé szí tet ték a szin tén nö vek vő ál la mi for rá so kat. Az or szá gok dön tő több sé gé ben (kü lö -
nö sen Eu ró pá ban) to vább ra is az ál lam te kint he tő a leg na gyobb fi nan szí ro zó nak, ezért kulcs -
kér dés ma radt az ál la mi fel ső ok ta tá si tá mo ga tá sok el osz tá si me cha niz mu sa. Ezek re form ját két
alap ve tő di lem ma ha tá roz za meg.

Az egyik di lem mát a fi nan szí ro zás sta bi li zá ló és di na mi zá ló ha tá sa i nak egyen sú lya je len ti.
A di lem ma for rá sa, hogy a for rá sok di ver zi fi ká ló dá sa fo gé ko nyab bá te szi az in téz mé nye ket 
a pi a ci, tár sa dal mi el vá rá sok iránt és csök ken ti a kor mány zat tól va ló füg gés mér té két, az az a fel -
ső ok ta tás fi nan szí ro zá sa óha tat la nul a ke res let ve zé relt és eredménycentrikus rend szer irá nyá ba
to ló dik el. A ke res let ve zé relt ség erő sö dé se ja vít ja a fel ső ok ta tá si rend sze rek igé nyek hez tör té nő
al kal maz ko dó ké pes sé gét, ugyan ak kor csök ken ti a ki szá mít ha tó sá got is, ami ar ra kény sze rí ti az
in téz mé nye ket, hogy a rö vid tá vú meg té rü lést ho zó te vé keny sé gek irá nyá ba moz dul ja nak el
(csök kent ve ez zel az in téz mé nyek tár sa da lom kri ti kai, il let ve a koc ká za to sabb in no vá ci ók ban
ját szott sze re pét). Mi köz ben a fel ső ok ta tá si ka pa ci tá sok ki épí té se (pél dá ul egy-egy szín vo na -
las mű hely lét re ho zá sa) idő igé nyes fel adat, a lét re jött ka pa ci tá sok ki szá mít ha tat lan kör nye zet -
ben kön  nyen tönk re me het nek. A fi nan szí ro zá si rend szer nek ezért kel lő ér zé keny ség gel ar ra
kell ösz tö nöz nie a sze rep lő ket, hogy az át me ne ti leg ke vés bé ki hasz nált ka pa ci tá so kat ke res let
hi á nyá ban ne azon nal szün tes sék meg, ugyan ak kor a tar tó san fe les le ges nek bi zo nyu ló kat még -
is csök kent sék. Az in téz mé nyek köz vet len ál la mi tá mo ga tá sá nak rend sze re, an nak ki szá mít ha -
tó sá ga fon tos sze re pet ját szik az in téz mé nyek sta bi li tá sa, mű kö dé sük hos  szabb tá vú ter vez he -
tő sé ge szem pont já ból, ugyan ak kor tö re ked ni kell a ver seny re va ló ösz tön zés biz to sí tá sá ra is.

A sta bi li tás és ki szá mít ha tó ság biz to sí tá sa, il let ve a tá gabb kör nye zet re va ló ér zé keny ség
kö zöt ti át vál tás mel lett a fi nan szí ro zá si rend szer má sik fon tos di lem má ja a ver seny re ösz tön ző,
gyak ran au to ma tiz mu sok kal biz to sí tott át lát ha tó ság és a cél irá nyos, fó ku szált fej lesz tést elő se -
gí tő (gyak ran az in téz mé nyek kel foly ta tott köz vet len tár gya lá sok ra épü lő) meg ol dá sok kö zöt ti
egyen súly meg ta lá lá sa.

A két di lem ma fé nyé ben az el múlt két év ti zed ben az aláb bi fi nan szí ro zá si irá nyok fi gyel -
he tők meg:

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 85

2 Ennek meg fe le lô en egy át la gos eu ró pai egye tem be vé tel ének 9—10%-a szár ma zik tan díj ból (bár pél dá ul
Ang li á ban a 25%-ot is el éri), míg az egyéb be vé te lek ará nya 10% és 20% kö zött mo zog (Estermann—
Pruvot, 2011).
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– A nem ál la mi for rá sok nö ve ke dé sé vel szá mos or szág ban az ál la mi for rá sok al lo ká ci ós
szer ke ze te is át ala kult. Már nem min den ál la mi for rás szol gál köz vet le nül az in téz mé nyek 
fi nan szí ro zá sá ra, ha nem egy ré szük a fel ső ok ta tá si szol gál ta tá sok igény be ve vő it ösz tön zi, pél -
dá ul ked vez mé nyes di ák hi te lek és adó ked vez mé nyek ré vén. Az ilyen jel le gű ál la mi tá mo ga tá -
sok ré vén to váb bi ma gán for rá sok be vo ná sa vá lik le he tő vé, ami nem csak a to váb bi bő vü lés for -
rá sá ul szol gál, ha nem a for rás fel hasz ná lás ha té kony sá gá nak nö ve ke dé sét is vár ják tő le.
– Az ok ta tás-ku ta tás fi nan szí ro zá sá nak el kü lö nü lé se és a több csa tor nás fi nan szí ro zá si rend -
sze rek ki ala ku lá sa: a fel ső ok ta tás át ala ku lá sa so rán ös  sze tet tebb, di ver zi fi kál tabb in téz mény -
há ló zat ala kult ki. Eh hez al kal maz kod tak a for rás el osz tá si me cha niz mu sok is: az ál la mi tá mo -
ga tá sok el osz tá sa is több szem pon tú vá, sok csa tor nás sá vált (az át lát ha tó ság ká rá ra), amel  lyel
ér zé ke nyeb ben le he tett az in téz mé nyek ösz tön zé si kör nye ze tét ala kí ta ni. Az ok ta tás és ku ta tás
egy sé ges fi nan szí ro zá sa he lyett pél dá ul más-más me cha niz mu sok ala kul tak ki e két te vé keny -
ség fi nan szí ro zá sá ra. A ma gán-fel ső ok ta tás meg je le né se pe dig az inf rast ruk tú ra fenn tar tá sá nak
fi nan szí ro zá si kér dé se it ve tet te fel (mit kell fi nan szí roz nia az ál lam nak a ma gán-fel ső ok ta tás
ese té ben és mit a fenn tar tók nak; lásd OECD, 2008; Ha lász, 2012). Mind ezek kö vet kez té ben
szí ne sebb, ös  sze tet tebb esz köz tár ala kult ki az in téz mé nyi tá mo ga tá sok nagy sá gá nak meg ha tá -
ro zá sá hoz (Ha lász, 2012).
– A kép let sze rin ti fi nan szí ro zás el ter je dé se és az out put mu ta tók na gyobb ará nyú meg je le né -
se: a kép let sze rin ti fi nan szí ro zás el ter je dé sé nek egyik oka, hogy e mó don a fi nan szí ro zás ki -
szá mít ha tób bá, át lát ha tób bá vált, és nem utol só sor ban a diverzzé vá ló in téz mény há ló zat kö zött
a for rá sok el osz tá sa ke ve sebb konf lik tus sal járt (i. m.). A ta pasz ta la tok sze rint az el osz tá si kép -
le tek alap já ul el ső sor ban az in pu tok (pl. ok ta tói lét szám, hall ga tói lét szám) szol gál nak, az el -
múlt év ti zed ben azon ban több or szág ban is meg je len tek az out put ra épü lő kom po nen sek (pl.
vég zett hall ga tók szá ma és vég zé si ide je, el he lyez ke dé si rá ták, pub li ká ci ók szá ma, hall ga tók
ál tal gyűj tött kreditek szá ma, dip lo ma szer zés hez szük sé ges idő stb.) (OECD, 2008; Estermann–
Pruvot, 2011). Egy fel mé rés sze rint 1995-ben mind ös  sze öt or szág ban al kal maz tak out put mu -
ta tó kat Eu ró pá ban, ez a szám 2008-ra 19-re nőtt (Jongbloed et al., 2010). Ugyan ak kor fon tos
azt is hang sú lyoz ni, hogy bár az out put mu ta tók ál tal al lo kált for rá sok ará nya je len tős, ös  szes sé -
gé ben azon ban a leg több or szág ban nem meg ha tá ro zó, mert az in téz mé nyi költ ség ve tést na gyon
bi zony ta lan ná és ki szá mít ha tat lan ná te szik (Fielden, 2008). A kép let sze rin ti fi nan szí ro zás egyik
prob lé má ja, hogy stag ná ló vagy csök ke nő mé re tű pi a con az in téz mény fi nan szí ro zá sa túl sá go -
san hek ti kus sá vál hat, a má sik prob lé ma pe dig az in téz mé nyi ma ga tar tá so kat tor zí tó ha tá sá ból
fakad.3

– A tel je sít mény szer ző dé sek el ter je dé se: ezek olyan, az in téz mény és a fi nan szí ro zó ha tó -
ság/ál lam kö zött meg kö tött szer ző dé sek, ame lyek jel lem ző en az in téz mény ál tal tel je sí ten dő
cél ki tű zé se ket, el éren dő in di ká to ro kat és ezek pe rem fel tét ele it rög zí tik. A tel je sít mény szer ző -
dé sek elő nyei kö zé tar to zik, hogy ez olyan rög zí tett me ne tű tár gya lá si fo lya ma tot tesz le he tő vé
a kor mány zat és az in téz mény kö zött, amely so rán egyértelműsíthetőek az in téz mén  nyel szem -
be ni el vá rá sok, ez ál tal köz vet le nül is ér vé nye sít he tő ek a szak po li ti kai cé lok. Emel lett le het sé ges

86 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

3 Például az in téz mé nyek eset leg ki zá ró lag a fi nan szí ro zott pa ra mé te rek re he lye zik a hang súlyt és fi gyel -
men kí vül hagy ják a nem vizs gált pa ra mé te re ket (lásd OECD, 2008).
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az in téz mény cél ja i nak több éves, ru gal mas fi gye lem be vé te le is.4 Ma ga a tár gya lá si fo lya mat
ugyan ak kor csök ken ti az ága zat fi nan szí ro zás fo lya ma tá nak át lát ha tó sá gát, amit az in téz mény -
 nyel kö tött fi nan szí ro zá si meg ál la po dá sok nyil vá nos ság ra ho zá sá val (pl. Finn or szág, Dá nia,
Új-Zé land), il let ve az in téz mé nyi mű kö dé si ada tok szé les kö rű el ér he tő vé té te lé vel igye kez nek
el len sú lyoz ni. A transzparencia egy ben erő sí ti a fe lek haj lan dó sá gát a szer ző dés sze rin ti tel je sí -
tés re, va la mint tá mo gat ja az el len őriz he tő sé get is. Fon tos azon ban azt is meg je gyez ni, hogy 
a tel je sít mény szer ző dé sek azok ban az or szá gok ban mű köd nek iga zán, ahol ma gas a part ne rek
kö zöt ti bi za lom (az az nem tö re ked nek a fe lek a szer ző dé sek ki ját szá sá ra).
– Az áta lány tá mo ga tás/glo bá lis költ ség ve tés (block grants) el ter je dé se ré vén nö ve ke dett 
a for rá sok fel hasz ná lá sá nak sza bad sá ga (Eurydice, 2000; OECD, 2008; Estermann et al., 2011),
ami azt je len ti, hogy a tá mo ga tás nem kö tött, költ ség ve té si sor jel le gű tá mo ga tás (line-item
budget) – az az nem konk rét költ ség tí pu sok ra (bér re stb.) vagy te vé keny sé gek re vo nat ko zik,
ame lyek át cso por to sít ha tó sá ga kor lá to zott –, ha nem áta lány tá mo ga tás vagy konk rét fel ada tok
fi nan szí ro zá sá ra vo nat ko zik. A sza bad fel hasz ná lá sú tá mo ga tás (block grant) lé nye ge, hogy
vagy tel jes egé szé ben az in téz mény dön té sén mú lik, hogy mi re hasz nál ja fel a tá mo ga tást, vagy
csak na gyon tág szem pont ok ér vé nye sül nek. A fel adat fi nan szí ro zás ese tén va la mi lyen tá gan
meg ha tá ro zott stra té gi ai cél ér de ké ben kell a tá mo ga tást fel hasz nál ni. Az EUA fel mé ré se
(Estermann et al., 2011) sze rint nap ja ink ban Eu ró pá ban már csak há rom or szág al kal maz za 
a költ ség ve té si sor tí pu sú tá mo ga tást (il let ve szá mos né met tar to mány ban mű kö dik még ez a mód),
a leg el ter jed tebb meg ol dás nak a sza bad fel hasz ná lá sú tá mo ga tás te kint he tő. Ugyan ak kor 
a 2008-as gaz da sá gi vál ság ha tá sá ra vár ha tó an nő ni fog, a fel adat fi nan szí ro zás sze re pé nek nö -
ve ke dé sét ve tí ti elő re, mert a kor mány za tok sze ret nék a for rá so kat a nem ze ti stra té gi ai pri o ri tá -
sok ér de ké ben fel hasz nál ni. A tá mo ga tá sok fel hasz ná lá si sza bad sá gá nak nö ve ke dé se együtt jár
az in téz mé nyek gaz dál ko dá si au to nó mi á já nak nö ve ke dé sé vel. Ah hoz azon ban, hogy az áta -
lány tá mo ga tás ha tá sai va ló ban ér vé nye sül ni tud ja nak, az is szük sé ges, hogy az in téz mé nyek 
a költ ség struk tú rá ju kat (pél dá ul a bér költ sé ge ket) is ru gal ma san tud ják ala kí ta ni.

E tren dek – össz hang ban az irá nyí tá si re for mok kal – ki e gé szül nek az in téz mé nyek pénz -
ügyi au to nó mi á já nak és fe le lős sé gé nek nö ve ke dé sé vel, az az az in téz mény nek le he tő sé ge van
be vé te li csa tor ná i nak meg ha tá ro zá sá ra, bel ső for rás al lo ká ci ó ra, tar ta lék kép zés re és hi tel fel vé -
tel re, a meg ta ka rí tá sok be fek te té sé re, va la mint vál lal ko zá sok alapítására.5 E té ren a leg több
vizs gált or szág ban je len tős vál to zá sok tör tén tek: az in téz mé nyek sza bad ság fo ka nőtt. Amíg
azon ban Nyu gat-Eu ró pá ban az au to nó mia nö ve ke dé se a kö zös sé gi for rá sok sza ba dabb fel -
hasz ná lá sá ból ered (és a tan dí jak nagy sá gá nak meg ha tá ro zá sát kor lá toz zák), ad dig Kö zép- és
Ke let-Eu ró pá ban a kö zös sé gi for rá sok fel hasz ná lá sa szi go rú an sza bá lyo zott (bü rok ra ti ku -
sabb), de a tan dí jak nagy sá gát az in téz mé nyek sza ba dab ban ha tá roz hat ják meg (Estermann–
Nokkala, 2009). Ez ös  sze füg gés ben van a mél tá nyos ság fo gal má nak ér tel me zé si kü lönb sé ge i vel
(OECD, 2008).
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4 Akár 3—5 év re elô re is rög zít he tô az ál la mi tá mo ga tás (egy ré sze) (pél dá ul Új-Zé land, Finn or szág), elô se -
gít ve ez zel a ter vez he tô sé get és az in téz mény sta bi li tá sá nak ja vu lá sát. Az ál la mi tá mo ga tá so kat Eu ró pá -
ban jel lem zô en éven te hagy ják jó vá (Estermann et al., 2011, 31).

5 A vál lal ko zá sok ala pí tá sá nak sza bad sá gát más meg kö ze lí té sek a szer ve ze ti au to nó mi á hoz so rol ják.
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Az in téz mé nyi au to nó mia és az ál lam sze re pé nek át ala ku lá sa

Ös  szes sé gé ben te hát az in téz mé nyi au to nó mia szá mos te rü le ten kü lön bö ző se bes ség gel nö -
vek szik. Ez a fo lya mat gyak ran járt együtt a jo gi stá tusz vál to zá sá val is, az az az in téz mé nyek
ál la mi (pél dá ul költ ség ve té si) szer vek ből önál ló, füg get len szer ve ze tek ké ala kul nak (Fielden,
2008). Ez a fo lya mat ját szó dott le pél dá ul Ja pán ban, Finn or szág ban, Por tu gá li á ban, Dá ni á ban
(OECD, 2008). 

Az in téz mé nyek szer ve ze ti, pénz ügyi és fo lya ma to kat érin tő au to nó mi á já nak nö ve lé se
mö gött két érv hú zó dik meg: az egyik az, hogy a szol gál ta tó az adott szol gál ta tás igény be ve vő -
i ről, azok igé nye i ről jobb in for má ci ók kal ren del ke zik, mint egy köz pon ti irá nyí tó ha tó ság, így
az igé nyek re és költ sé gek re job ban oda tud fi gyel ni. A má sik: az zal, hogy a ma gán szfé ra meg -
je le nik a fel ső ok ta tás ban, az ál la mi/kö zös sé gi tu laj don ban lé vő szol gál ta tók is ver seny re kény -
sze rül nek. Eh hez szük sé ges, hogy ké pe sek le gye nek be fo lyá sol ni az erő for rá sa ik bel ső fel -
hasz ná lá sát, ami a fel té te le a ha té ko nyabb és ered mé nye sebb mű kö dés nek.

Az in téz mé nyek au to nó mi á ja ugyan ak kor csök ke nő ten den ci át mu tat a „be avat ko zá sok -
tól va ló men tes ség” te rü le tén, az az a te kin tet ben, hogy mi lyen mér ték ben men te sül az in téz -
mény a kül ső sze rep lők el szá mol ta tá si erő fe szí té se i től. Emögött az ál lam sze re pé nek át ala ku -
lá sa áll, amely a köz vet len szol gál ta tás nyúj tó sze rep ből egy re in kább szer ve zői, sza bá lyo zói,
meg ren de lői és az ál lam pol gár ok ne vé ben fel lé pő, el len őri sze rep be ke rül. Így, no ha az in téz -
mé nyek fo ko zott au to nó mi át nyer tek a bel ső fo lya ma ta ik, to váb bá a szer ve ze ti és pénz ügyi
dön té se ik te kin te té ben, ad dig a kor mány zat erő sí tet te azo kat a be szá mol ta tá si for má kat és
kül ső el szá mol ta tó in téz mé nye ket (pl. akkreditációs ha tó sá go kat, fi nan szí ro zá si ügy nök sé ge -
ket), ame lyek az out put mel lett sok szor az in téz mé nyi fo lya ma tok fe lett is igye kez nek kont -
rollt gya ko rol ni (pél dá ul ér té ke lik az in téz mény ben hasz nált mi nő ség ügyi gya kor la tot). Ezt 
a tren det fel erő sí tet te a 2008-as vál ság, amely nek nyo mán ugyan nem csök kent az ál la mi tá mo-
ga tá sok ará nya, de nö ve ke dett a nem ze ti pri o ri tá sok sze rin ti cél zott sá guk (Estermann et al.,
2011), ami az el szá mo lá si és el len őr zé si me cha niz mu sok erő sö dé sé vel járt együtt. Az el szá -
mol ta tá si erő fe szí té sek nö ve ke dé se egyéb ként egy be esik a bi zo nyí ték ala pú (evidence-based)
policy meg kö ze lí tés sel is, amely az ok ta tás po li ti kai be avat ko zá so kat em pi ri kus ada tok és
össze füg gé sek alap ján ter ve zi meg és ér té ke li ki (te hát ki emelt kér dé se ként ke ze li a rend sze -
res adat gyűj té se ket).

Ma ga a kont roll szá mos esz kö zön ke resz tül va ló sul hat meg. A leg gya ko ribb esz kö zök
közé az aláb bi ak tar toz nak (Fielden, 2008):
– In téz mé nyi stra té gi ák jó vá ha gyá sa: Az in téz mé nyek tel je sít mé nyét az el fo ga dott és az in -
téz mény ál tal ja va solt cél ki tű zé sek hez mé rik. Emel lett fon tos szem pont a kép zé si és ku ta tá si
pro fil il lesz ke dé se a nem ze ti stra té gi á hoz.
– Tel je sít mény szer ző dé sek: Az in téz mé nyi stra té gi ák el fo ga dá sa kap cso lód hat konk rét,
több éves teljesítménymegállapodások kö té sé hez is. Ezek ben meg fo gal maz ha tó ak ál ta lá no -
sabb cé lok és in di ká to rok, de áll hat nak ben ne konk rét out put- és outcome-elvárások/vállalások
is. A tel je sít mény szer ző dé sek ös  sze kap cso lód hat nak a pénz ügyi tá mo ga tá si rend szer rel is.
– Be szá mo lá si rend szer sza bá lyo zá sa: Ál ta lá nos tel je sít mény in di ká to rok és sta tisz ti kai je -
len té si rend sze rek, ame lyek ré vén a kor mány zat fo lya ma to san nyo mon tud ja kö vet ni a fel ső -
ok ta tá si rend szer leg fon to sabb pa ra mé te re i nek ala ku lá sát.
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– Ezek mel lett to váb bi fon tos kontroll-/ösztönző esz köz nek te kint he tő a fi nan szí ro zá si rend -
szer, il let ve a mi nő ség biz to sí tás ér de ké ben al kal ma zott el já rá sok is.

Az el szá mol ta tás nö ve ke dé se ugyan ak kor szá mos ve szél  lyel is együtt jár: nö vek szik az in -
téz mé nyek bü rok ra ti kus ter he lé se, a bü rok ra ti kus sza bá lyok nak va ló meg fe le lé si kény sze re
(ahe lyett, hogy a va ló di igé nyek nek akar ná nak meg fe lel ni). Ezek kü lö nö sen ak kor ér vé nye sek,
ha a fenn tar tó a stra té gi ai szin tű kont roll he lyett az in téz mé nyek mikromenedzselését pró bál ja
meg el ér ni (Estermann et al., 2011).

Nap ja ink ban te hát olyan fo lya ma tok ját szód nak le, ahol az ál lam a ko ráb bi sza bá lyo zó-
szolgál ta tás nyúj tó te vé keny sé ge i nek 1. egy ré szét a nö vek vő au to nó mi á jú fel ső ok ta tá si in téz mé -
nyek lát ják el; 2. egy má sik ré szét ki szer ve zik a je len tős önál ló ság gal ren del ke ző ál la mi és ma -
gán szfé rá ban mű kö dő ügy nök sé gek nek; 3. az ál la mi fel ada tok és fe le lős sé gek egy har ma dik
ré szét pe dig a nem zet kö zi szer ve ze tek ve szik át (de Boer et al., 2010, 21).6 Ez az át ren de ző dés
ugyan ak kor ko ránt sem je len ti az ál lam gyen ge sé gét, csak sze re pé nek át ala ku lá sát, amely ben fel -
ér té ke lőd nek a stra té gi ai dön té sek, il let ve az ér té ke lés sel, mo ni to ro zás sal, el szá mol ta tás sal kap -
cso la tos te en dők (en nek kap csán be szél nek ér té ke lő ál lam ról, „evaluative state”-ről).

An nak azon ban, hogy a kor mány zat meg tud jon fe lel ni az új fel adat nak, szá mos fel té te le
van. Egy fe lől szük sé ges, hogy lé tez ze nek a fel ső ok ta tás ra vo nat ko zó, szé les kör ben el fo ga dott és
ha son ló an ér tel me zett cé lok, ví zi ók, va la mint az ezek re épü lő ága za ti stra té gia, amely nek cél ki -
tű zé sei jól meg ra gad ha tó ak. Ezek hi á nyá ban az in téz mé nyi cé lok csak ön ma guk ban ér té kel he tő -
ek, és nem vizs gál ha tó ak a fel ső ok ta tás sal szem ben meg fo gal ma zott kor mány za ti (tár sa dal mi)
cé lok tük ré ben. Emel lett szük sé ges, hogy meg fe le lő ok ta tás po li ti kai ka pa ci tás áll jon ren del ke -
zés re ah hoz, hogy a mi nisz té ri um vagy a fi nan szí ro zó ha tó ság ké pes le gyen va ló di ér té ke lés re, 
a cél ki tű zé sek re a li tá sá nak meg íté lé sé re, a cé lok el nem éré se ese tén an nak meg íté lé sé re, hogy ez
men  nyi ben az in téz mény fe le lős sé ge. En nek fel té te le az ér té ke lést és ös  sze ha son lí tást le he tő vé
te vő adat bá zis ok és a hi te les adat gyűj tést le he tő vé te vő el já rá sok al kal ma zá sa.

Ke let-Kö zép-Eu ró pa ok ta tás fi nan szí ro zá si gya kor la ta

Az ál ta lá nos fej lő dé si irá nyok is mer te té se után rá té rünk a nem zet kö zi fi nan szí ro zá si meg ol dá -
sok rö vid át te kin té sé re. Ku ta tá sunk so rán egy részt a ke let-kö zép-eu ró pai ré gi ó ra for dí tot tuk fi -
gyel mün ket, más részt olyan nyu gat-eu ró pai pél dá kat ke res tünk, ame lyek bi zo nyos te kin tet ben
kö ve ten dő ek le het nek Ma gyar or szág szá má ra. A ke let-kö zép-eu ró pai tér ség meg vizs gá lá sát
azért tar tot tuk fon tos nak, hogy lás suk, a ma gyar prob lé mák és meg ol dá sok men  nyi re egye di ek,
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6 Ebben az elem zés ben nem té rünk ki a nem ze tek fe let ti szfé ra erô sö dé sé nek rész le te i re. Em lí tés szint jén e
vál to zás né hány mér föld kö ve: a nem ze tek fe let ti fel sô ok ta tá si szer ve ze tek szá má nak és be fo lyá sá nak nö -
ve ke dé se, a Bo lo gna -fo lya mat ál tal fel erô sí tett kon ver gen cia a részt ve vô or szá gok kö ré ben, az Eu ró pai
Unió fel sô ok ta tás-po li ti ká já nak ki bon ta ko zá sa (pél dá ul az eu ró pai ku ta tá si tér vagy a mo bi li tá si prog ra -
mok ré vén) an nak el le né re, hogy az ok ta tá si kér dé sek to vább ra is nem ze ti ha tás kör ben ma rad nak (lásd
Ha lász, 2007).
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il let ve van nak-e kör nye ze tünk ben is olyan fi nan szí ro zá si mo del lek, ame lyek át vé tel ét, adap tá -
ci ó ját ér de mes vol na meg fon tol ni. Je len ta nul mány ban ter mé sze te sen nincs mód ar ra, hogy az
ös  szes kör nye ző or szág ta pasz ta la ta it és gya kor la tát rész le te sen be mu tas suk, így csak a leg fon -
to sabb jel leg ze tes sé ge ket emel jük ki.

A tér ség or szá ga i nak fel ső ok ta tá si rend sze rei sok te kin tet ben ha son ló ki hí vá sok kal küz de -
nek. Mind egyik volt szo ci a lis ta or szág ban nagy mér té kű ex pan zió zaj lott le. Ez ter mé sze te sen
nem egye di, a fej let tebb or szá gok ban is be kö vet ke zett a fel ső ok ta tás men  nyi sé gi ki ter je dé se,
de tér sé günk ben ez gyor sab ban, na gyobb hir te len ség gel kö vet ke zett be. Az ex pan zió a ki lenc -
ve nes évek ben még ál ta lá nos volt a ré gi ó ban, ez zel szem ben az utób bi év ti zed ben már vál to za -
to sabb kép bon ta ko zik ki: Lit vá ni á ban és Szlo vá ki á ban több mint két sze res re, Ro má ni á ban
több mint há rom szo ros ra nőtt a hall ga tói lét szám, míg Bul gá ri á ban gya kor la ti lag stag nált, Ma -
gyar or szá gon pe dig az év ti zed kö ze pé től fi gyel he tő meg a lét szám csökkenése.7

A men  nyi sé gi ki ter je dés hez ha son ló an kö zös (in téz mé nyi) vál to zás volt a Bo lo gna -tí pu sú,
há rom cik lu sú kép zé si rend szer re (alap-, mes ter- és dok to ri szint) va ló át té rés. Az át ál lás idő zí -
té sé ben ter mé sze te sen van nak el té ré sek. Len gyel or szág pél dá ul már az 1990-es fel ső ok ta tá si
re form ré sze ként (a bo lo gnai fo lya mat tól ér te lem sze rű en füg get le nül) be ve zet te ezt a struk tú -
rát, míg Ma gyar or szá gon 2006-ban in dul tak el az el ső alap sza kok, a mes ter kép zés pe dig tel jes
egé szé ben 2009-ben in dult be.

Kü lön ér de mes ki emel ni azt a kö zös vo nást, hogy a ré gió szo ci a lis ta múlt ja ha tás sal van 
a tár sa da lom nak a kor mány za ti sze rep hez va ló vi szo nyu lá sá ra, ami a fel ső ok ta tás-fi nan szí ro zá si
rend szert sem hagy ja érin tet le nül: ki mond va, ki mon dat la nul ál ta lá nos el vá rás az in gye nes ok -
ta tás biz to sí tá sa. Mi vel a hall ga tói lét szám rob ba nás sze rű nö ve ke dé sé vel a költ ség ve té si for rá -
sok nem vol tak ké pe sek lé pést tar ta ni, min den kép pen szük sé ges sé vált a hall ga tói hoz zá já ru lá -
sok be vo ná sa a fi nan szí ro zás ba. A fent em lí tett tár sa dal mi ér ték íté let mi att azon ban nem
vál ha tott jel lem ző vé az át fo gó tan díj rend szer, az or szá gok in kább haj la mo sak ke ve sebb (per -
sze egy re nö vek vő szá mú) költ ség té rí té ses hall ga tó ra na gyobb ter he ket há rí ta ni.

Rész ben ez zel, rész ben az ál ta lá no sabb költ ség ve té si fe szült sé gek kel függ ös  sze a fel ső ok -
ta tás alul fi nan szí ro zott sá ga (az ex pan zió nö vek vő költ sé ge it a hall ga tói for rá sok be vo ná sá val
sem vol tak ké pe sek fe dez ni a tér ség or szá gai), ami per sze mi nő sé gi prob lé mák ban is meg mu tat -
ko zik. Ér de mes ki emel ni, hogy a ré gi ó ban az ál lam és a hall ga tó mel let ti har ma dik fi nan szí ro zá -
si csa tor na, a vál la la ti szek tor sem ké pes kel lő for rást biz to sí ta ni az egye te mek nek. Ter mé sze te -
sen eh hez az egye te mek tel je sít mé nye is hoz zá já rul, ami vel tel jes sé vá lik a kör. Azon ban kö zös
prob lé ma, hogy a gaz da sá gi fej lett ség vi szony lag ala cso nyabb szint je mi att ki csi is a ke res let 
a vál la la tok fe lől az egye te mek szol gál ta tá sai iránt, rá adá sul gya ko ri pa nasz, hogy az ál la mi ösz -
tön zők is elég te le nek a fel ső ok ta tás és a vál la la ti szek tor kö zöt ti kap cso lat erő sí té sé hez.

Sok te hát a kö zös kér dés, azon ban az egyes ál la mok ál tal meg fo gal ma zott vá la szok, 
a konk rét fi nan szí ro zá si mód sze rek ter mé sze te sen kü lön böz nek, no ha van nak olyan vo ná sok,
ame lyek több or szág ban is meg fi gyel he tők.
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7 Az ada tok for rá sa az Eurostat online adat bá zi sa (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/
statistics/search_database), le töl tés ide je: 2012. 02. 26.
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A ke let-kö zép-eu ró pai fel sô ok ta tás ál ta lá nos fi nan szí ro zá si hely ze te

Az 1. táb lá zat az egy hall ga tó ra ju tó fel ső ok ta tá si ki adá so kat mu tat ja egy részt euróban, más -
részt az egy fő re ju tó GDP %-ában. Az el ső blokk a tér ség or szá ga it tar tal maz za, a má so dik pe -
dig az Eu ró pai Unió nyolc fej let tebb, nyu gat-eu ró pai tag ál la mát. Egy fe lől az lát ha tó, hogy
Nyu gat-Eu ró pá ban vá sár lő e rő-pa ri tá son is két szer-há rom szor na gyobb az egy hall ga tó ra ju tó 

1. táb lá zat. A fel sô ok ta tá si in téz mé nyek egy hall ga tó ra ju tó ki adá sai vá sár ló erô-pa ri tá son szá molt euróban
és az egy fô re ju tó GDP %-ában

For rás: Eurostat online adatbázis8 — Expenditure on public and private educational institutions (educ_fitotin)
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8 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database, le töl tés ide je: 2012. 02. 26.
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ki adás, no ha Ke let-Kö zép-Eu ró pa le ma ra dá sa va la me lyest csök kent a ké tez res évek fo lya mán.
Az ala cso nyabb költ ség ve tés ter mé sze te sen alap ve tő ha tás sal van a fel ső ok ta tás mi nő sé gé re,
de per sze a kon ti nens két fe le kö zöt ti el té ré se ket je len tős mér ték ben ma gya ráz zák az or szá gok
gaz dag sá gá ban, gaz da sá gi fej lett ség ében mu tat ko zó kü lönb sé gek. Más fe lől, egy ta lán még lé -
nye ge sebb meg ál la pí tást is te he tünk: tér sé günk or szá gai több nyi re fej lett ség ük höz ké pest is
ke ve seb bet köl te nek fel ső ok ta tás ra, mint a nyu gat-eu ró pai tag ál lam ok több sé ge. Szin tén fon -
tos, hogy ez utób bi mé rő szám a ke let-kö zép-eu ró pai or szá gok több mint fe le ese té ben csök -
kent 2000 és 2008 kö zött, ami ter mé sze te sen rész ben a GDP nö ve ke dé sé nek is kö szön he tő.

A 2. táb lá zat ban a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ki adá sa i nak GDP-ará nya sze re pel. Len gyel-
or szág 1,5%-os ér té ke meg fe lel az OECD-átlagnak, de Észt or szág, Cseh or szág és Szlo vé nia
sem ma rad el túl sá go san a nyu gat-eu ró pai or szá gok ér té ke i től. Ma gyar or szág és Szlo vá kia
ese té ben azon ban je len tő sebb a le ma ra dás. Vi szont a kü lönb ség nem el ső sor ban a kép zés re,
ok ta tás ra for dí tott pénz te rén mu tat ko zik, ha nem in kább a ku ta tá si ki adá sok nál. Míg ré gi ónk ban
a ku ta tá si for rá sok nál akár négy szer-öt ször töb bet köl te nek ma gá ra az ok ta tás ra, ad dig az ará -
nyok egé szen má sok a nyu ga ti or szá gok ban: két har mad-egy har mad, vagy akár (mint az Egye sült
Ki rály ság vagy Svéd or szág ese té ben lát ha tó) fe le-fe le. Ez össz hang ban van az zal a min den na -
pos ta pasz ta lat tal, mi sze rint a volt szo ci a lis ta or szá gok fel ső ok ta tá sá ban ki sebb a ku ta tá si 

2. táb lá zat. A fel sô ok ta tá si in téz mé nyek ki adá sai a GDP %-ában, 2008
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te vé keny ség sze re pe, ami ér te lem sze rű en a ku ta tá si ered mé nyek ben (és köz vet ve az ok ta tás
mi nő sé gé ben) is meg mu tat ko zik. Itt ér de mes új ra meg em lí te ni, hogy a ku ta tá si ki adá sok te rén
jut hat na a leg na gyobb sze rep az egye te mek vál la la tok tól szár ma zó jö ve del me i nek, így ezek
elég te len sé ge ma ga után von ja az ala csony ku ta tá si költ ség ve té se ket.

A kö zös sé gi és ma gán for rá sok kö zöt ti ará nyok te kin te té ben nincs je len tős kü lönb ség a két
országcsoport kö zött. Az or szá gok dön tő több sé gé ben 0,1–0,2% a ma gán ki adá sok GDP-ará -
nya. A ki vé tel tér sé günk ben Len gyel or szág (0,4%), il let ve Nyu gat-Eu ró pá ban Hol lan dia (0,4%)
és fő kép pen az Egye sült Ki rály ság (0,6%), ahol az üz le ti szfé rá tól szár ma zó na gyobb jö ve del -
mek mel lett az ál ta lá nos tan díj-kö te le zett ség is nö ve li a ma gán for rá sok ará nyát. Ér de mes meg -
em lí te ni, hogy a tel jes OECD-ben az eu ró pai át lag nál lé nye ge sen ma ga sabb az arány (0,5%),
ez a na gyon erős ma gán-fel ső ok ta tás sal ren del ke ző, Eu ró pán kí vü li or szá gok nak (Egye sült
Álla mok, Ja pán, Ko rea) kö szön he tő.

Ke let-kö zép-eu ró pai fel sô ok ta tás-fi nan szí ro zá si meg ol dá sok

A Bal ti kum or szá gai te kint he tők a tér sé gen be lül a leg ho mo gé nebb cso port nak. Na gyon szé les
kö rű a fel ső ok ta tás ban va ló rész vé tel, a tel jes né pes ség 5–6%-a ta nul a fel ső ok ta tás ban. A fi nan -
szí ro zás sok te kin tet ben ha son lít a ma gyar rend szer re: mind há rom or szág ban du á lis rend szer
mű kö dik, va gyis a hall ga tók egy ré sze ál la mi lag fi nan szí ro zott he lye ken ta nul, míg a töb bi ek
tan dí jat fi zet nek. A költ ség ve té si tá mo ga tás az ál la mi lag tá mo ga tott fé rő he lyek után, va gyis
gya kor la ti lag a di ák lét szám után jár. A hall ga tói tá mo ga tá so kon be lül pe dig az ösz tön dí jak
mel lett a di ák hi te le zés is fon tos sze re pet ját szik: mind há rom or szág ban mű kö dik egy ál la mi
ka mat tá mo ga tást tar tal ma zó konst ruk ció.

A vi seg rá di or szá gok kö ré ben már ke ve sebb a ha son ló ság, azon ban Cseh or szág és Szlo vá kia
fel ső ok ta tá si rend sze ré ben így is van nak kö zös vo ná sok: alap ve tő en in gye nes nap pa li kép zés,
csak a kép zé si időt túl lé pő hall ga tók ál tal fi ze ten dő tan díj, a normativitás sze re pe a kép zé si tá -
mo ga tá sok ban. Cseh or szág ban a kép zés költ ség ve té si tá mo ga tá sa alap ve tő en a di ák lét szá mon
ala pul, kü lön fé le együtt ha tók kal sú lyoz va az egyes kép zé si te rü le te ket. Ezek a sú lyok alap ve -
tő en az ok ta tás költ ség igé nyét tük rö zik, nem pe dig az adott szak te rü let re vo nat ko zó mun ka -
erő-pi a ci igé nye ket vagy tár sa dal mi pri o ri tá so kat (File et al., 2009). Szlo vá ki á ban a fel ső ok ta -
tá si kép zés sze mé lyi ki adá sa i nak fe de zé sét szol gá ló nor ma tí va 80%-a egy, a di ák lét szá mot, 
a kép zés ok ta tó igé nyét, szint jét, for má ját, il let ve az ok ta tók tu do má nyos fo ko za tát fi gye lem be
ve vő for mu la, 20%-a pe dig a ku ta tá si te vé keny ség ered mé nyes sé ge alap ján ke rül el osz tás ra. 
A mű kö dé si ki adá so kat a hall ga tói lét szám, a kép zés szint je és for má ja, il let ve a kép zé si te rü let
irán ti mun ka erő-pi a ci igé nyek alap ján meg ha tá ro zott for rá sok ból fe de zik (Mederly, 2006).
Len gyel or szág ban is a ha zánk hoz és a bal ti ál la mok hoz ha son ló du á lis fel ső ok ta tás-fi nan szí ro -
zá si rend szer mű kö dik, így az in téz mé nyek tan díj be vé te lek kel is gaz dál kod hat nak. A for rá sok
nagy ré sze ez zel együtt is a költ ség ve tés ből szár ma zik, a kép zé si tá mo ga tás el osz tá sa 70%-ban
az elő ző évi tá mo ga tá si ös  sze gek, 30%-ban egy ös  sze tett kép let alap ján tör té nik.

A bal ká ni ál la mok ese té ben még na gyobb a vál to za tos ság, ami nem meg le pő, hi szen ezek
az or szá gok tár sa dal mi szem pont ok ból és a gaz da sá gi fej lett ség te kin te té ben is na gyon kü lön -
bö ző ek. Szlo vé ni á ban az alap sza kos és el ső mes ter sza kos nap pa li kép zés in gye nes a szlo vén és
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EU-s ál lam pol gár ok szá má ra. A rész idős kép zé sek ben ta nu lók ez zel szem ben tan dí jat fi zet nek,
ame lyek ös  sze gét bi zo nyos kor lá tok kö zött az in téz mé nyek ha tá roz zák meg.9 Ro má ni á ban az
ál la mi egye te me ken du á lis rend szer mű kö dik: a költ ség ve tés ből tá mo ga tott fé rő he lyek mel lett
tan dí jas hall ga tó kat is fel ve het nek az in téz mé nyek. Utób bi ak szá ma fo lya ma to san nö vek szik,
így az ál la mi fenn tar tá sú in téz mé nyek ese té ben is csak a be vé te lek két har ma da szár ma zik 
a költ ség ve tés nor ma tív tá mo ga tá sa i ból, a töb bit a tan dí jak és egyéb ma gán for rá sok te szik ki
(UB GSE, 2008). Bul gá ria a tér ség ben egye dü li ként 1995 óta ál ta lá nos, de rész le ges tan díj -
rend szert mű köd tet. A szak te rü le ten ként dif fe ren ci ált tan dí ja kat a kor mány zat ha tá roz za meg,
ös  sze ge nem le het na gyobb, mint a kép zé si nor ma tí va 30%-a.10

Nyu gat-eu ró pai jó gya kor la tok

A né met és ezen be lül fő képp a szász-anhalti fel ső ok ta tás-fi nan szí ro zá si rend szer át ala ku ló ban
van, nem ki for rott szisz té ma. Kü lö nö sen igaz ez a tar to má nyi for rá sok mi nő ség ala pú al lo ká ci ó ja
te kin te té ben, ami alig egy éves múlt ra te kint het vis  sza, és az adott fel ső ok ta tá si in téz mé nye ken
be lü li el osz tás mu ta tó it sem te kin ti egyik fél sem tel je sen vég le ges nek. A rend szer re rá is fér 
a to váb bi fi no mí tás, hi szen pél dá ul tel je sen hi ány zik be lő le az ok ta tói/ku ta tói tu do má nyos
munka (pub li ká ció) in di ká to ra, ami ko moly hi á nyos ság.

Vi lá gos és szi lárd azon ban a né met ál la mi fel ső ok ta tás fi nan szí ro zá sá val kap cso la tos fi lo -
zó fia: a költ sé gek fe de zé se el ső sor ban és szin te ki zá ró la go san a fenn tar tó, te hát a szö vet sé gi ál -
lam vagy a tar to mány fel ada ta. Sem a szö vet sé gi/re gi o ná lis kor mány za tok, sem pe dig ma guk
az egye te mek nem lát ják szük sé ges nek ma gán-, il let ve vál lal ko zói for rá sok be vo ná sát a rend -
szer be, hi szen mű kö dé sük és ese ten kén ti fej lesz té sük így is biz to sí tott. Ez a hely zet azon ban
csak ak kor tart ha tó fenn vál toz ta tá sok nél kül, ha a Hochschulpakt 2020 prog ram le jár ta után az
im már több hall ga tót ki szol gál ni kö te les rend szer az ad di gi plusz pén zek nél kül is fenn tart ha tó
lesz, va la mint ha az ál la mi/tar to má nyi költ ség ve té sek to vább ra is fe dez ni fog ják az egye te -
mek/fő is ko lák mű kö dé si költ sé ge it. Amíg a je len le gi rend szer mű kö dő ké pes, a vál la la tok pi a ci
ala pon, ki zá ró lag a sa ját üz le ti ér de ke i ket fi gye lem be vé ve kép zé sek min den ha tó meg ren de lő i -
ként vesz nek csak részt a fő leg ma gán fenn tar tá sú in téz mé nyek al kal man kén ti fi nan szí ro zá sá -
ban, és to vább ra sem lesz sem mi lyen ál la mi ösz tön ző esz köz be ve zet ve a fel ső ok ta tás fi nan szí -
ro zá sá nak egé szé ben tör té nő rész vál la lá suk ér de ké ben (Jaeger, 2011; Jansen–Göbel, 2005).

A gaz da sá gi szem pont ból más szin ten ál ló Ma gyar or szág szá má ra ter mé sze te sen sok te -
rü le ten nem adap tál ha tó a szász-anhalti mo dell. A mi nő sé gi in di ká to rok alap ján tör té nő for -
rás al lo ká ció azon ban olyan elő re mu ta tó min tá nak tű nik, amely – a ha zai vi szo nyok fi gye lem -
be vé te le mel lett – al kal maz ha tó len ne ha zánk ban is. Ezt a Né met or szág ban is még épp most
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9 Eurypedia: Slovenia — 3.2. Higher Education Funding (https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/
index.php/Slovenia:Higher_Education_Funding), a le töl tés idô pont ja: 2012. 03. 01.

10 Eurypedia: Bulgaria — 7. Higher Education (https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/
index.php/Bulgaria:Higher_Education), a le töl tés idô pont ja: 2012. 03. 01.
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ki kris tá lyo so dó mo dellt eset le ges „mutatis mutandis” át vé te le so rán azon ban min den képp ér -
de mes len ne ki egé szí te ni egy kül ső mi nő ség biz to sí tá si rend szer rel, mely az in di ká to rok tel je -
sü lé sét/tel je sí té sét mé ri. A mi nő ség- és tel je sít mény ala pú jut ta tá sok in di ká to rai kö zé pe dig az
in téz mé nyek ok ta tó i nak va lós tu do má nyos tel je sít mé nyét meg mu ta tó pub li ká ci ós te vé keny sé -
get min den képp ér de mes len ne fel ven ni. En nek rész le tes fel té tel rend sze rét azon ban tu do -
mány te rü le ten ként el té rő en kel le ne ki ala kí ta ni, hi szen je len tős kü lönb sé gek van nak pl. egy
élet tu do má nyi pub li ká ció és egy hon fog la lás vagy kö zép ko ri ma gyar tör té nel mi té má jú ta nul -
mány kül föl di meg je len te té si le he tő sé gei kö zött (Hecht–Kluth, 2012).

Ös  szes sé gé ben a né met tar to má nyi mo dell je len le gi ál la po ta jól mu tat ja egy rend szer meg -
vál toz ta tá sá nak me ne tét és ne héz sé ge it, il let ve kül ső szem mel eset leg kön  nyeb ben fel fe dez he -
tő kez de ti buk ta tó it. Eb ből a szem pont ból ér té kes és hasz nos ta pasz ta la tok kal, il let ve ta nul sá -
gok kal szol gál hat szá munk ra is.

A ta nul mány sok szem pont ból ki tér az egész Egye sült Ki rály sá got érin tő sza bá lyo zás ra is, bár
spe ci fi ku san az ang li ai fel ső ok ta tás fi nan szí ro zá sát vizs gál ta, ki küsz öbö len dő a vizs gált te rü let ér -
tel me zé sé nek in ko he ren ci á it. Fi gye lem be kell ven ni, hogy je len leg nagy mé re tű re form zaj lik az
an gol fel ső ok ta tás ban. 2010-ben a Brown-kormány fel ké ré sé re el in dí tott, de már a kon zer va tív-
libe rá lis kor mány zat alatt pub li kált, Browne-jelentés ja va sol ta töb bek kö zött a tan díj rend szer
átala kí tá sát és a tan díj fel ső ha tá rá nak 9000 font ra tör té nő eme lé sét. A tan díj eme lést vé gül 2010
vé gén el fo gad ták és a Cameron-kormány ál tal ké szí tett újabb Fe hér Könyv alap ján meg in dult 
az an gol fel ső ok ta tás 2012–13-tól élet be lé pő, nagy sza bá sú át ala kí tá sa (White Paper, 2011).

A tan díj ös  sze gé nek meg eme lé se, il let ve a diákhitelrendszer át ala kí tá sa hos  szú tá von azt
ered mé nyez he ti, hogy nem az ál lam ál tal al lo kált for rá sok ból, ha nem el ső sor ban a hall ga tók
ál tal fi ze tett tan díj ból – mely ter mé sze te sen di ák hi tel lel tá mo ga tott – le het fi nan szí roz ni 
az angol fel ső ok ta tá si rend szert.

Eh hez kap cso ló dó an fon tos a mi nő ség ala pú fi nan szí ro zás sze re pe a fel ső ok ta tás ban, mi vel
a ku ta tá si szer ző dé sek alap ján re a li zált be vé te lek az ös  szes be vé tel 16,2%-át te szik ki. A 2014-től
be ve ze ten dő új ku ta tás fi nan szí ro zá si rend szer ko ránt sem fog kön  nyebb fel té te le ket biz to sí ta ni
az in téz mé nyek ku ta tá sá nak fi nan szí ro zá sá ra, azon ban az elő ké szí tés ben részt ve vő szak em be -
rek egy ha té ko nyabb és az adott te rü le tek re job ban össz pon to sí tott el já rást vár nak az új rend -
szer től (HEFCE, 2012).

Meg ál la pít ha tó a fel ső ok ta tás ra for dí tott pi a ci for rá sok „két ar cú sá ga”. Bár a GDP és 
az in téz mé nyek be vé te le i nek ará nya i ban az ál la mi do tá ci ók hoz ké pest ki sebb ös  szeg ről van szó,
ez még így is meg ha lad ja az eu ró pai át la got. Az in téz mé nyek en nek meg fe le lő en szá mot te vő
ös  szeg hez jut nak a nem zet kö zi (nem EU-s) hall ga tók tól szár ma zó tan díj be vé te lek ből – me lyek
jel le ge je len tő sen el tér az ál la mi hall ga tói hi tel lel meg tá mo ga tott tan dí jé tól –, va la mint az üz le -
ti és a ku ta tói-tu do má nyos szfé rá val ki ala kí tott együtt mű kö dé sek ből. Mind er re ki vá ló pél da 
a University of Man ches ter és a gyógy szer ipar, or vos tu do má nyi ku ta tó ipar együtt mű kö dé se,
mely ös  szes sé gé ben 100 mil lió fon tos hoz zá adott ér ték kel bír az adott ré gió vo nat ko zá sá ban.
Több olyan, eh hez kap cso ló dó pro jekt (UMI3,MBSC, MAHSC, MI MIT) va ló sult meg az üz le -
ti, a nem ze ti egész ség ügyi és az egye te mi in téz mé nyek kop ro duk ci ó já ban, mely a jö vő re néz ve
a kon ti nens szá má ra is elő re mu ta tó jel leg gel bír hat, ki emelt te kin tet tel ar ra, hogy az együtt mű -
kö dés ben nem csak a nagy vál la lat ok nak, de a kkv-szektornak és az ön kén tes ado má nyok nak,
tá mo ga tá sok nak is jó ko ra sze re pük van.
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A fran cia rend szer egyik ál ta lunk azo no sí tott lé nye ges tu laj don sá ga a köz in téz mé nyek
fi nan szí ro zá sá nak „kontraktualizációja”, az az az egye te mek és az ál lam kö zött kö tött tá mo -
ga tá si szer ző dés. Vé le mé nyünk sze rint, bár ez egy alap ve tő en hasz nos esz köz, ide gen a ma -
gyar vi szo nyok tól, és va ló szí nű leg je len tős szer ke ze ti át ala kí tá sok ra len ne szük ség az adap -
tá ci ó já hoz.

Sok kal in kább adap tál ha tó nak tű nik az IDEX (ki vá ló sá gi köz pon tok) rend sze re, amely so rán
az egye te mek ös  sze fo gá sá val szü let het nek új pro jek tek, in téz mé nyek. E kör ben, ma gyar vi szo -
nyok kö zött a kulcs szó az egye te mek kö zöt ti ös  sze fo gás kell, hogy le gyen, hi szen ha zánk ban
je len leg is mű köd nek ki vá ló sá gi köz pon tok, ku ta tó egye te mek stb. A mód szer lé nye ge, hogy az
egye te mek szá má ra ki fe je zet ten olyan pá lyá za to kat kel le ne ki ír ni, ame lyek re több egye tem
együtt mű kö dés ben nyújt hat be pá lyá za tot va la mely konk rét prog ram meg va ló sí tá sa ér de ké ben
(IDEX, 2010).

A ma gán tő ke ál la mi fel ső ok ta tás ba tör té nő be vo ná sa Fran cia or szág ban is kez de ti sza kasz -
ban van, ezért ne héz meg ítél ni, hogy az ez irá nyú fran cia lé pé sek men  nyi re le het nek hasz no -
sak. Mind azo nál tal meg fon to lan dó, hogy fran cia min tá ra Ma gyar or szá gon is meg le het ne va -
ló sí ta ni az egye te mek és vál lal ko zá sok ál tal lét re hoz ha tó ala pok tör vé nyi ke re te it, ame lyek
kö zött a ma gán vál lal ko zás ok egy-egy in téz mén  nyel együtt mű köd ve, konk rét prog ra mok meg -
va ló sí tá sá ra nyújt hat ná nak tá mo ga tá so kat (Comprendre l’autonomie des universités, 2012).
Úgy vél jük, en nek el ső sor ban a ter mé szet tu do má nyos és mű sza ki ka rok, il let ve in téz mé nyek
len né nek ha szon él ve zői, mi vel a köz vet len ha szon re mé nyé ben itt va ló szí nű sít he tő leg in kább
a cé gek be fek te tői mo ti vált sá ga. E kör ben fran cia pél dá ra adó ked vez mé nyek kel is kel le ne ösz -
tö nöz ni a ma gán tő ke be áram lá sát. A fran cia adó sza bá lyo kat e kör ben mér ték adó nak te kint jük,
mi vel azt fel té te lez zük, hogy Ma gyar or szá gon is el ső sor ban a tő ke erős nagy vál la lat ok le het né -
nek a po ten ci á lis be fek te tők.

A kép zés so rán a ma gán tő ke be vo ná sa ösz tön díj rend szer ben va ló sul meg. A kép zés sel kap -
cso lat ban ál ló cé gek (pél da ként em lí te nénk a fran cia BNP Paribas Ban kot és a MOL Romaniát)
a hall ga tók kép zé sét szpon zo rál ják. Az ösz tön dí jak ból egy elő re év fo lya mon ként egy-két hall -
ga tó kép zé se fi nan szí roz ha tó.

Meg je gyez zük, hogy a ma gyar jog sza bály rend szer hi á nyos sá gai mi att je len tős ne héz sé get
okoz a kép zés szá má ra e pén zek be csa tor ná zá sa. To váb bi prob lé ma, hogy mi vel ha zánk ban
nincs iga zán re le váns pél da, előz mény, a szpon zor cé ge ket ki zá ró lag in for má lis úton tud ják
meg ke res ni. Az ed di gi meg ke re sé se ik alap ján el mond ha tó, hogy a ma gyar or szá gi cé gek el ső -
sor ban PR-, mar ke ting esz köz nek te kin tik egy ok ta tá si in téz mény vagy egy kép zés tá mo ga tá -
sát. A fran cia cé gek nél a fen ti ek hez ké pest hang sú lyo sab ban je le nik meg sa ját tár sa dal mi hasz -
nos sá guk és fon tos sá guk tu da ta, fon tos pél dá ul szá muk ra, hogy va la mi lyen szin ten ak tív
ré sze sei le gye nek a kép zés nek.
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Ja vas la tok konk rét ha zai adap tá ci ó ra

Fi nan szí ro zá si mo dell 

A költ ség ve té si for rá sok el osz tá sá ra adap tál ha tó jó gya kor lat nak gon dol juk a len gyel fi nan szí -
ro zá si kép le tet, me lyet aján lunk a dön tés ho zók fi gyel mé be. Ter mé sze te sen nem fel tét le nül egy
az egy ben kel le ne át ven ni a meg ol dást, in kább azt gon dol juk a fő elő nyé nek, hogy egy fe lől
nor ma tív ala pon mű kö dik, va gyis egy ér tel mű a kap cso lat a mér he tő tel je sít mény és a költ ség -
ve té si tá mo ga tás kö zött, más fe lől vi szont túl mu tat az egy sze rű hall ga tó lét szám-ala pú meg kö -
ze lí té sen, a kép zés mi nő sé gét is igyek szik fi gye lem be ven ni. Ezen kí vül ér de kes elem, hogy a
rend szer tom pít ja a tá mo ga tá sok el osz tá sá nak vál to zá sa it, ez zel le he tő sé get ad az in téz mé -
nyek nek ar ra, hogy re a gál ni tud ja nak a (pl. a kép zé sek irán ti ke res let ben mu tat ko zó) kü lön fé le
vál to zá sok ra, anél kül, hogy a hir te len szük sé ges sé vá ló ta ka ré kos sá gi in téz ke dé sek a mi nő ség
ro vá sá ra men né nek.

Az ös  sze tett kép let ben az adott in téz mény nek a tel jes költ ség ve té sen be lü li ré sze se dé sét
70%-ban az elő ző évi ré sze se dé se ha tá roz za meg, 30%-ban pe dig egy olyan kép let, amely a hall -
ga tói lét szá mot, az ok ta tói ös  sze té telt, a di ák-ta nár arány fenn tart ha tó sá gát, a ku ta tá si te vé keny -
sé get, a habilitációs és dok to ri el já rás ra va ló jo go sult sá got és a nem zet kö zi mo bi li tást tar tal maz za
kü lön bö ző sú lyok kal. A hall ga tói lét szám 35%-os súl  lyal ren del ke zik a kép let ben, és szin tén 35%
az ok ta tói lét szám sú lya is. A di ák-ta nár arány fenn tart ha tó sá ga 10%-os súl  lyal bír, ezt a pro fesz -
 szo ri és ad junk tu si lét szám (sú lyo zott) ös  sze ge és a di ák lét szám szor za tá nak négy zet gyö ké vel
mé rik. Ez az elem a „kö ze pes” ös  sze té telt dí jaz za. 10%-kal sze re pel a for mu lá ban a ku ta tá si pro -
jek tek szá ma is, va la mint 5%-kal a habilitációs és dok to ri el já rás ra jo go sult szer ve ze ti egy sé gek
szá ma. A ma ra dék 5%-ot a nem zet kö zi mo bi li tás rész kap ja, eb ben az egye tem ről kül föld re me nő
hall ga tók és (há rom szo ros súl  lyal) a kül föld ről ér ke ző hall ga tók szá ma sze re pel.

A tel jes kép let te hát a kö vet ke ző kép pen néz ki:

ahol

Dui az adott in téz mény költ ség ve té si tá mo ga tá sa;
Dc az ös  szes in téz mény re ju tó tá mo ga tás;
Dpui az adott in téz mény elô zô évi tá mo ga tá sa;
Dpc az ös  szes in téz mény re ju tó elô zô évi tá mo ga tás;
Si a hall ga tói lét szám ok ból kép zett mu ta tó;
Ki az ok ta tói ös  sze té tel bôl kép zett mu ta tó;
Ji a di ák-ta nár arány fenn tart ha tó sá gát jel lem zô mu ta tó;
Bi a ku ta tá si te vé keny sé gek mu ta tó ja;
Ui a habilitációs és dok to ri el já rá sok ra vo nat ko zó jo go sult sá gok mu ta tó ja;
Wi pe dig a nem zet kö zi sé get mé rô mu ta tó.

Még egy szer hang sú lyoz zuk, hogy in kább a kép let ala pú meg kö ze lí tés szel le mi sé gét tart -
juk fon tos nak, nem pe dig pél dá ul az egyes konk rét vál to zó kat vagy a sú lyok ér té két. A ku ta tá si
te vé keny sé gek nek vagy a nem zet kö zi ség nek ér de mes is len ne na gyobb súlyt ad ni, il let ve fon -
tos vol na va la mi lyen mó don a kép zés ki me net ének mi nő sé gét is fi gye lem be ven ni, pél dá ul 
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a vég zet tek el he lyez ke dé si ará nya se gít sé gé vel. Fon tos azon ban az is, hogy a fel ső ok ta tás-
irányí tás ne pró bál jon „túl sza bá lyoz ni”, hi szen bár mi lyen mu ta tó kat is al kal ma zunk, va la mi -
lyen szin tig ez biz to san jár rossz ösz tön ző ha tá sok kal is a jó ösz tön zők mel lett, va gyis a na gyon
össze tett kép let sem ké pes ezt meg aka dá lyoz ni, de el bo nyo lít ja a fi nan szí ro zást, ront ja an nak
transzparenciáját.

For rás be vo nás

Az ál ta lá nos, de rész le ges tan díj be ve ze té se a je len le gi po li ti kai kör nye zet ben va ló szí nű leg ki -
vi te lez he tet len. Azon ban az ál la mi fi nan szí ro zás évek óta tar tó csök ke né se, nagy já ból ál lan dó
hall ga tói lét szám mal az ál la mi fenn tar tá sú in téz mé nyek egy ré szét a mű kö dés ké pes ség ha tá rá -
ra so dor ta, és (egyes ese tek ben ra di ká lis) meg ta ka rí tá si prog ra mok ra kész te ti a fel ső ok ta tá si
in téz mé nye ket, ami egy ér tel mű en az ok ta tás, va la mint a hall ga tói szol gál ta tá sok szín vo na lá -
nak csök ke né sé hez fog ve zet ni.

Ma gán for rá sok be vo ná sá ra te hát szük ség van, rész ben a hall ga tók, rész ben a gaz da sá gi szfé -
ra ol da lá ról. Ezek re is van nak Ma gyar or szá gon is al kal maz ha tó, nem zet kö zi jó gya kor la tok. 

A fran cia és brit gya kor lat alap ján ja va sol juk pél dá ul egye te men ként egy ösz tön díj alap lét re -
ho zá sát (kü lön MÁK-számlaszámmal), amely re be fi ze tett ös  sze gek után (ma xi mált ér ték ha tár ral)
ma gán sze mé lyek szja-kedvezményt, vál la la tok tár sa sá gi adó-ked vez ményt kap hat ná nak.

Ha son ló fel aján lá sok ese tén, amen  nyi ben az adó rend szer mó do sí tá sá ra nem ke rül het sor
ilyen for má ban, ja va sol juk be ve zet ni, hogy min den 1 Ft meg szer zett tá mo ga tást az ál lam egé -
szít sen ki 1 Ft-tal (vagy ke ve seb bel, a költ ség ve tés hely ze tét fi gye lem be vé ve). Itt az egyes fel -
ső ok ta tá si in téz mé nye ket akár két-há rom dif fe ren ci ált cso port ba is le het osz ta ni (a fej lett egye -
te mek nél ke ve sebb ki egé szí tő tá mo ga tás sal), vagy le het sá vos ha tá ro kat is meg ál la pí ta ni,
eset leg ma xi mál ni az ál la mi tá mo ga tás ös  sze gét.
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