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Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. 

Szent-Györgyi Albert 
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Bevezető 

 

A könyv a szerző 15 tanulmányát adja közre, amely tanulmányok háromnegyed évtizedet 

ölelnek fel. Az időrendben első írás 2003-ban, az utolsó pedig 2010-ben született. Az írások 

nagy részének (10 munka) első változatát az Educatio folyóirat közölte, egy-egy a Beszélőben 

és az Iskolakultúrában látott először napvilágot. A fennmaradó három tanulmánykötetekben 

került az olvasók elé először. 

A tanulmányok a hazai oktatást elemzik a szerző elkötelezettségének megfelelően 

alapvetően oktatásgazdasági és oktatáspolitikai aspektusból. Az írások fele a felsőoktatás 

elemzésével foglalkozik, a másik fele nagyobb részt a hazai oktatás egészét, vagy egy-egy 

sajátos részterületét veszi górcső alá, de van tanulmány, amelyik kitér a tudománypolitika 

területére is. A kötet tanulmányai körüljárják a hazai oktatást, mintegy képeslapokat 

nyújtanak át arról az olvasónak. Erre utal a könyv címe. 

A könyv azzal a céllal született, hogy az érdeklődő olvasók számára betekintést nyújtson 

a hazai oktatás sajátosságaiba. Egyben a szerző reményei szerint a hazai felsőoktatásban, 

elsősorban a pedagógusképzésben és továbbképzésben tankönyvül is szolgálhat. 
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1. Az ezredforduló magyar oktatása

 

 

Az alábbi vázlatos áttekintés a hazai oktatás rendszerváltás és ezredforduló közötti 

időszakának jellemzőire, azon belül is elsősorban az oktatás és a gazdaság közötti kapcsolat 

aspektusaira koncentrál. 

 

Bevezetés – a magyar oktatás a 20. században 

 

A hazai oktatás elmúlt másfél évtizedének áttekintését elkerülhetetlenül a 20. század elejétől 

kellene kezdeni, hiszen az évszázad 20-as éveinek jelentős iskolafejlesztési programja – a 

népiskolai hálózat és a polgári iskolák kibővítése - alighanem máig hatóan befolyásolta a 

hazai iskolahálózatot. 

A két világháború közötti hazai oktatási rendszerről összefoglalóan azt lehet mondani, 

hogy a népiskolai képzést, egy - alapvetően a szomszédos országokkal szembeni - 

kultúrfölényre törekvés jegyében , a minőséget sok szempontból háttérbe szorító mennyiségi 

szemlélet jellemezte
1
. A középiskolai képzésben viszont a minőségi, elitképzés volt a cél, 

amelynek következtében az oktatáspolitika a gimnáziumokra koncentrál
2
. Mindezek alapján a 

hazai iskolázottság a szomszédos országokat meghaladta, s nem sokban maradt el a Nyugat-

Európaitól sem, - bár a képzettség minőségét illetően korántsem biztos, hogy ugyanez a 

helyzet. A gimnáziumi képzést és az egyetemi oktatást tekintve ugyanakkor több jel arra 

mutat, hogy a sikerült a magas színvonal megvalósítása. Közismerten magas – Nyugat-

európai - színvonalú középiskolák sora működött az országban, jól lehet csak egy szűk elit 

számára. Fontos megjegyezni viszont, hogy a szakképzésnek igen elmaradott rendszere volt. 

Még inkább lehetetlen a közelmúlt áttekintése az 1945-től a rendszerváltásig tartó 

időszak felidézése nélkül. Az oktatásügy szocializmusbeli története ugyanolyan 

ellentmondásos, mint a korszak történelme maga. Az oktatási rendszer szovjet típusú 

átalakításával, az iskolák 1948-as erőszakos államosításával kezdődő korszak első felében 

mégis rendkívül fontos modernizációs lépések történtek. Létrejött a nyolcosztályos általános 

iskola azzal a céllal, hogy általános alapműveltséget adjon minden 6–14 éves gyermek 

számára, az intézményes oktatás területén megszerveződtek a dolgozók iskolái. Átalakultak a 

középiskolák: a négyosztályossá váltak gimnáziumok.  

A gazdaság államosítása után az 1949. évi IV. törvény „rakja le a szocialista 

szakmunkásképzés alapjait”, szabályozva a tanoncképzést (a törvény már iparostanuló és 

kereskedelmi tanuló képzésről beszélt). Az extenzív gazdaságfejlesztés a szakmunkásképzés 

fejlesztésében is extenzív fejlesztést eredményezett, és katonás irányítást, amit az 1950-ben 

létrehozott MTH (Munkaerő-tartalékok Hivatala) látott el. 1950-ben törvényerejű rendelet 

hozta létre a technikumokat, amelyek feladata a középfokú szakemberek képzése volt.  

A felsőoktatás fejlesztése is ellentmondásos volt. Magában foglalta a nők egyetemi 

egyenjogúságának (1946-ban történt) megteremtését, a műszaki, a természettudományi 

képzések kibővítését, de a szakegyetemek szovjet típusú rendszerének kialakítását és a jogi 

képzés visszaszorítását, a professzorok káderezését stb. És persze a közoktatás, a szakoktatás 

                                                 
Az írás egy korábbi változata Glatz Ferenc (főszerk.): Magyar Tudománytár 5., Palánkai Tibor (szerk.): 

Gazdaság, MTA Társadalomkutató Központ Kossuth Kiadó Budapest 2004 könyvének Oktatás alfejezeteként 

(317-329. p) jelent meg. 
1
 Lásd erről Nagy Péter Tibor 1999 

2
 Nagy Péter Tibor (1999) 



 9 

és a felsőoktatás szocialista átszervezését az átideologizáltság, a ráerőltetett marxista-leninista 

ideológia, a szocialista tantervek és a kötelező orosz nyelv oktatás jellemezte. 

A szocialista oktatásügy ellentmondásosságát jól mutatja az 1961. évi III. törvénnyel 

szentesített közoktatási reform.  „A reform eszmei alapját a „fejlett tőkés országok 

utolérésére” és a „kommunizmus alapjainak lerakására”, valamint a „politechnikai” oktatásra, 

és a „tudományos és technikai forradalomra” vonatkozó nézetekből összegyúrt zavaros 

ideológia képezte. ….. A jövő iskolatípusának a „politechnikai oktatást” megvalósító „5+1-

es” gimnáziumot tekintették. Ez alatt azt értették, hogy a gimnáziumok a hatnapos oktatási hét 

egyik napján „szakmai előképzést” végeznek, ami lehetővé teszi, hogy a tanulók az 

érettségivel együtt a szakmunkás-vizsgát is sikeresen letegyék. ….. Az oktatási reform gyors 

végrehajtását jellemzi, hogy a reformról szóló törvénynek még a szöveg-tervezete sem készült 

el, de 1959-ben teljes erővel megindult a végrehajtás és 1960-ban már a gimnáziumok 91%-

ában, 249 „szakmában” bevezették az „5+1-es szakirányú képzést”. Három év alatt, 1962-ig, 

126 új gimnázium, 89 új szakközépiskola és 48 új felsőfokú technikum alakult és a közép- és 

felsőfokú tanulók száma másfélszeresére ugrott. A …párt ... Politikai Bizottsága 1965 

júniusában a reform valamennyi konkrét célját és intézkedését érvénytelenítette és lényegében 

visszaállította a korábbi iskola-rendszert. A pénzügyminisztérium bizalmas jelentése egy 

milliárd forintra (mai pénzösszegben kb. száz milliárd Ft) becsülte a megbukott reform 

közvetlen többletköltségét. Ennél is nagyobb kárt okozott a reform visszahatása a 

középiskolai oktatás minőségére …”
3
 

A 60-as évek eleje a felsőoktatásban is az extenzív fejlesztés időszaka: „a felsőoktatási 

intézmények száma 1960 és 1965 között – elsősorban a 48 felsőfokú technikum és szakiskola 

szervezésével – több mint kétszeresére, 43-ról 92-re emelkedett”
4
 A 60-as évek vége a 

szakoktatásban is számos változást hozott: a megszűnt technikumok nyomába a 

szakközépiskolák léptek, létrehozták az emelt szintű szakmunkásképzést (amelynek 

befejezését követően kétévi esti, vagy levelező tanulás után érettségit lehetet szerezni), s 

1969-ben újraszabályozták a szakmunkásképzést
5
. 

Az ideológiai, politikai ellenőrzés azután a 80-as évekre eróziónak indult, s olyan 

átalakulások kezdődtek, amelyek az iskolai autonómia és a szakmai szuverenitás 

erősödéséhez, majd megteremtéséhez vezettek. Lényegében a pártállam gyengülésének 

bizonyítéka is volt az 1985. évi oktatási törvény megszületése. A törvény kimondta az iskolák 

önállóságát és a pedagógusok szakmai szuverenitását, lehetővé tette alternatív tantervek, 

tankönyvek alkalmazását. 90-ben pedig az iskolafenntartás állami monopóliumának 

felszámolása és az iskolarendszer merevségének feloldása az oktatásban is megnyitotta az utat 

a rendszerváltozás előtt.  

 

A 90-es évek demográfiai jellemzői 

 

Az oktatásügy jellemzőinek vizsgálatát a 90-es évek demográfiai folyamatainak, az oktatás 

szempontjából releváns korcsoportok létszámának alakulására vetett pillantással célszerű 

kezdeni. Az élveszületések száma az 1975 évi 194 ezer fős – a „Ratkó gyerekek” gyerekei
6
 

                                                 
3
 Polónyi  - Timár  (2001) 55-56. old.   

4
 Ladányi (1999) 99. Old. 

5
 A szabályozás többek között arra irányult, hogy a szakmunkásképző iskolát beillessze a középfokú 

iskolarendszerbe azzal, hogy kimondta: be nem fejezett, de tovább építhető középfokú iskolai végzettséget ad. 
6
 Az 50-es évek elejének alacsonynak ítélt hazai termékenységén voluntarista módon - az abortuszok 

engedélyezésének drákói korlátozásával - segíteni akaró 1953-as kormányhatározat nyomán született nagy 

létszámú korosztályokat a korszak egészségügyi minisztere, Ratkó Anna után szokták Ratkó gyerekeknek 

nevezni. Az intézkedések hatására 1954-ben 220 ezer fölé emelkedett az élveszületések száma, ami a 

rendelkezések eltörlése után igen radikálisan csökkent – (tíz év múlva már alig több mint 130 ezer) Ezért 1973-
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nyomán kialakult – csúcsról folyamatosan és megállíthatatlanul csökkent a 80-as és 90-es 

években is, s a 90-es évek végén a 2000-es évek elején 100 ezer alatt stagnálni látszik (1998 

és 2002 között 95 és 97 ezer között alakult). Ennek következtében az óvodás korú és az 

általános iskolás korú népesség a 90-es években mindvégig, a középfokú iskolába járó 

népesség pedig a 90-es évek első harmadától csökkent, s csökken ma is. A felsőoktatási korú 

népesség esetében ez a tendencia a 90-es évek közepétől jelentkezik. 

 

 

Az oktatás szempontjából releváns népesség alakulása 1990-2002 
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Iskolázási arányok a nappali tagozaton 1980-2000-ig 

(nettó arányszámok, százalék)
7
 

 

Megnevezés 1970/71 1980/81 1990/91 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 

3-5 éves népességből óvodás gyermek 51,5 77,9 85,5 86,6 86,3 86,5 87,3 

6-13 éves népességből ált. isk. tanuló .. 98,8 99,1 97,8 97,8 97,7 98,0 

14-17 évesből szakmunkás és  szakiskolai tanuló 29,1 30,4 30,3 25,1 24,4 22,5 20,0 

14-17 éves népességből középiskolás tanuló 30,3 40,1 40,2 55,0 57,7 60,7 60,3 

18-22 éves népességből felsőoktatási  hallgató 6,3 9,2 8,5 12,9 14,1 15,3 17,5 

 

A csökkenő gyermekszám növekvő beiskolázási arányokkal járt együtt. Az oktatási részvételi 

arányok trendje jól mutatja, hogy a 90-es évek a hazai oktatás tömegesedésének időszaka volt: 

mind a középiskolai, mind pedig a felsőoktatási részvétel igen jelentős mértékben kiterjedt az 

                                                                                                                                                         
ban új népesedéspolitikai programot kezdtek, aminek célja egy stacioner népesedési helyzet megközelítése volt. 

Eszközei a terhességi, gyermekágyi segély és a családi pótlék lényeges növelése, és lakásellátási kedvezmények 

biztosítása, valamint az abortusz-rendszer mérsékelt szigorítása (de a korszerű fogamzásgátlás támogatása) 

voltak. Ugyanakkor az intézkedések időzítése igen szerencsétlen volt, ugyanis az éppen szülőképes korba került 

1953-55. évi születési hullám hatását erősített, - így 1974-75-ben egy második - bár mérsékeltebb - demográfiai 

hullámot produkált. Ezek a Ratkó gyerekek gyerekei. Ekkor – 1975-ben - az élveszületések száma meghaladta a 

190 ezret. Ezt követően azonban folyamatosan csökken, s a 2000-es években 95-97 ezer fő körül stagnálni 

látszik. 
7
 Adatok forrása: KSH kiadványok 
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évtized alatt. Ezek az iskolázási mutatók lényegében megegyeznek a legfejlettebb 

országokéval – (miközben gazdasági fejlettségünk jelentősen le van maradva azokhoz képest). 

 

A 90-es évek  – a magyar oktatás rendszerváltása 

 

A rendszerváltás nyomán, az oktatási rendszerben több rendkívül jelentős változás 

következett be, részint az önkormányzati rendszer kialakulása, s törvényi szabályozása, 

részint az oktatási intézményalapítás pluralizmusának kialakulása. Az 1985. évi oktatási 

törvény rendszerváltás utáni, 199o. évi módosítását követően, valamint a vallás- és 

lelkiismereti törvény elfogadása nyomán liberalizálódott a magán – s azon belül az egyházi - 

oktatási intézmények alapítása. Ezt követte azután a közoktatás, a szakképzés és a 

felsőoktatás új s külön-külön törvényi szabályozása 1993-ban
8
. 

 

a. Az oktatás fenntartói szerkezete 

 

Az oktatási rendszer fenntartók szerinti megoszlásának változását a 90-es években a magán
9
 

oktatás növekvő – bár korántsem domináns - térnyerése jellemezte. Az általános iskolák 

esetében 1993 és 2001 között a nem állami, nem önkormányzati intézmények aránya 3,2%-ról 

6,2%-ra növekedett, - ha a tanulók megoszlását vizsgáljuk, akkor ugyanezen időszak alatt 

2,1%-ról 4,8%-ra emelkedett a magán intézménybe járók aránya
10

 A középiskolai tanulók 

esetében – különösen a gimnáziumi tanulóknál – valamivel jelentősebb volt a magán oktatás 

részesedése. A szak(munkás)iskolai tanulók közel 10%-a, a szakközépiskolai tanulóknak 

mintegy 13%-a, a gimnáziumi tanulóknak pedig közel 20%-a tanul nem állami, nem 

önkormányzati iskolában 2001-ben. A felsőoktatás esetében a (nappali tagozatos) 

hallgatóknak valamivel több mint 10%-a járt nem állami intézménybe. Ha az összes– nappali, 

esti, levelező és távoktatási tagozatos - hallgatót nézzük akkor 2001-ben 14 % volt a nem 

állami intézménybe járók aránya. 

 

b. Az oktatás kiadások terjedelme 

 

Az oktatási kiadásokat és az oktatás költségvetési kiadásait tekintve – a 90-es évek második 

felében - Magyarország adatai – az összes oktatási kiadás GDP-hez viszonyított 5,2-5,5%-os, 

illetve az oktatás költségvetési kiadásainak a GDP-hez mért 4,5-5,0%-os aránya - nagyjából 

megfelel az OECD országok átlagának. 

A költségvetési kiadásoknak a GDP-hez viszonyított arányát vizsgálva azt állapíthatjuk 

meg, hogy a közoktatási kiadások 1992 után csökkenni kezdtek. A csökkenés a csökkenő 

létszámú közoktatási korosztályokra vezethető vissza, de szerepet játszott benne az 1992. évi 

államháztartási reform is.  

 

                                                 
8
 1993. évi LXXX. törvény  a felsőoktatásról, 1993. évi LXXIX. törvény  a közoktatásról, 1993. évi LXXVI 

törvény  a szakképzésről 
9
 Magán oktatás alatt itt a nem állami, nem önkormányzati fenntartót értjük. 

10
 A legalacsonyabb a magán intézmények aránya a fogyatékos gyermekeket oktató, nevelő, ellátó iskolák 

esetében: nem éri el a 2%-ot, (s az egyházi, felekezeti fenntartók is mindössze 1%-ot tesznek ki).  
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A költségvetés oktatási kiadásainak aránya a GDP %-ában oktatási szintenként 

Magyarországon
11
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A hazai oktatás részvételi jellemzőit a gazdasági fejlettségünknek nagyjából megfelelő 

kiterjedtség jellemezte a vizsgált időszak alatt. Ugyanakkor az oktatás hatékonysági mutatói 

jelentősen eltértek mind a hozzánk hasonló, mind a fejlett országok jellemzőitől. Így a nálunk 

gazdagabb országokban az egy főre jutó GDP-hez képest kevesebbet költöttek általában egy 

tanulóra valamennyi oktatási szinten, s egy oktatóra jelentősen több tanuló jutott, mint 

Magyarországon. Ennek igen sokrétű oka van. Az egyik a magyar közoktatási és felsőoktatás 

intézményhálózat elaprózottsága, a másik alapvető ok pedig a hazai alkalmazási és 

munkakövetelmény-rendszer problémái
12

.  

 

c. A közoktatás  

 

Az 1990. évi LXV. - az önkormányzatokról szóló - törvény az oktatásellátás felelősségét a 

helyi önkormányzatokra ruházta, s ehhez átadta a korábban állami tulajdonú közoktatási 

létesítmények tulajdonjogát. A közoktatási törvény alapján a helyi önkormányzatoknak
13

 az 

oktatási feladatot saját intézmények fenntartásával - vagy más iskolafenntartókkal kötött 

közoktatási megállapodás keretében - kell ellátniuk, oly módon, hogy a közoktatási 

törvényben előírt tandíjmentes képzést lakosságuk részére biztosítsák. A tankötelezettség 14-

ről 16 éves korra emelkedett
14

. 

 

A törvény értelmében a közoktatás feladatainak ellátásához az állam hozzájárul, s az erre 

szolgáló összeget az éves költségvetési törvényben kell meghatározni, - a költségvetési 

hozzájárulásnak biztosítani kell a létszámnormák szerinti pedagógus és egyéb közalkalmazotti 

létszám bérét, pótlékait és járulékait.
15

. 

                                                 
11

 Adatok forrása: MKM ill. OM Statisztikai tájékoztató Oktatási Évkönyvek 
12

 Alacsony kötelező óraszám, a munkaszerződések hiánya (ami a teljes közalkalmazotti szférát jellemzi), 

továbbá az iskolavezetés „klasszikus” növekedés érdekeltsége, mint minden redisztributív alrendszerben. 
13

  A helyi önkormányzat köteles gondoskodni az óvodai és általános iskolai nevelésről és oktatásról. A megyei 

önkormányzat pedig a középiskolai és szakiskolai ellátásról valamint a felnőttoktatásról és alapfokú 

művészetoktatásról.  
14

 1999-ben a közoktatási törvény módosítása az 1998/99 tanévtől (felmenő rendszerben) 18 éves 

tankötelezettséget vezetett be.  
15

 Röviden meg kell említeni az 1996. évi közoktatási törvénymódosítást, amely újra szabályozta a kötelező 

óraszámokat, a tanulólétszámmal arányos tanerőszükségletet, továbbá pl. a speciális ellátást igénylő 
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A közoktatási intézmények költségvetésének forrásai a következők: 

a./ - a fenntartótól kapott támogatás, amelynek forrásai: 

a/1.) Az állami költségvetés által  nyújtott normatív támogatás
16

. A normatív 

támogatás fenntartótól függetlenül egységes - de oktatási szintenként differenciált - 

egy tanulóra jutó központi költségvetési hozzájárulás.  

a/2.) Az állami költségvetésből származó címzett és céltámogatás: az 

iskolafenntartóknak meghatározott beruházásra, fejlesztési vagy külön feladatra, 

speciális támogatásra nyújtott támogatások. 

a/3.) A fenntartó saját hozzájárulása
17

. 

b./ - elkülönített állami alapoktól kapott támogatás,  

c./ - egyéb támogatások,
18

 

d./ -  a tanuló által igénybe vett szolgáltatások díja
19

, 

e./ - az intézmény más saját bevételei . 

 

A központi források (a./ és b./) aránya a kilencvenes évek közepén (1995-ben) volt a 

legalacsonyabb, amikor a közoktatás költségeinek valamivel több mint 50%-át fedezte, - ez a 

részarány a 2000-es évek elejére közel 80%-ra emelkedett. (Ez annak is a következménye, 

hogy a törvénybe beépült egy garanciális szabály, amely az állam magas támogatási arányát 

biztosítja)
20

. Ennek alapvető oka, hogy a kormányok – pártállástól függetlenül – a vidéki 

választók megtartása végett belekényszerültek az iskolabezárások elleni fellépésbe. Ennek 

következtében a hazai közoktatás páratlanul elaprózott intézményrendszere, és a 

gyermekeknek hátrányt okozó, s a hatékonyságot is rontó kisiskolák nagyrészt máig 

fennmaradtak. 

Az önkormányzati támogatás aránya a kilencvenes évek közepén valamivel több mint 

40%-volt, ami a 2000-es évek elejére 15 % alá csökkent. A közoktatási intézmények saját 

bevétele - amely az államháztartási törvény értelmében a fenntartó hozzájárulásának minősül - 

nagyjából 8 % körül alakult ugyanezen időszak alatt.  

 

 

                                                                                                                                                         
tanulórétegek többletigényét. Előírta megyei, regionális beiskolázási tervek készítésének kötelezettségét a 

kistelepüléseken élő tanulók esélyegyenlőségének javítása érdekében, előírta továbbá megyei közoktatási alapok 

létesítését a szociálisan rászoruló tanulók továbbtanulásának elősegítésére. Rendelkezett a pedagógusok 

rendszeres továbbképzéséről.  
16

 A normatívan kapott központi támogatás szabad felhasználású, tehát az önkormányzat nem köteles oktatásra 

költeni, azonban köteles a közoktatási feladatot ellátni. A központi közoktatási célprogramokból pályázatok 

alapján részesülhetnek az önkormányzatok, iskolafenntartók vagy iskolák, - ezek felhasználása kötött, csak az 

adott feladatra (pl. pedagógus továbbképzés, tornaterem építés stb.) használhatók. 
17

 Az önkormányzatok esetében ennek forrása az átengedett vagy saját adóbevételek, illetékek, bírságok, 

gazdálkodási és ingatlanértékesítésből származó bevételek, esetleg más célokra kapott állami támogatás stb., - 

más fenntartók esetében a fenntartó alapítvány, vagy gazdálkodó szervezet stb. saját forrásai. 
18

 Nem a fenntartó alapítványtól, magánszemélytől, gazdálkodó szervtől stb. kapott - a fenti körbe nem tartozó - 

támogatások. 
19

 Térítési díj kötelezettség (önkormányzati és állami iskolában): a törvényben felsorolt néhány esetben többek 

között a  második ill. további szakképzés, a második évismétlés és második pót és javítóvizsga, a törvényben fel 

nem sorolt tanórán kívüli foglalkozások stb. esetében állapítható meg. Mértéke: legfeljebb az egy tanulóra 

vetített folyó kiadás összege, - szabályairól az iskolaszék vagy a tantestület dönt. 
20

 A közoktatási törvényt 1996-ban úgy módosították, hogy garanciákat igyekeztek beépíteni a központi 

támogatás szintjére. „A helyi önkormányzatok részére biztosított mindenkori éves normatív költségvetési 

hozzájárulások összege nem lehet kevesebb, mint a tárgyévet megelőző második évben a helyi önkormányzatok 

által a közoktatásra fordított teljes kiadások - csökkentve a felhalmozási és tőkejellegű kiadások és az 

intézmények működési célú bevételei, valamint a központosított előirányzatok összegével - nyolcvan százaléka. 

A normatív hozzájárulások összegének el kell érniük az előző évi normatív hozzájárulások összegét.”  Majd 

1999-ben a nyolcvan százalékot kilencvenre emelték. 
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A közoktatás forrás-szerkezete 1991-2002 
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A közoktatási ellátottak (az óvodások, és általános valamint középfokú iskolák 

tanulóinak együtt) száma a kilencvenes évtizedben folyamatosan csökkent, s ezzel 

párhuzamosan csökkent a közoktatási kiadásoknak a GDP-hez viszonyított aránya is. Sőt a 

kiadások csökkenése nagyobb mint az ellátottak számának csökkenése. Ennek az az oka, hogy 

miközben a központi támogatás 1995 óta meg-megtorpanva, de folyamatosan növekszik (a 

GDP-hez mért aránya az 1995-ös 1,9%-ról a 2000-es évek elejére 2,5%-ra emelkedett), 

ugyanakkor az önkormányzati saját hozzájárulás (beleértve az intézményi bevételeket is) a 

GDP-hez mérten majdnem harmadára mérséklődött (az 1994-es 2,6%-ról a 2000-es évek 

elejére 1 % alá). 

A hazai közoktatás – s különösen az alapfokú oktatás – 90-es évekbeli fejlődését 

leginkább a decentralizáció jellemezte. „Az OECD által végzett elemzések szerint a 

kilencvenes évtized közepén a magyar közoktatás a nemzetközi szervezet valamennyi 

tagállamát figyelembe véve a leginkább decentralizált volt, azaz a tartalmi, a személyzeti, az 

infrastruktúrát érintő és a finanszírozási kérdésekben itt hozták a legkevesebb döntést 

központi és a legtöbbet helyi/iskolai szinten.”
21

 Ez a decentralizáltság számos előnnyel és 

hátránnyal jár. Előnye lehet az alkalmazkodóképesség, a helyi források kihasználása, - 

hátránya viszont az iskolák helyi adottságok miatti nagy polarizáltsága, és a gazdasági 

hatékonyság problémái.  

A decentralizáció, és az intézményi elaprózottság következménye igen súlyos a 

közoktatás minőségére. A kistelepülési iskolák tanulói a számítástechnika, az olvasás-

szövegértés terén különösen, de lényegében minden vizsgált területen kedvezőtlenebb 

eredményeket mutattak az összehasonlító vizsgálatok során
22

. Ugyanakkor az elaprózottságon 

is segítő iskolaszerkezet-átalakítás tekintetében a 90-es évtized a „húzd meg ereszd meg” 

időszaka.
23

.  

                                                 
21

 Halász  (2001) 22. old. 
22

 Lásd: Vári (1999), továbbá Halász G- Lannert J: (2000) 
23

 A rendszerváltozás után hatalomra került kormány programjában fontos szerepet játszott az iskolaszerkezet 

váltás, amit az 1993. évi közoktatási törvény legalizált, így 1991 és 1994 között  „gomba módra” szaporodtak a 

hat és nyolc évfolyamos gimnáziumok. A közoktatási törvény 1999. évi módosítása viszont ismét a 
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A hazai települési struktúra néhány jellemzője 

 

Település lakosság szám Települések száma Általános iskolák száma 

-999 1721 765 

1000.- 4999. 1140 1161 

5000.-49999. 253 885 

50000-499999 20 475 

Budapest 1 410 

Összesen 3135 3696 

 

A hazai alapfokú oktatás tehát egy igen ellentmondásos képpel lépett a 21. századba.  

 

d. A középfokú oktatás 

 

A középfokú oktatás két alrendszerre bontható: az általános képzést folytató gimnáziumokra 

és az iskolarendszerű szakképzés intézményeire, a szakközépiskolákra, a szakmunkás- és a 

szakiskolákra. 

A gimnázium alapfeladata a felsőoktatási tanulmányokra való felkészítés. Az 

ezredfordulón a (nappali tagozaton) középfokú képzésben részt vevő tanulók 30 %-a járt 

gimnáziumba – (akiknek közel 60%-a lány). A gimnáziumi beiskolázás növekedése 

lényegében a 90-es évek elejétől indult meg – (1990-ben a középfokú iskolába járóknak alig 

24 %-a járt gimnáziumba). Ugyanakkor ha figyelembe vesszük hogy a gimnáziumok 

minősége rendkívül heterogén, akkor mindenképpen túlzott a gimnáziumi képzés aránya
24

. 

Különösen így van ez, ha az ország fejlettségét és a  munkaerő-piac igényeit is szem előtt 

tartjuk
25

  

A szakképzésről szóló törvény a  szakközépiskolát, a szakmunkásképző iskolát és a 

szakiskolát, valamint a munkaerő-fejlesztő és -képző központot nevezi meg a szakképzés 

intézményeinek. (Ez később, 1995-ben kiegészül a speciális szakiskolával). A törvény rögzíti, 

hogy az állam által elismert szakképesítéseket az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) 

tartalmazza, amelyben meg kell határozni a szakképesítés megnevezése mellett többek között 

a szakképesítés iskolai rendszerű szakképzésben történő megszerzéséhez szükséges képzés 

időtartamát, az elméleti és gyakorlati képzési időt, a szakképesítés szintjét; a szakmai 

képzésben való részvétel életkori feltételeit. „Az új keretek biztosították a gazdasági kamarák 

fokozott szerepvállalásának lehetőségét, s megnyitották az új, már az európai normáknak 

megfelelő szakmai kvalifikációs rendszer bevezetésének a lehetőségét.”
26

  

A 90-es években a középfokú képzés struktúrája jelentősen átalakult: a középiskolák és 

a középiskolai tanulók száma növekedett, a szakmunkásképző iskolák tanulóinak száma 

viszont csökkent.  

                                                                                                                                                         
hagyományos iskolaszerkezetre lépett vissza, megerősítette a nyolcosztályos általános iskola helyzetét. Ennek 

hatására néhány megyében az önkormányzatok megszüntettek szerkezetváltó tagozatokat, az iskolák pedig 

visszatértek a hagyományos négyosztályos gimnáziumi képzésre. A nevelési és oktatási intézmények 

működéséről szóló 11/1994. számú MKM rendelet 2000. évi módosítása további szigorítással él a szerkezetváltó 

iskolák korlátozása tekintetében. Lásd erről pl. Balogh Lászlóné (2001) 
24

 „A közel háromszáz gimnázium kevesebb mint egytizedéből a végzők 75-90%-a, az iskolák további 

egyhatodából az érettségizettek kétharmada  továbbtanul a felsőoktatásban. Mintegy 40 gimnáziumból, évtizedek 

óta, az érettségizetteknek még egyötöde, további negyvenből pedig alig egyharmada jut be a felsőoktatásba.” 

Neuwirthra hivatkozva Timár - Polónyi (2001) 56-57. old. 
25

 A hazai középfokú oktatás jelenlegi fejlettségét, pl. a 16-19 éves korúak részvételi arányát, vagy a 25-64 

évesek iskolázottságát vizsgálva jelentősen az OECD átlag felett van, - ami a gazdaság fejlettségét figyelembe 

véve munkaerő-piaci zavarokhoz vezethet. (lásd erről Polónyi – Timár 2001) 
26

 Benedek (2001) 
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A hazai iskolarendszerű szakképzés, – miután része a közoktatásnak – finanszírozási 

rendszere is megegyezik azzal. Ami külön említést kíván, az a Munkaerőpiaci Alap 

szakképzési alaprésze, amelynek alapvető célja a szakképzés fejlesztésének támogatása.  Ettől 

elkülönül Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási alaprésze, amelyből – más foglalkozáspolitikai 

célok mellett - támogatható a munkanélküliek, illetve a munkanélküliséggel veszélyeztetettek 

képzése
27

. 

A szakképzés (szakmunkásképzés, szakiskola, és szakközépiskola) tanulóinak száma az 

elmúlt évtizedben lassan csökkent (az 1993-as közel 400 ezer fő volt, a 2000-es évek elején 

pedig mintegy 370 ezer fő). Mivel alapvetően nincs az oktatás és képzés területén ágazati 

költségvetés, a tényleges költségekre vonatkozóan részben csak becslések állnak 

rendelkezésre. Bár a szakképzési kiadások volumene – nominálisan -  igen intenzíven 

növekedett, ezzel együtt a szakképzési ráfordítások GDP-hez viszonyított aránya jelentős 

mérséklődött a vizsgált évtized alatt, - lényegében kétharmadára csökkent (az 1993-as 1,2%-

ról a 2000-es évek elejére 0,7-0,8%-ra).  

 

A középfokú oktatásban résztvevő tanulók száma 1991-2002 
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A szakképzési kiadások forrás-szerkezete is viszonylag jelentősen átalakult. Az állami 

hozzájárulás a 2000-es évekre 60 % felett stagnál. Viszont a fenntartói támogatás az évtized 

alatt szinte végig csökkent, s a 2000-es évekre valamivel több mint 20 % körül állt be. 

Jelentős a szakképzési alaprész részesedésének emelkedése (az 1993. évi 5,5%-ról a 2000-es 

évek elejére mintegy 14%-ra). 

Mindezen folyamatok eredményeként az egy tanulóra vetített támogatás az egy főre jutó 

GDP-hez viszonyítva ugyancsak igen jelentős mértékben - lényegében kétharmadára - 

csökkent. 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Szép Zsófia (2001) 
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Az iskolai szakképzés forrás-szerkezete és a kiadások alakulása
28

 1993-2002. 

 

 

„A magyar szakképzés 1990–96 között túljutott a nagyvállatok megszűnése okozta 

gyakorlati oktatással kapcsolatos válságán, mivel részben központi forrásokból, részben a 

Szakképzési Alapból biztosított kamatmentes hitelkonstrukcióval tanműhelyek százai kerültek 

át az iskolákba
30

” Ezzel együtt igaz azonban, hogy a hazai iskolarendszerű szakképzés súlyos 

minőségi problémái régen közismertek. Az iskolai tanműhelyekre alapozott magyar 

szakképzés a munkaadók véleménye
31

 szerint nem felel meg a gazdaság igényeinek. 

 

e. Iskolarendszeren kívüli szakképzés 

 

Az 1993. évi szakképzési törvény által bevezetett Országos Képzési Jegyzék, s a törvényben 

lehetővé tett iskolarendszeren kívüli szakképzés megteremtette a szakképzés oktatási piacát, 

amely a rendszerváltást követően kialakult gazdasági és foglalkoztatási helyzetben rendkívül 

jelentős szerepet játszott a szakképzésben.  

Az adatok tanúsága szerint az iskolarendszeren kívüli szakképzésben tanulók száma a 

90-es évek végén elérte az iskolarendszerű szakképzésben tanulók nagyjából harmadát. Az 

iskolarendszeren kívüli szakképzés egyre jelentősebb részt képvisel a szakképzésben, 

különösen az át illetve továbbképzések területén. Fontos szerepe van a gazdaság változó 

szakképzési igényeinek kielégítésében, - amely változásokhoz az iskolarendszerű szakképzés 

csak lassan alkalmazkodik. 

 

                                                 
28

 Szakközépiskola, szakiskola, szakmunkásképzés nappali tagozat. Forrás: saját számítás az MKM Statisztikai 

tájékoztató Művelődési Évkönyv, Oktatás éves adatai alapján, valamint a szakképzési hozzájárulás az adott éves 

költségvetési törvény végrehajtásáról szóló törvény adatai alapján 
29

 A 2002-es (és részben a 2001-es) adatok becsültek 
30

 Benedek (2001) 
31

 Lásd: Ipartestületek Országos Szövetségének konferenciáján. Solti Gábor nemzetközi és oktatási igazgató 

előadása (Népszabadság  2002. december 20), mely szerint a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 

megrendelésére a Kienbaum bérezési tanácsadó társaság által készített tanulmány tanúsága szerint a hazai 

szakképzés hiányosságaival veszélybe kerülhet Magyarország "hagyományos" erőssége a nemzetközi 

versenyben. A magyar munkapiacon egyre egyértelműbben kitapintható a szakképzett munkaerő hiánya, amiért 

elsősorban a rossz hazai szakképzési rendszer felelős: az oktató intézmények még mindig nem alkalmazkodtak a 

munkavállalói piacon felmerült új igényekhez. A hazai szakképzés hiányosságaként említették, hogy az 

iskolából kijövő diákok önállótlanok, sokszor kevés naprakész gyakorlati ismerettel rendelkeznek, sőt, olykor 

még köszönni, fellépni is meg kell tanulniuk. 

(md Ft) 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
29

 

Iskolai szakképzés tanulói (nappali) (efő) 397 389 386 384 376 367 363 365 369 368 

Összes költségvetési kiadás (milliárd Ft) 41,3 45,9 50,2 57,4 65,9 71,6 80,1 85 99,5 109,2 

 95,2% 95,2% 94,7% 94,1% 95,0% 92,3% 91,5% 86,6% 86,5% 85,8% 

Ebből     állami normatív hozzájárulás 62,4% 55,0% 50,0% 48,9% 59,2% 62,0% 60,8% 66,3% 64,7% 64,3% 

               önkormányzati és egyéb 32,7% 40,2% 44,7% 45,2% 35,7% 30,3% 30,7% 20,3% 21,8% 21,5% 

Szakképzési hozzájárulás (milliárd Ft) 2,4 2,5 2,8 3,1 7,9 8,5 10,8 13,2 15,5 18 

 5,5% 5,2% 5,3% 5,1% 11,4% 11,0% 12,3% 13,4% 13,5% 14,2% 

Összes szakképzésre fordított kiadás 43,4 48,2 53 61 69,4 77,6 87,5 98,2 115 127,2 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Összes kiadás a GDP arányában (%) 1,22% 1,10% 0,94% 0,88% 0,81% 0,77% 0,77% 0,75% 0,77% 0,75% 
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Az iskolarendszeren kívüli képzésekre beiratkozottak száma és megoszlása a 

képzés jellege szerint
32

  

 

 1996 1997 1998 1999 2000 

Összes (fő) 104 731 94 007 94 007 132 789 144 342 

Ebből % % % %- % 

Szakképesítést megalapozó szakmai alapképzés  5,8  1,2 9,3 2,8  3,1 

Az állam által elismert (OKJ-) szakképesítést adó képzés  73,7  87,1 77,6 85,1  82,2 

Az állam által el nem ismert szakképesítést adó képzés  6,7  3,9 6,6 5,3  6,9 

Szakmai továbbképzés  3,1  1,9 1,2 1,3  1,3 

Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése   0,5 0,5 284 0,2 

Elhelyezkedést, vállalkozást segítő képzés   0,2 0,3 1 001 0,7 

Egyéb képzések  10,7  5,2 4,5 4,9  5,6 

Összesen  100 100 100 100  100 

 

f. A felsőoktatás 

 

A felsőoktatás új, önálló törvényi szabályozására is 1993-ban került sor. A törvény: a 

felsőoktatás duális (egyetemi és főiskolai) intézményrendszerének fenntartását határozta meg, 

s visszaállította a tudományos minősítés jogát és rendszerét az egyetemekre. Létrehozta a 

felsőoktatás akkreditációját. Rögzítette a felsőoktatási intézményalapítás - közte a nem állami 

intézményalapítás - szabályait, eljárását. Meghatározta a felsőoktatás állami finanszírozásának 

csatornáit. A felsőoktatásról szóló 1993. évi törvény alapján a felsőoktatásban részt vevő 

hallgatók tandíjat fizettek, amelyet állami felsőoktatási intézmény esetében kormányrendelet, 

nem állami intézmény esetében pedig a intézmény szabályzata állapított meg
33

.  

Az 1993. évi felsőoktatási törvény 1996. évi módosítása beillesztette a felsőoktatás 

rendszerébe a (rövid idejű) kétéves akkreditált felsőfokú szakképzést, ösztönözni igyekezett 

az intézmények integrációját, a felsőoktatási szövetségek kialakulását. Lerögzítette, hogy az 

állam a képzést és létesítmény-fenntartást normatív módon (teljesítmény-arányosan) 

támogatja. Bevezette az államilag finanszírozott felsőoktatási képzés fogalmát
34

. Az államilag 

finanszírozott képzésen részt vevő hallgató tandíját továbbra is kormányrendelet határozta 

meg, s nagysága a hallgatói ösztöndíj normatívájának összegéhez kötve
35

, az államilag nem 

finanszírozott képzésben részt vevők viszont teljes költségtérítést fizettek, s fizetnek ma is. 

A 90-es évek végének talán legfontosabb felsőoktatási szabályozási fejleményei részint 

az államilag finanszírozott, első diplomaszerző kurzuson résztvevő hallgatók tandíjának 1998-

ban történt eltörlése, részint a 2000-ben bekövetkezett intézményi integráció. Ugyancsak 

fontos lépés volt az államilag kondicionált hallgatói hitel létrehozása. Ugyanakkor mindhárom 

lépés meglehetősen ellentmondásosra sikerült.  

A tandíj eltörlése nyilvánvalóan a „nagypolitika”, a választási harc felsőoktatás 

területére való behatolásának következménye. Az egyre nagyobb tömegű, s egyre inkább 

fogyasztási jelleget öltő felsőoktatási képzésben a tandíj nyilvánvalóan közgazdasági 

szükségszerűség és racionalitás.  

Az integráció nyomán jelentősen csökkent az állami felsőoktatási intézmények száma: 

az összevonások után az 52 állami intézményből 13 egyetem és 12 főiskola maradt. Ez a 

                                                 
32

 Adatok forrása: Az iskolarendszeren kívüli szakképzés statisztikai adatai 1996–2000 Foglalkozáspolitikai és 

Munkaügyi Minisztérium Budapest 2002  
33

 A kormányrendeletben meghatározott tandíj havi 2 eFt/hó volt az 1995. évi  bevezetéskor. 
34

 A Kormány évente dönt az államilag finanszírozott képzés elsős keretszámairól.  
35

 A hallgatói ösztöndíj-normatíva 1996-ban 65 eFt/fő/év volt, - a kormány rendelet alapján ennek az összegnek 

10%-át tehette ki  a havi tandíj.  
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látványos, de csak látszólagos csökkenés. Ugyanis az integrált intézményekben gyakorlatilag 

ugyanúgy fennmaradt – csak immár „kapun belülivé” vált – az elaprózottság. Sőt a vertikális 

tagoltság a korábbinál is nagyobb lett a – tulajdonképpen törvénytelenül újabb intézményi 

szintként – megjelenő (agrár és orvostudományi) centrumokkal. 

A hallgatói hitel létrehozása eredetileg a tandíj megfizetésének könnyítését szolgáló 

lépés lett volna. A tandíj eltörlését követően erősen vitatható, hogy egy, a választási harc miatt 

a gazdaságilag racionális kondícióktól némileg eltérített hallgatói hitel
36

 mennyire szükséges, 

- különösen oly módon, hogy a hallgatói támogatási rendszerrel nem került összevonásra. 

 

g. A felsőoktatási kiadások 

 

Az elmúlt évtizedben a hazai felsőoktatási kiadások alakulását vizsgálva azt állapíthatjuk 

meg, hogy 90-es évek legelejének viszonylag radikális csökkenése után a ráfordítások 

mértéke – a kormányváltást követő kisebb emelkedés után - nagyjából stagnál: az összes 

kiadást a GDP-hez viszonyítva 1,5-1,7 % között. 

 

A felsőoktatási kiadások alakulása 1991-2002 
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A hazai felsőoktatás állami támogatásának a GDP-hez viszonyított aránya a 90-es évek 

elejének 1,2-1,3%-os szintjéről 1996-ra 0,8-0,9%-os szintre csökkent az - s azóta (a 

választások utáni egy-egy éves röpke fellendüléstől eltekintve) ugyanazon szinten van. A 

felsőoktatási kondíciók fenti alakulása a hallgatólétszám igen jelentős növekedése mellett 

értendő. 1991 és 2002 között a nappali tagozatos hallgatólétszám több mint két és fél 

szeresére, (80 ezerről 220 ezerre) az összes hallgató létszám pedig háromszorosára (valamivel 

több mint 100 ezer főről, több mint 300 ezer főre) növekedett. Mindezen folyamatok hatására 

                                                 
36

 A diákhitel bevezetése során nyilvánvalóan a választások előtti politikai motivációktól vezérelve az Orbán 

kormány irreálisan  lecsökkentette a hitel kamatát – amelynek nyomán a hitel angol szakértői azonnal 

lemondtak. A kamatcsökkentés egy évtized alatt több 10, más számítások szerint közel 100 milliárd Ft-jába kerül 

az államnak, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hitelfelvevők rejtett támogatásba részesülnek az adófizetők 

pénzéből. 
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az egy egyenértékű hallgatóra vetített felsőoktatási kiadás az egy főre jutó GDP-hez 

viszonyítva igen radikális csökkenésen ment át a 90-es években, s az évtized elejének több 

mint 100%-os értékéről a  2000-es évek elejére 60 % alá került, ami még mindig kissé 

magasabb mint az OECD 45%-os átlaga. 

Összességében a hazai felsőoktatás kondíciói 1991-2002 között abszolút mértékben 

(tehát az összes felsőoktatási állami támogatásnak a GDP-hez viszonyított aránya 

tekintetében), de különösen relatív mértékben (tehát az egy hallgatóra jutó támogatás 

tekintetében) csökkentek. Ennek a folyamatnak az eredményeként a fejlett országoknak 

nagyjából megfelelő arányú támogatás alakult ki. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ezek a 

tendenciák – miközben a költséghatékonyság javult - a hazai felsőoktatás színvonalának sok 

tekintetben ártottak. Itt részint az oktatói béreknek – a 2002-es emelése után is értendő - 

alacsony színvonalára részint a dologi kiadások rendkívül beszűkült lehetőségeire kell 

gondolni.  

 

h. A felsőoktatás képzési szerkezetének alakulása   

 

A hazai felsőoktatás ma is tartó rendkívül gyors kiterjedése számos súlyos – a képzés 

terjedelmével és szerkezetével kapcsolatos - kérdést is felvet. 

Ha a felsőoktatási részvétel korosztályi arányainak és a gazdasági fejlettségnek (amit 

egy főre jutó vásárlóerő paritáson számított GDP-vel mérhetünk) összefüggését vizsgáljuk azt 

állapíthatjuk meg, Magyarország gazdasági fejlettségénél valamivel előkelőbb helyet látszik 

elfoglalni a felsőoktatási részvétel arányát és a gazdasági fejlettséget együttesen tekintve. 

Alapvető kérdés, hogy a hazai, viszonylag fejletlenebb gazdaság fel tudja-e szívni, s 

hatékonyan tudja-e használni a felsőoktatásból kikerülő nagy létszámú diplomás munkaerőt. 

Ez annál inkább figyelmet érdemel, mert a hazai felsőoktatás kiterjedése a képzési szerkezet 

néhány olyan torzulását eredményezte, amely a kibocsátás gazdasági illeszkedését 

megnehezítheti, s hosszabb távon komoly munkaerő-piaci nehézségeket okozhat. 

 

 A vertikális szerkezet 

 

Az egyik ilyen probléma a hazai felsőoktatás vertikális szerkezetének torzulása. A magyar 

felsőoktatás vertikális struktúrájának problémáit abban lehet összefoglalni
37

, hogy a 

aránytalanul magas hányadot tesznek ki a felsőoktatási hallgatók között a hosszú képzési 

idejű programok hallgatói, s rendkívül alacsony a rövid idejű posztszekundér képzésen 

résztvevők száma.  

A felsőfokú képzés hazai részvételi adatait az OECD országok számaival 

összehasonlítva több megállapítás fogalmazható meg: 

 A hazai rövid idejű felsőfokú (AIFSZ) képzés részvételi aránya jelentősen elmarad mind a 

hozzánk hasonló fejlettségű, mind a fejlettebb OECD országok számaitól.  

 A 3-4 éves képzéseken résztvevő hallgatók hazai korosztályi arányának átlaga elmarad az 

OECD átlagtól, s jelentősen elmarad a fejlett országokban kialakult arányoktól. Az 

adatokból elég egyértelműen látszik, hogy a felsőoktatás kiterjedése – a rövid idejű 

képzések térnyerése mellett – meghatározóan a 3-4 éves programok arányának 

növekedésével zajlott le. Ennek eredménye, hogy a fejlett országok esetében a 3-4 éves 

képzések alkotják az összes részvétel több mint 80%-át, a rövid idejű képzés kb. 15%-át, s 

igen alacsony az 5 éves vagy hosszabb programok aránya.. 

                                                 
37

 Polónyi (2002). 
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  Az 5-6 éves képzéseken résztvevők hazai aránya viszont mind az OECD átlaghoz, mind a 

fejlett országok számaihoz mérten magas. Elég egyértelműen látszik, hogy a felsőoktatás 

hazai kiterjedése a 3-4 éves és az 5-6 éves programokon résztvevők számának 

növekedésével zajlott le, a rövid idejű képzés pedig csak az utóbbi időben alakult ki. 

Kicsit leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy a hazai felsőoktatás kiterjedése a rövid 

idejű képzések helyett az 5-6 éves képzések részvételi arányának növekedésével történt. 

 

A felsőoktatás vertikális szerkezete az OECD országokban
38

 

 

   Hozzánk közel hasonló 

fejlettségű országok
39

 

Posztszocialista 

OECD országok 

Legmagasabb felsőoktatási beisko-

lázási arányú európai országok 

(A jellemző korosztály 

arányában) 
Magyar

-ország 

OECD 

ország-

átlag 

Portu-

gália 

Spanyol

- ország 

Török- 

ország 

Cseh-

ország 

Lengyel

-ország 

Egy. 

Király-

ság 

Hollan-

dia 

Norvé-

gia 

Svéd-

ország 

B típusú felsőfokú 0,2%
X
  11,2% 6,5% 4,1% 6,4% 4,5% 0,8% 11,1% 0,8% 6,3% 1,5% 

A típusú felsőfokú
40

            

3-4 éves
41

 11,6%
X
 17,5% 7,4% 12,5% 9,6% 2,9% 12,0% 33,2% 33,3% 33,3% 23,0% 

5-6 éves
42

 12,0%
X
 5,5% 10,1% 15,4%  8,3% 13,0% 1,9% 1,3% 3,8% 2,0% 

6 évnél hosszabb
43

  0,2%      0,1%  1,2% 0,1% 

Együtt 23,8% 34,2% 24,0% 32,0% 16,0% 15,7% 25,8% 46,2% 35,4% 43,4% 26,5% 

 

 A horizontális szerkezet problémái 

 

Ha megvizsgáljuk a gazdasági fejlettség és a különböző szakirányú felsőfokú részvétel közötti 

korrelációkat, azt találjuk, hogy az egészségügyi és jóléti valamint a humán és művész 

szakirányok esetében van pozitív korreláció a gazdasági fejlődéssel - a többi szakirány 

esetében negatív a korreláció, (legnagyobb az agrár és az oktatási szakirányok esetében). 

Magyarország esetében az oktatási, műszaki, agrár, szolgáltatási és természettudományos 

képzésekben némi többlet arányt, a humán, művész, szociális, üzleti, jogi, egészségügyi és 

jóléti képzéseknél pedig elmaradást tapasztalhatunk fejlettségi helyzetünkhöz képest. 

Ha három ország-csoportra bontva vizsgáljuk a gazdasági fejlettség és az egyes nagy 

képzési szakcsoportok közötti összefüggést akkor azt találjuk, hogy a posztszocialista 

országokban a legmagasabb a mérnök, agrár, természettudományi, s legalacsonyabb a humán, 

társadalomtudományi, oktatási, egészségügyi hallgatók aránya. 

Más oldalról továbbra is aktuális probléma az agrár, természettudományi és műszaki 

képzések túlkínálata, de ezekhez a túlképzésekhez néhány újabb – divatos - szakterület is (pl. 

társadalomtudományi, üzleti, jogi képzések) felzárkózott.  

 

 

 

                                                 
38

 Forrás: Education at a Glance 2000. 173. old 
39

 A „hozzánk közel hasonló fejlettségű ország” megjelölés Magyarországra nézve kissé hízelgő, ugyanis amíg 

Magyarország egy főre jutó GNP-je 1997-ben nagyjából 7000 dollár (PPP$), Törökországé pedig 6500 dollár 

körül volt, - addig Spanyolországé 15000 dollár felett, Portugáliáé pedig 14000 dollár felett volt. 
X
 Saját számítás az 1999/2000. évi OM statisztika alapján 

40
 Az Education at a Glance 2000 szerint: „Tertiary-type A”, = főiskolai és egyetemi programok 

41
 Az Education at a Glance 2000 szerint: Medium first degree programmes (3 to less than 5 years)” – tehát 3-4 

éves programok 
42

 Az Education at a Glance 2000 szerint: „Long first degree programmes (5 to 6 years)” – 5-6 éves programok 
43

 Az Education at a Glance 2000 meghatározása szerint: „Very long first degree programmes (more than 6 

years)” – 6 évesnél hosszabb programok 
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Az egyes szakirányok arányai a különböző országcsoportokban 

 

Ország-csoport Mérnök, agrár, természettudományi 

hallgatók arányának átlaga 

Humán, társadalomtudományi, oktatási, 

egészségügyi hallgatók aránya 

Posztszocalista 38 % 62 % 

Fejlett 29 % 71 % 

Kevésbé fejlett 24 % 76 % 

 

A hazai felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolata igen ellentmondásosnak tűnik, ha a 

munkaerő-piaci prognózisok tükrében vizsgáljuk. A felsőoktatás kibocsátása jelentősen eltér a 

prognosztizált kereslettől. Amennyiben a 1995-2000 közötti diplomás kibocsátást, s 2010-ig 

terjedő várható kibocsátást számba vesszük és szembesítjük a gazdaság előre jelzett 

szakemberszükségletével
44

, akkor igen jelentős eltérést tapasztalhatunk.  

 

A felsőoktatási végzettek iránt 1995-2010 között prognosztizált igény és a várható 

tényleges kibocsátás 

 

KÉPZETT (1995-2010)  IGÉNY (1995-2010) 

Poszt-

szekundér 

Főiskolai Egyetemi Összesen  Poszt-

szekundér 

Főiskolai Egyetemi Összesen 

10,5 118,9 46,6 176,0 Műszaki 46,0 11,0 31,0 88,0 

5,5 32,6 15,6 53,7 Mezőgazdasági 5,0 1,7 1,4 8,1 

2,4 29,8 24,6 56,8 Egészségügyi 17,0 10,7 35,0 62,7 

 177,4 37,4 214,8 Pedagógus 17,0 3,2 61,9 82,1 

 31,0 31,8 62,8 Jogi 5,0 5,4 12,3 22,7 

49,5 133,2 50,4 233,1 Gazd, keresk.-i 61,0 28,2 34,7 123,9 

 45,8 110,3 156,1 Ált. és egyéb 34,0 -2,9 30,4 61,5 

67,9 568,7 316,6 953,2 Összes 185,0 57,3 206,7 449,0 

 

Az eltérések abban foglalhatók össze, hogy részint a kibocsátás több mint kétszerese a 

gazdaság prognosztizált szükségletének (212 %), részint pedig lényegében valamennyi 

szakmai kategóriában jelentősen meghaladja a prognosztizáltat, a posztszekundér képzések 

kivételével. 

Ezek a torzulások egyben a források jelentős pazarlását is eredményezik. (1998-as 

árszinten és szerkezettel számolva az OECD átlaghoz hasonló képzési szerkezet az összes 

felsőoktatási kiadás mintegy 20%-ának megtakarítását – illetve más célra, pl. fejlesztésre, 

bérfejlesztésre történő felhasználását – tehetné lehetővé)
45

. 

 

i. Felnőttképzés, élethosszig tartó képzés 

 

Az 1993. évi, a közoktatásról szóló törvény megfogalmazta a felnőttoktatásra vonatkozó 

rendelkezéseket is, szabályozta a nem tanköteles-korú tanulók részére szervezhető képzések 

rendszerét. A felnőttképzés feltételeinek megteremtésében az első komoly elmozdulást az 

1993. évi szakképzésről szóló törvény, illetve a végrehajtási rendeletek jelentették. A törvény 

egy rugalmasabb felnőttképzési rendszer kereteit teremtette meg. Eltörölte a korlátozó 

                                                 
44

 Tímár (1996) : 
45

 Lásd részletesebben: Polónyi – Tímár (2001) 
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szabályok egy részét, bárki számára lehetővé tette a szakképzésbe kapcsolódást és a szakmák 

megszerzésének döntő részét megnyitotta a felnőttek számára. A törvény alapján kiadott 

Országos Képzési Jegyzék a szakmai és vizsgakövetelményeken keresztül szabályozza az 

országos képesítések feltételeit. A képzési időt a felnőttek előzetes tapasztalata, gyakorlata 

alapján a képző intézmények maguk határozzák meg. 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi törvény 

megfogalmazta az állam foglalkoztatáspolitikájának elveit, és eszközeit. A foglalkoztatást 

elősegítő támogatások (munkaerő-piaci eszközök) körébe sorolta többek között a képzések, 

átképzések támogatását is, amelynek forrása a Foglalkoztatási Alap.  

A hazai felnőttképzés területén a 2001-ben megalkotott törvény
46

 elmozdulást jelentett. 

E szerint a felnőttképzéssel foglalkozó szervezeteket nyilvántartásba kell venni.
47

. A 

nyilvántartásban szereplő intézmények kérhetik képzési programjaik akkreditálását. Az 

intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációját a Felnőttképzési Akkreditáló 

Testületet végzi. A törvény egyik jelentős vívmánya az állami támogatási keretek 

megfogalmazása. A felnőttképzést az állam támogatja, - ennek államháztartási forrásai: a) a 

központi költségvetés, b) a szakképzési hozzájárulásnak a felnőttképzésre elszámolható része, 

c) a Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási, fejlesztési és képzési alaprészei, d) 

adókedvezmények. A kormány külön meghatározott felnőttek körére normatív támogatást 

folyósíthat akkreditált intézményekben folyó akkreditált OKJ képzésre.  

A felnőttképzés helyett a 90-es évek közepétől, végétől az élethosszig tartó tanulás 

(lifelong learning, lifelong education) fogalma nyert teret. Az életen át tartó oktatás/tanulás 

több és más mint a hagyományos értelemben tekintett felnőttképzés, ennek célrendszere – 

leegyszerűsítve - részint a felnövekvő nemzedék iskolázottságának növelését, részint a 

lakosság képzettségének emelését, továbbá a foglalkoztatottak széleskörű szakmai 

továbbképzését foglalja magában. Az élethosszig tartó oktatás/tanulás alapvető szervező 

tényezői az akkreditáció és a kreditálhatóság, tehát az, hogy a különböző formális és 

informális úton szerzett ismeretek, képességek, gyakorlati tapasztalatok hogyan építhetők 

össze kompetenciákká, s ezek hogyan ismertethetők el, hogyan dokumentálhatók a munkapiac 

számára.  Ezen az úton a 2000-es évek elején Magyarország még csak az első lépéseknél tart, 

- bár a fejlett országok nagyobb részében is sok tekintetben még hasonló a helyzet.  

 

A hazai oktatás minősége 

 

Az oktatás gazdasági aspektusú megítélése szempontjából alapvető jelentőségű a minőség. A 

90-es évek vége magával hozta az oktatás minőségének előtérbe kerülését. Ez azonban 

jobbára csak jelszavakat s vitatható, önellenőrzésre épülő eljárások bevezetését eredményezte. 

Ugyanakkor lényegében az oktatás minden szintjével kapcsolatban igen komoly minőségi 

problémák merültek fel, az oktatás minőségét vizsgáló kutatások igen kedvezőtlen képet 

mutattak a hazai oktatásról.  

A PISA 2000  vizsgálat
48

 alapján kiderült, hogy nemzetközi összehasonlításban a 

magyar diákok természettudományos ismeretei átlagosak, matematikából átlag alattiak, az 

olvasott szöveg megértésében pedig nagyon gyengék. A vizsgálatok arra is rámutattak, hogy a 

magyar tanulók eredményei a családi háttér, és a lakóhely szerint polarizáltabbak, mint sok 

                                                 
46

 2001. évi CI  törvény 
47

 Ez nem vonatkozik a felsőoktatási intézményekre, amennyiben azok szerepelnek a felsőoktatási törvényben. 
48

 Az OECD PISA (Programme for International Student Assessment) vizsgálatának célja az volt, hogy a 

felmérésben részt vevő, 31 ország tizenöt éves tanulóinak olvasási, matematikai és természettudományos 

képességeiről, műveltségéről képet alkosson Lásd erről: Vári és társai (2001) és (2002) 
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más országban, - tehát oktatásunk nem képes kompenzálni az ezekből származó 

egyenlőtlenségeket.  

A hazai vizsgálatok is hasonló eredményeket hoztak. „1986 és 1997 között öt egymást 

követő Monitor-vizsgálatot szerveztek, amelyekből kiviláglik, hogy …..a vizsgált kilenc 

esztendő alatt a tanulók teljesítménye … folyamatosan és nagymértékben romlik. Az általános 

iskola 8. évfolyamában a kilencvenes évek közepén minden nyolcadik 14 éves rosszabban 

olvas, mint egy évtizeddel ezelőtt. Az érettségi előtt állók körében különösen szembeszökő az 

olvasásteljesítményben a 20%-nyi teljesítménycsökkenés, ami azt jelenti, hogy minden ötödik 

diák rosszabban olvas, mint szűk tíz évvel azelőtti hasonló korú társaik. Ugyanez a kép fogad 

a matematika esetében is. (Azzal a … különbséggel, hogy az érettségizők tudása e téren 

némileg javult.)
49

”  

Ugyanakkor a hazai oktatás minőségét hosszabb távon vizsgáló elemzések egy része 

arra mutat rá, hogy a minőségi problémák mindig is megvoltak. Az 1970-71-es nemzetközi 

olvasás-értés vizsgálatok tanúsága szerint 14 ország közül a magyar 10 és 14 éves gyerekek a 

10 hely körül voltak. Az 1990-91-es vizsgálat során a 9 évesek 31 országból a 16-17. helyen, 

a 14 évesek a 8-9. helyen végeztek. Az OECD IALS olvasás-értés vizsgálaton
50

 1998-ban a 

magyar 16-65 évesek 22 országból a 18. helyen végeztek A három vizsgálat mindegyikén 

Magyarországgal együtt 7 ország vett részt
51

. Ezeket az országokat tekintve a magyar tanulók 

olvasás értése mindvégig a 6-7 (tehát utolsó ill. utolsó előtti) helyen állt.
52

. Tehát az 

eredmények nem romlottak, - hanem évtizedek óta folyamatosan rosszak.  

A hazai felsőoktatást is sok kritika éri. A már említett OECD IALS Felnőtt Írásbeliség 

Vizsgálat adatai szerint a hazai 16-65 éves népesség olvasás-értése a vizsgált országok között 

az utolsók között helyezkedik el, - s ezen belül a felsőfokú végzettségűek eredményei utolsók 

a vizsgált országok között. A magyar felsőfokú végzettségűek eredményei nagyjából 

megegyeznek a svéd középfoknál alacsonyabb végzettséggel rendelkező népességével. 

Ugyanakkor a vizsgálat nem egyszerűen azt tanúsítja, hogy a hazai oktatás – benne a 

felsőoktatás - minősége leromlott mostanában, hanem azt, hogy évtizedek óta gyenge, hiszen 

az egész felnőtt népességről, ill. diplomás népességről van szó, amelynek képzettsége 

évtizedek eredménye. 

Miközben a hivatalos vélemények, és a közvélekedés is a hazai oktatás magas 

minőségét hitte és hirdette, ugyanakkor egyre több bizonyíték van arra, hogy a hazai oktatás 

évtizedek óta súlyos minőségi problémákkal küzd.  

A minőségi problémák egyik oka az oktatás kiterjedése, s az ezzel törvényszerűen 

együtt járó átlagminőség csökkenés. De ez csak az egyik ok. A hazai oktatásnak a kiterjedés 

előtt is jelentős minőségi gondjai voltak. A rendszerváltás előtti oktatás problémái legalább 

annyira közismertek mint a maié (a kapkodó tantervi reformoktól a közép és felsőfokú 

szakképzés túlszakosítottságáig, „szakbarbár” jellegéig).  

A régi és az új minőségi gondok törvényszerű következménye a nagyfokú polarizáltság., 

ami több vizsgálat is bizonyít. Például az 1986-1990 közötti Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyeken a legkiemelkedőbb eredményeket elért tanulók döntő többsége a 

magyar középiskolák 5 százalékából került ki
53

 Hasonló eredményeket kapunk a felvételi 

adatokat elemezve is. A felsőoktatásba felvettek egyharmada a középiskolák egy nyolcadából 

kerül ki. Tehát az iskolák viszonylag kis hányadából kerül ki a továbbtanulók jelentős 

                                                 
49

 Sáska Géza: 1999 
50

 Vári és társai (2001) A Nemzetközi Felnőt Írásbeliség-vizsgálatot az OECD kezdeményezte, és a Kanadai 

Statisztikai Intézet (Statistics Canada), valamint az ETS (Educational Testing Service / Oktatási Teszt Központ, 

USA) szervezte. A vizsgálat hazai lebonyolítását az Oktatási Minisztérium felkérésére az Országos Közoktatási 

Intézet Értékelési és Érettségi Vizsgaközpontja végezte 1997 és 2000 között. 
51

 Belgium, Finnország, Hollandia, Magyarország, Svédország, Új-Zéland, USA 
52

 Cs Czahesz E. 2000 
53
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hányada, és az iskolák közel egyharmadában igen alacsonyak a továbbtanulás esélyei. Az 

elemzés arra is rámutat, hogy az elit egyetemek tanulóinak 35–40%-a 19-21 középiskolából 

kerül ki, és a középiskolák közel 40%-ában a tanulóknak semmilyen esélyük nincs arra, hogy 

bekerüljenek ezekre az egyetemekre
54

.  

Ezek az adatok arra is rávilágítanak, hogy a nemzetközi tanulmányi versenyeken elért 

eredmények – amelyek ugyancsak alig néhány kiemelkedő gimnázium tanulóinak eredményei 

– semmit sem mondanak a hazai oktatás minőségéről, legfeljebb polarizáltságára mutatnak rá. 

Arról van tehát szó, hogy a hazai oktatás az elmúlt félévszázad alatt jelentős kiterjedésen ment 

át, azonban ez oly módon történt, hogy a magas színvonalú képzés alig bővült, s a nagy 

tömegeket egy mind jobban kiszélesedő, alacsony színvonalú képzés fogadja be.  

 

Befejezésül 

 

A hazai oktatás elmúlt másfél évtizede meglehetősen „viharos” volt, részint mert az oktatási 

alrendszer lényegében minden elemére (a közoktatásra, a szakképzésre, a felsőoktatásra, a 

felnőttképzésre) új törvény született, s ezeket a törvényeket ezen időszak alatt igen sokszor 

módosították
55

, részint mert az oktatás majd mindegyik alrendszere a fel-fellángoló viták 

kereszttüzében állt. 

Mindamellett a magyar oktatási rendszer teljesítményének és minőségének hazai 

megítélése egészen a közelmúltig igen kedvező volt. A 90-es években, és az ezredforduló 

körül végzett nemzetközi összehasonlító vizsgálatok, s a visszatekintő elemzések viszont arra 

világítottak rá, hogy a hazai oktatás kiváló minősége mítosz csupán. A kedvezőtlen és időben 

csökkenő, sőt egyes esetekben tartósan rossz teljesítményeket elemezve
56

, számos okot lehet 

említeni a hazai oktatás elmaradott módszertanáig és szemléletéig, - nevezetesen, hogy 

iskoláink tananyaga nem problémaorientált, a középiskoláké túlzott mennyiségű és 

enciklopédikus jellegű, nem fejleszti a tanulási és társadalmi képességeket, a szakképzés és a 

felsőoktatás túl szűken szakosított, s egyoldalú, szűk szakmai ismereteket közvetít. Mindezt a 

kilencvenes évek eleji túlzott decentralizáltság, valamint a rendszerváltás után felgyorsuló 

(közép- és felsőoktatási) kiterjedés tovább súlyosbította. De a minőséget legalapvetőbben 

meghatározó tényező, a pedagógus: a pedagógusok felkészültsége és motiváltsága.  

A szocialista oktatás-fejlesztés politika máig ható, s ma is változatlanul működő 

jellemzője a pedagógusok „kizsákmányolása”. Mind a szocialista érában, mind a 

rendszerváltást követően fel-fel lángoló oktatási felzárkózási törekvések megvalósítása a 

„szokásos” extenzív módon történt: nagy létszámú, rosszul fizetett, s sajnos valószínűleg 

rosszul felkészült pedagógusállomány foglalkoztatásával. Pedig az oktatás minőségének 

legfontosabb feltétele a jól motivált, munkáját lelkiismeretesen ellátó, a fejlődéssel lépést tartó 

pedagógus. Ezzel szemben a pedagógusok motiváltságát leginkább meghatározó bérezés 

tekintetében a hazai helyzet különösen rossz. Ha nemzetközi összehasonlításban vizsgáljuk a 

pedagógusok fizetését azt tapasztalhatjuk, hogy miközben nagyjából a gazdasági fejlettségtől 

függetlenül az OECD országokban a pedagógusok éves bére az egy főre jutó GDP 

nagyságával megegyező, vagy annál valamivel nagyobb, - aközben itthon az egy főre jutó 

GDP-nek a fele sincs. A 2002. évi béremelést követően valamit javult a helyzet, de az OECD 

átlagtól továbbra is elmarad, az egy főre jutó GDP-nek mintegy kétharmada lehet. Tegyük 

hozzá, hogy a pedagógus képzés reformja évtizedek óta húzódik, a pedagógus továbbképzési 

rendszer pedig az elmúlt évtizedekben többször fel-felötlött, el-elkezdődött, de mindig elhalt. 
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 A közoktatási törvényt 22-szer, a szakképzési törvényt 9-szer, a felsőoktatási törvényt 26-szor, s a 2001-ben 

elfogadott felnőttképzési törvényt is már 2-szer módosították 2002 végéig. 
56
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A minőség meghatározó feltétele tehát a pedagógusok motiváltságának megteremtése, - 

de nagyon fontos, hogy ez a szakmai és munkakövetelmények határozott növelésével, részint 

egy rendszeres és átfogó továbbképzési rendszer működtetésével, részint a 

munkakövetelmények egyértelmű megfogalmazásával, racionalizálásával és 

megkövetelésével kell együtt járjon. Mert nyilvánvaló, hogy a 21 század magyar 

oktatáspolitikájának és oktatásfejlesztésének a minőségről kell szólnia, - s ennek alapvető 

tényezője a pedagógus. 
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2. Egyre többet egyre kevesebbért? Avagy a tömegesedő 
felsőoktatás finanszírozása. 

 

 

A felsőoktatásba járók száma tulajdonképpen a XX. század legelejétől növekszik, - de a 

hatvanas években ért el olyan szintet, hogy tömeges képzésről beszélünk. A felsőoktatási 

képzés ezen felfutása igen jelentős problémák elé állította a kormányokat, a 

finanszírozhatóság szempontjából. Ez a létszámbővülés egybe esett a jóléti állam 

kiépülésével, aminek következtében a felsőoktatási tanulmányok költségeinek igen jelentős 

részét vállalta magára az állam a fejlett országok nagyobb részében, de később akkor is 

folytatódott a létszámfelfutás, amikor a jóléti állam forrásai beszűkültek, vagy legalábbis a 

forrásnövelés egyre erőteljesebb korlátokba ütközött. Más oldalról nyilvánvalóan megdőlt az 

a paradigma, - ami lényegében az állami finanszírozás egyik alapvető okát adta, - amely az 

állam által történő pénzelést, mint a gazdaság szakemberigényének kielégítését célzó akciót 

interpretálta. 

Az itt következő írás célja az, hogy a felsőoktatás ezen tömegesedési folyamatának 

néhány jellemzőjét vizsgálja, különös figyelemmel a finanszírozás átalakulására. 

 

A felsőoktatás XX. századvégi fejlődéséről - a számok tükrében 

 

A második világháborút követően a fejlett országok gazdasági fejlődése először (a 

tőkebeáramlás következtében) meglendült, majd gyorsan meg is torpant, - s csak az ötvenes 

évek közepétől indult meg újra, - (amely lendület azután egészen a hetvenes évekig tartott). 

Ez az időszak a gyors növekedés, a gyors technikai fejlődés, az olcsó alapanyagok időszaka, - 

aminek következtében a gazdaság szakemberigénye is jelentősen növekszik, s nyomában a 

felsőoktatási továbbtanulás iránti igény is egyre inkább emelkedik. Érdemes azt is 

megemlíteni, hogy a gazdaság igényei a felsőoktatás struktúrájára is jelentős hatást 

gyakoroltak. Ennek következménye részint a felsőoktatás hagyományos bázisai - az 

egyetemek - mellett a főiskolák és a főiskolai képzések, részint a gyakorlatorientáltabb 

egyetemi fakultások térnyerése. 

A továbbtanulási igénynek, valamint a gazdasági fellendülés következtében a fejlett 

világ felsőoktatási rendszerei jelentős expanzión mentek keresztül. Az expanzió, a 

felsőoktatás tömegesedése abszolút számokban igen imponáló növekedésében nyilvánul meg. 

Az Egyesült Államokban a századfordulón a felsőoktatási hallgatók száma 238 ezer fő volt, 

ami 1950-re 2659 ezer főre
57

, azaz valamivel több mint 11 szeresére növekedett, majd 2000-re 

13,6 millió főre
58

, azaz az 1900. évi 57-szeresére.  

 

                                                 
57

 Forrás: Theodore W.  Schultz: Beruházás az emberi tőkébe. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 
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 Forrás: Education Policy Analysis, 1997, OECD 117. old. - Egészen pontosan az összes harmadik szintű 

képzés első szakaszában részt vevő létszámról van szó, ami az Egyesült Államokban 1995-ben 12.262 ezer fő 

2000-ben. 13.596 ezer fő volt. 
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A felsőoktatási hallgatók számának alakulása az Egyesült Államokban 

Forrás: 1900-1965 közötti adatok: Coombs, Ph. H.: Az oktatás világválsága, Rendszerelemzés, 

Tankönyvkiadó, Budapest, 1971, - az 1985-1995 közötti adatok forrása pedig OECD Education 

Statistics 1985-1992, OECD 1995, valamint Education Policy Analysis 1997, OECD 1997; 2000-es 

adat http://www.uis.unesco.org 

 

A 70-es évek elején mindössze néhány olyan fejlett ország volt Európa nyugati részén, ahol a 

felsőoktatási hallgatólétszám meghaladta a fél milliót, (Franciaország, Németország, Anglia, 

Olaszország), - ám az 1 milliót sehol sem érte el, - de pl. Ausztriában, Dániában, 

Norvégiában, Finnországban 100 ezer fő alatt volt. Ugyanakkor az ezredfordulón öt 

országban - Olaszországban, Angliában, Spanyolországban, Franciaországban, 

Németországban – meghaladja, vagy megközelíti a hallgatólétszám a kétmilliót -, 

Ausztriában, Finnországban meghaladja a 200 ezer főt, Hollandiában a fél milliót. Tehát az 

1970 és 2000 között eltelt több mint negyed század alatt Európa fejlett országaiban a 

hallgatólétszám általában 2-5-szörösre növekedett, - (de vannak országok ahol ennél is 

jobban: pl. Spanyolországban 8-szorosra, Portugáliában 7-szeresre)
59

. 

A százezer lakosra jutó felsőoktatási hallgató létszám a második világháborút követően 

igen intenzíven növekedett, - s a század végére néhány országban lassú telítődést látszik 

mutatni (pl. Hollandia, Dánia), néhány más országban pedig a 80-as évek lassúbb emelkedése 

után a 90-es években ismét gyorsulni látszik a növekedés. A fejlett európai országokban a 

századfordulót követő első évtizedben 100-160 hallgató
60

, a  század közepén pedig 3-600 

hallgató jutott 100 ezer lakosra, majd ezt követően évtizedenként megduplázódva a 80-as 

években 1500-2500 között volt ez a szám, s végül a század végére kb. 3000-5000 hallgató jut 

100 ezer lakosra a fejlett európai országok zömében
61

. 
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 Adatok forrása: UNESCO (http://unescostat.unesco.org/Database) 
60

 „Ausztriában 16,5, Németországban 14 hallgató jutott 10 ezer lakosra az 1913/14. tanévben, /.../ 

Magyarországon /.../ 9,6.” Ladányi Andor: A magyar felsőoktatás a 20. században. Akadémiai Kiadó, Budapest, 

1999 
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 Adatok forrása: Ladányi Andor (1992), 2000-es adatok forrása saját számítás. 
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A felsőoktatási hallgatólétszám alakulása néhány európai országban 1960-1995 

 

Természetesen hasonló növekedést tapasztalhatunk ha a korosztályi létszámból a 

felsőoktatásban tanulók arányát vizsgáljuk. A 70-es években a fejlett európai országok 20-24 

éves korosztályának 15-20%-a vett részt felsőoktatási képzésben
62

, ez a századfordulót 

közvetlenül megelőző időszakban már 35-50% közötti arányra
63

 növekedett
64

. 

A felsőoktatás tömegesedése nyomán a diplomás népesség aránya is rohamosan 

növekedett. A 25 évnél idősebb populáció között a harmadik szintű végzettséggel rendelkezők 

aránya a fejlett országok zömében a 90-es évek közepén 25 % körüli, - (Norvégia, 

Svédország, Belgium, Hollandia, Írország, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Dánia 

esetében 22-27 % közötti, de az USA-ban 34 %)
65

 

A felsőoktatás tömegesedésével kapcsolatban fontos kiemelni, hogy az oly módon 

zajlott le, hogy a képzés vertikális és horizontális struktúrája is jelentősen átalakult. A 

vertikális átalakulás két mozzanatát szokás kiemelni, részint az egyre nagyobb részesedésű 

rövididejű felsőfokú képzést, részint a posztgraduális képzés mind jelentősebb kiterjedését. A 

horizontális átalakulás nyomán növekszik elsősorban a jogász, a közgazdasági-

társadalomtudományi, és a matematikai-természettudományi képzések aránya
66

. 
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 Egészen pontosan helyesebb úgy fogalmazni, hogy ez a 20-24 éves korosztályra vetített hallgatólétszám, 

ugyanis - mint az utóbbi években az OECD statisztikák is helyesebb a 18-21, 22-25 és a 26-29 éves korosztályok 

részvételét külön-külön elemezni.  
63

 Adatok forrása: Ladányi  (1992) Im. valamint Nemzetközi Statisztikai Évkönyvek, 
64

 Ha az egyes korosztályokból a felsőfokú képzésben ténylegesen részt vevők arányát vizsgáljuk, azt találjuk, 

hogy a 18-21 éves korosztályból a felsőfokú (harmadik szintű) képzésben tanulók aránya 1995-ben általában 20-

40 % közé esett a fejlett országokban (Belgiumban 41%, Franciaország, Egyesült Államok 35 %, Egyesült 

Királyság, Spanyolország 26 %, Hollandia 23 %, Finnország, Norvégia 18 %), a 22-25 éves korosztályból 10-

24% közé (Finnország 28 %, Norvégia, Dánia, Egyesült Államok 21-24%, Franciaország, Hollandia, 

Spanyolország 18 %, Egyesült Királyság 10 %), a 26-29 éves korosztályból pedig 5-13 % közé ( Dánia, 

Finnország, Norvégia, Egyesült Államok 10-13 %, Franciaország, Hollandia, Spanyolország, Egyesült Királyság 

5 % körül. (Forrás: Education Policy Analysis 1997, OECD) 
65

 Adatok forrása: Education at a Glance OECD Indicators 1998, OECD 1999. 
66

 Lásd erről Ladányi (1992) Im. 
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A  hazai felsőoktatás fejlődéséről röviden 

 

A háborút követően viszonylag hamar a 40-es évek végén, 50-es évek elején megkezdődött a 

hazai felsőoktatási intézményhálózat „szovjet-modellre” történő átszervezése. Az 

orvostudományi karok kiváltak a tudományegyetemek szervezetéből és önálló egyetemekké 

alakultak, továbbá számos specializált egyetem és főiskola jött létre.  Ezek  egy része azonban 

rövid életű volt, mert viszonylag hamar megszűnt, vagy más intézménybe integrálódott.  

Az ötvenes évek elejét a hallgatólétszámnak a voluntarista népgazdasági tervekhez 

történő igazítása jellemezte, (1949 és 1953 között a nappali tagozatos hallgatólétszám közel 

kétszeresére növekedett), amit azután 1954-től visszafejlesztési, felvételi keretszám-

csökkentési intézkedések követtek. Az 1956-os forradalmat követően folytatódott a létszám-

visszafogás.  

A 60-as évek elején a gazdaság szakemberszükségletének rohamos növekedése nyomán 

a hallgatólétszám viszonylag nagyarányú növelésére került sor
67

. 1959-ben - a felsőfokú 

tanító- és óvóképzésre való áttéréssel - 14 felsőfokú tanítóképző, illetve óvónőképző intézet 

létesült, majd a 60-as évek első felében, az 1961. évi oktatási reform célkitűzéseinek 

megfelelően 48 felsőfokú technikumot és szakiskolát szerveztek.  Így a felsőoktatási 

intézmények száma - a hittudományi és a katonai intézményeket nem számítva - az 1957. évi 

29-ről, 1965-re 92-re növekedett. Ezen időszakban a felsőoktatási hallgatólétszám lényegében 

megkétszereződik
68

. Ezt az időszakot azonban ismét visszafogás követi, s 1965 és 1970 között 

a nappali tagozatos hallgatólétszám mindössze valamivel több mint 5%-kal  növekszik. Bár a 

70-es évek elején valamivel nagyobb ütemű a létszámnövekedés, az évtized végén azonban 

ismét stagnálás következik, majd ez a 80-as években folytatódik, illetve rendkívül szerény 

növekedés következik be. Külön tanulmányt érdemelne, hogy a 60-as évek végétől a 

létszámvisszafogás a távlati szakember-szükségleti tervezés nyomán, annak tervszámaira 

épülve alakul ki. A gazdaság szűk szakemberigénye messze kevesebb, mint az egyének, 

családok felsőoktatási továbbtanulási szükséglete. Miután a hazai felsőoktatás irányítás 

lényegében a nyolcvanas évekig a szakemberszükségletet követi, - így a magyar felsőoktatási 

létszám messze lemaradt az európai fejlődéstől, s a 80-as évek végén az európai országok 

között leghátul állt a hallgatólétszám tekintetében. Hozzá kell azonban azt is tenni, hogy 

ugyanakkor a diplomások népességen belüli arányát tekintve korántsem állt ilyen rosszul, - 

sőt nemzetközi összehasonlításban igen kedvező képet mutatott, oly annyira, hogy jelentősen 

megelőzte saját gazdasági fejlettségét ebben a tekintetben
69

.     

 

                                                 
67

 Érdemes megjegyezni, hogy az Országos Tervhivatalban ekkor indul meg a távlati szakember-szükségleti 

tervezés. 
68

 A 60-as évek elején hallgatólétszám növekedés Európában Magyarországon volt a legnagyobb. Lásd Ladányi 

(1999) 99. old. 
69

 Lásd erről: Révész András: A szakember-ellátottság nemzetközi tendenciái Felsőoktatási Koordinációs Iroda, 

Bp. 1992. 
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Nappali tagozatos hallgató

Összes hallgató

 

A hazai felsőoktatási hallgatólétszám alakulása 1900-2003 

 

A rendszerváltást követően kezdődött azután meg egy megkésett, viszonylag nagy ütemű 

létszámnövekedés. 1990 és 2003 között a nappali tagozatos hallgatólétszám közel 3-

szorosáre (az összhallgatólétszám pedig 4-steresére) növekedett. 

A jelentős hallgatólétszám növekedés nyomán a 90-es évek második felétől kialakult - 

főleg a pénzügyi kormányzat nyomására - ismét egy ellentmondásos visszafogási törekvés, 

amely az államilag finanszírozott felvehető elsős létszámot igyekszik behatárolni
70

. A 

visszafogási törekvések
71

 hatására a nappali tagozatos létszámnövekedés valamennyit lassult.  

A korlátozás oka a diplomás "túltermeléstől" való félelem - s nem utolsó sorban a 

költségvetési források visszafogására való törekvés.  

A helyzet kétségtelenül ellentmondásos. Mert egyrészt ha a hazai és a fejlett országok 

felsőoktatásának hallgatólétszámára vonatkozó néhány fajlagos jellemzőt összehasonlítunk, 

azt találjuk, hogy a magyar adatok továbbra is alacsonyabbak. Igen nyilvánvaló például a 

100.000 lakosra jutó hallgatólétszámban a lemaradásunk. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, 

hogy gazdasági fejlettségünk is legalább ennyire, vagy még jobban el van maradva. 

 

                                                 
70

 Elvileg persze a költségtérítéses képzésben van lehetőség ezt meghaladó létszámnövelésre, - azonban itt 

természetesen jelentősen hat a költségtérítés kereslet-korlátozó hatása.  
71

 Az államilag finanszírozott elsőéves keretszámok:  

Év Nappali 

tagozatos 

Esti, levelező, 

távoktatási tagozatos 

Összesen AIFSZ 

1997 42000 11000 53000 (“bele értve”) 

1998 42000 9000 51000 (“bele értve”) 

1999 42000 9000 51000 (Benne) 1000 

2000 43500 9000 52500 (Benne) 2500 

2001 48000 7000 55000 (Benne) 4000 

2002 50500 8000 58500 (Benne) 4500 

2003 54000 8000 62000 (Benne) 5500 

2004 54000 8000 62000 (Benne) 8000 

A visszafogás ellentmondásossága jól látszik, - a visszafogás helyett ugyanis inkább növelésről van szó. 
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A 100 ezer lakosra jutó hallgatólétszám alakulása 

 

Az államszocializmus alatti visszafogás alól felszabadult felsőoktatási beiskolázás minden 

posztszocialista országban igen nagy ütemű hallgatói létszámnövekedést eredményezett. 

Nincs okunk mást gondolni, mint azt, hogy az emberek felsőoktatás iránti igényei továbbra is 

növekszenek, s növekedni is fognak - nálunk is.  Ugyanakkor a hazai demográfiai folyamatok 

következtében a magyar felsőoktatási hallgatólétszám viszonylag szerény növekedése mellett 

is gyorsan megvalósul az, hogy egy-egy korosztálynak igen nagy hányada bekerülhet a 

felsőoktatásba. Ugyanis a születések száma folyamatosan csökkent az elmúlt években, s 

csökken ma is. Az 1980-ban születettek még majdnem 150 ezren voltak, a 85-ben születettek 

130 ezren, a 95-ben születettek valamivel több mint 110 ezren, 97-től azonban a születésszám 

100 ezer alatt alakul napjainkig.. Ez azt jelenti, hogy ha a felvételi irányszám mindvégig - a 

2003-2004. évnek megfelelő 54 ezer lesz - akkor 2005-ben nagyjából  az akkor 18 évesek 

mintegy 43 %-a kerül be nappali tagozatos államilag finanszírozott helyre a felsőoktatásba. 

Ha a költségtérítéses képzést, valamint az esti, levelező és egyéb képzési formában résztvevő, 

első diploma megszerzését célzó képzéseket is figyelembe vesszük, akkor ez további kb. 10 

%-ponttal több.  

Túlmutat ezen írás keretein annak elemzése, hogy ez sok, vagy kevés
72

. Úgy tűnik 

azonban, hogy számos fejlett országban ezek az arányok hasonlóak, s folyamatosan 

növekednek tovább, - jól lehet ezen országok gazdasági fejlettsége jelentősen magasabb a 

hazainál. Nyilvánvaló, hogy a felsőoktatási továbbtanulás fejlett országokbeli számai és 

arányai kétségbe vonják a felsőoktatás munkaerő-szükségleten alapuló tervezését (mint ahogy 

az emberi tőke elméleten alapuló megközelítését is) - s egyre inkább nyilvánvalóvá teszik, 

hogy a felsőoktatás egyre tömegesebb fogyasztásáról van szó
73

. Nyilvánvaló, hogy a tömeges 

felsőoktatási nyomán a diplomák (pontosabban az első diplomák) leértékelődnek a 

munkapiacon, - s korábbi szerepüket a második, harmadik diplomák veszik át. A felsőoktatási 

                                                 
72

 Erről lásd például Polónyi – Timár (2001) 
73

 Igen figyelemre méltó gondolatokat találhatunk erről  pl. Gábor R. István: Mi a hasonlóság az egyetemi 

tanulmányok és a disznóól között? Ajánlás és széljegyzetek. Közgazdasági Szemle, 1999. június  
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képzés kiterjedése tehát a felnőttképzés felé indul tovább, s egyre nagyobb szerepet kap a 

posztgraduális képzés. 

 

A tömegesedés és a ráfordítások 

 

A tömegesedés egyébként nem csupán a felsőoktatás jellemzője, - lényegében úgy 

fogalmazhatunk, hogy az egész oktatási rendszert a XX. században a kiterjedés, a 

tömegesedés jellemzi. A fentiekben bemutatott - s a felsőoktatás tömegesedésével jellemzett - 

időszak ugyanis egyben a közoktatás kiterjedésének időszaka is. Az OECD országokban a 60-

as években a tanulmányaikat befejezők valamivel több mint fele szerzett középfokú 

végzettséget, - a kilencvenes években ez az arány már meghaladta a 80%-ot. 

Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy ez a tömegesedés oly módon ment végbe, hogy - 

nagyobb időtávon szemlélve - a közösségi ráfordítások növekedése messze alatta maradt a 

tanuló-, hallgatólétszám növekedésnek. Ha az oktatási kiadások hosszú távú alakulását 

vizsgáljuk a XX. század  ötvenes és kilencvenes évei között azt tapasztaljuk, hogy ezek 

trendje egy telítődési görbe alakját mutatja. Az ötvenes és hatvanas évek igen dinamikus 

növekedése után az oktatási kiadások a nyolcvanas években érték el - a fejlett országok 

nagyobb részében - maximumukat, majd a kilencvenes években csökkentek, stagnáltak vagy 

esetleg csökkenő ütemben növekedtek. E csökkenésnek nyilvánvaló oka - a Coombs
74

 által  is 

előrevetített - költségvetési lehetőségek korlátozottsága. 
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Az oktatási ráfordítások a bruttó nemzeti termék  arányában a fejlett országokban
75

 

Hasonló tendenciák tapasztalhatók a felsőoktatás támogatását illetően is. 1985 és 1990 között 

a fejlett országok nagyobb részében a hallgatólétszám növekedésének ütemét meghaladta a 

felsőoktatási célú közösségi kiadások GDP-hez viszonyított arányának emelkedése. Ezt 

követően azonban 1990 és 1995 között a felsőoktatási hallgatólétszám Olaszországban 

mintegy 7%-kal emelkedett, a felsőoktatási célú közvetlen közösségi kiadások viszont 28%-

kal csökkentek, az Egyesült Királyságban mintegy 75%-kal növekedett a hallgatólétszám, ám 

a közvetlen közösségi támogatások mindössze 11%-kal emelkedtek, ugyanakkor pl. Japánban 

                                                 
74

 Coombs, Ph. H.: Az oktatás világválsága, Rendszerelemzés, Tankönyvkiadó, Budapest, 1971. 
75

 Adatok forrása: 1955-1975 Coombs Im. 1983: Nemzetközi Statisztikai Évkönyv KSH, 1994: Education Policy 

Analysis 1997, OECD 
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ugyanezen időszak alatt a 20%-os hallgatólétszám-növekedéssel 23%-os közvetlen közösségi 

kiadás növekedés járt együtt. Végülis 1990 és 1995 között a felsőoktatás közvetlen közösségi 

támogatása a GDP-hez képest a fejlett országok zömében stagnált (pl. Dánia, Japán, Egyesült 

Királyság, Kanada, Görögország stb.) néhány országban csökkent (pl. Olaszország, Új-

Zéland, Törökország). Bár néhány országban növekedett (pl. Ausztria, Finnország, 

Franciaország) de a zömében stagnált, - miközben a hallgatólétszám gyakorlatilag mindenhol 

növekedett. Így a nyolcvanas évek végétől az egy hallgatóra jutó közösségi támogatásnak az 

egy lakosra jutó GDP-hez viszonyított aránya folyamatosan csökken.  
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Az egy hallgatóra jutó felsőoktatási célú közösségi kiadások az egy lakosra jutó GDP-hez 

viszonyított aránya néhány fejlett országban 1985-1992 

 

A felsőoktatásban annak vagyunk tehát a tanúi, hogy a hallgatólétszám növekedés első 

évtizedeiben az oktatás közösségi ráfordításai erőteljesen növekedtek, de XX. század végére a 

hallgatólétszám növekedéstől elmarad a közösségi ráfordítások növekedése, amelynek okait a 

következőkben azonosíthatjuk: 

 

1) A finanszírozási rendszer átalakítása, amely lehetővé tette részint a közösségi ráfordítások 

szabályozását, részint azoknak a teljesítményekhez való igazítását. 

 

2) A képzés költséghatékonyságának növekedése - (ami nem független a finanszírozási 

rendszer átalakításától). Ide elsősorban azok a folyamatok sorolhatók, amelyek a 

finanszírozási rendszer hatására indultak el a felsőoktatási intézményekben. Például az 

intézmények oktatási alrendszereiben, egységeiben az oktatólétszámoknak a 

hallgatólétszámhoz történő arányosítása, az oktatói, kutatói követelményrendszerek 

kialakítása, vagy egyes tevékenységek kiszervezése stb. De ide tartozik az a folyamat is, 

amelynek nyomán a graduális képzések kontakt óraszáma mindenhol jelentősen csökkent. 

 

3) Az alacsonyabb ráfordítás-igényű szakok arányának a drágább képzések, szakok 

növekedését meghaladó növekedési üteme. Azaz, mint arról korábban szó volt: a 

felsőoktatásban a hallgatólétszám növekedés nagyobbik részét a jogász, a közgazdasági-

társadalomtudományi, és a matematikai-természettudományi képzések - azaz a viszonylag 

"olcsóbb", alacsonyabb költségeket igénylő - szakok tették ki. 
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4) Az alacsonyabb közösségi ráfordítás-igényű képzési formák arányának növekedése. Így 

például jelentős a - nagyobb részt minden országban tandíjas - posztgraduális képzések 

arányának növekedése, valamint az olyan képzési formák terjedése, mint pl. a távoktatás 

amelyek ráfordításigénye ugyancsak alacsonyabb. 

 

5) Ide lehet továbbá sorolni azokat az állami erőfeszítéseket, amelyek például a felsőoktatási 

intézményrendszer struktúrájának átalakítását (intézményi integrációkat) szolgálták, vagy a 

felsőoktatási intézmények létszámával, bérstruktúrájával, alkalmazási szabályaival 

kapcsolatos reformokat célozták. 

 

Lényegében tehát arról van szó, hogy a felsőoktatás tömegessé válásával egyre inkább 

előtérbe került annak gazdaságilag racionális(abb) megszervezése, költséghatékonyabb 

működése. Ezen tényezők közül csak a finanszírozás átalakulásával foglalkozom. 

 

A finanszírozás átalakulása 

 

A ráfordítások mérséklődésének - vagy legalább is mérséklődő növekedésének - egyik 

meghatározó oka egyértelműen a közösségi kiadás-politika gyökeres átalakulása. 

A közösségi finanszírozás a 70-es évek közepétől jelentősen átalakult a fejlett 

országokban. A hetvenes évek közepe a jóléti államokban rendkívül komoly gazdasági 

feszültségeket hozott. Ennek oka az olajár-robbanás s a nyomában járó gazdasági recesszió, 

amely - a csökkenő állami bevételek és a kialakult közösségi kiadásrendszer automatizmusai 

nyomán létrejövő növekvő kiadások
76

 miatt - gyorsan elvezetett az állami költségvetések 

egyre nagyobb hiányához. Így a fejlett országok zömében új közösségi finanszírozás-

politikára kellett áttérni,  amelynek lényege, hogy csökkentették az állam újraelosztó szerepét, 

s a finanszírozást igyekeztek teljesítménymutatókhoz kötni, s ezzel együtt növelték a helyi és 

intézményi szintű gazdálkodási önállóságot és felelősséget. 

Az oktatási rendszerek finanszírozási feszültségeire is ez - a fejlett világban viszonylag 

általános - megoldás született: teljesítményarányos ill. normatív finanszírozás és gazdálkodási 

autonómia. Ennek keretében az iskolafenntartók, ill. az intézmények normatív alapon - az 

alapvető inputjuk azaz a tanulólétszámuk alapján - kiszámított globális költségvetési 

támogatást kapnak, amelynek felhasználásáról - többé-kevésbé - szabadon döntenek. A 

normatív ill. teljesítményarányos finanszírozás - s vele a helyi gazdasági önállóság - egyik 

alapvető célja az ellátott/kiszolgált létszámmal - és a különböző képzések ráfordításarányaival 

- arányos finanszírozás, ami lehetővé teszi a csökkenő területekről a forráskivonást, s a 

növekvő területeken a forrásbővítést, tehát a teljesítményektől függő pénzátcsoportosítást. 

Másik célja a központi költségvetés terheinek szabályozása  a normatívák ill. a 

teljesítménymutatókhoz rendelt finanszírozási elemek nagyságának és/vagy valorizálási 

szintjének
77

 változtatásával. Ez utóbbi esetben arról - az általában nem, vagy csak igen szűk 

körben kimondott elvről - van szó, hogy egy-egy igen jelentősen növekvő szféra 

finanszírozása nem lehetetlenítheti el az állami költségvetést, ezért a hatékonyság és 

teljesítményösztönzés ellenére is kell legyen olyan eszköz a kormányzat kezében, amely az 

intenzíven növekvő támogatási igényt mérsékli. Ezt néhány országban az adott szféra 

                                                 
76

 A kiadások növekedését a megemelkedett munkanélküliség, s így az ellátásból adódó egyre nagyobb ráfordítás 

igények, a népesség öregedése és a nyugdíjbiztosítási rendszerek felfutása,   a megnövekvő nyugdíj- és 

egészségügyi ellátási kiadások, továbbá a helyi önkormányzati és a központi - pl. közoktatási, felsőoktatási, 

kutatási, katonai - közösségi finanszírozási igények növekedése okozták. 
77

 A normatívák valorizálásának szintjével történő szabályozás, átcsoportosítás persze csak infláció mellett 

lehetséges. 
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támogatási összegének (keretének) hosszú távon meghatározott korlátozott növekedésével
78

, 

más országokban a normatívák ill. a teljesítményelemekhez rendelt finanszírozási elemek 

befagyasztásával, vagy csökkentésével biztosították. 

A normatív ill. teljesítményarányos finanszírozásnak tehát csak egyik feladata az, hogy 

a csökkenő területekről forrásokat csoportosítson át a növekvő területekre. Legalább ilyen 

fontos funkciója az is, hogy egy-egy jóléti terület költségvetési arányait meghatározott szint 

alatt tartsa, vagy az alá szorítsa azzal, hogy a normatívák nagyságát ill. reálszintjét változtatja. 

A helyi - azaz az önkormányzati és az intézményi -  gazdasági önállóság célja 

ugyancsak kettős. Részint a forráskivonás következményeinek helyi végrehajtásba, kezelésbe 

utalása, részint más források bevonásának ösztönzése. Ezzel együtt természetesen az 

irányítási rendszer is átalakul.  A normatív, illetve teljesítményarányos finanszírozás nyomán 

átalakuló irányítási rendszert az jellemzi, hogy a központi kormányzat korábbi direkt 

beavatkozása helyébe koordinatív szerep lép. A kormányzati felsőoktatás-irányítás 

meghatározó elemévé válik a finanszírozás-politikán keresztül történő szabályozás
79

. Az 

állami szerepkör egyre inkább a pénzügyi koordinátor és a megrendelői szerep felé közelít, s a 

felsőoktatási intézmények egyre inkább vállalkozói (menedzser) típusú vezetőket igényelnek 

a korábbi akadémiai típusú vezetők helyett, illetve azok mellé
80

. 

A normatív ill. teljesítményarányos finanszírozás általános elveinek közös vonása 

mellett ennek konkrét megvalósításában azonban jelentős különbségek tapasztalhatók a 

különböző országok gyakorlatában. 

A különböző országok felsőoktatás-finanszírozási rendszerei különbözőek részint a 

forrás szerkezetük és az állami hozzájárulás mértéke szerint, részint az állami hozzájárulás 

folyósítási módja szerint. 

A felsőoktatásra fordított kiadásoknak lényegében négy - a források összetétele szerint 

eltérő - kombinációjával találkozhatunk a fejlett országokban: 

 

a. Állami dominancia a finanszírozásban, tandíj nélkül és alacsony intézményi egyéb 

bevételekkel (pl. Finnország, Norvégia). 

 

b. Állami dominancia a finanszírozásban, alacsony tandíjbevétellel és alacsony intézményi 

egyéb bevételekkel (pl. Franciaország, Hollandia). 

 

c. Jelentős állami támogatás, tandíj nélkül és jelentős intézményi egyéb bevételek (pl. 

Németország). 

 

d. Alacsony állami támogatás, magas tandíjakkal és jelentős intézményi egyéb bevételekkel 

(pl. Japán, Egyesült Államok). 

 

A felsőoktatás állami támogatás módja többféle lehet
81

, - s ezen támogatási módszerek 

fejlődése összefügg a korábban látott folyamatokkal. Az állami finanszírozás két gyökeresen 

eltérő módszere a közvetlen és a közvetett finanszírozás. 

 

                                                 
78

 Pl. Hollandiában. 
79

 Lásd erről Darvas Péter: Felsőoktatás és az egyetemek egy "új" Európában. Várakozások és változások, In.: 

Az oktatás jövője és az európai kihívás - Szerk.: Halász G. - Educatio 1993. 
80

 Darvas (1993) 
81

 Érdemes megemlíteni, hogy McDaniel, (1997) a következő finanszírozási módszereket különbözteti meg: az 

alkudozási modell, a tervezéses modell, az input-irányítottság modell, az output-irányított modell, a harmadik fél 

által történt finanszírozás, a fogyasztói utalvány rendszer, és egyéb technikák, mint pl. a pályáztatás, illetve a 

kevert modellek. McDaniel, O.,C.: The Effects of Government Policies on Higher Education in Search of 

Alternative Steering Methods, VUDA's, Gravenhagen, 1997. 
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1. A közvetett finanszírozás azt jelenti, hogy nem az oktatási intézményeket finanszírozza az 

állam, hanem a tanulókat. Így az intézmények működésének alapvető forrása a tandíj. 

(Emellett egyéb fontos források pl. a kutatási források, az adományok, stb.) Az állam ebben a 

rendszerben a hallgatók tanulmányi kiadásainak finanszírozásához járul hozzá.  A tanulókat 

többféle módon finanszírozhatja az állam. 

 

1.1. Az egyik igen közismert módja a hallgatók tanulási kiadásainak finanszírozásához 

történő állami hozzájárulásnak a hallgatói ösztöndíjak rendszere. 

 

1.2. Másik lehetőség a hallgatói hitelek, kvázi hitelek rendszere
82

. 

 

1.3. Inkább a szakirodalomból, mint a tényleges gyakorlatból ismert hallgató támogatási 

módszer a  voucherrel (oktatási utalvánnyal)
83

 történő finanszírozás. 

 

1.4. Egy további lehetőség a hallgatók oktatási kiadásinak állami támogatására a tandíj, 

illetve egyéb oktatási kiadások személyi jövedelemadóban történő kedvezményezése, - 

amely alapvetően akkor alkalmazható, ha a hallgató rendelkezik olyan jövedelemmel, 

amelynek adózása során a kedvezmény realizálható, -  tehát alapvetően a felnőttképzésben 

alkalmazható.   

 

A közvetett finanszírozás egyik előnye az, hogy költség-megtakarítással jár, miután nem az 

adókon keresztül történik a pénzfolyósítás
84

. A másik előnye, hogy ösztönözni fogja a 

közvetlen szülői finanszírozás fokozatos bevezetését
85

. Legfontosabb előnye azonban az, 

hogy az oktatási szolgáltatók között verseny alakul ki, ami mind a minőséget, mind a 

hatékonyságot előmozdítja. Mindezen előnyei ellenére az európai fejlett országok 

felsőoktatásának finanszírozásában csak korlátozottan alkalmazzák. . 

 

2. A közvetlen finanszírozás esetében az állami támogatást közvetlenül az intézmény kapja. 

Ennek is több formája létezik. 

 

2.1. Az intézményfinanszírozás. A különböző közösségi szektorokban szokásos 

finanszírozások között az egyik máig is viszonylag gyakori az intézményfinanszírozás, 

amely tulajdonképpen inputfinanszírozás, azaz az intézményi feladat ellátásához szükséges - 

elvileg normázott, gyakorlatilag kialkudott és engedélyezett - inputok (személyzeti létszám, 

bér, eszközök, stb.)  költségeit tervezik meg és folyósítják. Az intézményfinanszírozásnak 

léteznek finomított változatai. Ilyennek tekinthető a zéró-bázisú költségvetési tervezés.
86

.Az 

                                                 
82

 A felsőoktatási hitelrendszerek nagyobbik része tulajdonképpen kvázi hitelrendszer, - azaz lényegében az 

állam által működtetett, fenntartott (gyakran a pénzintézetektől intézményileg is elkülönült) rendszer. Ennek 

okainak elemzése messze vezetne, - nyilvánvalóan összefügg a tőkepiaci tökéletlenségekkel (lásd erről pl. 

Friedman, M - Friedman, R.: Választhatsz szabadon, - Akadémia Kiadó, Budapest, - MET  Publishing Corp., 

Florida-Budapest, 1998.) 
83

 Az oktatási utalvánnyal történő oktatás finanszírozás legismertebb teóriáját Milton Friedman írja le (Friedman, 

M - Friedman, R. 1998.) De több más szerző is foglalkozik vele (pl.: Atkinson, G.B.J.) 
84

 Mint Friedmanék írják: "az azonos minőség költsége kétségtelenül nagyobb, ha a költségeket közvetve adókon 

keresztül fizetik, mint amikor közvetlenül fizetnek az iskoláért - Friedman, M - Friedman, R. (1998.) Im. 164. p. 

- Ezt Friedmanék elsősorban az utalványos finanszírozásra írják, de nem nehéz belátni, hogy minden közvetett 

finanszírozásra igaz. 
85

 Friedman, M - Friedman, R. (1998.) Im. 165. p. A szerzők azt is hangsúlyozzák, hogy ez abban az irányban 

hat, hogy növekszenek az oktatási források. 
86

Lényege az, hogy az intézmények évről-évre megindokolják ("nulláról építik fel") minden költségvetési 

tételüket. Gyakorlatilag  ahol bevezették ott mára lassan elhalt. Mint Osborne és Gaebler írja: "..a gyakorlatban 

..túlzottan időigényesnek és túl sok papírmunkát igénylőnek bizonyult. Ugyanakkor a vezetők túlontúl is 
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intézményfinanszírozás alap problémája - függetlenül attól, hogy az inputokra, vagy  a 

bázisra
87

 épül -  az, hogy az intézményi teljesítmények, eredmények, a szolgáltatási minőség, 

valamint  a támogatás között nincs összefüggés. A finanszírozás ugyanis vagy a kialkudott 

inputok alapján, vagy az előző évi költségvetés alapján történik, és nincs köze ahhoz, hogy a 

finanszírozott feladat végrehajtása mennyire eredményes, mennyire hatékony.  

 

2.2. Teljesítmény-finanszírozás "ráfordítás-jellegű" normatívákkal - a domináns állami 

támogatással működő rendszereknél találkozhatunk ilyennel, - valamint a normatív 

finanszírozás bevezetési időszakában. Itt igen részletes, több teljesítménymutatóra és a 

mutatókhoz rendelt finanszírozási elemre (normára) épülő modell alapján határozzák meg az 

intézmények támogatását
88

. Ennek a rendszernek az a sajátossága, hogy "úgy tesz, mintha" 

tényleges költségeket finanszírozna. A korábban intézmény-finanszírozáshoz szokott 

résztvevők könnyebben elfogadnak egy ilyen rendszert, mint az egy, vagy csak néhány 

teljesítménymutatót alkalmazó rendszert, - ezért az intézmény-finanszírozástól való 

elszakadás első lépéseként több országban volt ilyen rendszer.   

 

2.3. Egyszerű normatív finanszírozási rendszerek - viszonylag kisebb állami finanszírozási 

dominancia esetében alkalmazott módszer, ahol néhány jól mérhető teljesítménymutató 

(elsősorban a hallgatólétszám) és néhány (összevont szakirányra vonatkozó) normatíva 

alapján határozzák meg a felsőoktatási intézmények állami támogatását. Ennek egyik 

továbbfejlesztett változata, amikor a finanszírozás egyetlen normatívával történik. A 

normatív finanszírozási rendszerek egyik továbbfejlesztési iránya ez volt több országban. 

 

2.4. A képlet szerinti finanszírozás, a normatív finanszírozás továbbfejlesztésének másik 

iránya
89

. A képletek a hallgatólétszám - illetve annak különböző súllyal figyelembe vett 

összetevői - mellett az oktatás különböző egyéb tényezőinek jellemzőit, normáit, valamint 

oktatás-politikai szempontokat is figyelembe vehetnek. A képlet alapján a forrásokat 

lényegében automatikusan osztják el. A felsőoktatás képletek szerinti finanszírozásával az 

OECD országok jelentős részében találkozhatunk. A 2000 után bevezetett hazai felsőoktatás-

finanszírozás is lényegében képletszerinti finanszírozás. 

 

2.5. A versenypályázati projekt finanszírozás, amely lényegében valamennyi fenti 

módszerrel együtt előfordul, mint második, vagy többedik finanszírozási csatorna. 

Alapvetően a kutatás-, fejlesztés-, valamint speciális feladatok finanszírozásának 

meghatározó módszere. 

 

                                                                                                                                                         
könnyen tudták manipulálni a rendszert. A legtöbb helyen ez a rendszer önsúlyánál fogva halt el" Osborne, D.  - 

Gaebler, T. : Új utak a közigazgatásban , Kossuth K. 1994. old. 
87

 A hazai gyakorlatban követett intézményfinanszírozás mára a központi költségvetési szervek esetében 

elszakadt a tényleges inputfinanszírozástól, s  bázisfinanszírozássá alakult. Ez azt jelenti, hogy az intézmények 

adott évi költségvetésének terve a korábbi év költségvetési tervére épül anélkül, hogy a tényleges inputok 

elemzése megtörténne. Lényegében az intézmények költségvetésének összege úgy kerül meghatározásra, hogy 

az előző évi költségvetés egyes kiemelt előirányzatait a központi költségvetés irányelveinek figyelembe 

vételével korrigálják 
88

 Magyarországon pl. az egészségügy finanszírozásában használnak ilyen finanszírozási módszert. De a 

felsőoktatás finanszírozásában bevezetett első modell is ilyen volt. 
89

 Gyakran az egyszerű normatív finanszírozást is a képlet szerinti finanszírozásba sorolják, hiszen a 

legegyszerűbb képlet az egy hallgatóra eső átlagos költség, illetve támogatás. Azonban a képlet szerinti 

finanszírozások egyik fontos jellemzője éppen az, hogy általában a tényleges hallgatólétszám nem szerepel a 

teljesítménymutatók között, - hanem általában valamilyen számított létszámmal dolgoznak, amelyek olyan 

oktatáspolitikai szempontokat érvényesítenek, mint az elvárható végzési idő, vagy az elvárható lemorzsolódási 

arány stb. 
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2.6. Megrendeléssel - árversenyben - történő finanszírozás, amikor valamely megrendelő (pl. 

az állam, vagy valamely vállalat, ill. piaci szereplő) egy képzést, vagy kutatást, fejlesztést 

árajánlat kéréssel, a szolgáltatók (felsőoktatási intézmények) versenyeztetése után kialakult 

áron szerződésben rendel meg. 

 

A fenti közvetlen finanszírozási módszerek fejlődésére az jellemző, hogy az állam igyekszik 

olyan finanszírozás felé elmozdulni, amely részint "kvázi piaci" körülményeket teremt. Azaz 

az intézmények részére szolgáltatásuk alapján, mintegy piaci árbevétel-szerűen adja az állami 

támogatást, így biztosítva azt, hogy az állami finanszírozás ellenére a szolgáltatást igénybe 

vevők döntései és választásai érvényesüljenek a szolgáltatókkal szemben. Részint pedig olyan 

finanszírozási rendszereket preferál az állam, amely lehetővé teszi a finanszírozással történő 

felsőoktatás irányítást. Más oldalról nyilvánvaló, hogy a finanszírozás módszerének ezen 

elmozdulási irányai egyben elősegítették a fajlagos - egy hallgatóra jutó - közösségi kiadások 

mérséklődését.  

 

Röviden a hazai tendenciákról 

 

Az összes oktatási kiadás alakulását Magyarországon szintén a már megismert tendenciák 

jellemzik, - legfeljebb annyi különbséggel, hogy nálunk az oktatási kiadások lényegében a 

kilencvenes évek elejéig emelkedtek, s csak ezt követően kezdődött el a csökkenésük.  

 

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

1
9
5
0

1
9
5
2

1
9
5
4

1
9
5
6

1
9
5
8

1
9
6
0

1
9
6
2

1
9
6
4

1
9
6
6

1
9
6
8

1
9
7
0

1
9
7
2

1
9
7
4

1
9
7
6

1
9
7
8

1
9
8
0

1
9
8
2

1
9
8
4

1
9
8
6

1
9
8
8

1
9
9
0

1
9
9
2

1
9
9
4

1
9
9
6

1
9
9
8

2
0
0
0

2
0
0
2

 

A hazai összes oktatási kiadások alakulása a GDP arányában  

 

Ha részletesebben is megnézzük az összes oktatási kiadás alakulását, azt találjuk, hogy a 80-

as évek végétől kezdődik egy igen jelentős emelkedés, s a kiadások 1992-ben érik el 

maximumukat, majd ezt követően indult el egy viszonylag jelentős csökkenés. A 2000-es 

évek elején ismét kisebb emelkedésnek lehetünk tanúi. A 80-as évek végén tapasztalható 

növekedés egyik oka a 70-es évek közepének nagyobb születésszáma következtében 

kialakult demográfiai hullám oktatási költségkihatása. A másik ok a felsőoktatás megindult 

növekedése. De valószínűleg nem elhanyagolható tényező a rendszerváltás eufóriája sem, 

amely néhány évig kedvező helyzetet teremtet az oktatás és a kultúra finanszírozásában, - 

amit azután a megroppant pénzügyi egyensúly miatt a 90-es évek első harmadának 

elmúltával kényszerűen követ az államháztartás reformja.  
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A hazai felsőoktatás tömegesedése is megkésve indult el - pontosabban indult újra a hatvanas 

évek elején megkezdődött majd gyorsan elhalt létszámnövekedést követően  - a 80-as évek 

végén, kilencvenes évek elején. Ez a tömegesedési folyamat lényegében 1992-ig a közösségi 

ráfordítások növekedésével is együtt járt, majd ezt követően stagnált, s 1995-től csökkent, - 

miközben a felsőoktatási hallgatólétszám folyamatosan és igen intenzíven növekedett. Az 

ezredfordulón ismét elkezd emelkedni, s 2003-ban eléri a 92-94-es szintet – de ne feledjük, 

hogy közben (1993-2003 között a hallgatólétszám több mint kétszeresére, 105 ezerről 216 

ezerre emelkedett). 
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Egy hallgatóra jutó kiadás (Ft/fő)

Egy tanulóra jutó  kiadások az egy
főre jutó GDP-hez viszonyítva 

A hazai felsőoktatás néhány finanszírozási jellemzőjének alakulása 1985-1997 

 

A felsőoktatási kiadások fenti alakulása és a hallgatólétszám növekedés együttes hatásaként 

Magyarországon az elmúlt évtizedben az egy hallgatóra vetített felsőoktatás kiadásnak az egy 
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főre jutó GDP-hez viszonyított aránya igen drasztikusan csökkent. A 90-es évek elején ez a 

mutató jóval 100 % felett volt, tehát a magyar felsőoktatásban egy hallgatóra nagyjából 

másfélszer annyit költöttek, mint az egy lakosra jutó GDP. Ma – a 2000-es évek elejére – 

viszont az egy főre jutó GDP felénél alig költenek többet.  

 

Az egy hallgatóra jutó kiadások alakulása néhány OECD országban 

 

 1992 1995 1997 1998 2000 

OECD Ország átlag 45 % 46 % 45 % 45 % 42 % 

Ausztria 32% 39% 43% 48 % 39 % 

Dánia 38% 38% 29% 37 % 42 % 

Egyesült Királyság 66% 40% 40% 45 % 39 % 

Franciaország 31% 33% 34% 34 % 33 % 

Hollandia 52% 45% 45% 44 % 44 % 

Spanyolország 29% 35% 32% 30 % 33 % 

USA 61% 61% 59% 61 % 59 % 

Magyarország 141% 70% 55% 53 % 58% 

Forrás: Expenditure per student for tertiary education Expenditure per student relative to per capita 

Adatok forrása Education at a Glance 1995.  92. p., Education at a Glance 1998 120. p., Education at a 

Glance 2000 95. p, Education at a Glance 2001 68. p., Education at a Glance 2003 198. p. 

 

Tehát a magyar felsőoktatás elmúlt évtizede a radikális expanzió korszaka volt, amely 

nagyjából szinten maradó összkondíció mellett zajlott le, s ennek eredményeként az egy 

hallgatóra jutó kiadások rendkívül radikálisan csökkentek.. Ennek nyomán mára az egy 

hallgatóra vetített kiadásoknak az egy főre jutó GDP-hez viszonyított aránya harmadára 

csökkent, s nagyjából az OECD ország átlag körül, valamivel afölött van. Ezt a folyamat egy 

igen jelentős költség-hatékonyság javulást mutat, amit a felsőoktatás szereplői komoly feltétel 

romlásként éltek meg. Miközben a folyamat gazdaságossági megítélése pozitív, a képzés 

minőségére kifejtett hatása sok szempontból negatív. 

el
90

. 

A hazai felsőoktatás finanszírozásában a kilencvenes évek elején, közepén 

bekövetkezett változások azonban igen kis mértékben függtek össze a normatív finanszírozás 

bevezetésével, - ugyanis a normatív finanszírozást Magyarországon gyakorlatilag csak 90-es 

évek második felétől (1996-97-től) kezdték alkalmazni
91

. A felsőoktatásból történő 

forráskivonásra a pénzügyi kormányzat két módszert alkalmazott. Az egyik a felsőoktatási 

intézmények bevételeinek diktált, erőltetett növelése. A másik, a meghatározó forráskivonási 

módszer - ami gyakorlatilag az államháztartás reformjához kapcsolódott - a szféra 

támogatásának az inflációtól elmaradó növelése volt. Ezt a módszert azért lehetett hatékonyan 

alkalmazni, mivel az infláció igen magas volt, gyakorlatilag a 97-ig majdnem minden évben 

meghaladta a 20%-ot
92

. Érdemes megemlíteni, hogy a normatív finanszírozás hazai 

bevezetésének egyik ellenzője éppen a pénzügyi kormányzat volt, - ugyanis a normatív, 

                                                 
90

 Meghaladja jelen írás kereteit annak elemzése, hogy ezen jelenség okai hogyan függtek össze a felsőoktatás 

hatékonyságának problémáival, más írásaimban ezzel többször foglalkoztam. Lásd pl. Polónyi István: A 

felsőoktatás gazdasági jellemzőinek áttekintése - Kutatás közben No. 213. - Oktatáskutató Intézet, Budapest - 

1996. 
91

 Ez annak ellenére így van, hogy a felsőoktatási törvény gyakorlatilag 1993-ban megteremtette ennek 

lehetőségét. A Kormány azonban először az 1996-ban kiadott 154/1996. (X. 16.) a képzési normatívák 

bevezetéséről a felsőoktatásban című Kormány rendelettel vezette azt - lényegében ekkor is csak részlegesen - 

be. 
92

 A fogyasztói árindex  1990-ben 28,9%, 1991-ben 35 %, 1992-ben 23%, 1993-ban 22,5%, 1994-ben 18,8%, 

1995-ben 28,2%, 1996-ban 23,6%. 
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illetve képlet szerinti finanszírozás a pénzügyi kormányzatot kiszorítja a szféra irányításából, 

s a szaktárca hatáskörét növeli ezen a területen - (miközben persze a szaktárca más, un. 

"szakmai" hatáskörei lényegesen leépülnek). Tegyük hozzá, hogy a pénzügyi kormányzat a 

tervhivatal megszűnését követően annak szerepeit és habitusát is részben örökölte, így a 

költségvetési pénzek allokációjában meghatározó szerepet kapott. Ez a pénzügyi kormányzat 

olyan hatalom növekedésével járt, amelyet igen nehezen lehet(ett) azzal csorbítani, hogy az 

egyes szférák szakminisztériumai pénzügyi koordinációs szerephez jussanak. Nem alakult 

tehát ki a pénzügyi kormányzat és a szaktárcák között olyan munkamegosztás, amely az egyes 

szférák,  szaktárcák forrásainak meghatározása után azok autonóm döntéseit teljes egészében  

lehetővé tette volna. A pénzügyi kormányzatot a gyakran szakmai részletekbe menő direktív 

szabályozni akarás jellemezte (pl. a felsőoktatási oktató létszám csökkentés esetében).  

A bevezetett finanszírozási rendszer részint megteremtette a felsőoktatás állami 

támogatásának különböző (a hallgatói támogatást, a képzést, fenntartást, a kutatást, és a 

fejlesztést szolgáló) csatornáit, részint - bár igen lassan és körülményesen - a 

teljesítményarányos finanszírozási módszert. 

Végül is abban összegezhetjük a hazai tömegesedő felsőoktatás finanszírozási 

jellemzőit, hogy azt a kilencvenes években a gyakran direktív kormányzati beavatkozás 

mellett a lassan tért hódító pénzügyi koordináció jellemezte. 

 

Befejezésül 

 

A felsőoktatás XX. század második felében bekövetkező kiterjedése nyomán a fejlett 

országokban a század végére egy-egy korosztály harmada, fele juthat be az egyetemekre, 

főiskolákra. Ez a tömegesedés - annak ellenére, hogy a fejlett világ országainak zömében a 

felsőoktatás nagyobb részt államilag finanszírozott feladat - mégis csak korlátozott állami 

költségvetési teherrel járt, azaz a hallgatólétszám-növekedéstől messze elmaradt a közösségi 

költségek növekedése. Ennek egyik alapvető oka - a képzés vertikális és horizontális struktúra 

változásai mellett - a felsőoktatás állami finanszírozásának gyökeres átalakulása. Ez az 

átalakulás több meghatározó mozzanatból állt: 

 - a közösségi pénzfolyósításnak részint a felsőoktatás meghatározó teljesítményéhez - az 

oktatott  hallgatólétszámhoz -, részint néhány további oktatási jellemzőhöz - pl. különböző 

képzési formák diktált arányai, oktató-hallgató arány, stb. - kötése, amelyek lehetővé tették 

az állam korlátozott szabályozó szerepének érvényesülését,  

 - a közösségi pénzfolyósítás olyan átalakítása, amely "kvázi piaci" viszonyokat teremtett, s 

ezzel a hatékonyság irányába hatott, 

 - a teljesítményhez kapcsolódó finanszírozási elemek nagyságának és valorizálási 

szintjének szabályozásával (lényegében csökkentésével) a növekvő hallgatólétszám 

ellenére a felsőoktatási célú közösségi kiadások volumenének korlátozása, vagy legalábbis 

növekedési ütemének csökkentése. 

 - a finanszírozás átalakulásával párhuzamosan jelentősen módosul a felsőoktatási szféra 

állami irányítása - a direkt irányítástól a pénzügyi koordináció felé elmozdulva -, és az 

intézmények vezetése is - az akadémiai testületi irányítástól a menedzser vezetés irányába 

fejlődve. 

 

A jövőbeli fejlődésből annyi egyértelműen látszik, hogy a felsőoktatási részvétel tovább 

növekszik, - mert egyrészt, bár a telítődés felé haladva, tovább nő a fiatal nemzedék 

felsőoktatásba történő belépése, másrészt egyre jelentősebben emelkedik a második, harmadik 

és további diplomaszerzés. A felnőttek át és továbbképzésében, az élethosszig tartó 

tanulásban egyre jelentősebb szerepet játszik a felsőoktatás, - s várhatóan a felsőoktatás 
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tömegesedése a felnőttképzés területén fog folytatódni. Ugyanakkor aligha tévedek nagyot, ha 

úgy vélem, hogy a felsőoktatás összes közösségi támogatásának a GDP-hez való aránya nem, 

vagy legalábbis nem jelentősen fog növekedni, s az egy hallgatóra jutó közösségi 

támogatásnak az egy lakosra jutó GDP-hez viszonyított aránya tovább fog csökkenni. A 

felsőoktatási képzésben tovább növekszik az alacsonyabb költségigényű képzések aránya 

(elsősorban a távoktatás, és virtuális felsőoktatás amelynek valószínűleg meghatározó szerepe 

lesz a felnőttképzésben). A felsőoktatási felnőttképzésben a finanszírozási módszereket 

illetően valószínűleg nagyobb teret kapnak olyan közvetett finanszírozási technikák, mint pl. a 

tandíj adójóváírása. Ugyanakkor a felsőoktatási intézmények forrásait illetően - Európában - 

alighanem továbbra is meghatározó lesz a fiatal nemzedék képzése után képlet alapján 

nyújtott közösségi finanszírozás és a versenypályázati kutatás és fejlesztés támogatás. 

A címben feltett kérdés tehát valószínűleg úgy hangzik helyesen: egyre többet 

ugyanannyiért, vagy kicsit többért? 
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3. A válasz az e-learning– de mi volt kérdés? 

 

Bevezetés 

 

Jelen esszé, szerzőjének alapvetően szkeptikus és szubjektív töprengése arról, hogy az e-

learning csakugyan az oktatás jövője-e ? Közelítését már a címben igyekszik sugallni, amikor 

a Budapesti Műegyetem neves professzorának - Lajos Tamásnak - sokak által ismert - „A 

válasz távoktatás: De mi volt a kérdés ?“ – szlogenjét
93

 plagizálja. De lehet, hogy ez a 

szófordulat is Joseph Weizenbaum az MIT világhírű informatika professzorának gondolatára 

vezethető vissza, miszerint "a komputer megoldás, amely problémát keres"
94

. Mint Roszak – 

1986-ban írta Amerikában - „A jelenlegi helyzetben mind országos, mind helyi szinten 

érezhető, hogy sürgősen meg kellene találni a számítógép iskolai alkalmazásának valamilyen 

módját – vagyis a problémát, amelyet meg lehetne vele oldani”
95

. És máris témánk közepén 

vagyunk, hiszen ugyancsak Roszak írja: „Az ’információ kora’ napjainkra az oktatásba is 

beköszöntött, méghozzá agresszíven és alattomosan, s eltorzíthatja magának a ’gondolkodás’-

nak a jelentését”
96

  

Tehát azzal szeretnék itt foglalkozni, hogy e-learning milyen tényleges szerepre tarthat 

számot az oktatásban. 

De mi is az e-learning? A legegyszerűbb definíció szerint internet alapú távoktatás 

illetve távtanulás, vagy tágabb értelemben internet alapú oktatás illetve tanulás. 

Fontos leszögezni, hogy nem azt vitatom, hogy a számítógép és az internet jelentős 

segítséget nyújt az információszerzésben, - hiszen ez az írás is nagyrészt az interneten 

hozzáférhető anyagok, információk, irodalmak segítségével számítógépen írva készült. A 

kétkedés azzal kapcsolatos, hogy mindez – az internet és a számítógép – az oktatást 

gyökeresen megváltoztatná. 

A témával kapcsolatos szkepticizmusban persze alighanem a szerző kora is szerepet 

játszik, amelynek nyomán már elég sok „oktatási forradalmat” és „oktatási válságot” volt 

szerencséje látni. Például egyetemista korában – a 70-es évek elején – a pedagógia új 

hatékony vívmányként, s a jövő oktatásának forradalmi eszközeként tanult a programozott 

oktatásról. De említhetnénk számos más csodaeszközt is. Találóan fogalmaz az egyik 

pedagógiai innovációról szóló írás: „a pedagógustársadalom az elmúlt évtizedek során több új 

technikai eszköz megjelenését, olykor kampányszerű terjedését élte meg, amelyek 

mindegyikétől - tévesen - az oktatás megújulását várták. (Gondoljunk az írásvetítő, a nyelvi 

laborok, a programozott oktatás, majd a video és a számítógép esetenkénti ’fetisizálására’)”
97

. 

Ha végigtekintünk az elmúlt fél évszázadon azt látjuk, hogy a többször fel-fel gyorsuló 

tudományos, technikai haladás hatására, az új ismeretek nagy tömege miatt fel-fel erősödik az 

oktatás vélt elmaradásának, az oktatás válságának érzete, majd a technika új vívmányainak 

oktatási alkalmazásától remélt oktatási forradalom vélelmezése. Ezek a technikai 

fellendülések kialakítják a maguk mítoszát. A programozott oktatás a 60-as években kezdődő 

tudományos-technikai fellendüléshez, s nyomában kialakult mítoszhoz kapcsolódott, mint 

                                                 

Az írás eredeti változata az Educatio 2003/3. számában jelent meg  

93
 Idézi: Balogh Imre: A válasz: e-learning? – előadás az „ e-learning alkalmazások a hazai felsőoktatásban” 

című konferencián  2003 november 27 
94

 Idézi Roszak, Theodore : Az információ kultusza, avagy a számítógépek folklórja és a gondolkodás igaz 

művészete Bp. : Európa, 1990. 93. old 
95

 Roszak (1990) 94. oldal   
96

 Roszak (1990) 7. oldal   
97

 Kőrösné Mikis Márta: Az innovatív pedagógiai gyakorlat definíciója. Új Pedagógiai Szemle, 2000/11, 63.p. 
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ahogy az e-learning az információs gazdaság, az információs társadalom mítoszához. Nyilván 

sokan emlékeznek a tudományos-technikai forradalom mítoszára, amely a teljes robotizációt, 

a fizikai munka megszűnését, a termonukleáris fúzió gyors megvalósíthatóságát stb. stb. 

ígérte, - szocializmusbeli változata pedig a fejlett kapitalista országok gyors utolérését
98

. Ma 

hasonló mítoszok övezik a számítógépek az informatika és az internet terjedésével 

jellemezhető informatikai forradalmat. Theodor Roszak írja
99

 a lépten-nyomon hallható 

„információs gazdaságról” és „információs társadalomról”: „Ezek a gyakran szajkózott 

közhelyek és klisék voltaképpen egy széles körben elterjedt kultusznak a hókuszpókuszai. 

Mint minden kultusz, ez is fenntartás nélküli hűséget és belenyugvást követel a résztvevőktől. 

Elhiteti azokkal, akiknek fogalmuk sincs róla, mi az információ, vagy miért van rá szükség, 

hogy a információ korában élünk, amelyben a számítógépek azt jelképezik számunkra, amit 

Krisztus keresztjének darabjai a ’hit korában’ élő embereknek: a megváltást." 

 

Számítógép és internet az oktatásban  

 

A társadalmi munkamegosztásban ritka az olyan elem, amelyik ennyire keveset változott az 

elmúlt évszázadok alatt, mint az oktatás
100

.  

Ha végig tekintünk az oktatás hosszú távú fejlődésén azt állapíthatjuk meg, hogy egy-

egy innováció rövidebb-hosszabb idő alatt beépült az oktatás eszközei közé, de lényegében 

nem változtatott azon. A könyv, a palatábla, a füzet, az írásvetítő, a flip chard tábla, a video 

lényegében semmit sem változtatott az oktatás alapvető sajátosságán, - segítették a 

szemléltetést, a bemutatott információk tömegét, szemléletességét, - de annak lényegét 

érintetlenül hagyták.   

Vajon a számítógép és az internet megváltoztatja majd azt? Érdemes megvizsgálni, hogy 

hogyan is gondolja az oktatás jövőjét Bill Gates
101

. 

„Az osztályban 3 tanulóként egy-egy gép áll rendelkezésre, és az iskola minden 

tanárának van külön számítógépe. Valamennyi gép hálózatba van kötve. A tananyag és a 

feladatok jelentős részét az iskolai szerverek tartalmazzák, a diákok a tanulási programok 

segítségével önállóan tanulhatnak. A rendszer rögzíti a diákok előmenetelét, a tanárok – és a 

szülők, otthonról, a hálózaton keresztül kapcsolódva az iskolai adatbázishoz – erről bármikor 

tájékozódhatnak. A diákok gyakran dolgoznak kisebb csoportokban, középpontban a 

számítógéppel, és kicserélik tapasztalataikat. A tanulás gyakran téma- és nem 

tantárgyközpontú. A tanár ritkábban közvetít frontálisan tananyagot, így több ideje marad 

arra, hogy egyes tanulókkal foglalkozzon. Segít annak, akinek szüksége van rá, kiscsoportos 

vagy csoportok közötti beszélgetéseket vezet, tanácsokat ad és motiválja a gyerekeket.
102

” 

                                                 
98

„A termelőerők nagymértékű fejlődésével, a kommunista termeléssel…a termelőmunkások nagy része 

…mérnök-technikus, tudományos szintű dolgozó lesz”, írja értekezésében a probléma egyik korabeli 

szakértőjének tekintett műszaki egyetemi tanár. Harsányi István: A mérnökök-technikusok munkájáról, 

társadalmi-anyagi helyzetéről, KJK.  1961. 44. old. – idézi Polónyi István – Timár János: Tudásgyár vagy 

papírgyár Új Mandátum Könyvkiadó Budapest 2001 
99

 Roszak (1990) Im. 6.-7. old 
100

 Persze azért van, mert pl. az igazságszolgáltatás is sok tekintetben hasonló. Bár újabban a bíróságok 

munkájának számítógépesíthetősége is felmerült. Az e-justice-ról ugyanakkor kevesebbet lehet olvasni, mint az 

e-learning-ről.  (Lehet, hogy azért mert nyilvánvalóan nincs akkora üzlet?) 
101

 Idézi: Komenczi Bertalan: On-line Az információs társadalom és az oktatás – Új Pedagógiai Szemle 1997. 

július-augusztus  (http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/wan/hatasok/on-line/html/on-line.htm) 
102

 Az idézet így folytatódik ”Lássunk egy példát a tanuló oldaláról!  

Hannát reggel hangosan köszönti a számítógépe, és megjeleníti a képernyőn az arra a napra esedékes feladatokat, 

melyeket az iskolai szerverről töltött le. Hanna észreveszi, hogy matematikatanára néhány feladatmegoldásban 

hibákat talált, és beírta a javításhoz szükséges instrukciókat. Később, az iskolában irodalom órán kiselőadást tart, 

és az ismertetett könyv szerzőjének képét a tanterem táblaméretű képernyőjén jeleníti meg az Internetről letöltve. 

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/wan/hatasok/on-line/html/on-line.htm
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Látszik, hogy Gates a szoftver üzletben érdekelt, mert egy számítógépgyártó aligha 

elégedett volna meg azzal, hogy három tanulóra jut egy gép, alighanem minden tanulónak egy 

gépet javasolt volna – az iskolában és otthon egy másikat (és persze a szülőknek egy 

harmadikat is). E helyett Gates olyan programokat javasol, amelyek segítik az iskolai 

adminisztrációt, segítik a szemléltetést (és persze aligha kétséges, hogy valamilyen Microsoft 

platformon futó lehetőleg Microsoft programokra gondol).  

Vajon igaza van-e Gates-nek abban, hogy „a diákok a tanulási programok segítségével 

önállóan tanulhatnak”? Igaz lesz-e, hogy a számítógép átveszi a pedagógusok szerepét, s a 

tanulók a gépek előtt ülve, interaktív oktatóprogramok segítségével, a számítógép 

képernyőjére meredve önállóan tanulnak.  

Szerintem téved Gates. A tanulás leginkább az élő szervezet működéséhez hasonlít, - 

mint ahogy az élő szervezetnél az inputok a szervezet működéséhez szolgáltatnak energiát, s 

az égéstermékek eltávoznak, a tanulásnál is az input információk nagy része elfelejtődik, s a 

szerkezetük, összefüggéseik az ami megmarad. Az oktatás során a pedagógus szerepe éppen 

ezeknek az összefüggéseknek a szemléltetése, megértetése, - és persze a motiváció 

fenntartása. Nem az információk tömegére van tehát szükség, hanem olyan információkra, 

amelyek az információ feldolgozást támogatják, s amelyek az elsajátítatni kívánt 

összefüggések megértését segítik elő. 

Mint arra Neil Postman, a New York Egyetem Média és Kommunikáció Tanszékének 

professzora rámutat a számítógépek sem az iskolák valódi feladatainak betöltésében, sem a 

közoktatás súlyos gondjainak megoldásában nem jelentenek igazi segítséget.  Ugyanis mint 

írja: "az iskolának soha nem az volt a fő feladata, hogy információkkal lássa el a 

gyerekeket."
103

 Ugyancsak Postman mutat más helyen arra is rá, hogy a számítógépet 

használva gyakran esünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk az oktatás nem más mint 

információ közlés. Mint írja: "a számítógép kiváló eszköz arra, hogy megkíméljen bennünket 

a valóban fontos problémákkal való szembenézéstől ... a terjedő számítógép-használatnak van 

egy igen veszélyes rejtett üzenete: minden gondunk megoldható, ha mind kényelmesebben, 

mind gyorsabban mind több információhoz jutunk"
104

  

Az kétségtelen, hogy a számítógép a szemléltetésben, az adminisztrációban, az 

információ szolgáltatásban fontos szerephez jutott, de nem a tényleges, szűken vett 

oktatásban. Az persze egyértelmű, ahogyan felfelé haladunk az oktatási rendszer szintjein 

                                                                                                                                                         
Ebédidőben az iskolai hálózaton keresztül részt vesz a következő heti menzai menüt meghatározó elektronikus 

szavazásban, majd módosítja saját tanulási programtervezetét és elküldi véleményezésre osztályfőnöke 

elektronikus postaládájába. Saját elektronikus postáját ellenőrizve másolatot talál arról a levélről, amelyet az 

iskolaorvos küldött tornatanárának könnyített testnevelésével kapcsolatosan, és elolvashatja kémiatanára 

levélváltását édesanyjával – amelynek tárgya: órai viselkedésének megítélése. Az iskolai könyvtárban délután a 

mexikói forradalom témakörével kapcsolatban gyűjt anyagokat, a könyvek mellett CD-ROM-programokat és 

Internet-forrásokat is használ. Az Interneten keresztül még megnézi egy Dél-Amerikában kutató tudományos 

expedíció aznapi tevékenységének elektronikus dokumentációját – osztálya napról napra követi ennek a 

kutatócsoportnak a munkáját. Hazafelé menet csak néhány könyvet visz magával, házi feladatai az iskolai 

adatbázisból letöltve már otthon várják a saját számítógépén.  

A fizikatanár a Naprendszerről fog órát tartani. A hálózaton keresztül elérhető adatbázisokból rengeteg kép, 

videofilm és hangbemondásos animáció áll rendelkezésére. Néhány perc alatt képes lesz összeállítani olyan órai 

bemutató anyagot, amelynek elkészítéséhez most napokra lenne szükség. Az órán az osztályterem falán lévő 

nagyméretű képernyőn a képek, filmrészletek, diagramok villámgyorsan megjeleníthetők lesznek, és a diákok 

kérdésére is képes lesz gyors és szemléletes választ adni ábrák, animációk, képek, bemutatásával. A témakör 

előkészítése során tematikus weblapot készít, amelyen számos kapcsolatot definiál a különböző érdekes 

adatokhoz, amelyek a különböző internetes adatbázisokban találhatók meg. A diákok az iskolai könyvtárból 

vagy otthonról tetszés szerint érhetik el az órán bemutatott vagy hivatkozott anyagokat. „ 
103

 Komeczki (1997) idézi Postman, Neil munkáját (Postman: The end of Education, New York, 1995. Alfred A. 

Knopf. Inc, 63. p.) 
104

 Komeczki (1997) idézi Postmant - (Informing Ourselves to Death. Speech, given at a meeting of the German 

Informatics Society (Gesellschaft fuer Informatik) on October 11, 1990, in Stuttgart) 
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annál nagyobb szerepet kaphat az önálló információ gyűjtés, feldolgozás, elemzés, - tehát az 

önálló tanulás. A tudomány művelőinél, a kutatóknál ez természetes. De a közoktatásra aligha 

igaz. És igaz-e a felsőoktatásra? 

Peter Drucker ismert menedzsment-tanácsadó és közíró szerint "harminc év múlva 

múzeumok lesznek a nagy egyetemi campus-ok. Az egyetem mint olyan mai formájában el 

fog tűnni. Ez legalább akkora változás lesz, mint a könyvnyomtatás elterjedése. Tudják önök, 

hogy a felsőoktatás költségei ugyanolyan gyorsan emelkednek, mint az orvosi ellátásé? ... A 

kiadások ellenőrizhetetlenül növekednek, ugyanakkor semmi változás sem tapasztalható az 

oktatás színvonalában - mindez azt jelenti, hogy a mai rendszer nem fenntartható. A 

felsőoktatás mély válságban van...Máris egyre több órát műholdon keresztül vagy kétirányú 

videoközvetítés segítségével tartanak meg, a költségek töredékéért. Az egyetem mint konkrét 

helyhez kötött intézmény el fog tűnni."
105

 

Ugyanakkor az Amerikai Tanárok Szövetsége által 1996-ban kiadott, "How Unions Can 

Harness the Technology Revolution on Campus" c. jelentés arra az álláspontra helyezkedett, 

hogy semmilyen undergraduate képzést ne lehessen a maga teljességében úgymond "távolból" 

adni. Ahogyan a jelentés fogalmazott: "Minden pedagógusi tapasztalatunk azt mondatja 

velünk, hogy a campus közös emberi terében zajló tanítás és tanulás a kezdeti egyetemi évek 

tapasztalatának lényegéhez tartozik, és nem áldozható fel nagyobb mértékben, hacsak az 

oktatást-nevelést nem akarjuk elfogadhatatlan színvonalra süllyeszteni."
106

  

Persze közismert az oktatási rendszer konzervativizmusa
107

 Íme néhány vélemény az 

elmúlt századokból az új eszközök iskolai alkalmazásáról: 

 "A diákok már túlságosan függővé váltak a papírtól. Nem tudják, hogyan kell írni 

palatáblán anélkül, hogy csupa krétaporosak ne lennének. Nem tudják a palatáblát 

rendesen letisztítani, letörölni. Mit fognak tenni, ha kifogynak a papírjukból?" (1815, 

Iskolaigazgatók Szövetsége) 

 "A diákok ma drága töltőtollat használnak. Már régen nem tudják tollukat élezni, nem is 

tudnak írótollal írni. Mi szülők nem engedhetjük meg gyermekeinknek ezt a luxusban való 

gázolást a tanulás kárára - hiszen nem fognak tudni a valós üzleti világ kevésbé 

extravagáns körülményei között dolgozni." (1941, PTA Gazette) 

 "A golyóstollak tönkreteszik országunk oktatását. A diákok használják ezeket az 

eszközöket és aztán elhajítják azokat. A takarékosság és mértékletesség erényei már 

elavultnak minősülnek. Az üzletek és bankok soha nem engedhetnek meg maguknak ilyen 

drága luxust." (1950, városi tanár) 

 "A diákok ma túlságosan támaszkodnak a kézi számológépeik használatára." (1980, 

matematika tanár) 
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 EDUPAGE (http://www.net.hu/edupage/magyarul/index.cgi/EDUPAGE1.0189..970303 - letöltés 2004 

február) 
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 Idézi Nyíri Kristóf: A virtuális egyetem filozófiájához Liget 2000. február  

Vannak persze jelentősen eltérő vélemények is. Például éppen „Nyíri Kristóf véleménye ezzel szemben az, hogy 

a diákévek nem sokat alakítottak rajta. Amit valaha is elsajátított, annak túlnyomó részét a maga választotta 

könyvekből vagy konferenciákon tanulta, a hasonló érdeklődéssel bíró kollégák informális hálózatához tartozva. 

Egyetemi oktatóként sikeressége ellenére az évtizedek során szakmai energiáiból csupán töredéknyit fordított 

hallgatóira, és gyakorlatilag semennyit tanárkollégáira”. Nyíri Kristóf: Nyitott és távoktatás történeti 

nézőpontból. www.mtsystem.hu - idézi: Draskovits Imre: Internet és oktatás 

http://www.communio.hu/vigilia/2003/1/draskovits -. letöltés 2004 február  
107

  Hogy mennyire dokumentáltak az idézetek az valószínűleg kérdéses, de hogy találóak az biztos. Az „idézetek 

forrása”: Ács Katalin - Eszik Zoltán -Molnár Géza - Vass Vilmos: Beszámoló az Inernational Network of 

Innovative School Systems (INIS; Bertelsmann Foundation) Második Nyári Akadémiájáról - on Leadership and 

Change - (Irsee, Németország; 2000. augusztus 17-22.) - Kézirat (A kézirat rendelkezésemre bocsátásáért külön 

köszönet illeti Eszik Zoltánt) 

http://www.mtsystem.hu/
http://www.communio.hu/vigilia/2003/1/draskovits
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De azért vegyük észre, hogy itt egyik esetben sem az oktatás lényegéről van szó. Jelen írás 

szerzője úgy véli, hogy aligha gondolhatjuk komolyan, hogy a szép, új és hatékony oktatás azt 

jelenti majd, hogy a tanulók naphosszat a számítógép képernyője előtt ülnek, s magányosan 

kattintgatva az egérrel tanulnak. És ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy a világhálón 

elérhető információkat próbálják meg önmaguk megkeresni és feldolgozni, vagy a tanárok, 

vagy más szakemberek által készített oktatóprogramok „multiszemléletes” és interaktív 

anyagait „böngészik”. Bár a szerző oktatás-közgazdász lelke számára rögtön felvillan, hogy 

milyen gazdaságos is lenne ez, hiszen nem kellenek iskolák, nem kellenek tanárok, 

pontosabban csak virtuális iskolák és virtuális tanárok kellenek. A hálózatra felrakott oktató 

programokra van csupán szükség (ez persze pénzbe kerül, de messze olcsóbb mint iskolákat 

építeni), meg néhány instrukcióra, s legyünk engedékenyek: kell néhány konzultációs és 

vizsgaközpont is, no és persze minőségbiztosítási szervezet (mert ha már minőség nincs, 

akkor legalább biztosítsuk) és akkreditáció (hogy az a néhány régi szakember aki ezzel 

foglalkozik időnként találkozhasson, s kizárhassa az újonnan jövőket).  

Theodore Roszak írja: „Egyesek szeme előtt egy olyan iskola képe lebeghet, amelyben a 

tanulók elkülönített fülkékben ülnek a számítógép előtt, teendőjük pedig a képernyő merev 

bámulására és gombok nyomkodására korlátozódik. Én azonban képtelen vagyok ezt a képet 

elfogadni, néhány esetet kivéve, amikor tényleg valami különlegesen számítógépet kívánó 

gyakorlatról van szó /…/ Az én ízlésemnek egy másik kép felel meg: tanárok és diákok 

csoportja, szemtől szemben egymással, és egy könyv fölött elmélkednek, vagy egy 

műalkotásról, vagy akár egy táblára rajzolt vázlatról gondolkoznak. Ez a kép emlékeztet rá, 

hogy milyen csodálatraméltóan egyszerű, sőt primitív dolog az oktatás. Két elme tökéletesen 

közvetlen találkozása: az egyik tanulni akar, a másik tanítani…
108

.” 

Persze a számítógépre és az internetre szükség van, mint szemléltetésre, mint az oktatást 

segítő, támogató eszközre, - ami azonban nem veszi át hatalmat az oktatásban, nem szorítja ki 

az oktatásból azt ami az oktatás. 

Ezt azért is szem előtt kell tartani, mert a számítógép és az internet olyan árúk, 

amelynek egyik fontos fogyasztói csoportja a fiatalság. És persze igen jó üzlet ezen 

termékeket a korszerűség, a hatékonyság szempontjából nélkülözhetetlenné tenni. 

Nyilvánvalóan a piaci haszon reménye miatt nyomult be a számítógépet az iskolába
 
– mint 

Roszak írja: „Nehéz lenne még egy olyan korszakot találni, amikor egyetlen iparág ilyen 

agresszivitással avatkozott volna be az ország oktatási rendszerébe, és ilyen lelkes 

fogadtatásra (esetleg félénk behódolásra) talált volna az oktatók körében”
109

 

Számoljunk csak gyorsan, évente nálunk közel 80 ezer tanuló kezdi meg a középiskolát, 

s mintegy 60 ezer a felsőoktatási tanulmányait, - (mert ugye ott mégsem lehet a 

középiskolában használt számítógéppel továbblépni). Csak ez több 100 ezer számítógép, s 

akkor nem beszéltünk a szoftverekről, a hálózati kapcsolat díjairól. És akkor még ott vannak 

az iskolákba, felsőoktatási intézményekbe adminisztrációs és egyéb célokból vásárolt gépek, 

szoftverek. Nem tévedünk nagyot ha mindezt – csak a formális oktatásban - évi száz milliárd 

forintos üzletnek becsüljük Magyarországon. 

A realitások - irrealitások 

 

Az egyik közelmúltban készült felmérés
110

 megállapította, hogy jelenleg az alap- és 

középfokú oktatási intézményekben mintegy 150 ezer személyi számítógép található, s 
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 Roszak (1990) Im. 112-113. old 
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 Roszak (1990) Im. 109. old 
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 Az Információs Társadalom helyzete Magyarországon 2002 végén-2003 elején Információs Társadalom 

Monitoring vizsgálat 2002 eredményei Összefoglaló jelentés az Informatikai és Hírközlési Minisztérium számára 

TÁRKI – GKIeNET – Kopint-Datorg 2003. június 
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lényegében minden második PC rendelkezik internet-csatlakozással. (Egyébként az 

intézményeknek 85 százaléka rendelkezik valamilyen típusú internet-kapcsolattal.) Az 

oktatók 31,8 százaléka használ számítógépet. „A pedagógusok 17,9 százaléka használja 

átlagosan a számítógépet oktatási célra, amiből ha kihagyjuk a számítástechnikai oktatással 

együtt járó számítógép-használatot, akkor ez a tanárok átlagosan mintegy 10,6%-át érinti. 

Ugyanezzel a számítással az internetet oktatási céllal használók aránya 13,2%, 

számítástechnikai oktatás nélkül 7,6%.” 

Az adatok alapján az anyag megállapítja, hogy „az infokommunikációs eszközök 

oktatási célú és intézményi használata alacsony fokot ér el. …. A nem informatikai, de 

oktatási célú számítógép és internet használat a válaszok alapján 100 közül 10 illetve 7 tanárra 

jellemző….”
111

 

Egy másik, a Gallup által végzett felmérés
112

 szerint viszont a „megkérdezett tanárok 

69% mondta, hogy rendelkezik személyi számítógéppel otthon, 23%-uknak pedig Internet 

hozzáférése is van… Az órákra való felkészüléshez a megkérdezett tanárok 56%-a használja 

az otthoni és 61%-a a munkahelyi számítógépet, többségük (77-81%) naponta vagy hetente 

használja. Az óráikra való felkészüléshez az Internetet többen használják munkahelyükön, 

mint otthon (48% vs. 16%)”. A vizsgálat szerint a tanárok mindössze 17%-a az aki egyáltalán 

nem használja az internetet.  

Ezek az adatok azért is figyelemre méltók, mert 2002 őszén a 15 éves és idősebb 

lakosság 21 százaléka használt internetet. Az internetet használók aránya a 18 éves és 

idősebbek körében 18 százalék
113

 volt. Ha a Gallup felmérés adatai igazak, akkor a 

pedagógusok internet használata négyszerese az átlagos hazainak.  

Most akkor kinek van igaza? Lehet, hogy egyes érdekeltek az informatika használat 

tarthatatlanul alacsony szintjét hangsúlyozva még több állami ráfordítást szeretnének 

kikényszeríteni, vagy indokolni? Más oldalról viszont a pedagógusok már tudják, hogy mit 

helyes válaszolni. 

A Gallup vizsgálat egyébként elég egyértelműen rámutatott arra is, hogy az iskola – és a 

pedagógusok – nem gondolják, hogy a számítógép és az internet olyan gyorsan 

megváltoztatna bármit is. „A kutatásunk alapján kiderült, hogy a tanárok nagyon kis hányada 

gondolja úgy, hogy szerepük, illetve az iskola szerepe az Internet miatt 5 éven belül meg fog 

változni (14%; 15%)”.  

Pedig a (korábbi) kormányzat által 1999-ben kidolgoztatott szakértő anyag
114

 – a 

„Magyar Válasz”
115

- igen jelentős várható átalakulásokról ír: „Ahhoz, hogy az információs és 

telekommunikációs rendszereket megfelelően hasznosítani tudjuk, jelentős változtatások 

szükségesek az iskolák működésében, a tanítás-tanulás tartalmában, szervezésében, 

módszereiben, valamint az ezt szabályozó jogi környezetben. ..” Az anyag felsorolja azokat a 

várható – „és kívánatos” – változásokat, amelyek „általában a tanulási környezet egészét és 

speciálisan az informatikai eszközök iskolai használatát illetően” szükségesek. Ezek a 
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 Beszámoló a TÁRKI Rt., a GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft és a Kopint Datorg Rt. Piac- és 

Stratégiakutatási Igazgatósága által készített, „Az Információs Társadalom helyzete Magyarországon 2002 

végén-2003 elején,  Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei” című összefoglaló 

jelentésről (http://193.6.108.12/anyagok/itktb/Ulesek_hatarozatok/2_ules_0630/Monitoring.doc - letöltés 2004 
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 Pedagógusok a digitális, információs tudásszerzés szükségességéről és új módjairól 2002 Magyar Gallup 

Intézet (http://ip.gallup.hu/kutat/isk030201.pdf - letöltés 2004 február) 
113

 „A digitális jövő térképe” A magyar társadalom és az internet 2002 ITTK-TÁRKI 

http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a491.pdf - letöltés 2004 február 
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 Az idézőjel elsősorban azt jelzi, hogy az anyag néhány célkitűzése sokkal inkább az informatikai ipari, 

kereskedelmi lobby érdekeiből származik, mint csakugyan szakértői megközelítésből. 
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 Magyar Válasz az Információs Társadalom kihívásaira (Szakértői anyag) MEH Budapest, 1999. december 31. 

http://www.iif.hu/~lengyel/valasz/ - letöltés 2004 február 

http://193.6.108.12/anyagok/itktb/Ulesek_hatarozatok/2_ules_0630/Monitoring.doc
http://ip.gallup.hu/kutat/isk030201.pdf
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a491.pdf
http://www.iif.hu/~lengyel/valasz/
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hangsúlyeltolódások erősen azt a képet sugallják, amelyről már korábban volt szó, 

nevezetesen a számítógép előtt egyedül klikkelgető, individuálisan tanuló gyereket. Az egész 

szakértői anyagra - a gazdaságpolitikai, vagy oktatáspolitikai koncepcióktól már szinte 

megszokott – felzárkózási voluntarizmus jellemző.  

A 2003-ban kidolgozott kormányzati stratégiai anyag
116

 már mintha veszítene ebből a 

lendületből. Többek között megállapítja, hogy „általánosságban elmondható, hogy az eszköz- 

és internet-hozzáférési mutatók kedvezőbb képet festenek az információs társadalom 

állapotáról, mint a használati adatok.” Az anyag szerint az oktatás területén a célkitűzés: „A 

műveltségi szint emelése és a hazai munkaerő versenyképességének megőrzése érdekében az 

oktatás különböző szintjein folyó oktatási, képzési tevékenységeknek valamint az oktatás 

adminisztrációjának az informatika eszközeivel történő támogatása.” A megfogalmazott 

célkitűzések és programok sajátosan heterogénnek tűnnek a nagy álmoktól, a meglepően konkrét 

feladatokig. 

Érdemes egyébként összehasonlítani a hazai és az USA internet használatának néhány 

adatát. Természetesen elmaradottságunkat állapíthatjuk meg (bár gazdasági fejlettségünkhöz 

viszonyítva ez egyáltalán nem is nagy), - de nem csak azt. Az adatok arra is rámutatnak, hogy 

az Egyesült Államok igen magas informatizáltsága egyáltalán nem járt az oktatás gyökeres 

átalakulásával
117

. 

 

Internethasználat az USA-ban és Magyarországon 2000 körül 

 

 USA 

2000 

USA 

2001 

USA 

2001 

 Magyarország 

2001 

Magyarország 

2002 

Internet használók 66,9 % 72,3 % 71,1 %  17 % 21% 

Otthoni internet használat 46,9 % 58,4 % 59,3 %  5 % 8% 

Forrás: USA adatok forrása: The UCLA Internet Report Surveying the Digital Future, Year Three, UCLA Center 

for Communication Policy February 2003 (http://www.worldinternetproject.net/ - letöltés 2004 február) – Hazai 

adatok forrása: „A digitális jövő térképe” A magyar társadalom és az internet 2002 ITTK-TÁRKI valamint Az 

Információs Társadalom helyzete Magyarországon 2002 végén-2003 elején Információs Társadalom Monitoring 

vizsgálat 2002 eredményei – TÁRKI, GKIeNET, Kopint Datorg - 2003. június 

 

Tehát csakugyan létezik az internet miatt oktatási forradalom? 

 

Mire válasz az e-learning 

 

Vagy negyedszázadon át az információs ipar szinte töretlenül fejlődött, s vitte magával az 

egész fejlett világgazdaságot. A számítógép tömegcikké válása, majd az internetnek mintegy 

tíz évvel ezelőtti teljes kommercializálása óta állandó volt az "e-ufória". A közgazdasági és 

üzleti irodalom tele volt az e-gazdaság, az új gazdaság elemzésével, fényes jövőjének 

felvázolásával. Így volt ez 2000-ig, - azonban rá egy évre kipukkadt az internet gazdaság 

luftballonja, a dot.com lufi. A jövőkép túlzónak bizonyult.  
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 Magyar Információs Társadalom Stratégia Informatikai és Hírközlési Minisztérium 2003. november 
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 Bár éppen a közelmúltban írta egy cikk, hogy „A világ legnagyobb oktatási, és egyben képzési piacán, ahol a 

készségfejlesztési tréningek dömpingszerű használata mindennapos, - az Egyesült Államokban - forradalom 

készül. ” Néhány bekezdéssel később azonban kiderült, hogy a vállalati képzés területén, mert – mint a cikk vége 

írja: „Kiváltja-e az e-learning a hagyományos képzést? Természetesen nem, sokkal inkább kiegészíti azt. Olyan 

területeken kerül alkalmazásra, ahol ezzel a megoldással gyorsabb, szélesebb közönséget elérő megoldáshoz 

jutunk. Ehhez járul hozzá az is, hogy az e-learning sok esetben rugalmasabb, nyíltabb és személyre szabottabb és 

költséghatékonyabb képzési lehetőséget kínál a hagyományos képzési módszereknél.” Az e-learning-ről 

humantrener.hu 2003 december 10.18:53 http://www.eduport.hu/cikk.php?id=9945 – letöltve 2004 március 

http://www.worldinternetproject.net/
http://www.eduport.hu/cikk.php?id=9945
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Korábban az infokommunikációs ipar, különösen az internetre alapozott tartalomipar 

fejlődési kilátásait szakértők, befektetők, bankárok, vállalkozók igen magasra értékelték. Az 

összeomlás mégis bekövetkezett, ugyanis nagyon leegyszerűsítve arról van szó, hogy az e-

gazdaság önmagában nem hoz már gazdasági növekedést – csak akkor ha beépül a gazdaság 

szövetébe. Ha végig gondoljuk a gazdaság hosszú távú fejlődését azt állapíthatjuk meg, hogy 

egy-egy nagy innováció általában nagyobb fellendülést hozott, ami azután lecsengett, s az 

adott innováció beépült a gazdaság egészébe. Arról van tehát szó, hogy a gazdasági 

innovációk mint a hagyma egy-egy levele simulnak egymáshoz, s építik fel a hagymát magát. 

Így lesz ez az internettel is
118

. 

És mi a helyzet az e-tanulással?  Ennek megválaszolásához néhány további kérdést is 

végig kell gondolnunk. 

Az informatika hozott-e vagy hozni fog-e módszertani forradalmat ? A vélemények 

egyik pólusa szerint  nem igazán látszik jelentősebb módosulás mint mondjuk az írásvetítő, 

vagy a video megjelenését követően. Az informatika és az internet az információk tömegében 

és a szemléltetés sokszínűségében hoz újat. A rendszerezés az általánosítás továbbra is a 

pedagógusra vár, - legalább is az oktatás jelentős részében. A vélemények másik pólusa 

szerint mind a tananyag-közvetítésben, mind a szemléltetésben, mind pedig a tanulásban, 

önképzésben radikális változásokat hozott és hoz az informatika és az internet.  

Az informatika hozott-e, vagy hozni fog-e tájékozódási, hozzáférési forradalmat ? A 

vélemények egyik pólusa szerint ma is a könyvek, a folyóiratok, a könyvtár a szakmai 

tájékozódás bázisai – s még hosszú ideig azok is maradnak
119

. A világháló egyre inkább a 

mindent elöntő reklám, szex, szekták, guruk, cyberpunkok, hackerek, crackerek és 

vírusrohamok elektronikus salátája lesz, mintsem az értékes információk gyors és olcsó 

hozzáférési helye. A vélemények másik pólusán azok állnak, akik szerint a világháló már ma 

is a szakmai tájékozódás meghatározó helye, amelynek segítségével mind az oktatók 

felkészülése, mind maga az oktatás radikális forradalmon megy keresztül. 

Különbözik-e lényegesen az információs korszak iskolája a korábbi időszak iskolájától? 

A vélemények egyik pólusa szerint mindössze annyiban, hogy az új iskolában az 

adminisztrátoroktól az oktatókon keresztül a tanulókig, hallgatókig mindenki számítógépet 

használ az esetek 50 százalékában írógépnek, az esetek 35%-ában szórakozásra, 10%-ában 

levelezésre, s a maradék 5%-ában szakmai információszerzésre. A középiskolás diákok 40%-

ban játékra 12-12%-ban szövegszerkesztésre és internetezésre 7,5%-ban levelezésre használja 

a számítógépet, s mindössze 14%-ban iskolai feladatok megoldására. Az internet használatban 

is meglehetősen hátul kullog a tanulási felhasználás.  

 

A számítógép felhasználás néhány jellemzője Magyarországon 2000 körül 

 

 Igen Nem 

Internet 11,4 % 88,6 % 

Játék 50,3 % 49,7 % 

Multimédia 18,5 % 81,5 % 

Programozás 13,7 % 86,3 % 

Szövegszerkesztés 40,1 % 59,9 % 

Tanulás 26,5 % 73,5 % 

Egyéb 6,7 % 93,3 % 

Forrás: Tóth Attila (2002) Egy korábbi kutatás bemutatása egy újabb reményében… 

http://www.tofk.elte.hu/~totha/pub/insp/inspiracio_1.htm letöltés 2004 február 
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 Ezt a gondolatmenetet Bőgel György egy előadásában hallottam először 
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 Az internet források a tudományban (ill. annak nem elhanyagolható részében) ma is csak akkor elfogadottak, 

ha azok létező szakfolyóiratok, vagy szakkönyvek elektronikus mutációi. (Pl ha ezt a cikket egy rigorózus lektor 

olvassa, ragaszkodni fog az internet hivatkozások lehetőség szerinti kiváltásával hagyományos hivatkozásokra). 

http://www.tofk.elte.hu/~totha/pub/insp/inspiracio_1.htm
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A középiskolások számítógép-használati jellemzői Magyarországon 

 

 Az összes gépidő számítógép-használati módok szerint (óra/hét) (%) 

Játék 4150 40,2% 

Szövegszerkesztés 1250 12,1% 

Internet 1277 12,4% 

Iskolai feladatok 1362 13,2% 

E-mail 771 7,5% 

Egyéb 1506 14,6% 

  100,0% 

Forrás: Török Balázs (A diákok számítógép-használati szokásai – internetezés és elektronikus levelezés Új 

Pedagógiai Szemle 2001 július-augusztus) adatai alapján saját számítás 

 

Az USA-ban az internet használat legfontosabb területei 
 

 2000 2001 2002 

Levelezés 81.6% 87.9% 87.9% 

Web böngészés 81.7% 76.3% 76.0% 

Hírolvasás 56.6% 47.6% 51.9% 

Szórakozás  54.3% 47.9% 46.4% 

Vásárlás 50.7% 48.9% 44.5% 

Forrás: The UCLA Internet Report Surveying the Digital Future, Year Three, UCLA Center for Communication 
 

A vélemények másik pólusa szerint a jövő virtuális egyetemé, és az e-tanulásé.  

Az elmúlt néhány év mintha inkább az első pólus szkepticistáit igazolná. Úgy tűnik az 

informatikában élen járó országokban az oktatási intézmények számítógép és internet ellátása 

lassan telítődik, az oktatás alapvető jellege azonban mintha nem változna. Mintha az e-

learning is kipukkadni látszana. Úgy épül be az internet az oktatásba, mint ahogy beépült a 

video, az írásvetítő, a flip chard, vagy korábban a palatábla – a közlés minőségét javítva de 

lényeget változatlanul hagyva. Persze van egy-két oktatási szegmens, ahol az e-tanulás is 

szerephez jut, - a felnőttképzés egyes területein, első sorban a magasan képzettek, az önálló 

tanuláshoz kellő alappal és gyakorlattal rendelkezők továbbképzésében. 

 

Befejezésül 

 

Úgy tűnik tehát – legalább is e jelen írás szerzője számára -, hogy az e-learning néhány kisebb 

oktatási területet – mint a magasabban kvalifikáltak oktatása, továbbképzése – meghódít 

ugyan, de mai mítosza ugyanúgy pukkad ki, mint a dot.com lufi. Az informatika és az internet 

beépül ugyan az oktatásba, - mint szemléltető eszköz, mint az információgyűjtés ragyogó új 

eszköze – de érintetlenül hagyja annak lényegét. Ennek alapvetően az oktatás és a tanulás 

sajátosságában kereshetők az okai. 

Az e-learningnek valószínűleg annál nagyobb szerep juthat egy-egy oktatási szinten, 

minél nagyobb ott az önálló tanulás realitása. A tömeges felsőoktatás már olyan terület, ahol a 

posztgraduális képzés területén – és kisebb részben az alapképzés képzés területén is – 

szerepet kaphat.  

Az internet meghatározóan kommerciális terület. Fejlődését nem koncepciók hanem a 

piac szabályai, igényei befolyásolják. Az internet tartalmak alapvetően az emberek 

érdeklődésének megfelelően alakulnak – mert azokért a területekért lehet pénzt kérni ami 

érdekli az embereket, vagy itt lehet reklámokat elhelyezni, ami fedezi a szolgáltatás költségeit 

(és persze hasznot is hoz). 2002-ben az USA-ban az internet-használat vezető területe a 
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levelezés volt, amit a Web böngészés a hírolvasás és a szórakozás követett. Ezután jött a 

vásárlás majd a hobbi, az utazási információszerzés, az egészségügyi információszerzés, a 

játék és a kreditkártya információk
120

. Ezt természetesen a tartalomszolgáltatók is tudják, s 

nyilvánvalóan az igényeknek megfelelően fognak alapvetően alakulni az interneten elérhető 

anyagok. S az e-learning előtt pont olyan távlat áll, mint amilyen üzletet ígér. S úgy tűnik már 

nem ígér nagyot.  
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4. Budapesti oktatási anziksz 

 

 

"Budapest, Budapest te csodás, te 

vagy nékünk a szívdobogás...” 

 

 

Budapest világváros, hallani sokszor.  Pedig – bár afelé halad – nem az. A globális városok 

(mint New York, London, Tokió), és a világvárosok (mint Párizs, Berlin, Róma) mellett 

Budapest egyenlőre „csak” nemzeti, regionális központ. 
121

 Ám az ilyen városok közül is 

sokan megelőzik (mint Bécs, Prága stb.), - bár ez lehet, hogy csak a szerző kishitűsége. Más 

megközelítésben Budapest kapuváros.
122

 De van aki provinciálisnak tartja.
123

 

Ezzel együtt is igaz, hogy a Budapesten élő emberek jelentősen kedvezőbb helyzetben 

vannak, mint az ország más részein. Az oktatási,  tudományos, és kulturális javak termelése, 

kínálata és fogyasztása jelentősen nagyobb ebben a városban mint az országban máshol. Mint 

a mottóként idézett slágerszöveg
124

 is mondja itt dobog az ország szíve. Mások szerint inkább 

ez a város az ország vízfeje.  

Vajon hogy van ez pontosan az oktatási szolgáltatásokkal? Az itt következő írás az 

oktatási ellátottság és néhány egyéb oktatási jellemző regionális elemzését igyekszik 

bemutatni, alapvetően Budapestre koncentrálva, ki-ki tekintve más területekre is
125

.  

 

 

                                                 

Az írás egy korábbi változata az Educatio 2005/1-es számában jelent meg. 

121
 „A késő modern nagyvárosokat egy némileg leegyszerűsített tipológia alapján három nagy csoportba lehet 

sorolni. Egyrészt vannak úgynevezett globális városok (global city). …. van néhány valóban „globális város” – 

mint például London, New York vagy Tokió –, amely a gazdasági és politikai hatalmat globális méretekben 

koncentrálja, a globális léptékű gazdasági és politikai akciók színtereként funkcionál. Az európai nagyvárosok 

döntő többsége azonban nem tekinthető gazdasági vagy politikai értelemben globális városnak (például Róma, 

Madrid vagy Berlin sem), noha a globalizáció folyamatának jelenségei – például a migráció – ezeket a városokat 

is elérték.” Niedermüller (1999). A másik csoportba tartozó városokat világvárosoknak nevezik, „amelyek olyan 

új kulturális formákat, mintákat, jelentéseket és áramlatokat (cultural flows) >termelnek ki<, amelyek a világon 

mindenütt sokak számára – azaz globális méretekben – fontos, elfogadott és követett kulturális viszonyítási 

pontokat jelentenek”. „S végül vannak azok a városok – s még mindig ezek száma a legnagyobb –, amelyek sem 

egyik, sem másik csoportba nem sorolhatók be, s nemzeti vagy regionális funkciókat töltenek be.” (Uo.) 
122

 „a magyar főváros … közvetlenül kapcsolódik az európai nagyvárosi hálózathoz, az európai és globális 

hatásokat elsősorban befogadó, s az ország más részeiben továbbító kapuváros.” Enyedi (2000) 
123

 „Budapestet éppen a nemzetköziség akadálytalan jelenléte tette jelentős mértékben provinciálissá - és itt nem 

csupán a nyilvánvaló gyarmatosítás jeleire kell gondolni. Ha éjszaka érkezünk az autópályán Bécsből 

Budapestre, a város első toronyházairól birtokosi tudattal világítanak ránk a multinacionális konszernek hatalmas 

felületű fényreklámjai. Minden héten újabb tábla csatlakozik a többihez. Hozzájuk képest - tisztán optikai 

szempontból - egyenesen diszkrét legényeknek hatottak a városképben a boldog iskolásfiúnak látszó szovjet 

hősök emlékművei, amelyek korábban, a hasonló helyeken, a Vörös Hadsereget és annak a náci Németország 

fölött aratott győzelmét reklámozták” Wilhelm Droste (1996): A tanácstalanság metamorfózisai Észrevételek 

Budapest aktuális formai válságáról Budapesti Negyed 14 (1996/4) 
124

 Fényes Szabolcs - Szécsén Mihály - Pártos Jenő közismert slágerének első sora. Valószínűleg pontosabb 

lenne azt írni, hogy „jelen sorok írója számára közismert sláger”, hiszen a dal közismertségében részint a szerző 

korbéli és ízlésbéli sajátosságai is szerepet játszanak, - nem vitatható ugyanis, hogy a kereskedelmi rádiókon 

felnőtt fiatal nemzedék, vagy a könnyebb zenét nem kedvelő idősek számára nem feltétlenül ismert dalról van 

szó. 
125

 Ezúton köszönöm meg Liskó Ilona észrevételeit 
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Budapest a régió 

 

Budapest nem egyszerűen az ország fővárosa, hanem egyben az ország legnagyobb 

lélekszámú, s gazdaságilag legfejlettebb, egyben leggazdagabb régiója (vagy ha ezt a szót 

fenntartjuk a nagyobb területi, statisztikai egységeknek, akkor kvázi régiója), továbbá 

adminisztrációs, oktatási, tudományos, kulturális és közlekedési (stb.) központja is. Nem 

törvényszerű, - bár nem is teljesen példanélküli -, hogy egy főváros mindezen jegyeket együtt 

hordozza.  

Bár lakossága már hosszabb ideje évről-évre csökken, s ma már az ország népességének 

17 %-a lakik csupán itt, de még így is az ország egyedülállóan legnagyobb városa. Tegyük 

hozzá, hogy a budapesti agglomeráció lakossága korántsem csökken ilyen ütemben, sőt az 

utóbbi időben stagnál. Pontosabban a főváros lakossága jelentősen csökken, az agglomerációs 

körzeté pedig növekszik, de ez a növekedés valamivel elmarad a főváros csökkenésétől. 

 

Budapest népességének alakulása 

 

 Budapest 

népessége 

fő 

Budapest népességének aránya az 

ország népességéhez viszonyítva (%) 

A budapesti agglomeráció 

lakosságának aránya az ország 

népességéhez viszonyítva (%) 

1990 2016774 19,4% 25,0% 

2000 1791098 17,5% 23,7% 

2001 1759209 17,2% 23,7% 

2002 1739569 17,1% 23,7% 

 

A foglalkoztatottaknak 20%-a is itt dolgozik. Ebben a városban működik a hazai 

vállalkozások 29%-a, a külföldi vállalkozásoknak pedig 53%-a (s a külföldi érdekeltségű 

jegyzett tőke 53%-a is itt található). E városban állítják elő a nemzetgazdaság GDP-jének 

35%-át, s itt az egy főre jutó GDP az országos átlag kétszerese, a munkanélküliség pedig az 

országos átlag 60%-a. 

Budapest gazdasági fejlettségbeli előnye az elmúlt időszakban  (1995 és 2000 között) 

növekedett, - 1995-ben Nógrád megye (a gazdasági fejlettségben akkor utolsó) egy főre jutó 

GDP-je 32,3%-a volt a fővárosénak, 2000-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (a gazdasági 

fejlettségben 2000-ben utolsó) egy főre jutó GDP-je 26,4%-a volt a Budapestinek. A 

gazdasági fejlettség szerinti egyenlőtlenség
126

 1995 és 2000 között valamivel több mint 40 %-

kal emelkedett. Magyarul a hazai gazdasági fejlettség növekedésével párhuzamosan az elmúlt 

időszakban Budapest fejlettségi előnye nőtt. 

A születéskor várható élettartam 2002-ben a férfiak esetében Budapesten volt a 

legmagasabb 70,1 év, amit Győr-Moson-Sopron megye követett 69,5 évvel, majd Békés 

megye 69 évvel. (A legalacsonyabb Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt 66,4 év, és 

Borsod-Abaúj-Zemplénben 66,5 év). A nők esetében a legmagasabb Veszprém megyében 

volt 77,5 év, és ezt követte Budapest 77,2 évvel, (a legalacsonyabb Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyében volt 75,5 év, amit Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg követett 75,7 

évvel). Tehát a születéskor várható élettartam a Budapesten élő férfiak esetében majdnem két 

évvel, a nők esetében pedig fél évvel hosszabb, mint az országos átlag. 
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 Az egyenlőtlenség vizsgálatára a Gini indexet használtuk, amelynek közismert képlete 

G=
22

1

nx
 

i j

ji xx  A Gini index, vagy Gini együttható a 0 értéket akkor veszi fel, ha a vizsgált 

mennyiségi ismérv területi eloszlása egyenletes, s annál nagyobb minél nagyobb az adatsorban tapasztalható 

egyenlőtlenség 
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Míg a várható élettartam az egészségi állapotra enged következtetni, addig az átlagos 

életkor az adott terület lakóinak életkorára. 2002-ben 39,6 év átlagéletkorral Budapest volt a 

„legöregebb”, 34,9 évvel Szabolcs-Szatmár-Bereg volt a „legfiatalabb”.  Az 1000 lakosra 

vetített természetes szaporodást tekintve (ami az élveszületések és a halálozások különbsége) 

mínusz 5,2 ezrelékkel Békés megye után Budapest volt a legkedvezőtlenebb helyzetű. 

Mindezek alapján nem meglepő, hogy a fiatal (0-14 éves) korosztály aránya Budapesten a 

legalacsonyabb (12,6%) , s az idős (a 65 éves és idősebb) korosztály létszáma itt a legnagyobb 

(17,9%). 

Ebben a városban van az összes óvoda és általános iskola valamivel több mint 10%-a, a 

szakiskolák 17%-a, a gimnáziumok 25%-a, és a szakközépiskolák 22%-a. Itt tanul az összes 

általános iskolás közel 13,5%-a, a szakiskolások 12,5%-a, a gimnazisták 25,6%-a, a 

szakközépiskolások 24,3%-a és a (nappali tagozatos) felsőoktatási hallgatók több mint 40%-a.  

 

Budapest oktatása a regionális adatok tükrében 

 

A következőkben áttekintést igyekszünk adni a hazai oktatás különböző szintjein a 90-es 

években tapasztalható fejlődés regionális és megyei különbségeiről – Budapest jellemzőit 

kiemelve.  

Először célszerű egy pillantást vetni a 90-es évek demográfiai folyamataira, az oktatás 

szempontjából releváns korcsoportok létszámának alakulására.  

Az élveszületések száma az 1975 évi 194 ezer fős – a „Ratkó gyerekek” gyerekei 

nyomán kialakult
127

 – csúcsról folyamatosan és megállíthatatlanul csökkent a 80-as és 90-es 

években is, s a 90-es évek végén 2000-es évek elején 100 ezer alatt stagnálni látszik (1998-

ban 97,3, 1999-ben 94,6, 2000-ben 97,6, 2001-ben 97,0, 2002-ben 96,8, 2003-ban 94,7 ezer 

fő volt.) 

Ennek következtében az óvodás korú és az általános iskolás korú népesség a 90-es 

években mindvégig, a középfokú iskolába járó népesség pedig a 90-es évek első harmadától 

csökkent, s csökken ma is. A felsőoktatási korú népesség esetében ez a tendencia a 90-es évek 

közepétől jelentkezik. 

1995 és 2002 között Budapest 3-5 éves népessége egy harmadnyival, a 6-13 éves 

népesség pedig valamivel több mint 22%-kal csökkent. Az óvodás korú népesség csökkenése 

legjelentősebb - 50 % körüli - a X., az V. és az I. kerületben volt, legkisebb – 20 % körüli – a 

II. és a XIX. Kerületben. A 6-13 éves, általános iskolai népesség az V. és VI. kerületben 

csökkent leginkább, több mint 40%-kal. 

 

 

 

                                                 
127

 Az 50-es évek elejének alacsonynak ítélt hazai termékenységén voluntarista módon - az abortuszok 

engedélyezésének drákói korlátozásával - segíteni akaró 1953-as kormányhatározat nyomán született nagy 

létszámú korosztályokat a korszak egészségügyi minisztere, Ratkó Anna után szokták Ratkó gyerekeknek 

nevezni. Az intézkedések hatására 1954-ben 220 ezer fölé emelkedett az élveszületések száma, ami a 

rendelkezések eltörlése után igen radikálisan csökkent – (tíz év múlva már alig több mint 130 ezer) Ezért 1973-

ban új népesedéspolitikai programot kezdtek, aminek célja egy stacioner népesedési helyzet megközelítése volt. 

Eszközei a terhességi, gyermekágyi segély és a családi pótlék lényeges növelése, és lakásellátási kedvezmények 

biztosítása, valamint az abortusz-rendszer mérsékelt szigorítása (de a korszerű fogamzásgátlás támogatása) 

voltak. Ugyanakkor az intézkedések időzítése igen szerencsétlen volt, ugyanis az éppen szülőképes korba került 

1953-55. évi születési hullám hatását erősített, - így 1974-75-ben egy második - bár mérsékeltebb - demográfiai 

hullámot produkált. Ezek a Ratkó gyerekek gyerekei. Ekkor – 1975-ben - az élveszületések száma meghaladta a 

190 ezret. Ezt követően azonban folyamatosan csökken, s a 2000-es években 95-97 ezer fő körül stagnálni 

látszik. A Ratkó gyermekek unokái már belesimultak a demográfiai apályba. 
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a. Az óvodai ellátás 

 

Országosan az óvodások száma 1999 és 2002 között 12%-kal, az óvodák száma pedig csak 

2%-kal csökkent.  

Miután a gyermekszám csökkenéssel nem csökkent azonos ütemben sem az óvodai 

csoportok, sem az óvodai pedagógusok száma, az egy csoportra jutó, és az egy pedagógusra 

jutó gyermekszám országosan csak 9%-kal mérséklődött 1990 és 2001 között. Ez azonban 

regionálisan jelentős különbségeket takar. A csökkenés nyomán mind az egy csoportra jutó, 

mind az egy pedagógusra jutó gyermekszám tekintetében Budapest és Győr-Moson-Sopron 

megye helyzete a legkedvezőbb, itt a legalacsonyabb ez a mutató, Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében pedig a legkedvezőtlenebb, azaz a legnagyobb. Az egy pedagógusra jutó óvodások 

száma a gazdasági fejlettséggel (azaz az egy főre jutó GDP-vel) szoros kapcsolatot mutat
128

: 

azaz az egyes területeken a gazdasági fejlettség növekedésével csökken az egy 

óvodapedagógusra jutó óvodások száma.  

A változások nyomán az egy óvodapedagógusra jutó, és az egy csoportra jutó ellátottak 

számát tekintve 1990 és 2001 között a megyék (beleértve Budapestet is) közötti 

egyenlőtlenség jelentősen növekedett, bár az egyenlőtlenség még mindig viszonylag kis 

mértékű
129

. 
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Az óvodák, az óvodás korú gyermekek és az óvodások számának alakulása 1990-2002 

 

Budapesten belül vizsgálva is azt tapasztalhatjuk, hogy a 2000-es évek elején a 

legalacsonyabb egy csoportra jutó ellátottat az I., az V., és XII. kerületben találjuk, - ezekben 

a kerületekben 20 fő alatt volt (2002-ben) az egy óvodai csoportra jutó ellátott. 1995 és 2002 

között az egy csoportra jutó ellátottak számának egyenlőtlensége a kerületek között 

növekedett
130

.   

Az egy pedagógusra jutó óvodások száma az V., VII., XII: kerületekben volt a 

legalacsonyabb (10 alatt 1999-ben). Ennek a mutatószámnak - az egy pedagógusra jutó 

                                                 
128

 A korrelációs együttható: -0,725101 
129

 A megyék adatait vizsgálva az egy pedagógusra jutó óvodás létszámra vonatkozó Gini index 1990 és 2001 

között 34%-kal, az egy csoportra jutó óvodások számára vonatkozó Gini index pedig több mint 60%-kal 

növekedett, bár az egyenlőtlenségek még ezt követően is viszonylag kicsik. 
130

 A Gini együttható 34%-kal nőtt 



 59 

óvodások számának - kerületek közötti egyenlőtlensége is növekedett, bár kisebb 

mértékben
131

. 

 

b. Az általános iskolai ellátás 

 

1990 és 2001 között az általános iskolai korú népesség létszáma 20%-kal csökkent, s bár az 

általános iskolai tanulók számának csökkenése egyes években eltért ettől (az iskolakezdések 

kitolódása, valamint a visszamaradók miatt) végül is a tanulók száma is közel 20%-kal 

csökkent a vizsgált időszak alatt. 

Regionálisan vizsgálva az általános iskolai gyermekek száma Budapest mellett 

Veszprém, Győr-Moson-Sopron, és Zala megyékben csökkent legjobban, legkevésbé pedig 

Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Pest megyékben. A gyermeklétszám csökkenése 

ellenére lényegében nem, vagy alig csökkent a pedagógusok száma, sőt több megyében 

növekedett is (pl. Pest megyében 115%-ra, Fehér megyében 106%-ra, továbbá Somogy, 

Hajdú-Bihar, és Bács-Kiskun megyében is néhány százalékkal).  

2001-ben az egy pedagógusra jutó tanulók száma Budapest mellett Zala, Somogy, Tolna 

és Győr–Moson–Sopron megyében volt a legalacsonyabb és Szabolcs-Szatmár-Bereg, Pest, 

Fejér és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben a legnagyobb. 

Az általános iskolai ellátás esetében is találunk a gazdasági fejlettség és az egy 

pedagógusra jutó tanulólétszám adatai között korrelációt, - bár az óvodáknál tapasztaltnál 

gyengébbet
132

 – tehát itt is igaz, hogy minél fejlettebb egy megye, annál kisebb az egy 

pedagógusra jutó tanulók száma.  

Ha egyenlőtlenségi mutatókkal vizsgáljuk az általános iskolai ellátást, akkor azt 

állapíthatjuk meg, hogy 1990 és 2001 között az egyenlőtlenség viszonylag kis mértékben – az 

óvodai differenciálódásnál jelentősen kisebb mértékben - növekedett a megyék
133

 között.  

Budapesten a XI., XII. és a VI. kerületben volt a legalacsonyabb az egy pedagógusra 

jutó tanulólétszám, és a XVII. Kerületben a legnagyobb (1999-ben). Budapesten az 

országosnál nagyobb mértékben növekedett az egyenlőtlenség. Az általános iskolai 

csoportokra jutó létszám kerületek közötti egyenlőtlensége jelentősen emelkedett
134

, de az 

pedagógusra jutó tanulók számának kerületek közötti egyenlőtlensége is erősen nőtt
135

. 

Összességében tehát az állapítható meg, hogy a gazdagabb megyékben, gazdagabb 

településeken jobbak az oktatási szolgáltatások mutatói. Ennek nyilvánvalóan az az oka, hogy 

ezek a gazdagabb települések, ill. megyék részint nagyobb önkormányzati bevételeik 

segítségével jobb feltételeket tudnak teremteni lakosságuk számára az oktatási szolgáltatások 

területén, részint a gazdagabb lakosság hajlamosabb nagyobb áldozatot vállalni, magán 

intézményekbe járatva gyermekeiket (amelyek kedvezőbb ellátási körülményeket nyújtanak 

azok számára). Miután, mint korábban láttuk növekszik az országon belüli gazdasági 

fejlettségi különbség, növekszik az oktatási ellátásban tapasztalható egyenlőtlenség is. Ezt 

úgy is fogalmazhatjuk, hogy miután növekszik Budapest gazdasági fejlettségi előnye, 

növekszik előnye az oktatási szolgáltatások ellátási mutatóit tekintve is. 

 

                                                 
131

 A Gini index 5%-kal emelkedett. 
132

 Korrelációs együttható: -0,4612 
133

 A megyék adatait vizsgálva az egy pedagógusra jutó általános iskolai tanuló Gini indexe 1990 és 2000 között 

17%-kal nőtt, s az egyenlőtlenség viszonylag kicsi mindvégig. 
134

 A Gini index 1995 és 2002 között 94%-kal nőtt. 
135

 A Gini index 35%-kal emelkedett 1995 és 1999 között. 
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c. Középfokú ellátottság 

 

A 90-es években a középfokú képzés struktúrája jelentősen átalakult: a középiskolák és a 

középiskolai tanulók száma növekedett, a szakmunkásképző iskolák tanulóinak száma viszont 

csökkent.  

A középfokú iskolai részvétel arányai iskolatípusonként jelentősen eltérő képet 

mutatnak.  

A gimnáziumi részvétel 1990-ben Hajdú-Bihar és Szabolcs megyékben volt a 

legmagasabb, - legalacsonyabb pedig Fejér és Vas megyékben volt. 2001-ben Pest és Baranya 

megye, valamint  Budapest vezette a rangsort  és Zala, Fejér valamint Vas megye zárta a sort. 

1990-ben a szakközépiskolai részvételi arány Fejér, Vas és Győr megyékben volt a 

legnagyobb, legalacsonyabb padig Szabolcs-Szatmár, Hajdú, Pest megyékben. Legmagasabb 

2001-ben Zala, Fejér, Heves, Vas megyékben, legalacsonyabb pedig Pest, Baranya, Békés 

megyékben és Budapesten volt.  

A szakképző iskolai részvételi arány 1990-ben Fejér, Zala, Vas és Győr-Sopron 

megyékben volt a legmagasabb és Szabolcs, Hajdú valamint Pest megyékben a 

legalacsonyabb. 2001-ben Zala, Fejér, Vas és Heves megyékben a legmagasabb,- Pest, 

Baranya és Tolna megyékben valamint Budapesten a legalacsonyabb. 

A 2000-es évek elejére tehát Budapest a gimnáziumi részvételi arányt tekintve az élre, a 

szakközépiskolai és a szakiskolai részvételi arányt tekintve a sor végére került. 

Ha a megyék középfokú iskolai ellátottságának polarizáltságát egyenlőtlenségi 

mutatókkal vizsgáljuk, azt állapíthatjuk meg, hogy az 1000 lakosra jutó középfokú tanulók 

számát tekintve az egyenlőtlenség 1990 és 2001 között csökkent
136

. Iskolatípusonként 

vizsgálva: az 1000 lakosra jutó szakiskolai és szakközépiskolai tanulók számának megyei 

egyenlőtlensége csökkent, viszont az 1000 lakosra jutó gimnáziumi tanulók megyék közötti 

egyenlőtlensége növekedett
137

. 

A tanuló-oktató arányt vizsgálva 1990 és 2001 között a szakiskolák esetében a megyék 

közötti egyenlőtlenség 70%-kal növekedett, a gimnáziumoknál valamivel több mint 10 %-kal 

növekedett, a szakközépiskolák esetében pedig közel 10%-kal csökkent. 

Végül is a középfokú iskolai képzés 1990-2001 közötti fejlődését egy – a csökkenő 

korosztályi létszámok mellett zajló - igen erőteljes kiterjedés valamint erőteljes 

átstrukturálódás jellemezte. Az egyes területeken ez az átstrukturálódás jelentős eltéréseket 

mutat a terület gazdasági fejlettsége és a felsőoktatási intézmények „szívóereje” miatt. A 

folyamat nyomán az egyes megyék közötti polarizáltság (az egy oktatásra jutó tanuló létszám 

tekintetében) mérsékelten növekedet.  

 

d. Felsőoktatás 

 

1991 és 2001 között a nappali tagozatos hallgatólétszám két és fél szeresére, az összes 

hallgató létszám pedig háromszorosára növekedett.  

Megyénként vizsgálva: a legnagyobb arányú hallgatólétszám-növekedést 1990 és 2001 

között Pest, Fejér és Nógrád megyékben, legalacsonyabbat pedig Csongrád, és Somogy 

megyékben találjuk. 

A 100 ezer főre jutó hallgatólétszám elég eklektikusan alakul, (Budapest, Hajdú-Bihar, 

Veszprém, Győr-Moson-Sopron)
138

. – részint a gazdasági fejlettség, részint az felsőoktatási 
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 A Gini index 16 %-kal csökkent. 
137

 Az előbbiek Gini indexe 82 %-kal csökkent, az utóbbi Gini indexe 20 %-kal növekedet. 
138

 A felsőoktatási részvételi hányad megyék közötti Gini indexe 1990 és 1999 között 23%-kal csökkent. 
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múlt határozza meg egy-egy terület felsőoktatási felfutását. Ez arra mutat rá, amit néhány 

oktatás-gazdász is hangsúlyoz
139

, hogy a felsőoktatás hazai fejlődését sokkal inkább a 

felsőoktatási intézmények öntörvénye, mint a gazdaság tényleges igényei mozgatják.  

 

 

Felsőoktatási intézmények megoszlása 

2004

Vidék

47%

Budapest

53%

 

A felsőoktatási hallgatók megoszlása 2004

Vidék

60%

Budapest

40%

 
 

A felsőoktatási intézmények és hallgatók megoszlása Budapest és vidék között 2004 

 

 

A felsőoktatási törvény mellékleteként felsorolt felsőoktatási intézmények 53%-ának van a 

székhelye Budapesten. A 18 állami egyetem közül 9, a 7 nem állami egyetem közül pedig 6 

budapesti székhelyű, tehát a 25 egyetem közül 15-nek, azaz az intézmények 60%-ának a 

fővárosban van a székhelye. A 13 állami főiskola közül 4, a 34 nem állami főiskola közül 

pedig 19 van a fővárosban, tehát a 47 főiskola 49%-ának van budapesti székhelye 

Az összes felsőoktatási hallgató 40 %-a jár budapesti székhelyű intézménybe, s az 

oktatók 46 %-a dolgozik ezekben az intézményekben. A hallgatólétszám jelentős kiterjedése 

és a felsőoktatási hálózatfejlődés ellenére lényegében ezek az arányok nagyjából egy évtizede 

változatlanok.  

Végül is a felsőoktatás – a jelentős kiterjedés és hálózatfejlődés ellenére – továbbra is 

alapvetően Budapest centrikus.  

 

e. A tulajdonosi szerkezet 

 

Budapest és a vidék oktatásának fenntartói szerkezete viszonylag jelentősen különbözik.  

Az egyik szembe tűnő különbség a fővárosi önkormányzat jelentősen nagyobb 

szerepvállalása a megyei önkormányzatokhoz viszonyítva. A másik szembe tűnő különbség, 

valamennyi iskolatípusban nagyobb a fővárosban az alternatív iskolák, illetve az ide járó 

tanulók aránya.  Budapest oktatásában a nem egyházi alternatív fenttartójú iskolák jelentősen 

nagyobb szerepet játszanak, mint az ország egészében. Ugyanakkor ez az egyházi fenntartású 

közoktatási intézmények esetében – kisebb mértékben ugyan – de fordítva van. 

Az alapítványi és magán személy által fenntartott szakiskolákba és középiskolákba jár 

az össze Budapesten tanuló diák több  mint 10 %-a, míg ugyanez az arány az ország egészére 
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 Lásd pl. Polónyi István – Timár János: Tudásgyár vagy papírgyár Új Mandátum, Budapest 2001 
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csak 6%. Az alapítványi és magánszemély által fenntartott általános és középiskolák több 

mint 40%-a Budapesten található. Ugyanakkor az egyházi fenntartású oktatási intézményekbe 

járó tanulók aránya alacsonyabb Budapesten, mint országosan.  

Úgy tűnik, hogy az egyház inkább vidéken tud nagyobb létszámot beiskolázni, - vagy 

úgy is fogalmazhatjuk, hogy az egyházi fenntartású közoktatási szolgáltatás iránt vidéken 

nagyobb a kereslet. Ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen a 2001-es népszámlálás adatai 

szerint az önmagukat valamilyen szinten és módon vallásosnak mondó emberek aránya 

Budapesten több mint 10%-kal volt alacsonyabb, mint az ország egészében - (a budapestiek 

közel 13%-kal kisebb része vallásos, mint a vidékieké). 

A nem egyházi alternatív iskolában tanulók magas arányát egyértelműen magyarázza az, 

hogy ezen iskolák alapvetően a jobb módú, középosztálybeli rétegek igényeit elégítik ki, s így 

nyilvánvalóan alapvetően a jobb módú fővárosban találnak keresletre. Például, ha a 

foglalkoztatottak társadalmi réteg szerinti megoszlását vizsgáljuk település típusonként azt – a 

nem igazán meglepő tényt - láthatjuk, hogy a felsőbb és középosztályhoz tartozó rétegek a 

községektől a nagyvárosok felé haladva egyre nagyobb hányadot képviselnek, s Budapesten a 

legszélesebb ezen rétegek aránya. 
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Az oktatási rendszer tulajdonosi szerkezete Budapesten és vidéken 

 

 

 

 Budapest Vidék 

2002/2003 Feladatellátási helyek Tanuló Feladatellátási helyek Tanuló 

 

Óvoda Álta-

lános 

iskola 

Szak-

iskola, 

speci-

ális 

szak-

iskola 

Közép-

iskola 

Óvoda Álta-

lános 

iskola 

Szak-

iskola, 

speci-

ális 

szak-

iskola 

Közép-

iskola 

Óvoda Álta-

lános 

iskola 

Szak-

iskola, 

speci-

ális 

szak-

iskola 

Közép-

iskola 

Óvoda Álta-

lános 

iskola 

Szak-

iskola, 

speci-

ális 

szak-

iskola 

Közép-

iskola 

Települési/kerületi önkormányzat 73,8% 69,8% 18,9% 22,5% 86,2% 81,7% 17,0% 27,8% 91,7% 87,4% 51,6% 51,7% 93,0% 87,5% 59,0% 63,1% 

Megyei/fővárosi önkormányzat 4,5% 12,0% 47,2% 35,4% 2,8% 8,9% 61,7% 47,0% 2,1% 4,7% 29,9% 16,8% 1,5% 4,3% 30,1% 17,7% 

Központi költségvetési szerv 4,2% 3,0% 4,7% 4,4% 3,8% 1,9% 3,4% 5,5% 1,5% 2,5% 3,8% 3,8% 1,9% 3,7% 2,4% 4,1% 

Egyház felekezet 2,7% 6,0% 3,8% 5,8% 1,5% 4,1% 0,8% 7,0% 2,0% 3,9% 3,3% 7,6% 1,9% 4,0% 2,4% 8,4% 

Alapítvány, természetes személy 12,1% 8,0% 17,9% 24,2% 4,4% 3,2% 13,7% 10,2% 2,5% 1,1% 9,4% 10,1% 1,5% 0,4% 4,9% 4,6% 

Egyéb 2,7% 1,2% 7,5% 7,7% 1,3% 0,3% 3,4% 2,4% 0,3% 0,5% 1,9% 10,0% 0,2% 0,2% 1,2% 2,2% 

Összesen  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 Budapest/Ország Vidék/Ország 

2002/2003 Feladatellátási helyek Tanuló Feladatellátási helyek Tanuló 

 

Óvoda Álta-

lános 

iskola 

Szak-

iskola, 

speci-

ális 

szak-

iskola 

Közép-

iskola 

Óvoda Álta-

lános 

iskola 

Szak-

iskola, 

speci-

ális 

szak-

iskola 

Közép-

iskola 

Óvoda Álta-

lános 

iskola 

Szak-

iskola, 

speci-

ális 

szak-

iskola 

Közép-

iskola 

Óvoda Álta-

lános 

iskola 

Szak-

iskola, 

speci-

ális 

szak-

iskola 

Közép-

iskola 

Települési/kerületi önkormányzat 9,8% 8,6% 6,9% 11,4% 13,7% 12,8% 4,0% 12,6% 90,2% 91,4% 93,1% 88,6% 86,3% 87,2% 96,0% 87,4% 

Megyei/fővárosi önkormányzat 22,7% 23,1% 24,3% 38,3% 24,6% 24,6% 22,8% 46,4% 77,3% 76,9% 75,7% 61,7% 75,4% 75,4% 77,2% 53,6% 

Központi költségvetési szerv 27,4% 12,5% 20,0% 25,4% 25,2% 7,3% 16,9% 30,6% 72,6% 87,5% 80,0% 74,6% 74,8% 92,7% 83,1% 69,4% 

Egyház felekezet 15,8% 15,5% 19,0% 18,3% 12,1% 14,0% 4,5% 21,6% 84,2% 84,5% 81,0% 81,7% 87,9% 86,0% 95,5% 78,4% 

Alapítvány, természetes személy 39,6% 46,4% 27,9% 41,3% 33,6% 55,3% 28,9% 42,2% 60,4% 53,6% 72,1% 58,7% 66,4% 44,7% 71,1% 57,8% 

Egyéb 55,6% 23,8% 44,4% 18,4% 54,1% 18,6% 29,0% 27,0% 44,4% 76,2% 55,6% 81,6% 45,9% 81,4% 71,0% 73,0% 

Összesen  11,9% 10,6% 16,9% 22,7% 14,6% 13,5% 12,6% 24,6% 88,1% 89,4% 83,1% 77,3% 85,4% 86,5% 87,4% 75,4% 
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Az iskolázottság, a foglalkoztatás és a kulturális ellátottság néhány jellemzője 

 

Budapest lakosságának iskolázottsága nyilvánvalóan nem csupán az oktatási ellátottság 

magasabb szintje miatt tér el az ország más részeitől, hanem a főváros gazdasági, 

foglalkozási, kulturális és tudományos vonzása miatt is.  

 

a. Iskolázottság 

 

A 15 éves és idősebb lakosság iskolázottsága a 2001 évi népszámlálás adatai alapján 

Budapesten 11,52 év, azaz mintegy 12%-kal magasabb, mint az ország egészére ahol ez 10,30 

év 
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Vidéki férf iak

Vidéki    nők

 
 

Az iskolázottság alakulása korcsoportonként lakóhely és nemek szerint 

 

 

Nemenként vizsgálva azt látjuk, hogy a budapesti nők iskolázottsága 11,24 év, az ország 

egészére pedig 10,05 év, a férfiak esetében 11,86 és 10,58 év.  

Ha megvizsgáljuk (az országos és a budapesti adatok különbségeként képezhető) vidéki 

nők és férfiak iskolázottságát, akkor azt találjuk, hogy a budapesti nők iskolázottsága kicsivel 

több mint 15%-kal magasabb mint a vidékieké (az előző 11,24 év, az utóbbi 9,77 év). a 

férfiaknál is ugyanekkora az arány, bár az ő iskolázottságuk kicsit magasabb (11,86 év és 

10,31 év).  

Ugyanakkor a korszerinti adatokat vizsgálva az is jól látszik, hogy a nők iskolázottsága 

mind Budapesten, mind vidéken a 40 évnél fiatalabb korosztályokban megelőzi a férfiakét. 

Például a 25-29 éves korosztályban a budapesti nők átlagos iskolázottsága 12,73 év a 

budapesti férfiaké pedig csak 12,40, a vidéken ugyanebben a korosztályban a nőké 11,32 év a 

férfiaké pedig 10,98 év. 
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b. A foglalkoztatás néhány jellemzője 

 

Budapest aránya a foglalkoztatottak arányát tekintve lényegében nem változott 1980 óta, - 

ugyanakkor jelentősen átalakult a foglalkoztatási szerkezet.  

Budapesten a vezető, az értelmiségi és az egyéb szellemi foglalkozásokban dolgozók 

aránya 2001-ben közel 60 % volt. A foglalkoztatottak közel 30%-a felsőfokú végzettséggel 

rendelkezett.  

Más oldalról az is látszik, hogy a diplomás foglalkoztatottak egy harmada és az 

érettségizett foglalkoztatottak egy negyede a fővárosban dolgozik. 

 

c. A tudomány és a kultúra 

 

A kutató, fejlesztő helyek számának – bár az elmúlt évtizedben közel 10%-kal csökkent - ma 

még mindig valamivel több mint 40%-a található Budapesten. A kutató, fejlesztő létszámnak 

több mint fele dolgozik a fővárosban, a kutató, fejlesztő ráfordításoknak pedig kétharmada 

kerül itt felhasználásra.   

A kulturális szolgáltatások, illetve azok keresletének – nevezetesen a mozi előadások és 

látogatások, illetve a színház előadások és látogatások – megyei jellemzőit vizsgálva 

egyértelmű Budapest jelentős előnye. Mind a mozi, mind a színházlátogatások több mint 

felére a fővárosban kerül sor. 

 

A kultúra néhány jellemzője regionálisan 2000-ben 

 

Régió ,megye Mozi 

előadás 

Mozi 

látogatás 

(ezer) 

Mozi 

látogatás 100 

lakosra 

Színház 

előadás 

Színház 

látogatás 

(ezer) 

Színház 

látogatás 100 

lakosra 

Budapest 192829 8183 455 6189 2087 1161 

Budapest adatainak 

aránya az összeshez, 

illetve az országoshoz 

52% 57% 318% 49% 53% 295% 

 

Érdemes persze azt is észrevenni, hogy a kulturális szolgáltatások kínálata és kereslete is 

alapvetően a gazdasági fejlettségtől függ – igen magas (0,8 feletti) korrelációt találunk az 

egyes megyék mozi előadásainak, ill. mozi látogatásainak száma és az egy főre jutó GDP-je 

között, továbbá az egyes megyék színházi előadásainak, ill. színházi látogatásainak száma és 

az egy főre jutó GDP-je között. 

 

A város belülről - kis budapesti városszociológia 

 

Persze Budapest, mint minden nagyváros szociálisan igen heterogén. Miközben a város 

gazdagodik, egyesek szerint egyre nőnek a városon belül az egyenlőtlenségek. „Budapest 

jelenlegi gazdagodásának, amely nem utolsósorban a nyugati tőke beruházási készségén 

alapszik, súlyos szépséghibája, hogy erősíti a szociális egyenlőtlenséget és ennek 

elviselhetetlenségét. A városban egyre több az áru és a pénz, e téren hatalmas lépésekkel 

halad előre, mentálisan azonban megrekedt, nem fejlődik. Növekedése szervetlen, 

előrehaladása vak”. (Droste, W 1996) 

Budapest gazdag, elegáns, magas presztízsű részei főleg Budán, a zöldövezeti, 

hegyvidéki részeken vannak. A pesti oldalon is találunk magas státusú területek, a 
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belvárosban, a Duna parti részeken, a Parlament környékén, az Újlipótvárosban, egyes un. 

jobb, többnyire öröklakásokból álló belső lakótelepeken is. A szegényebb, alacsony státusú részek 

főleg a város peremkerületein, így Angyalföldön, Újpesten, Pestimrén, Pesterzsébeten, 

Csepelen, Rákospalotán, Kőbányán, Budafokon vannak. A belváros határán, a Nagykőrút 

külső pereméhez kapcsolódó erősen leromlott részeken, így a Józsefvárosban, a 

Ferencvárosban is rábukkanhatunk alacsonyabb társadalmi összetételű részekre. (Csanádi-

Ladányi (1992), Szirmai (1994)) 

Külön elemzést kívánna a budapesti lakótelepek világa. A hazai lakások nagyjából 20 

%-a lakótelepen
140

 található, ez több mint 750 ezer lakás. Ezen „panel lakásoknak
141

” mintegy 

harmada Budapesten van. A lakótelepek státusa sem egyforma. 

Ha „megvizsgáljuk a >A lakótelepek a lakóteleptípusok szerint 1990< című térképet, 

látható, hogy a különböző státusú lakótelepek nem véletlenszerűen helyezkednek el Budapest 

területén. Hegedűs és Tosics nyomán belső és külső lakótelepi gyűrűről is szokás beszélni, 

azonban talán jobban kifejezi a valódi helyzetet, ha a térképen látható képzeletbeli vonaltól 

délkeletre eső részt különítjük el az északnyugatitól. Ugyanis a délkeleti részen lévő 

lakótelepek egy-egy kivételtől eltekintve mindannyian az alacsony és nagyon alacsony státusú 

típushoz tartoznak. Míg a másik oldalon lévőkről inkább az mondható, hogy itt (egy 

kivétellel) nem találkozhatunk a nagyon alacsony státusú csoportba tartozó lakóteleppel, 

illetve az alacsony státusúhoz tartozóból is csak néhány van itt. A legmagasabb státusú 

lakótelepekről csak megemlítjük azt a közismert tényt, hogy néhány kivételtől eltekintve a 

budai oldalon helyezkednek el.„ (Csizmady 1996) 

Csizmady (1996) lakásárak alapján végzett elemzése jól mutatja a lakótelepek rangsorát: 

a magasabb státusú pólus élén a Pók utcai lakótelep, a legalacsonyabb státusú póluson a 

Havanna lakótelep. 

A lakótelepi státus szoros összefüggésben van az iskolába járó gyermekek jellemzőivel 

is. „Azok a lakótelepek, ahol a cigánynak mondott gyerekek aránya magas, leginkább a VIII., 

X., XIII. és XXI. kerületekben helyezkednek el. A II. és XII. kerületben lévő lakótelepeken 

pedig egyetlen cigány gyermek sem lakik.” (Csizmady 1996) „A budai oldal magas státusú 

részén lévő lakótelepeken szinte egyáltalán nincs szegénynek mondott gyerek, illetve az 

arányuk minimális….” (Uo.) Ugyanakkor a pesti oldalon a IV., VIII., XIII. és XXI. 

kerületetek lakótelepeinek több, mint felén 10 százalék feletti a szegény gyerekek aránya, s a 

XIII. kerületben koncentrálódnak a legszegényebb lakótelepek. (Uo.) Egyébként itt a 

legmagasabb a munkanélküliek aránya is. 

A kerületek jelentősen eltérnek egymástól a lakó (éjszakai) és a nappali népesség 

arányát tekintve. Azokat a kerületeket hol a lakónépesség jelentősen magasabb mint a nappali 

népesség alvó városrészeknek, kerületeknek szokták nevezni. Ilyen pl. a XV, XVI, XXII, XIX 

és XVII kerület. Fordított a helyzet pl. az V, IX, és VI. kerületekben, ahol jelentősen 

magasabb a nappali lakosság, az itt található munkahelyekre, az iskolákba jelentős a más 

területekről bejárók aránya. Az V., IX, VIII, VI. és XI  kerületek  különösen magas a más 

területekről bejáró tanulók aránya – ezek Budapest iskolavárosa(része)i. 

A 2001-es népszámlálás adatai szerint legmagasabb a felsőfokú végzettségű lakosság 

aránya a XII., a II., az I., a XI. és az V. kerületben, - a legalacsonyabb pedig a XV.,  a XVIII., 

a XX., a XXI., és a XXIII. kerületben. A legmagasabb és a legalacsonyabb egy főre 

iskolaévvel rendelkező kerület  között majdnem három év a különbség. 

 

 

                                                 
140

 A lakótelep, általában házgyári technológiával épített középmagas és magas lakóházak, házsorok együtteséből 

álló lakóövezet 
141

 A panel: házgyárakban előregyártott falszerkezeti elemekből épített lakást jelent, amelyek zöme a 70-es és 

80-as években épült. Meg kell jegyezni, hogy a lakótelepi lakásoknak csak kevesebb, mint két harmada panel.  
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A lakosság iskolai végzettsége az egyes kerületekben 

 

 Általános iskolai végzettség Középfokú végzettség Felsőfokú 

végzettség 

 

Egy főre jutó 

iskolaévek 

száma 
0 

osztály 

1-7 

osztály 

8 osztály Érettségi 

nélkül 

Érettsé-

givel 

XII. kerület 1,3% 8,4% 10,9% 7,3% 27,2% 44,9% 12,46 

II. kerület 1,1% 8,8% 11,0% 8,0% 26,5% 44,7% 12,44 

I. kerület 1,1% 8,5% 12,7% 7,8% 27,6% 42,3% 12,29 

XI. kerület 1,6% 8,7% 15,2% 10,5% 29,4% 34,7% 11,80 

V. kerület 0,8% 9,4% 18,2% 12,0% 26,9% 32,7% 11,61 

VI. kerület 1,3% 11,7% 20,5% 12,9% 27,3% 26,3% 11,01 

XIV. kerület 1,0% 11,0% 19,7% 12,2% 30,3% 25,8% 11,12 

III. kerület 1,4% 10,3% 18,9% 14,6% 29,6% 25,2% 11,11 

XIII. kerület 1,5% 10,7% 20,4% 13,5% 29,4% 24,5% 10,99 

IX. kerület 1,3% 12,3% 23,5% 13,9% 26,6% 22,5% 10,69 

VII. kerület 1,4% 13,0% 22,9% 14,4% 26,8% 21,6% 10,61 

XXII. kerület 1,5% 12,5% 20,1% 16,3% 28,6% 21,1% 10,71 

XVI. kerület 1,2% 12,4% 19,0% 15,7% 31,1% 20,6% 10,77 

VIII. kerület 2,1% 13,1% 26,0% 14,7% 25,1% 19,1% 10,29 

IV. kerület 1,3% 12,2% 20,7% 18,2% 29,6% 17,8% 10,55 

XIX. kerület 1,3% 11,3% 21,7% 17,5% 31,5% 16,8% 10,58 

X. kerület 1,4% 11,7% 24,7% 18,1% 28,1% 16,0% 10,37 

XVII. kerület 1,3% 13,7% 21,0% 19,0% 29,9% 15,2% 10,34 

XV. kerület 1,2% 13,2% 23,8% 17,3% 29,5% 14,9% 10,26 

XVIII. kerület 1,5% 13,2% 23,1% 18,0% 29,8% 14,4% 10,24 

XX. kerület 1,4% 13,0% 26,1% 18,0% 28,4% 13,1% 10,09 

XXI. kerület 1,3% 12,6% 24,1% 20,4% 29,3% 12,3% 10,16 

XXIII. kerület 2,0% 16,6% 25,2% 18,6% 26,0% 11,6% 9,70 

Kerület megjelölése nélkül 0,9% 10,3% 48,2% 27,3% 11,7% 1,6% 8,93 

Főváros összesen 1,4% 11,5% 20,3% 14,7% 28,8% 23,4% 10,90 

Megjegyzés: Felsőfokú végzettség adataiban oklevéllel rendelkező és oklevél nélküli felsőfokú végzettség együtt 

Forrás: Népszámlálás 2001 KSH (Egy főre jutó iskolaévek száma saját számítás) 

Befejezésül 

 

Budapest Magyarország legnagyobb és leggazdagabb városa. A főváros legszegényebb 

kerülete is gazdagabb az országos átlagnál. A leggazdagabb kerületei - a II., a XII., az I. és a 

XI. kerület, s - „a budai oldal” után - a pesti V. kerület pedig egyben az ország leggazdagabb 

település(része)i is
142

. Ezek a különbségek egyértelműen tükröződnek az oktatási – és a 

kulturális - szolgáltatásokban is.  

Persze nem a budapesti gazdag kerületek csodáival van a baj, - hanem a másik pólus 

lemaradásával. 

A PISA 2000 vizsgálat alapján közismert
143

, hogy a magyar tanulók eredményei a 

családi háttér, és a lakóhely szerint sokkal polarizáltabbak, mint sok más ország esetében, - 

tehát a magyar oktatás nem képes kompenzálni az ezen tényezőkből származó 

egyenlőtlenségeket. Persze teljes kiegyenlítést soha sem lehet elérni, - de a lemaradási olló 

csökkentése nélkülözhetetlen lenne, mert a polarizáltság egyre elviselhetetlenebb. 

 

Budapest kelleme oly dús, 

Csupa kurva, csupa koldus, 

                                                 
142

 A Gfk Piackutató intézet vásárlóerő felmérése szerint „Telkitől…” (2003) 
143

 Lásd Vári és társai (2002) 
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Csupa odvas kapualj - Csitt! 

Csupa hajléktalan alszik. 

Ferencz Gyõzõ Budapest 

világváros (részlet)
144
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5. A szakmai képzés és a szakmai műveltség átalakulásai 

 

 „A korábbi, főként a premodern társadalmakban nagyra 

becsülték az idős embereket, mert rengeteg felhalmozott 

tapasztalattal rendelkeztek….. Ma ellenben kimondottan 

hátrányos, ha valaki régebbi és mára elavult ismeretek 

birtokában van, mert ez nehezíti az újak megszerzését.”
 
 

Fehér Márta 
145

 

 

Ezen írás célja, hogy az iskolai oktatás és a szakmai műveltség kapcsolatának illetve a 

szakmai műveltség néhány sajátosságát elemezze alapvetően közgazdasági aspektusból, 

illetve - ami nem biztos, hogy teljesen ugyanaz – közgazdászok, közgazdasági teoretikusok és 

néhány más gondolkodó véleménye alapján
146

. 

Mindjárt az elején érdemes egy terminológiai problémára kitérni, arra, hogy mi is az a 

szakmai műveltség, miről beszélni fogunk. Másokkal együtt a közismert hazai munkagazdász 

Rimler Judit is (Rimler 2003) rámutatott, hogy a munkaerő legáltalánosabb jellemzője az 

iskolázottság, a műveltség, a tanultság (angolul: schooled, educated, trained, cultured), amikor 

azonban a munkaerő szaktudásáról beszélünk akkor a skill (ügyes, jártás, szakavatott, 

gyakorlott, szakképzett, szakismerettel vagy mesterségbeli tudással rendelkező) kifejezést 

használjuk
147

. 

A továbbiakban a szaktudásról, illetve a szakműveltségről a fenti értelemben fogunk 

beszélni. 

 

A szakmai műveltség a korai időkben 

 

A történelem hajnalán a népesség meghatározóan földművelésből, gyűjtögetésből, 

halászatból, vadászatból élt, így a „szakmai műveltség” fogalmunkkal a megélhetéshez, 

túléléshez szükséges fogásokat, gyakorlatot, az eszközök elkészítésének és használatának 

ismereteit, a természeti megfigyeléseket stb. írhatjuk le. Ez persze ekkor még – hivatásos 

pedagógiai gondolkodók és közgazdászok nem lévén - alig választható le az „általános 

műveltségtől”. Az „úgynevezett barbár társadalmaknál, vadászoknál, pásztoroknál és még a 

földmívelőknél is ….. az emberek foglalkozásának sokoldalúsága minden embert arra 

kényszerít, hogy kifejlessze képességeit és hogy oly eszközöket találjon ki, melyekkel a 

folytonos nehézségeket le tudja küzdeni.” (Smith 1940: 295. o.) Ez a tudás a falu közösségé, 

ott keletkezik és ott is használják fel és a gyenge közlekedés miatt nagyon lassan terjed. A 

város azonban más mint a falu. 

                                                 

Az írás eredeti változata az Educatio 2004/2 számában jelent meg 

145 Fehér Márta megjegyzése Információ és tudás a társadalomban Kerekasztal-beszélgetés Új Pedagógiai 

Szemle 2003. június 

146 Köszönettel tartozom Kozma Tamásnak és Sáska Gézának az írással kapcsolatban elmondott 

véleményükért, s tanácsaikért 

147 Mint írja: „A be skilled in doing something azt jelenti, hogy ügyes, jártas, gyakorlott valamiben, jól ért 

valamihez, és a be skilled in an art értelme: mesterségbeli/szakmai tudással rendelkezik, ért valamilyen 

szakmához/ mesterséghez. A skill tehát egyértelműen utal nemcsak a munkát végző személy ügyességére, 

tapasztalatára, tudására, de arra is, hogy miben, milyen szakmában, milyen tevékenységben éri ezeket el..” 

(Rimler 2003) 
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Az ókori görög (pontosabban athéni) nevelésben, - amelynek alapvető célja a "jó 

poliszpolgár" nevelése volt, - a városi közösség egészének közösségi tudatát építő általános 

műveltség mellett természetesen kiemelt szerepet kapott a városi munkamegosztás alapját 

jelentő hierarchizált szakmai műveltség és természetesen a katonai mesterségben való 

jártasság kialakítása is. Ennek átadása persze még ekkor is meghatározóan a család feladata 

volt, a mesterségek ismeretei, fogásai apáról-fiúra hagyományozódtak. (Pukánszky - Németh 

1996). 

De csakhamar elkülönültek a tevékenységek, és kialakultak a kizárólag a kézműves 

műhelyek és a kézműves foglalkozások, s ezzel együtt a szakmai képzés, amelyet a mesterek 

irányítottak. A tanulók (inasok, tanoncok) fokozatosan ismerkedtek meg a munkafogásokkal, 

és a kézműves életmóddal, értékrenddel, több évnyi szakmai tanulás (és persze ingyenes, vagy 

igencsak alulfizetett munkavégzés) és szocializáció után váltak képessé és a közösség 

megítélése szerint alkalmassá az önálló tevékenykedésre. Márha nem rabszolgákról van szó. 

Az Ókori manufakturák szervezeti rendje a betanított munkák láncolatából állott, s ennek 

megfelelően a legteljesebb szakműveltséggel csak azok rendelkeztek, akik nemcsak egy-egy 

munkafázist, hanem a termelés egészét voltak képesek átlátni.  

Jóval később a szakmai nevelés feladatait a céhek és az egyetemek vették át
148

. Mint 

Adam Smith az 1700-as évek közepén írja: "Nyilván már ősidők óta egész Európában a 

legtöbb elismert céhben hét esztendő a kialakult szokásos tanoncidő. Hajdanában az elismert 

céheket universitásoknak nevezték, ami valóban a helyes latin elnevezése mindenféle 

testületnek. A kovácsok universitása, a szabók universitása, stb. olyan kifejezések, amelyekkel 

minduntalan találkozunk ősi városok régi okleveleiben” (Smith, A. 1992. Im. 130. o.) Ha jól 

értem Smith-t a kovácsok universitása magában foglal mindent (általános és szakmai tudást, 

szakmai fogást és erkölcsöt) amit a kovácsoknak tudni kellett
149

. 

A szakmai műveltségnek ez a fajtája – amit a mesterek, a céhek, az universitások – 

adnak át tanulóiknak alapvetően a szakma művelését célzó fogások, ismeretek. Mindezek 

mellett legalább ilyen fontos a szakma minőségi és erkölcsi szabályainak átadása, valamint e 

szervezet belső rendjének, moráljának, áthagyományozása is
150

.  

Az intézményes oktatás első jelentősebb kiterjedése a keresztény egyházak hasadásával 

együtt járó ideológiai és hatalmi küzdelmek terméke. A XVI-XVII századtól a katolikus és 

protestáns egyházak „lelkekért való harca” nyomán kezdtek el kifejlődni a hatékonyabb és 

tömegméretű tanítást, nevelést szolgáló oktatási módszerek és szervezeti keretek. Azonban 

nem ez, hanem a felvilágosodás racionalizmusa hozza létre formális iskolázási rendszereket. 

A tankötelezettség bevezetése, az állami népoktatás megteremtése e korszak szülötte. Ennek a 

                                                 
148 Az első céhek a XI-XII. században alakultak, majd sorozatosan jönnek létre Nyugat- Európában 

149 Így folytatja Smith. „Amikor az első olyan sajátos testületeket alapították, amelyeket ma egyedül illetünk az 

egyetem névvel, akkor a tudás mestere fokozat elnyeréséhez szükséges tanulmányi időt nyilván az ősibb testületi 

szervezettel bíró közismert iparok tanoncidejének a mintájára állapították meg. Megfelelő képzettségű mester 

keze alatt eltöltött hét esztendő munkája kellett ahhoz, hogy valaki valamilyen mindennapos mesterségben maga 

is mesterré legyen és tanoncokat tarthasson. Ugyanígy megfelelő képzettségű mester keze alatt eltöltött hét évi 

tanulás kellett ahhoz, hogy valaki a tudományok terén maga is mesterré, tanítóvá, illetve doktorrá legyen (hajdan 

azonos értelmű szavak), és tanítványok és tanulók (eredetileg szintén szinonimák) most már tőle tanulhassanak." 

(Smith, A. 1992. Im. 130. o.) 

150 „[A céhek] korlátozták az egy-egy mester által felfogadható legények és inasok számát. A jó erkölcsök s 

különösen a családi élet előmozdítása kedvéért általános szokás volt, hogy csak nős legény lehetett mester, a 

nőtelenek pedig az egész céh felügyelete alatt állottak. Erkölcsi kihágásokért büntetést szabtak az illetőre, nem 

ritkán egy időre, vagy örökre kizárták őt a céhből. Hogy az iparág tökéletesedjék, a legényeket vándorlásra 

kényszerítették s utjok alatt pénzzel is segélyezték a vándorlókat. Minden céhnek volt szállója (Herberg) ahol a 

vándorlók ingyen kaptak szállást és útravalóul valami csekély pénzösszeget; ha pedig valahol meg akart 

állapodni, munkát szereztek számára”. Pallas Nagylexikon  
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folyamatnak a végeredménye az alulról, vagy az állami intervencióval kiépülő tömegoktatás 

Európában és Amerikában a XVIII–XIX században
151

. 

A kialakuló népoktatástól sokféle hasznot reméltek. Most ismét egy klasszikus 

közgazdász szemüvegén keresztül érdemes megnéznünk mifélét. Az 1700-as évek végén 

Malthus így ír: "Ha az idők folyamán a közgazdaság legegyszerűbb törvényeiből egy néhány 

hozzáadatnék az ezen iskolákban adott oktatáshoz, a társadalom haszna csaknem 

kiszámítható volna." Ehhez a gondolathoz lábjegyzetben hozzáfűzi: "Smith Ádám javasolja, 

hogy a mértan és erőműtan elemi részei tanítassanak a községi általános iskolákban, és én azt 

gondolom, hogy a piacot uraló közönséges elvek megtanítása jelentékeny haszonnal járna. 

Bizonnyal oly tárgy az, mely miután igen közelről érdekli a nép alsóbb osztályait, 

valószínűleg felköltené figyelmüket " (Malthus, T. R. 1902. 2. számú lábjegyzet az 514-515. 

oldalon). Jó lesz tehát a népnek, ha újszerű ismereteket tanul, az ipari forradalom korában a 

gőzgépekről és a mérést, s a piaci alapokra átrendeződő új világban a kapitalizmus elemi 

mozzanatait. Ez a fajta szakműveltség víziója elválaszthatatlanul hordozza a szakmai-

gyakorlatiasságot és az új társadalmi berendezkedés elfogadtatását.  

John Stuart Mill (az 1800-as évek második felében) lelkesen támogatja a szegények, 

azaz a nép iskoláztatását, amely szerinte jóval többnek kellene lennie az olvasni, írni és 

számolni tanításnál. Fontosnak tartotta megtanítatni őket az új, a kapitalista értékekre is; 

szerinte a társadalom műveltebb részének kötelessége megtanítatni az ország műveletlen 

állampolgárait, hogy miként boldoguljanak az üzleti életben. "Lehetetlennek látszik előttem, 

hogy a képzettség és szabadság szeretetének gyarapodása a munkásosztályoknál ne lenne 

egyszersmind ugyanazon megfelelő józan ésszerűséggel összekötve, mely az előrelátó 

életmódban nyilatkozik meg" (Mill, J.,S. 1874. 85. o.). 

Tehát egyik oldalról a céhes képzés – majd az ebből kialakuló inas képzés, s még 

későbben a formális és piacszerűen végzett szakképzés – a szűken vett szakmai műveltség 

mellett mindig igyekezett erkölcsi értékeket is átszármaztatni, bár ezek tantárgyakká igen 

ritkán szerveződtek. Másik oldalról a kötelező népoktatás az írás olvasás mellett az elvont 

általános művelést mindig is kiegészítette, s magába olvasztott valamilyen szakmai 

műveltséget, például a kártevők irtásáról, a gyümölcsfák metszéséről, a sebek kezeléséről és 

így tovább. 

 

Az indusztrionális kor szakmai műveltsége 

 

Az ipari forradalom azután szétzilálja a céhrendszert, s a XVII. – XVIII században még a 

manufaktúrák, később a gyárak veszik át a termelést, s a szakképzést is, s ezzel együtt 

megváltozik a ’helyes’ szakképzésről alkotott nézetek is.  

Az ipari forradalom kezdetét a XVIII. század közepétől szokták számítani. Elsők között 

a textiliparban, azon belül is a pamutiparban történt radikális megújulás: elég 1733-ban a 

repülő vetélő, majd később a fonógép, s a mintás szövésre alkalmas gép feltalálására 

utalnunk.  

Ezt követte időben a „gőz forradalma” Newcomen, majd Watt gőzgépe 1769-ben 

kezdett el működni. Fulton gőzhajója 1809-ben futott ki. A bányagépek és a kohászat 

fejlődése majd későbben a gépgyártás megújulása (a gépgyártó gépek megjelenése, az 

esztergagép feltalálása, a fúró-, gyalu- és marógépek megjelenése) a gőzgépek teremtette 

lehetőségek megvalósulásai.  

Az ipari forradalom agrárforradalmat is magával hozott. Tökéletesítették az ekét, a 

hagyományos emberi és állati erőre támaszkodó munka egyre nagyobb hányadát gépek veszik 

                                                 
151 Lásd erről: Halász Gábor (2000), Nagy Péter Tibor (1999), Sáska Géza (2002) 
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át, a gőzeke, majd a vető- és aratógépek. Mind ezzel együtt a mezőgazdasági technológiában 

jelentős változások következtek be, mint például a vetésforgó, a belterjes istállózó 

állattartás
152

. Mindez nagyobb termelékenységet hoz, s kevesebb emberrel is több termelési 

eredményt lehetett elérni.  

A társadalom szerkezete átalakult. A parasztság jelentős tömegei áramlottak az ipar, a 

kereskedelem, a tengerhajózás és szállítás területére. Felbomlásnak indult a feudális korszak 

társadalmi szerkezete. Nőtt a vállalkozók száma, nőtt a burzsoázia társadalmi aránya és súlya. 

A munkásság száma és aránya is egyre jelentősebb
153

. Erősen növekszik a középrétegek 

súlya, aránya is: a középparasztság, az értelmiség, az ipari-kereskedelmi vállalkozók, a 

szakmunkások, és az úgynevezett fehérgalléros munkások (munkahelyi vezetők, 

előmunkások).
154

 

A kialakuló indusztriális korszak új eleme a gyár, amely nemcsak a termelés új és 

hatékony módja, hanem új kultúra is, amelyet vagy meg lehetett tanulni, vagy el lehetett 

utasítani, de mindenképpen idegen: a régi fajta szakmai műveltséget leértékelte és átszabta. 

„A munkamegosztás fejlődésével a munkájukból élők legnagyobb részének, azaz a nép nagy 

tömegeinek foglalkozása gyakran csak néhány, egy vagy két igen egyszerű műveletre 

korlátozódik. ..” (Smith 1940: 294. o.) Majd a korábbi állapotokkal összevetve mondja Smith, 

hogy a gyár kultúrája mennyire eltorzítja ez az embereket gondolkodását, szellemét (Smith 

1940: 295. o.). A melegséget és biztonságot adó patriarchális céhes világ felől közeledve tehát 

kultúrálatlan, hideg, számító, alá és fölévetettséggel terhelt és ezért embertelen a gyár.  

Nem a megvetett kispolgárokban, közülük a szakmunkásokban, hanem a gyári 

munkamegosztás legalján élőkben, tehát a képzetlenebb betanított munkásokban látja sok 

szocialista, köztük a leghíresebb Marx, annak az osztálynak a tagjait, akiktől nemcsak a 

munka elembertelenítő hatásának felszámolását várták, hanem egy soha nem látott új 

társadalom felépítését is, amelyben az ember lényege a maga teljességében fog kibontakozni. 

A dialektikus gondolkodás szerint éppen a gyár teremti meg azt az osztályt, amelyik úgy fog 

nevelni, hogy a termelés is növekszik, még sincs elidegenedés. Mint írja:„A 

gyárrendszerből… kisarjad a csírája a jövő nevelésének, amely minden gyermek számára egy 

bizonyos koron túl összekapcsolja majd a termelő munkát az oktatással és a tornával, 

nemcsak egyik módszerként a társadalmi termelés fokozására, hanem egyetlen módszerként a 

mindenoldalúan fejlett emberek termelésére” (Marx, K 1975: 252.o.). A fizikai (a termelő) 

munka, a szellem (az oktatás) és a test (torna) művelésének elválaszthatatlan egysége az, ami 

a jobb jövőt hordozza. A szakképzést és az általános művelődést valamint a testnevelést 

együtt kell kezelni az iskolában, ha a személyiség totalitását akarjuk elérni – a Marxi 

elképzelés szerint.  

De a szakképzés, az inasképzés nem sokat változik, minimális az alapműveltség, s a 

gyárban megtanult szakmai fogásoknak van jelentősége. Az inas, vagy tanoncképzés heti egy 

                                                 
152 Az ipar és mezőgazdaság technikai forradalma a termelékenység forradalmát hozta, s ennek nyomán az egy 

főre jutó bruttó nemzeti termék Európában 1800 és 1910 között több mint két és félszeresére nőtt, ami igen 

jelentős növekedés, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a lakosság száma is több mint kétszeresére emelkedett. 

(Berend T. I. – Ránki Gy 1987) 

153 „ …. gyermekek tömege dolgozott látástól vakulásig a mindent felfaló gép mellett. Nők tízezrei váltak a 

gyárak rabszolgáivá. Embertelen munkakörülmények, nevetséges munkabérek mellett, rongyokban, éhesen, 

állandó élet- és sérülésveszélynek kitéve termelték a fonalat” – írja Berend T és Ránki (1987: 104. oldal) 

Hozzáteszik azt is, hogy „Nem állíthatjuk, hogy a kisiparban dolgozó munkások körülményei jobbak lettek 

volna. …. A vita az ipari forradalom elnyomorító hatásáról máig folyik. A kapitalizmus rendszerének 

szükségszerű, de csak átmeneti velejárója volt-e ez, vagy pedig a tőkefelhalmozás emeltyűje, amely 

tőkefelhalmozás végső soron a nagy áttörést – technikai, gazdasági, sőt még szociális értelemben is elősegítette.” 

(Im. Ugyanott) 

154 Lásd erről pl. Berend T. Iván – Ránki György (1987) 
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napos képzést jelentett, a hét többi napján végzett 10-12 órás munka
155

 mellett. Például 

Magyarországon az 1872. évi 8. törvény írja elő először, hogy az iparosmestereknek 

tanoncaikat a tanonciskolába kell küldeni. Az 1877-ben megjelent első tanonciskolai 

szabályzat heti 11 órát írt elő, három évfolyamon, amit 1882-ben 7 órára csökkentettek (3 óra 

rajz, 2 óra olvasás és fogalmazás, 2 óra számtan és mértan tanítására). A tanonciskolák 

megszervezése és fenntartása egyébként az 1884. évi 17. törvény szerint a városok és 

községek kötelessége volt. (Illés Lajosné 1997)  

A középosztály iskoláiban ugyanakkor (régi)új törekvéseknek lehetünk tanúi. A 19-20 

századfordulón John Dewey iskolájában a gyermekeket az életre akarják felkészíteni. Dewey 

szerint az iskolának olyannak kell lenni, mint az életnek. Az ismeretszerzés készségét, 

problémamegoldó képességet kell elsajátítania a gyermeknek. A "tankönyviskola" helyett 

olyan iskolára van szükség, amely szoros kapcsolatban van környezetével. Ez az iskola 

kölcsönhatásban áll: a gyermek otthoni környezetével, a természettel, az üzleti élettel és a 

termeléssel, valamint, a tudománnyal. Ebben az iskolában kiemelkedő szerepe van a 

laboratóriumoknak, műhelyeknek, műtermeknek, zenetermeknek, s az iskolai tevékenység 

szerves részét alkotja a konyha és az ebédlő, valamint a könyvtár és a múzeum is. (Pukánszky 

- Németh 1996) Ebben az amerikai pragmatikus iskolában is kulcsszerepe van a gazdasági, 

üzleti ismereteknek 

De ez már a 20 század, ami jelentős változásokat hozott a szakképzés társadalmi 

szerepében. 

 

a. Szakműveltség a szovjet típusú tervgazdaságban 

 

A világ azonban 1917 után két irányban haladt. 

Számos anti-kapitalista gondolat, de főként Marxé volt a szovjet típusú oktatás 

átszervezésének elvi hivatkozási pontja. A praxis azonban ettől jelentősen eltért, hiszen a 

gazdasági válság és később az erőltetett iparosítás idején a személyiség teljességének 

koncepciójából a munka mozzanatát emelték ki a gyakorlatban, de a pedagógiai 

elméletalkotásban sohasem függesztették fel a marxi elvek hirdetését. Lunacsarszkij az 

Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottság 1920-as ülésszakán már azt hangsúlyozta, 

hogy „…Marxnak azt a gondolatát helyezzük előtérbe, hogy az oktatást szükségszerűen 

szorosan össze kell kapcsolni a munkával, természetesen a legtökéletesebb, a leghatékonyabb, 

vagyis a gyári, nagyüzemi munkával” (Turcsenkó, V. 1975 : 152. o.). 

Az elvek szerint a szakképzett ember a hatalmat gyakorló munkások és parasztok 

közösséggének tagja, a gyakorlatban azonban kvázi állami tulajdonban álló munkaerőként 

jelent meg, amivel a hadigazdálkodásból kifejlődő központi gazdálkodás rendelkezett. Ez a 

rendszer a tervutasításos gazdaságirányítási rendszer keretei között él tovább, a gyors 

fejlesztés, az erőltetett ütemű ipari, nehézipari fejlesztés következményeképpen. Az 

államszocialista gazdaságirányítási rendszerben későbbiekben finomabb szabályozó 

eszközöket használtak, aminek következtében a központi tervezés és a vállalatok érdekei 

közötti különbség nyíltabbá vált, az alkuk nagyobb teret és jelentőséget kaptak.  

                                                 
155 Magyarországon a 27 496/1884. számú miniszteri rendelet szerint a 14 éven felüli tanoncok napi 12 óra, az 

ennél fiatalabbak napi 10 órai munkára kötelezhetők mesterük műhelyében. 
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b. A központi tervezés logikája
156

. 

 

A szovjet típusú oktatás irányításában és finanszírozásában mindvégig meghatározó súllyal 

jelentek meg az államszocialista, erőforrás-korlátos gazdaság preferenciái. Az oktatás 

ráfordításainak tervezésénél a központ a termelőszolgáltatások tervezéséhez hasonlóan jár el: 

az oktatást termelői szolgáltatásnak tekintette, s ennek megfelelően úgy tervezték, hogy az a 

gazdaság igényeit a lehető legjobban kielégítse. Tehát a gazdaság domináns szereplőinek 

rövid távú igényei határozták meg a képzés szerkezetét. Más oldalról a bemenet oldalon, 

mint lakossági szolgáltatást erős "halasztási" hajlammal ("maradványelv" vagy "követési 

elv" szerint)
157

 tervezték. Ez azt jelenti, hogy a ráfordításokat a lehető legalacsonyabb szinten 

igyekeztek tartani, s a szükséges fejlesztéseket a működőképesség határig halasztották.  

Az államszocialista erőforrás-korlátos gazdaságban azonban az oktatási rendszernek 

nemcsak a bemeneti oldala "terhelt" a hiánytól, hanem a kimeneti oldala is. Tehát nem csak 

az oktatásba törekvők ütköznek hiányba, hanem – miután az államszocialista gazdaság 

azonnal felszívja a végzetteket – a kibocsátási oldalon a szocialista vállalatok is állandó 

munkaerőhiánnyal küszködnek. Arról a közismert sajátosságról van szó, hogy a szocialista 

építés útjára lépő sivatagi országban hamarosam hiánycikk lesz a homok.  

 

c. A szakmunkásképzés és a szocialista gyár 

 

A munkaerőpiacon kereslettel fellépő gazdasági szervezetek a munkaerőhiány miatt 

igyekeznek nyomást gyakorolni az oktatást tervező központra, és a területi szervek által 

végzett rövid és középtávú oktatástervezésre, és természetesen az iskolákra is, hogy a maguk 

speciális keresletüknek megfelelő képzést, illetve képzési szerkezet alakítsanak ki. Ebben a 

rendszerben az a racionális cél, hogy a képzőhelyekről lehetőleg más szervezetek 

keresletének kielégítésére alkalmatlan végzetteket bocsássanak ki. E gazdasági szervezetek 

érdeke ugyanis egyrészt az, hogy az új munkaerő minél kisebb betanulási idő után teljes 

értékű termelővé váljon, másrészt pedig, hogy szakmai ismeretei helyhez kössék. Ez "… a 

fajta szakmunkásképzés tulajdonképpen nem más, mint rejtett utánpótlása a munkaerőnek. ... 

A vállalatok abban érdekeltek, hogy új meg új fiatalokat vegyenek föl a munkásaik közé. 

Ennek pedig az a legbiztosabb módja, hogy nyomást gyakorolnak a megyei tanácsokra a 

szakmunkásképzés érdekében" (Kozma T. 1986: 404.o.).  

Az állam-szocialista erőforrás-korlátos gazdaságban a (nagy) vállalatoknak alapvető 

érdeke fűződik tehát a túlspecializált szakképzési rendszer konzerválásához. Két okból is, 

egyfelől, mert ezek az iskolák a termeléshez már szocializálódott dolgozókat bocsátanak ki, 

akiknek a felsőfokú továbbtanulástól való elzártságuk erősíti a tanult szakmájukon keresztül 

a munkahelyüktől való függőséget, másfelől pedig a diákok már tanulóéveik alatt kvázi 

                                                 
156 Hozzá kell tenni, hogy az oktatás tervezése a huszadik század 60-as éveiben nem csak az államszocializmus 

sajátossága. Az oktatás államszocialista redisztribuciója és a polgári társadalmakbeli redisztribuciója között a 

hasonlóság ellenére jelentős különbség van. Az utóbbi esetében is sok helyen tapasztalható a szakképzés 

struktúrájának tervezése esetenként egyes szakirányok korlátozása. Ez azonban egy működő munkaerőpiac 

tényleges, illetve több-kevesebb pontossággal prognosztizálható keresletére épül. 

157 Lényegében az államszocialista erőforrás-korlátos gazdaság közismert sajátosságairól van szó, arról, hogy 

az érdekérvényesítési képességek eltérése következtében az erőforrásokat a lehetőségek határáig 

kiszivattyúzzák a tercier szektorból, a termelésbe irányítva át. E folyamatok oda vezetnek, hogy az oktatási 

rendszer bemenetén (különösen felsőbb szinteken) kínálati hiány alakul ki, és a hiányjelenségek 

törvényszerűségei az oktatási rendszer működését alapvetően befolyásolják. (Fontos megjegyezni, hogy 

"hiányon" nem (nemcsak) azt értjük, hogy nincs, hanem azt (is), hogy más van, mint a keresett továbbtanulási 

lehetőség.) 
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munkásként részt vesznek a termelőmunkában.  

 

d. A felsőoktatás és a szakképzés 

 

A felsőoktatás szakirány szerinti struktúráját szintúgy a felhasználás szempontjai alapján 

alakítják, amelynek megőrzésében szintúgy a termelő szféra érdekelt. Az irányított gazdaság 

viszonyai között a "felhasználók", a munkaadók az oktatástervezés befolyásolásával is egyre 

kedvezőbb pozíciót igyekeznek kivívni maguknak bürokratikusan szabályozott munkaerő-

piacon. A gondolatmenet egyszerű, minél, "ágazatspecifikusabb" a felsőfokú képzés, a 

végzetteknek annál kisebb a mozgásterük, következésképpen annál inkább ágazatukhoz 

vannak kötve. Bérük nemcsak egyszerűen a nagyobb kínálat miatt szorítható le, hanem a 

szűk mozgástér miatti a kiszolgáltatottságuk miatt is.  

 

e. A szakműveltség a szocializmus gyakorlatában 

 

Az államszocialista erőforrás-korlátos gazdaságban az oktatás gazdaságot szolgáló (termelő 

szolgáltató) funkciója törvényszerűen előtérbe kerül. Ebből adódóan a végzetteket 

felhasználó szervezetek erőforráséhsége alakítja a képzés szerkezetét és vele együtt a 

tananyagot. Az intézményes oktatás munkaerő-centrikus irányítása az általános képzést 

szükségképpen a szakképzésnek rendeli alá, s a képzés egészének a műveltségtartalma 

ugyanezt tükrözi: "A szakképző intézményekben a szaktudás fontossága, relevanciája 

annyival kézzelfoghatóbb, mint a >>kiegészítő<< anyagoké, hogy ez utóbbiakat teljesen 

mellőzötté degradálja. Ez a helyzet a szakmunkásképzésben, a szakközépiskolában és az 

egyetemen is, csak az egyetem esetében, ahol a nem szaktudás szintje eleve magasabb, 

kevésbé veszélyes, mint másutt" (Ferge Zs. 1976: 66. o.). Mindezt átfogja az arányok 

helyességét igazoló pedagógiai ideológia, amelyik egyben a szakképzés különös 

jelentősségét is hangsúlyozza a gazdasági modernizációban.  

A szocialista rendszer meghatározó jellegzetessége az eszmények és a realitás közötti 

jelentős és növekvő távolság. A praxis oldalát a vállalatok képviselték, az elveket pedig az 

állami ideológusok és az elméleti pedagógusok, akik szerint a képzésben a szakmai 

műveltség jóval több, mint a napi igényeket kielégítő szakképzés, hanem az un. szocialista, 

mindenoldalúan fejlett ember nevelésének eszköze is. E két nézetrendszer képviselői 

folyamatosan ütköztek.  

A marxi elvek és a napi ideológiák alapján szervezendő közoktatás híveinek diadalát 

mutatja a Magyarországon például az 1961. évi III. törvénnyel legitimált közoktatási reform. 

A reform messze nem koherens eszmei alapját a „fejlett tőkés országok utolérésére” és a 

„kommunizmus alapjainak lerakására”, valamint a „politechnikai” oktatásra, és a 

„tudományos és technikai forradalomra” vonatkozó nézetek adták. A jog szabályozó 

erejének gyengeségét és a párt szavának súlyát világosan mutatja az a tény, hogy a reformról 

szóló törvénynek még a szöveg-tervezete sem készült el, már 1959-ben teljes erővel 

megindult a majdani törvény végrehajtása: 1960-ban már a gimnáziumok 91%-ában, 249 

„szakmában” bevezették az „5+1-es szakirányú képzést”. A jövő iskolatípusának ugyanis a 

„politechnikai oktatást” megvalósító „5+1-es” gimnáziumot tekintették. Ez alatt azt értették, 

hogy a gimnáziumok a hatnapos oktatási hét egyik napján „szakmai előképzést” végeznek, 

ami lehetővé teszi, hogy a tanulók az érettségivel együtt a szakmunkás-vizsgát is letegyék. 

Három év alatt, 1962-ig, 126 új gimnázium, 89 új szakközépiskola és 48 új felsőfokú 

technikum alakult és a közép- és felsőfokú tanulók száma másfélszeresére ugrott.  
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Az ideológiák iránt nagy fogékonyságot mutató központosított irányítású rendszerek 

hajlamosak és képesek sokat költeni eszméik valóra váltására. A pénzügyminisztérium 

bizalmas jelentése – 1965-ben - egy milliárd forintra (mai pénzösszegben kb. száz milliárd 

Ft) becsülte a megbukott reform közvetlen többletköltségét. Ennél is nagyobb kárt okozott a 

reform visszahatása a középiskolai oktatás minőségére. (Polónyi - Timár 2001) 

Az ilyesfajta elvi politizálás előtt a korlátot többnyire a gazdasági kényszerek engedik 

le. Az MSZMP Politikai Bizottsága formálisan 1965-ben a reform valamennyi konkrét célját 

és intézkedését érvénytelenítette. Győztek az Új Gazdasági mechanizmus hívei ekkor 

mindenoldalúan fejlett embereszmény képviselői felett.  

De nem sokáig. 

A hatvanas évek végén és a hetvenes évek elején ismét átlendült az inga. Ismét a 

hatvanas évek eleji mondatok hangzanak el. Az 1972-es magyar és az 1975-ös szovjet 

oktatáspolitikai reformjának éppen ez volt a mozgató rugója. „Az általános irányú képzést 

nyújtó iskola például nem készít fel eléggé az életre, csak alig ébreszt érdeklődést a 

tanulókban a termelés iránt. Emellett, minél magasabb az oktatás színvonala az iskolákban, 

annál inkább a szellemi munka felé fordul a tanulók érdeklődése” (Turcsenkó, V. 1975 : 93-

94. o.) Az emberek menekülnek a fizikai munka világából a létező szocializmusban és ez baj 

a gyár munkaerő gazdálkodási szempontjait követők szerint: „Az ország különböző 

körzeteiben végzett felmérések eredményei azt tanúsítják, hogy a középiskolások túlnyomó 

többsége (több mint 80 százaléka) tovább akar tanulni valamilyen felsőoktatási 

intézményben, és csak 5-7 százalék akar dolgozni az iskola befejezése után. A számítások 

azonban azt mutatják, hogy 1975-ben a középiskolását végzetteknek csaknem a fele azonnal 

be kell hogy kapcsolódjék a népgazdaság szférájába.” (Uo.) Mindez nemcsak 

(köz)gazdasági érdekeket, hanem a szocialistarendszer legitimációját is gyengíti. „Az, hogy a 

tanulók nem akarnak szakmunkásnak menni, mind élesebben ellentmond az objektív 

helyzetnek s annak a társadalmi, gazdasági és politikai szerepnek, amelyet a munkásosztály 

ténylegesen játszik társadalmunkban” (Uo.), s a továbbtanulás motívuma nem az 

alkalmazható tudás megszerzése, hanem a magasabb társadalmi státust megszerzése „A 

fiataloknak egy hányada, mint V.G. Afanaszejev, a Szovjet Tudományos Akadémia levelező 

tagja helyesen megjegyzi, nem azért jelentkezik egyetemre vagy főiskolára, hogy ott 

ismereteket szerezze, hanem azért, hogy >valaki legyen belőle<”.(Uo.). A probléma gyökere 

nem a társadalom berendezkedésében, hanem „fiataloknak ez a viselkedése a pályairányítás 

és nevelésünk fogyatékosságaival függ össze. ..” (Uo.). 

A szakképzés a szocializmusban egyik oldalon ideológiai célokat szolgált (a 

munkásosztály nevelését), s az idealisztikus társadalom és kapitalizmust utolérő, s 

meghaladó gazdaság képéből levezett műveltségtartalmakat közvetített
158

. Másik oldalról 

viszont – ugyancsak fontos feladataként - a közgazdaságilag irracionálisan fejlődő 

(pontosabban nem fejlődő) gazdaság igényeit kellett kiszolgálnia az alsó fokú oktatástól 

kezdve
159

. A szocialista nagyvállalatok elmaradott, szűk, speciális, nem konvertálható 

                                                 
158 „A szakközépiskolák – mutat rá az SZKP Központi Bizottsága – arra hivatottak, hogy biztosítsák a fiatalság 

magas színvonalú szakmai képzését, s hogy alapos általános műveltséget nyújtsanak, mely megfelel a 

tudományos-technikai és a társadalmi haladásnak, továbbá hogy sokoldalúan fejlett, politikailag tájékozott, a 

kommunizmusért eszmeileg szilárdan küzdő embereket neveljenek.” ….. Az SZKP Központi Bizottsága és a 

Szovjetunió Minisztertanácsa által „A szakmai képzés rendszerének tökéletesítéséről” hozott határozatnak 

megfelelően az 1972-1974 években kidolgozzák a szakmunkásképző középiskoláknak a tanterveit és 

programjait, amelyekben biztosítani fogják, hogy a szakmai és az általános irányú képzés viszonya 

tudományosan megalapozott legyen, s hogy a tanulmányi, a nevelési és a termelési folyamatok összefüggjenek 

egymással.” (Turcsenkó, V. 1975 : 81. o.) 

159 „Az 1966 és 1970 közötti ötéves tervidőszak különösen jelentős a szovjet képzés történetében. Ebben az 

időszakban, az SZKP XXIII. Kongresszusának döntéseivel, valamint az SZKP Központi Bizottságának és a 

Szovjetunió Minisztertanácsának ezután kiadott több határozatával összhangban, nagy erőfeszítéseket tettek a 
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szakmai szükségletét kellett kielégíteni, az ezt szolgáló konkrét szakmai műveltséget 

megtanítani - s ezen szükségletek szerint elosztani és röghöz kötni a munkaerőt. Az 

ideológiai célból közvetített tartalmak azonban olyan mértékben ellentétben voltak a 

gyakorlattal, ami szocialista pedagógia lényegében állandó válságát eredményezte (lásd 

„kettős nevelés” problémakörét
160

). 

f. A szakképzés a piacgazdaságban 

 

A piacgazdaságokban is ugyanebben az időben – a 60-as, 70-es években - az oktatást 

közgazdasági szemszögből beruházásként kezdték el értelmezni, s innét nézve vált értelmessé 

az oktatás hatékonyságának az ügye. Fritz Machlup Varga István emlékére írt tanulmányában 

arra (is) keresi a választ, hogy „mennyiben javítja a különféle szintű nevelés az emberi 

kapacitást, és mennyiben növeli a termelésben foglalkoztatott emberi erőforrások 

értékét?”(Machlup, F. 1982) Mint írja: „A nevelés hozzájárulásának lényege kétségtelenül a 

know-how és a know-what típusú tudás, vagyis a szakismeret és a befogadott tudás 

terjesztése.” (Uo.) A nevelésnek a termelés hatékonyságához való hozzájárulását 

„munkáshatékonyságra”, „allokációs képességekre” és „újító képességekre” bontja fel.
161

  

Az oktatás beruházási megközelítése azonban az oktatás egyre jelentősebb 

kiterjedésével kezd megkérdőjeleződni.  

 

A posztindusztriális kor oktatása és a szakmai műveltség  

 

A XX század végére megváltozik világ, és benne az oktatás is. A globalizálódás magával 

hozza az oktatás második expanzióját. Az iskola szerepe is megváltozik az ipari termelés 

csökkenésével, a gyárak megszűnésével és a szolgáltatások megerősödésével. A fogyasztás 

kerül előtérbe és a korábbi időszak beruházás szemléletével szemben. Az alapfokú oktatás a 

                                                                                                                                                         
képzés és a közoktatás egész rendszerének tökéletesítéséért…..A nyolcadik ötéves tervidőszakban hozott 

intézkedések között vezető helyet foglal el az alsófokú oktatás átszervezése. …Ennek eredményeként az elemi 

iskolában teljesen átalakították az oktatás menetét, úgyhogy a szaktárgyi oktatás már a negyedik osztályban 

megkezdődik . … Az új tantervek nagy figyelmet fordítanak a tudományos ismereteknek a termelésben történő 

alkalmazása, a munkára nevelés és a politechnikai oktatás kérdésére. Sok iskolában bevezették az autó és a 

traktor szerkezetének tanulmányozását, a gépírást és más gyakorlati tevékenység oktatását. Az utóbbi időben sok 

helyütt szerveztek termelőbrigádokat a tanulók számára; faluhelyen ezek a munkára nevelés és a mezőgazdasági 

pályák felé történő pályairányítás fő formái lettek.” (Turcsenkó, V. 1975 : 114-116. o.) 

160 Bár a „kettős nevelés” a szocialista pedagógia terminológiájában eleinte elsősorban az iskola tudományos 

marxista-leninista ideológiára épülő erkölcsi-világnézeti nevelésének és a család ezzel ellentétes szellemiségben 

történő nevelésének ütközését értették. Később azonban – a 80-as évek puhuló diktatúrájának, erodálódó 

társadalmának és egyre súlyosbodó gazdasági nehézségeinek időszakában – a fogalom mind inkább kiterjedt az 

iskola által közvetített, „ideológiailag magalapozott” műveltségtartalmak és a mindennapi életben, a valóságban 

mind nagyobb számban tapasztalható „helytelen” jelenségek okozta ellentmondások nevelési hatásának, 

magyarul az iskola ideológiai nevelési kudarcának magyarázataként is.  

161 „A „munkáshatékonyság” nyilvánvalóan a munkásnak az a képessége, hogy adott feladatot gyorsabban, 

vagy jobban végezzen el vagy mindkettő együtt. Vagy fizikai ügyességüket vagy szellemi képességüket javítja a 

kapott képzés;… „Az allokációs képesség” arra utal, hogy a lehető legalkalmasabb változatot keressék meg. … 

A helyes választásnak ezt a képességét a funkciók egész skáláján lehet gyakorolni, amilyenek a szakmunkás, a 

művezető, a felügyelő, az ellenőrző, a technikus, a mérnök, a tanácsadó, a kutató és persze a vezető, hogy az 

iparban dolgozó >allokátoroknak< csak egy kis töredékét említsük. A nevelés harmadik említett 

termelékenységet növelő hatása az >újítási képesség<. Nem vitatható az újítások fontossága a termelékenység 

növelése és az újítók keresete szempontjából. Az iskolázottság és az újítási képesség közötti okozati kapcsolat 

azonban nem meggyőzően tisztázott. Világos persze, hogy az újítóknak nagy befogadott tudással kell 

rendelkezniük, ami az iskolázottságból és az iskola utáni képzésből származik, de az hogy nevelési 

eredményeiknek tulajdonítható-e újítási hajlamuk, eredetiségük és bátorságuk, az egyáltalán nem biztos” 

(Machlup, F. 1982:231-232. o.).  
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korosztályok egészére, a középfokú oktatás majdnem egészére, a felsőoktatás pedig több mint 

felére terjed ki a fejlett országokban. 

Ez az expanzió egyben az iskolarendszer szerkezetére és a közvetített tananyag-, és 

műveltségtartalmakra is alapvető hatással van. Az iskolarendszerben mind magasabb 

évfolyamra kerül, majd részben ki is szorul, s innen a felnőttképzés és a felsőoktatás 

szervezeti keretei közé kerül a szakképzés. Elsősorban a főiskolai szinten válik nem 

elhanyagolható képzési elemmé a felsőfokú szakképzés. Másodsorban pedig egyre 

dominánsabbá válik az iskolarendszeren kívüli szakképzés. 

A szakképzés egyre inkább a felnőttképzés részévé válik. A felnőttképzés pedig 

élethosszig tartó tanulássá alakul, egyfelől a hagyományos értelemben: mint a munkaerő-piaci 

alkalmazkodás eszköze, másfelől pedig mint a tanulás fogyasztása.  

Mint Kozma Tamás írja: a felnőttképzés szerepe korábban egyfajta kompenzálás, pótlás 

volt, - nevezetesen az igazságtalan oktatási rendszerből gazdasági, vagy társadalmi okok miatt 

kimaradtak számára lehetővé tenni a magasabb szintű végzettség megszerzését. 

„Jellegzetesen ilyen szerepe volt Európában még sokáig, különösen Európának azokon a 

térségein, ahol totalitárius rendszerek jöttek létre a társadalmi igazságosság nevében (a 

második világháború előtt a fasiszta, a második világháború után pedig a kommunista 

rendszerekben). Az Egyesült Államok esetében ilyen szerep jutott a felnőttképzésnek részben 

az 1930-as évek elején – Roosevelt New Deal-jéhez kapcsolódva – részben pedig az 1960-as 

években, Johnson Nagy Társadalom programja keretében”. (Kozma 2000) Hozzáteszi, hogy 

ez a pótló szerep ma is megvan azokban a társadalmakban, ahol nagy a bevándorlás. „Ez a 

pótló, igazságtevő szerepe a felnőttképzésnek azonban látnivalóan eltörpült, visszaszorult 

mára./…./ A felnőttképzés e megváltozott szerepét éppen az jellemzi az 1990-es évek végén, 

hogy benne a felsőfokú végzettségűek aránya dominál. …..A felnőttképzésben mindinkább az 

iskolázottabb társadalmi csoportok vesznek részt – az iskolázatlanabbak pedig egyre kevésbé. 

A felnőttképzés nem pótolja, helyettesíti az iskolázottság hiányait, hanem folytatja és 

kiegészíti.” (Kozma 2000) Az életen át tartó oktatás/tanulás körében tehát elsősorban a fejlett, 

gazdagabb országokban a szakképzés mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a „rekreációs” 

képzések, a „tanulva-szórakozás”, az oktatás fogyasztása. Egyértelmű, hogy az oktatás 

ugyanolyan fogyasztási cikké kezd válni, mind az üdülés, az olvasás, vagy a szórakozás.  

 

a. Új gazdaság, új szakmai műveltség?  

 

A 20 század végén egyre több szó esik politika csinálók és a kutatók körében a tudás alapú 

társadalomról, az információs társadalomról és gazdaságról, az új gazdaságról. A felállított 

elméleti definíciók általában a megismerés folyamatának felgyorsulásáról, a tudás 

felhalmozási tempójának növekedését axiómaként kezelik. Ha közelebbről megnézzük 

azonban ezt a feltételezést kiderül, hogy nem az újfajta tudás, vagy ismeretek előállítása
162

 

gyorsult fel, hanem a régi információk átadásának-átvételének sebessége. Sok igazság van 

abban, amit Theodor Roszak írt: „Ezek a gyakran szajkózott közhelyek és klisék voltaképpen 

egy széles körben elterjedt kultusznak a hókuszpókuszai. Mint minden kultusz, ez is fenntartás 

nélküli hűséget és belenyugvást követel a résztvevőktől. Elhiteti azokkal, akiknek fogalmuk 

sincs róla, mi az információ, vagy miért van rá szükség, hogy a információ korában élünk, 

                                                 
162 Joseph E. Stiglitz – a neves közgazdász - is rámutat új könyvében, hogy, egyszerűen nem igaz az "új 

gazdaság" mítosza, mert bár a távközlési iparág a duplájára növelte GDP-beli részesedését a 90-es évtizedben, és 

az új munkahelyek kétharmadát, a beruházások egyharmadát hozta, de a tőzsdei buborék kipukkanása után ma a 

felesleges fejlesztések és csődbe jutott cégek jellemzik a korábbi csodát. Joseph E. Stiglitz: The Roaring 

Nineties, W. W. Norton and Company, New York, 2003 - Matolcsy György könyvismertetése alapján (Het 

Válasz 2004. 03. 25.) 
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amelyben a számítógépek azt jelképezik számunkra, amit Krisztus keresztjének darabjai a ’hit 

korában’ élő embereknek: a megváltást." (Roszak (1990) 6.-7. old) 

Mindenesetre az információcsere felgyorsulása változást hoz a szükséges műveltségben 

is. „Az úgynevezett tudás alapú gazdaságokban az információs és kommunikációs 

technológiai (IKT) tudás felértékelődik, a számítógép használatának elterjedése, az internet a 

foglalkoztatást rugalmassá és innovatívvá teszi, így csökkenti a költségeket és növeli a 

versenyképességet…” (Halász – Lannert 2003) 

Az információ gyors áramlási képessége a gazdaságban igen gyors 

szerkezetváltozásokat indukál, - ami értelemszerűen a munkaerőpiac szakmunkaerő 

keresletének szerkezetére is kihat, rövidtávon, kiszámíthatatlanná teszi. Sokan azt gondolják, 

hogy a változások nagy frekvenciája miatt a tudás alapú társadalomban leértékelődik a tudás, 

s ezért a képzésnek el kell mozdulnia a tárgyi tudás alapú oktatástól a készségfejlesztő oktatás 

felé.  

 

b. Elképzelések a jövőről 

 

Tulajdonképpen az az alapkérdés, hogy a műszaki fejlődés hogyan befolyásolja a 

munkafeladatok elvégzéséhez szükséges képzettséget? Mint Falusné Szikra Katalin, - a 

közismert munkagazdász megállapítja – „E körül még ma is sok a vita. Nagyon különböző 

elméletek léteznek egymás mellett. Fő típusaik: a dekvalifikáció, a növekvő kvalifikáció és a 

polarizáció elmélete.” (Falusné Szikra Katalin 1997). A ma – főleg a laikus értelmiség által - 

leginkább a növekvő kvalifikáció elmélete a legnépszerűbb, mely szerint a gépesítés és az 

automatizálás a munkaerő átlagos képzettségi szintjének a növekedéséhez vezet. A 

dekvalifikáció elmélete szerint azonban a tőkés üzemszervezés széttördeli a 

munkafolyamatokat, és elválasztja az önálló szellemi munkát a végrehajtó tevékenységtől. 

Ennek nyomán a termelőmunka végzéséhez szükséges képzettség csökken. A polariáció 

elmélete szerint pedig az automatizált termelésre való áttérés nem csökkenti, mégcsak nem is 

növeli, hanem polarizálja a munkafeladatok elvégzéséhez szükséges képzettség. Az egyik 

póluson az egyszerű, egyoldalú, különösebb képzettséget nem igénylő, míg a másikon 

bonyolult, magas képzettséget igénylő feladatok jönnek létre. Végkövetkeztetésként az 

állapítható meg, napjainkban mindhárom tendencia érvényesül, ám az eredő hatás végül is a 

magasabb képzettség iránti kereslet növekedését eredményezi. (Falusné Szikra Katalin 1997) 

Hozzá kell azonban tenni, hogy „az a remény, hogy a high-tech ágazatok viszonylag gyors 

létszámnövekedésén keresztül olyan foglalkoztatás-növekedés érhető el, amely kompenzálni 

képes a közepes és az alacsony műszaki szintű ágazatok létszámcsökkenését, illúziónak 

bizonyul.” (Falusné Szikra Katalin 1997). A csúcstechnika ugyanis csak szűk területre 

korlátozódik, és sokkal inkább tőke-, mint munkaigényes. Így azután a foglalkoztatást nem, 

vagy csupán igen kis mértékben növeli.  

Rimler Judit - korábban már idézett munkagazdász - másként gondolja. (Rimler J. 

2003.) Szerinte a technikai fejlődés háromféleképpen változtatja meg a munkát. Az egyik 

következmény az, hogy megszünteti azokat a munkákat, amelyek termékére nincs szükség. A 

másik az, hogy a létrejövő új termékek, és szolgáltatások új munkákat teremt. A harmadik 

pedig, hogy az új technika egyes régi munkákat átalakít.  

„Ami a megszűnő szakmákat illeti, nehéz lenne egyértelmű választ adni arra, hogy a 

régi munkák általában alacsonyabb szintű mesterségbeli tudást igényeltek, mint az újak, vagy 

sem. E munkák nagy része magas színvonalú kézműves munka volt, amely elsajátítása nem 

kevés időt vett igénybe a hagyományok átvételével, sok tanulással, gondos tervezéssel, nagy 

gyakorlattal és a kézügyesség fejlesztésével járt. Másfelől pedig nagy számban voltak igen 
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egyszerű munkák, amelyeket szinte egy gyerek is könnyedén el tudott végezni.” (Rimler J. 

2003.)  

De az új munkák esetében is vegyes a kép, mivel az új eszközöket felfedező, kifejlesztő 

kutatóknak, mérnököknek, technikusoknak igen mély ismeretekkel kell rendelkezni 

szakterületükön, ugyanakkor az általuk kifejlesztett eszközök kezelőinek olykor szinte 

semmivel.  

Mint Rimler hangsúlyozza: „Az esetek többsége a középső kategóriába esik. Azokról a 

tevékenységekről vagy foglalkozásokról van itt szó, amelyeket a modern technika 

megújított.„ (Rimler J. 2003.) Felteszi a kérdést, hogy a fejlettebb technikával dolgozók 

munkája vajon magasabb színvonalú-e, mint az alacsonyabb szintű technikával dolgozóké? 

„Mondhatjuk-e, hogy egy teherautó sofőr munkája bonyolultabb, mint egy kocsisé? Inkább 

azt kell válaszolnunk, hogy más. A sofőrnek ismerni kell a gépét, a kocsisnak a lovait. Egyik 

sem könnyű.” (Rimler J. 2003.) 

Igaza van-e Rimlernek? Valóban ugyanúgy ismeri a sofőr a gépét, mint a kocsis a lovát? 

Vagy a sofőr csak azt tudja, hogy hogyan is kell az autót vezetnie, de azt már nem tudja, hogy 

mi történik „odabenn”? Sőt, már az autószerelő sem tudja, hiszen csak mérési pontokat 

ellenőrzi, s ha nem egyezik a mért adat az előírttal, akkor fődarabokat cserél és nem javít. S 

csak keveseknek adatik meg a mindentudás (legalább is az autó működését illetően).  

Ez nem más, mint a fentebb már említett polarizáció jelensége.  

Ha a három folyamat közül a képzettségek polarizációja a meghatározó , akkor lehet 

hogy azoknak van igaza, akik azt hangsúlyozzák, hogy az iskola által közvetített 

műveltségnek a szubsztanciális tudás felől a proceduális tudás felé kellene elmozdulni
163

. A 

már korábban említett folyamat, - a szakképzésnek az iskolarendszerből történő kiszorulása – 

is ezt látszik igazolni. Hiszen a gyorsan változó proceduális ismereteket inkább lehet a 

munkaerőpiac igényeihez gyorsan reagáló iskolarendszeren kívüli képzésben tanítani. Ezzel 

párhuzamosan viszont az iskolarendszerű köz- és felsőoktatás egyre inkább a széles általános, 

szubsztanciális műveltség
164

 közvetítése felé mozdul el.  

Az iskolarendszeren kívüli (tanfolyami) szakképzés kiterjedése mellett más 

folyamatokat is lehet látni. A nagyvállalatok egyre inkább az iskolarendszerű képzés 

lezárulása után, maguk vállalkoznak alkalmazottaik szakképzésére. A vállalati egyetemeken, 

vállalati akadémiákon oktatják a pályakezdőket a vállalatnál használandó speciális 

szakismeretekre, illetve ezeken frissítik fel az alkalmazottak – vállalat szempontjából fontos – 

specializált szakmai ismereteit.  

Persze más a helyzet a kis és középvállalatok esetében, az ilyenek ’kész’, azaz 

szükségleteik szerint kiképzett szakembereket szeretnének, de nem kapnak az iskoláktól. 

Ezért nem vesznek fel pályakezdőket, hanem csak olyan dolgozókat, akik már valahol kellő 

                                                 
163 Pataki Ferenc és Gazsó Ferenc egy kerek asztal beszélgetés során (Információ és tudás a társadalomban 

Kerekasztal-beszélgetés Új Pedagógiai Szemle 2003. június) úgy vélték, hogy „az iskolarendszer, az oktatás 

alapvető kérdése, hogy milyen arányú legyen az úgynevezett szubsztanciális – a jelenségeket, az alkalmazott 

sokféle eszköz működését megalapozó elméleti – tudás és az alkalmazás mikéntjére vonatkozó procedurális 

tudás aránya, illetve e kétfajta tudás határainak megvonása.” 

164 Vámos Tibor szerint a kiszámíthatatlan jövőbeli folyamatok szabályozásának legjobb eszköze a robusztus 

szabályozás, olyan szabályozás, ami ellenáll a zavaroknak. Majd így folytatja: „Az egyes társadalmak és egyes 

családok hosszú távú, robusztus önszabályozása a közoktatás. Ez a közoktatás nem a változatlan társadalom 

életre megszabott pozíciójára és ebben az egyidejűleg engedelmes és parancsolni tudó alatt- és feljebbvalóra 

készít fel, hanem az olyan alkotó, önállóan gondolkozó, saját magáért felelős emberre, akinek jó alapjai vannak 

az új befogadására, annak ügyes, egyéni és csoportos kiaknázására, és aki képes együtt dolgozni változó 

környezetek, különböző kultúrák embereivel. Olyan nemzedékre van szükség, amelyik nem a bemagolt 

tantárgyak összefüggéstelenül elválasztó torzító üvegén nézi a dinamikus valóságot, és így azt megérteni sem 

tudja, hanem az összefüggéseket felismerő, tárgyszerűen mérlegelni tudó, előítéletektől mentes, folyamatosan 

önmegújító tudatú társadalomra”. Vámos Tibor Madár-, bél- és másfajta jóslásokról Mozgó Világ internetes 

változata: 29 évfolyam, 1. szám http://www.mozgovilag.hu/2003/01/14jan.html 
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gyakorlatot, azaz szakműveltséget szereztek. Ez az a kör, amelyik azzal az igénnyel fordulnak 

az iskolarendszer és az oktatásirányítás felé, hogy számukra naprakész, speciális 

szakismerettel rendelkező szakembereket képezzenek. Az oktatáspolitika meg-megújuló 

erőfeszítésekkel próbál ezeknek az igényeknek (is) megfelelni. A tanműhely-építési 

programok, a vállalati képzőhely fejlesztések és a vállalati szerződések ösztönzése mind 

ennek az érdeknek kíván eleget tenni. Magyarul, arról van szó, hogy a kis és középvállalatok 

igyekeznek a speciális szakképzés költségeit más vállalatokra, vagy az államra, vagy magára 

a tanulóra
165

 hárítani.  

Végül is a munkaerőpiac nagyvállalati szegmense azt kívánja, hogy a fiatalok olyan 

műveltséggel felvértezve lépjenek ki az iskolából, amelyre a speciális szakmai ismeretek 

gyorsan és könnyen rá lehet építeni. Úgy tűnik, hogy ma Magyarországon az iskolarendszer 

és a szakképzés irányítói ezeknek a nagy és nem a kis, vagy a közép vállalati érdeknek 

leginkább megfelelő képzési formákat és tartalmakat fejlesztik, hiszen ők is arról beszélnek, 

hogy az iskolából hozott műveltség kellően széles és alapozó jellegű legyen. 

Ez a fejlesztés irány ütközni látszik a kis- és középvállalatok igényével. A kis- és 

középvállalatok számára kevésbé fontos a széles, szakmai alapműveltséggel kibővített 

általános műveltség. Sőt lehet, hogy kimondottan előnytelen - mivel az alkalmazottak a gyors 

átképezhetősége nagyobb fluktuációs lehetőségét tesz számukra lehetővé. Ezeknek a 

vállalkozásoknak a ’kész’ szakember igényét az iskolarendszer jelenlegi képzési struktúrája 

egyre kevésbé tudja majd kielégíteni. Ezt a szerepet valószínűleg az iskolarendszeren kívüli, 

piaci szakképzés veszi át, s az egészen biztos, hogy a diákok hosszabb képzésének árát, és a 

kiesett keresetet az egyének és a közösségi forrásokból fedezik.  

A nagyvállalatok, akiknek megfelelő az általánosan művelt, de nem szakképzett ember, 

mert maguk képeznek belőlük szakember, és a kis és közép vállatok, akik elsősorban a 

közoktatást követően képzett szakképzett munkavállalókat alkalmaznak másképpen értékelik 

az alapozó ismeretek jelentőségét. Amaz fontosnak, emez kevésbé fontosnak tarja. Ellenben a 

nagyvállalatok és a felnőtt-képző vállalkozások érdeke egy irányba mutat: mindkét szféra 

elemi érdeke, hogy a középfokú oktatás csak az alapozó szakmai ismeretek és az általános 

műveltség átadására szorítkozzék.  

Ezen nem változtat az a helyzet sem, hogy éppen a szakmai alapozó ismeretek nagyobb 

mértékben avulnak el, mint az általános műveltség elemei. A felnövekvő nemzedék éppen 

ezért nem tanítható meg mindarra, amire az embernek élete végéig szüksége lesz majd. Ebből 

a bizonytalanságból fakad az a gondolat, hogy a diákoknak átadandó ismeretek állandó 

megújulását igényli a közelebbről meg nem határozott társadalom, a gazdaság, a tudomány, a 

világ gyors fejlődése
166

. Ebből a nézőpontból érthetőek – a már tárgyalt - élethosszig tartó 

tanulás fogalom őszinte hívei. 

 

Befejezésül 

 

A korai társadalmakban a szakmai műveltség nem vált el a műveltség más elemeitől, s a 

szakképzést nem a piaci elvek, hanem a család, a mester, vagy a céhek szakmai, erkölcsi 

elvárásai formálták. A kapitalista gazdaságban a munkaadók a termelési struktúrájukban az 

azonnal alkalmazható speciális ismereteket várnak el a munkavállalóktól. Közgazdasági 

megközelítésben egy racionális munkaadó munkavállalójának műveltségét pontosan csak 

annyira értékeli (mármint fizetésben), amennyit hasznosítani tud belőle. Még pontosabban 

amennyi profitot hoz számára. Tulajdonképpen a szakképzésnek ez a szűk, azonnal 

                                                 
165 Nem ismeretlen az a jelenség, hogy a szakmunkástanuló szüleinek jelentős összeget kell fizetniük azért, 

hogy vállalakozó gyakorlati képzési helyet biztosítson a gyermek számára. 

166 Lásd erről: Oktatás - rejtett kincs 1997
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hasznosítható szakmai műveltséget közvetítő célja a céhrendszer összeomlása óta nem sokat 

változott.  

Az iskolarendszerű képzés célja a XXI. században részben módosul. Az általános 

műveltség mellett kezdetben inkább nevelési célból oktatott szakmai, és praktikus ismeretek 

helyett vagy mellett egyre nagyobb szerepet kaptak, kapnak a gazdasági beilleszkedést segítő, 

széleskörű a (későbbi, s többszöri) gyors speciális szakmai képzést elősegítő ismeretek. 

Azonban az általános műveltség elemei sem tartanak ki már egy életre – ezért kap egyre 

nagyobb hangsúlyt az élethosszig tartó tanulás. S mint jelen írás mottója is figyelmeztet, ma 

már elkopik a megbecsülés az életkorral, ha elavult ismereteinket nem tudjuk újakra cserélni. 
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6. Az egyházi közoktatás néhány oktatásgazdasági sajátossága 

 

A rendszerváltás nyomán az oktatási rendszert érintő egyik legjelentősebb változás az oktatási 

intézményalapítás szabadságának kialakulása volt. Az 1985. évi oktatási törvény 

rendszerváltás utáni, 199o. évi módosítását követően, valamint a vallás- és lelkiismereti 

törvény elfogadása nyomán liberalizálódott a magán – s azon belül az egyházi - oktatási 

intézmények alapítása. Ezeket követte a közoktatási törvény, amely átfogóan és plurálisan 

szabályozta az intézményalapítást, s így alakulhatott ki a korábbi nyolc szerzetesrendi 

gimnázium mellé egy egyre szélesedő egyházi, felekezeti iskolahálózat.  

Ebben az írásban
167

 az egyházi, felekezeti
168

 oktatás néhány oktatásgazdasági 

sajátosságát foglaljuk össze. 

 

Fenntartói és területi eloszlás 

 

Mielőtt a finanszírozásra térnénk, nézzük meg, hogy az oktatás résztvevőinek mekkora 

hányadáról is van itt szó. Az általános iskolák esetében 1993 és 2004 között a nem állami, 

nem önkormányzati intézmények aránya 3,2 %-ról 8,0 %-ra növekedett, az egyházi 

fenntartású intézményeké pedig 2,5%-ról 5,0%-ra. Tehát a magán intézményeken belül az 

egyháziak aránya több mint 60%. Ha a tanulók megoszlását vizsgáljuk, akkor ugyanezen 

időszak alatt 2,1%-ról 5,1%-ra emelkedett a magán intézménybe járók aránya, az egyházi 

intézmények tanulóinak aránya pedig 1,9%-ról 4,5%-ra
169

.  

A középiskolai tanulók esetében – különösen a gimnáziumi tanulóknál – jelentősebb a 

magán oktatás aránya. 2004-ben a szak(munkás)iskolai tanulók több mint 11 %-a, a 

szakközépiskolai tanulóknak 14,0 %-a, a gimnáziumi tanulóknak pedig 21,2 %-a tanult nem 

állami, nem önkormányzati iskolában.  Az egyházi intézményben tanulók aránya a 

szakiskolákban 2,3%, a szakközépiskolákban 2,0% a gimnáziumokban pedig 16,5 %.  

Miközben a demográfiai folyamatok nyomán az összes tanulólétszám a 80-as évek vége 

óta folyamatosan csökken, az egyházi alapfokú oktatás tanulólétszáma a 2000-es évek 

legelejének csökkenését leszámítva folyamatosan növekszik. (Lásd az 1. ábrát) 

 

 

                                                 
Az írás az Educatio 2005/3. számában megjelent tanulmány újraszerkesztett változata. A tanulmány része volt az 

OTKA keretében folyó kutatásnak (T 049593), amelynek fő célja az oktatáspolitika széleskörű elemzése. 

(Témavezető Polónyi István volt) 
167

A téma kidolgozásához igen jelentős segítséget nyújtott Kotán Attila, amiért ezúton mondok köszönetet.  
168

 Az írásban esetenként egyházi oktatásról esetenként egyházi és felekezeti oktatásról lesz szó. A két kifejezést 

azonos értelemben használjuk, - de hangsúlyozni kell, hogy a helyes megnevezés az egyházi, felekezeti oktatás. 

(Leegyszerűsítve a felekezet az ugyanazon vallást követők csoportját vagy összességét jelenti, az egyház pedig 

ezek közül azokat, amelyek megfelelnek bizonyos  jogi és szervezeti előírásoknak.) 
169

 A legalacsonyabb a magán intézmények aránya a fogyatékos gyermekeket oktató, nevelő, ellátó iskolák 

esetében: nem éri el a 2 %-ot, (s az egyházi, felekezeti fenntartók is mindössze 1 %-ot tesznek ki)  
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Általános iskolai tanuló Ebből egyházi

 
 

Az összes és az egyházi általános iskolai tanulók számának alakulása (fő) 1991 -2004 
Megjegyzés: A 2000 előtti egyházi iskolai létszámok becslést is tartalmaznak. Az adatokért köszönettel 

tartozunk Kozma-Lukács Judit osztályvezető asszonynak (OM Statisztikai Osztály) 

 

A gimnáziumi oktatásban annyiban más a helyzet, hogy itt a résztvevő összes tanuló száma  – 

ha  lassan is, de - növekszik, viszont az egyházi és felekezeti gimnáziumokba járó tanulók 

létszáma igen intenzíven emelkedik. (Az összes gimnáziumi tanuló az elmúlt tíz évben 

mintegy húsz százalékkal, az egyházi fenntartású gimnáziumokba járóké pedig közel 

háromnegyedével nőtt). 

Az egyházi intézmények eltérő szerepet játszanak Budapest és a vidék oktatásában
170

. 

Valamennyi iskolatípusban nagyobb a fővárosban a nem állami, nem önkormányzati iskolák, 

illetve az ide járó tanulók aránya. Budapest oktatásában az egyházi fenntartású iskolák kisebb 

szerepet játszanak, mint a nem egyházi alternatív fenntartójú iskolák.  

A nem egyházi alternatív iskolában tanulók magasabb arányát egyértelműen 

magyarázza az, hogy ezen iskolák alapvetően a jobb módú, középosztálybeli rétegek igényeit 

elégítik ki, s így nyilvánvalóan alapvetően a jobb módú fővárosban találnak keresletre.  

Más oldalról az egyházi iskolák fővárosi alacsonyabb arányát a vallásos népesség 

területi eloszlása is indokolhatja. A 2001-es népszámlálás adatai szerint az önmagukat 

valamilyen szinten és módon vallásosnak mondó emberek aránya Budapesten több mint 10 

%-kal volt alacsonyabb, mint az ország egészében - (a budapestiek közel 13 %-kal kisebb 

része vallásos, mint a vidékieké). 

Az egyházi iskolák felekezeti megoszlását is érdemes megvizsgálni. 

 

Az egyházi iskolák felekezeti megoszlása 

 

 2002 Intézmény % Tanuló % Pedagógus % 

Római katolikus 169 1,60 51 139 2,70 4 825 2,90 

Görög katolikus 4 0,04 216 0,01 20 0,00 

Evangélikus 29 0,26 8 341 0,43 718 0,43 

Református 75 0,70 20 096 1,10 1 838 1,10 

                                                 
170

 Lásd erről részletesebben Polónyi (2005) 
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Zsidó 2 0,02 601 0,03 93 0,05 

Egyéb 6 0,05 2 426 0,10 163 0,10 

Összes egyház 285 2,60 82 819 4,30 7 657 4,60 

Összes 10 930 100,00 1 918 148 100,00 166 957 100,00 

Forrás: Fodor (2003) 

 

Ha összevetjük az egyházi iskolák tanulóinak felekezetek közötti megoszlását a 2001-es 

népszámláláson önmagukat vallásosnak mondók felekezeti megoszlásával, azt látjuk, hogy a 

tanulók felekezeti megoszlása és az önmagukat vallásosnak mondók felekezeti megoszlása 

igen közel esik egymáshoz. A népszámlálás adataihoz képest az egyházi intézmények tanulói 

között alacsonyabb a római katolikusok és főként a görög katolikusok aránya, viszont 

magasabb a reformátusoké, különösen pedig az evangélikusoké és az izraelitáké.  

 

A közoktatás finanszírozása 

 

Az 1990. évi LXV. - az önkormányzatokról szóló - törvény az oktatásellátás felelősségét az 

önkormányzatokra ruházta, s ehhez átadta a korábban állami tulajdonú közoktatási 

létesítmények tulajdonjogát. A közoktatási törvény alapján az önkormányzatoknak az oktatási 

feladatot saját intézmények fenntartásával - vagy más iskolafenntartókkal kötött közoktatási 

megállapodás keretében - kell ellátniuk, oly módon, hogy a közoktatási törvényben előírt 

tandíjmentes képzést választóiknak biztosítsák. A törvény értelmében a közoktatás 

feladatainak ellátásához az állami költségvetés hozzájárul, s az erre szolgáló összeget az éves 

költségvetési törvényben kell meghatározni. A költségvetési hozzájárulásnak biztosítani kell a 

létszámnormák szerinti pedagógus és egyéb közalkalmazotti létszám illetményét, pótlékait és 

járulékait. 

A közoktatás finanszírozása a költségmegosztás elvére épül. A rendszer mind az állam, 

mind a fenntartók finanszírozási kötelezettségét megköveteli. De a közoktatási feladat ellátása 

minden tulajdonosi szegmensben (önkormányzati, egyházi, alapítványi stb.) a fenntartó 

felelőssége. A fenntartói felelősség abban is megjelenik, hogy a fenntartó a feladat ellátásáért 

felelős, a kapott közoktatási támogatások felhasználásáról - meghatározott keretek között – 

szabadon dönt. Arról is maga határoz, hogy milyen mértékben járul hozzá saját forrásaiból az 

intézmények működtetéséhez. 

A közoktatási támogatások legfontosabb és legnagyobb része az ún. normatív 

támogatási rendszeren keresztül elosztott állami (költségvetési) támogatás. A normatív 

támogatási rendszer több mint 40 normatívából áll. Az állami támogatás 60-70 %-a ezeken 

keresztül jut el az iskolafenntartókhoz.
171

 A normatívákon belül az úgynevezett 

alapnormatívák
172

 jelentősége legnagyobb (a normatív támogatás 80 %-át ezek adják). A 

kiegészítő normatívák funkciója egy-egy kiemelt részfeladat elkülönített támogatása (pl. 

étkezés, tankönyvellátás, a fogyatékkal élők oktatása). A fentieken túl van néhány további, 

kisebb jelentőségű állami forrás is. Ilyen a célzott és céltámogatásokból, valamint az 

elkülönített állami alapoktól kapott támogatás. 

A kötelező oktatáshoz szükséges, de ezek után még hiányzó kondíciókat a fenntartó 

biztosítja. Az önkormányzatoknál e fenntartói rész két fő forrásból áll. Az egyik az 

önkormányzatokat megillető, átengedett és helyben maradó adóbevételek (pl. a személyi 

jövedelemadó meghatározott hányada, a gépjármű súlyadó, egyes illetékek). A fenntartói rész 

                                                 
171

 2004-ben az önkormányzatok közoktatási ráfordításai 750 milliárd forint körül alakultak, s ebből 483 milliárd 

forint a „normatív rész”. 
172

 Ilyen alap normatíva többek között az „Óvodai nevelés”, az „Iskolai oktatás 1-4 évfolyamokon”, az „Iskolai 

oktatás 5-8 évfolyamokon” az „Iskolai oktatás a 9-13. évfolyamokon” feladatok  normatív hozzájárulása.  
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másik hányada az önkormányzatok saját bevételei (helyi adók, szolgáltatási bevételek, bérleti 

díjak stb.)  A nem önkormányzati, nem állami iskolafenntartók esetében a normatív támogatás 

felett még szükséges kondíciókat ugyancsak a fenntartó biztosítja. Ebben a konstrukcióban a 

közoktatási finanszírozás alkotmányosan előírt szektorsemlegessége valósul meg, mivel a 

normatívákkal az állami költségvetés nem intézményeket, hanem tanulókat finanszíroz - 

függetlenül attól, hogy ki tartja fönn az iskolát, ahol tanulnak.  

A központi források aránya a kilencvenes évek közepén (1995-ben) volt a 

legalacsonyabb, amikor a közoktatás költségeinek valamivel több mint 50 %-át fedezte. Ez a 

részarány a 2000-es évek elejére közel 80,  majd 90 %-ra emelkedett. Ez annak is a 

következménye, hogy a törvénybe beépült egy garanciális szabály, amely az állam magasabb 

támogatási arányát biztosította
173

. Az önkormányzati fenntartói támogatás aránya a 

kilencvenes évek közepén valamivel több mint 40 % volt, ami a 2000-es évek elejére 15 % alá 

csökkent. A közoktatási intézmények saját bevétele - amely az államháztartási törvény 

értelmében a fenntartó hozzájárulásának minősül - nagyjából 8 % körül alakult ugyanezen 

időszak alatt.  

 

Az egyházi iskolák kiegészítő állami támogatása 

 

Az egyházi iskolák finanszírozása lényegében a rendszerváltás óta majd minden kormány 

oktatáspolitikájának egyik „forró” pontja. Az egyházak, köztük is főleg a legnagyobb, a 

Magyar Katolikus Egyház – nyilvánvalóan a „lelkekért folytatott harc” zászlaja alatt - jelentős 

erőfeszítéseket tettek volt oktatási ingatlanjaik visszaigénylésére, valamint állami 

támogatással történő újak építésére s bennük oktatási intézmények alapítására. És ugyanilyen 

jelentős erőfeszítéseket tettek azért, hogy intézményeik költségeinek mind nagyobb részét az 

állami költségvetés biztosítsa. Kezdetben csak azok az egyházi iskolák kaptak a normatív 

támogatás felett kiegészítő támogatást, amelyekkel az önkormányzatok közoktatási 

megállapodást kötöttek, majd az Oktatási Minisztérium maga is egyre több egyházi oktatási 

intézménnyel kötött ilyen megállapodást. Mára lényegében valamennyi egyházi fenntartású 

közoktatási intézmény részesül kiegészítő támogatásban. 

A szektorsemleges finanszírozás alkotmányos elvét az egyházi iskolák kiegészítő állami 

támogatása sérti. A vatikáni megállapodásban, majd később az egyház-finanszírozási törvény 

megalkotásakor a felekezetek a katolikus egyház vezetésével hatásosan tudták érdekeiket 

érvényesíteni
174

. Elfogadtatták a kormánnyal az egyenlő finanszírozás elvének olyan 

értelmezését, mely szerint az egyházi iskolák tanulóit a szektorsemlegesen járó normatívákon 

túl kiegészítő normatíva is megilleti. Ennek a kiegészítő normatívának a létjogosultságát 

értelmezésük szerint az adja, hogy az önkormányzatok normatívákon felüli ráfordítása végső 

soron adófizetői – tehát állami - pénz. Egyházi álláspont szerint akkor egyenlő a 

finanszírozás, ha az önkormányzatok saját ráfordításainak megfelelő kiegészítő támogatást az 

egyházi intézményekben tanuló gyermekek után a költségvetés fizeti meg. A kiegészítő 

normatíva bevezetésével az egyházi intézmények váltak a közoktatás legbiztonságosabban 

                                                 
173

 A közoktatási törvényt 1996-ban úgy módosították, hogy garanciákat igyekeztek beépíteni a központi 

támogatás szintjére. „A helyi önkormányzatok részére biztosított mindenkori éves normatív költségvetési 

hozzájárulások összege nem lehet kevesebb, mint a tárgyévet megelőző második évben a helyi önkormányzatok 

által a közoktatásra fordított teljes kiadások - csökkentve a felhalmozási és tőkejellegű kiadások és az 

intézmények működési célú bevételei, valamint a központosított előirányzatok összegével - nyolcvan százaléka. 

A normatív hozzájárulások összegének el kell érniük az előző évi normatív hozzájárulások összegét.”  Majd 

1999-ben a nyolcvan százalékot kilencvenre emelték. 
174

 Ennek okainak elemzése túlnyúlik ezen írás keretein, de nyilvánvalóan szerepet játszott benne a Horn 

kormány (illetve annak vezetőjének) azon – utólag tévesnek bizonyult - hite, hogy ezzel megnyerheti 

kormányának az egyház támogatását. 
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finanszírozott intézményeivé, miután működésüket teljes egészében a költségvetés fizeti
175

. 

Az egyházi fenntartású közoktatási intézmények tehát a helyi önkormányzatok normatív 

hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és feltételek mellett állami támogatást 

kapnak - miközben sem az állami, és önkormányzati, sem a többi nem állami, nem 

önkormányzati intézmény nem kap ilyet. Ők kénytelenek a saját forrásaikból hozzájárulni 

intézményeik működéséhez. 

Ez a közoktatás finanszírozásának egész jelenlegi rendszerét szétzilálhatja. Miközben az 

önkormányzatok a gyermeklétszám csökkenése miatt a normatív állami támogatás mellé 

komoly erőfeszítésekkel tudnak csak kiegészítő támogatást nyújtani iskoláiknak, aközben az 

egyházi iskolafenntartók a kiegészítő támogatást is a költségvetésből kapják meg. Az alapvető 

közgazdasági probléma az, hogy miközben az önkormányzati és nem egyházi 

magánfenntartók saját támogatásukat csak kockázatokkal és gazdasági kényszerekkel tudják 

előteremteni - ami azért több-kevesebb racionalitásra kényszeríti az iskolafenntartókat -, 

aközben az egyházak bármikor, bármilyen méretű intézménnyel bejelentkezhetnek teljes 

állami finanszírozásra.  

Mindehhez még az is hozzátartozik, hogy Magyarországon az a – fejlett országok között 

igen ritka – helyzet, hogy az egyháznak nem kell nyilvánosságra hozni intézményeik 

gazdálkodásának adatait. Így nem ismert, hogy az egyházak és felekezetek a kapott 

támogatásokhoz tesznek-e hozzá saját forrásokat. 

 

Érvek a kiegészítő támogatás mellett és ellen  

 

Az egyházak három érve: a szabad iskolaválasztás (lelkiismereti szabadság), a kommunista 

érában történt vagyonvesztés, valamint a humán szolgáltatás és közszolgálatiság. 
176

 

Mindhárom érv vitatható.  

Az az érv, miszerint állampolgárként jogom van iskolát választani, ezért az államnak 

ugyanolyan támogatást kell adni az egyházi iskoláknak, mint az önkormányzatiaknak, sántít. 

Az adófizető ugyanis nem rendelkezik közvetlenül az adójával, hanem a rendelkezési jogot 

átruházta az Országgyűlésre. Tehát választhat nem állami szolgáltatást, de az nem 

törvényszerű, hogy ugyanannyiért jár neki, mint az állami. A nem állami szolgáltató külön 

szolgáltatásait, minőségi mutatóit neki kell megfizetnie. 

Ami a vagyontól való megfosztottságot illeti, azt nem örökjáradékkal kellene az 

államnak kompenzálnia, hanem a vagyon visszaadásával, illetve vagyonátadással, valamint az 

egyház támogatási rendszerének korszerűsítésével (pl. az adófelajánlás bővítésével stb.) 

A humán szolgáltatások állami támogatásához pedig az államnak, mint megrendelőnek 

kellene meghatároznia az igényelt szolgáltatást, aztán pedig elszámoltatni a szolgáltatót az 
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 Ez könnyen belátható. Hiszen ha egy adott időszakban a központi normatívák részaránya (esetleg összege) 

csökken, akkor az önkormányzati intézmények fenntartói (az ellátási kötelezettség miatt) kénytelenek többet 

fordítani saját forrásaikból az intézményeikre. De miután a kiegészítő támogatási norma az önkormányzati 

támogatások átlaga, így az egyházi intézmények ezen a támogatás megnő. Ha a központi normatívák aránya a 

finanszírozásban megnő ez magával hozhatja az önkormányzati saját ráfordítások csökkenését. Ezáltal a 

kiegészítő támogatás is csökken, de az első csatornán kapott (szektor-semlegesen minden tanuló után járó) 

támogatás biztosítja az intézmények működését.  

Lényegében az egyházak iskoláik teljes működési támogatását megkapják. Nem kényszerülnek arra, hogy saját 

forrásaikból hozzájáruljanak azok működéséhez. Egyébként ezen saját források jelentős része is állami 

támogatás ( szja 1 %, ingatlanmegváltás, egyéb támogatások), ami gyengíti a kiegészítő támogatás 

jogosultságának alapérvét. 
176

 Néha felmerül, hogy az egyházi oktatás kiegészítő támogatása az alkotmány (1949. évi XX. Törvény) miatt 

jár, nevezetesen a 67.§ (2) bekezdése szerint: „a szülőket megilleti az a jog, hogy a gyermeküknek adandó 

nevelést megválasszák” Ebből azonban nem következik a kiegészítő támogatás, - legfeljebb a többi 

intézménnyel azonos támogatás.  
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igényelt támogatással. Azt is hozzá kell tenni, hogy az egyházak közszolgáltatásában 

alapvetően az oktatás dominál; mind az egészségügyi, mind a szociális ellátás kisebb súlyú. 

Az oktatáson belül is háttérbe szorulnak az olyan karitatív tevékenységek, mint a különleges 

ellátást igénylők oktatása. Az egyházi oktatás nyilvánvaló célja a térítés, a felekezeti identitás 

erősítése. Így azok a közszolgálati területek válnak fontosakká, amelyek ezt a célt szolgálják.  

Ami azonban nem állami feladat.  

Az egyházi oktatás nem-kormányzati, tehát magán oktatás. Azonban a kiegészítő 

támogatás miatt kivételezett helyzetben lévő magánoktatás. A nem egyházi 

magánintézmények nem részesülnek kiegészítő támogatásban. Pedig az egyházak kiegészítő 

támogatásának törvénybeli indoklása alapján - „az egyházak további támogatásra … 

jogosultak, amelynek alapja az állampolgárok azon döntése, ahogyan az adott egyház által 

fenntartott intézmények közszolgáltatásait igénybe veszik.” 
177

 – jogosultak lehetnének ők is.  

 

A kiegészítő támogatás kiszámítása 

 

A kiegészítő támogatás alapja a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között 1997-

ben aláírt megállapodás. Eszerint "E támogatás kiszámításához - minden évben a költségvetési 

tervezés keretében az ott szereplő adatok alapján külön a közoktatásra és külön a szociális 

ellátásra - az önkormányzatok adott ágazati működési kiadásainak és felújítási költségeinek 

összegét csökkenteni kell az intézményi saját bevétel összegével. Az így kapott támogatandó 

kiadási összegből határozandó meg a normatív támogatás aránya, s ennek megfelelően kell 

megállapítani a kiegészítő támogatás összegét. A fentiek szerint számított kiegészítő 

támogatás összegéből levonható a közoktatásra a központi előirányzatból adott olyan külön 

támogatás összege, amelyhez pályázat útján az önkormányzati és az egyházi fenntartó, illetve 

intézményei egyaránt hozzájuthatnak." 
178

 

Aki egy kicsit is ismeri az államháztartási költségvetés tervezését, az tudja, hogy e 

meghatározás alapján nem lehet pontosan kiszámítani, mennyi is jár. Nem tisztázottak 

ugyanis a fedezni kívánt feladatok. A meghatározás arra sem alkalmas, hogy egzakt módon 

megállapítható legyen „az önkormányzatok adott ágazati működési kiadásainak és felújítási 

költségeinek összege”. A  megállapodás óta eltelt időben a kormányok pótolhatták volna ezt a 

hiányosságot, ha a vatikáni megállapodás alapján az egyház-finanszírozási törvényben, vagy 

egy hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletben „lefordítják” a szöveget, algoritmizálják a 

feladatot és minden érintett számára követhető egyértelmű eljárásrendet alakítanak ki az 

egyházi kiegészítő támogatás kiszámítási módjára. Ez a munka annak ellenére, hogy 

valamennyire kiszámíthatóvá és  transzparenssé tehette volna a rendszert, máig nem készült 

el. Pedig számos más körülmény is indokolta volna. Elég, ha az EU csatlakozásra, s annak 

nyomán megjelent támogatásokra, társfinanszírozásokra gondolunk, amelyek szintén 

befolyásolhatják a kiegészítő normatíva összegét, vagy legalább is a kiszámításával 

kapcsolatos vitákat. 

A meghatározás pontatlansága a kiegészítő támogatást eltéríti a racionális összegtől. Az 

egyházi oktatásban részt vevő tanulók közül ugyanis sokkal többen járnak alacsonyabb 

normatívájú iskolatípusokba, mint az önkormányzati iskolák tanulói. Az egyházi oktatás 

rendszerében alacsonyabb a gyógypedagógiai képzésbe, a szakiskolába és szakközépiskolába 

járó tanulók aránya is. Az ilyen önkormányzati fenntartású intézményekbe járó tanulók aránya 
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 1997 CXXIV. Tv § 6. § (1) 
178

 A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és 

hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. június 20-án, 

Vatikánvárosban aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 1999. évi LXX. Törvény – a megállapodás Kiegészítő 

jegyzőkönyve: Kiegészítés a III. fejezethez (1) bekezdés 
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lényegesen magasabb, ráadásul ezek a képzések általában a fenntartótól is magasabb 

hozzájárulást kívánnak. Ha a kiegészítő támogatást úgy számolják ki, hogy a magasabb 

normatívájú tanulókat magasabb arányban tartalmazó önkormányzati oktatás ráfordításainak 

átlagát veszik, akkor az egyházi oktatás kedvezőbb helyzetbe kerül, mintha csak a rá jellemző 

tanulói csoporttal számolnának.  

Ugyanez a helyzet a feladatrendszerrel is. Az önkormányzati oktatás összetettebb, több 

feladatot tartalmaz, ami természetesen növeli a fenntartó önkormányzatok hozzájárulását. Ha 

ennek alapján számítják ki az egyházi oktatás kiegészítő támogatását, akkor a kevesebb 

feladatot ellátó egyházi oktatás kedvezőbb kondíciókhoz jut, mintha csak e szűkebb 

feladatrendszert vennék figyelembe. 

Ha a normatíva időbeli alakulását vizsgáljuk, jól látszik két dolog. Az egyik, hogy 2000-

ben és 2005-ben is csökkent a támogatás összege. A másik, hogy 2003-ban reálértékben közel 

kétszeresére ugrott a normatíva
179

.  

 
Egyházak kiegészítő normatívája (eFt/fő) 

 

Év Egyházi kiegészítő normatíva 

1998 +60% 
1999 65,2 

2000 54,3 

2001 68,1 

2002 74,6 

2003 132,8 

2004 133,9 

2005 128,0 

Forrás: az adott évi költségvetési törvények 

 

Az itt közölt adatok a törvényben rögzített normatívák, mégsem feltétlenül azonosak a 

ténylegesen megkapott összeggel. Ezek lényegében az éves folyósítás során használt mintegy 

„előlegezett” normatívák. A tényleges támogatás ugyanis az év végén elkészített elszámolás 

során alakul ki, amikor már ismertek a tényleges tanulólétszámok, valamint a megelőző évi 

tényleges önkormányzati ráfordítások. A tényleges normatíva ez utóbbi összeg alapján alakul 

ki. Ez lehet több vagy kevesebb, mint a költségvetési tervben tervezett, aszerint, ahogy az 

önkormányzatok tényleges ráfordításai alakultak. Az elmúlt években a tényleges összeg több 

mint 25 %-kal volt magasabb, mint a tervezett, ráadásul intenzíven növekedett. (Lásd a 2. 

ábrát) 

Az oktatási és a pénzügyi kormányzat a 2004. évi költségvetési tárgyalások során – a 

támogatás jelentős növekedési üteme miatt - tett először érdemi kísérletet az egyházi 

közoktatási finanszírozás konstrukciójának megváltoztatására, a rohamosan növekvő 

finanszírozási kötelezettségek racionalizálására. Ennek a következménye a kiegészítő 

normatíva 2005-ös csökkenése
180

.   
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 Hozzá kell tenni, hogy valamennyi oktatási normatíva jelentősen növekedett a közalkalmazotti béremelés 

miatt 
180

 Az egyik – viszonylag gyorsan elvetett – elképzelés az volt, hogy a finanszírozási kötelezettség 

racionalizálását az egyház-finanszírozási törvény (közvetve a vatikáni megállapodás) vonatkozó részének 

módosításával szerették volna elérni oly módon, hogy az egyházi kiegészítő támogatás kiszámításánál csak a 

kötelező közoktatási feladatok ráfordításait vették volna figyelembe.  

A másik javaslat az államháztartási ráfordítások osztályozását (az un. szakfeladat-rendszert) kívánta 

felülvizsgálni, azzal a céllal, hogy a jelenleg oktatási ráfordításként elszámolt de közgazdasági értelemben nem 

oktatást finanszírozó kiadásokat kivette volna a rendszerből, csökkentve ezáltal a kiegészítő támogatás számítási 

alapját és normatíváját. Ennek az elképzelésnek az érvényesítése lett többek között a következménye hogy a 
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A különböző fenntartójú oktatás állami támogatásának alakulása a 2000-es bázishoz 

képest 
Adatok forrása: Kotán (2005) 

 

Elszámoltathatóság 

 

Az elmúlt évben vita robbant ki az egyházak és a kormány között. A vita oka az, hogy a 

kiegészítő normatívát a költségvetési törvény 2005-ben alacsonyabb összegben állapította 

meg, mint 2004-ben.  Ez a változtatás a költségvetési hiány miatt következett be. A 

csökkentéssel mintegy 500 millió forinttal lehetett a kiadási oldalt mérsékelni. Bár a 

költségvetési törvényben leírt számnak csak becslés jellege van, hiszen a tényleges összeget 

az fogja meghatározni, hogy az önkormányzatok mennyit fordítottak az oktatásra.  

Az adatok azt mutatják, hogy ezzel a csökkentéssel az egyházi oktatás kondíciói nem 

romlanak, csak kisebb ütemben javulnak, mint a megelőző években. Ezzel alighanem az 

egyházi oldal is tisztában volt. Reagálása magáért beszél.  

Más oldalról viszont a kormány oktatás- (és egyház-) politikájára is jellemző, ahogy egy 

vitatható támogatást csak megcsipkedni mer.  

Nagyobb baj, hogy a rendszerváltozást követő tizenöt év alatt az egyházak 

gazdálkodásának és intézményfenntartásának elszámoltathatósága érinthetetlen tabu maradt. 

Miközben a  közalapítványoknak és a kiemelt közhasznú szerveteknek kötelező 

gazdálkodásuk fontosabb adatait nyilvánosságra hozni, ugyanakkor az egyházak számára ez 

csak lehetőség
181

. 2005-ben mert csupán a kormányzat egy kis elmozdulást kezdeményezni
182

, 

                                                                                                                                                         
tervszinten 2005-re megállapított kiegészítő támogatási normatíva (évek óta először) csökkent. Ez azonban a 

közkiadások szakfeladat-rendszerének egy alapos átdolgozását igényelné, ami kérdéses, hogy csakugyan 

megvalósul-e. 
181

 A vonatkozó Kormányrendelet (218/2000 13. §) szerint „az egyházi jogi személynek beszámolóját nem kell 

letétbe helyeznie, de azt a számviteli politikájában meghatározott módon közzéteheti”  Magyarul nem kell 
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ez azonban a - fejlett világ államaiban elvárt –  elszámoltathatósághoz és az átláthatósághoz 

kevés. Magyarországon az egyházaknak nem kell nyilvánosságra hozniuk intézményeik 

gazdálkodásának adatait.  

Az egyházi és felekezeti oktatás ráfordításairól tehát féloldalas képünk van. Csak azt 

ismerjük, hogy az állam mennyivel járul hozzá az egyházi és felekezeti oktatáshoz. De azt 

nem tudni, hogy iskoláik fenntartásához az egyházak és felekezetek valójában mennyivel 

járulnak hozzá. Egyáltalán hozzájárulnak-e.  

De ennél többről is szó van. A mai Magyarországon nagyon aktuálisak Kennedy közel 

ötven éve mondott szavai: 

 „Olyan Amerikában hiszek, ahol az állam és az egyház elválasztása teljes, ahol a 

katolikus papok nem szabják meg az elnöknek, miként viselkedjen, és a protestáns lelkészek 

nem mondják meg híveiknek, kire szavazzanak; ahol semmilyen egyház vagy egyházi iskola 

sem kap támogatást közpénzből vagy politikai preferenciák alapján.  

Olyan Amerikában hiszek, amely sem protestáns, sem katolikus, sem zsidó, ahol a 

köztisztviselők nem kérnek és fogadnak el politikai instrukciókat, jöjjenek azok a pápától, 

vagy bármely más egyházi forrásból; ahol a vallási testületek nem kívánják közvetlenül vagy 

közvetetten érvényesíteni akaratukat a lakossággal szemben vagy köztisztviselők nyilvános 

szereplése révén.” 
183
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közzétennie, - miközben mind a közalapítványok, mint kiemelkedően közhasznú szervezeteknek kötelező a 

nyilvánosságra hozatal. Ugyanakkor a közalapítványok kötelesek - a Ptk. 74/G. §-ának (8) bekezdése szerint - az 

alapítónak évente beszámolni, és gazdálkodásuk fontosabb adatait is nyilvánosságra kell hozniuk. A közhasznú 

szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 5. §-ának b) pontja szerint a kiemelkedően közhasznú 

szervezeteknek (például alapítvány, társadalmi szervezet, közhasznú társaság) a létesítő okirat szerinti 

tevékenységüket, illetve gazdálkodásuk fontosabb adatait a helyi vagy az országos sajtó útján kell 

nyilvánosságra hozniuk. 
182

 2005-ben a költségvetési törvény előírja, hogy a Kincstár és az OKÉV ellenőrzi a támogatás igénylésének és 

elszámolásának szabályszerűségét, ( s az ellenőrzés tárgyi és személyi feltételeinek biztosításához a törvény 

forrást is rendel). 
183

 John Fitzgerald Kennedy, 1960. szeptember 12. Houston. Az eredeti forrás, ahol az egész beszéd 

megtalálható:  

http://www.americanrhetoric.com/speeches/johnfkennedyhoustonministerialspeech.html  vagy    

http://www.humanistsofhouston.org/JFK_speech.html  

(magyarul az idézett részt lásd:  http://hu.wikiquote.org/wiki/John_Fitzgerald_Kennedy 

 

http://www.americanrhetoric.com/speeches/johnfkennedyhoustonministerialspeech.html
http://www.humanistsofhouston.org/JFK_speech.html
http://hu.wikiquote.org/wiki/John_Fitzgerald_Kennedy
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7. Az egyetemvezetés lassú változása 

 

Nyilvánvaló, hogy az egyetemek irányítása szorosan összefügg az intézményt körülvevő 

társadalmi, gazdasági és politikai erőtérrel. Úgy is fogalmazhatjuk, hogy az egyetem 

irányítása alapvetően az intézmény társadalmi, gazdasági integrációjától és a politika által 

közvetített érdekektől függ. Ebben az írásban a hazai felsőoktatási intézmények vezetésének 

az elmúlt húsz évben bekövetkezett változásait elemezzük, különös figyelemmel az elmúlt 

néhány év törekvéseire.  

 

A rendszerváltás előtt 

 

A rendszerváltást közvetlenül megelőző időszak hazai felsőoktatásának működését és 

szervezetét az 1985. évi I. az oktatásról szól törvény határozta meg. A törvény
184

 értelmében 

egyetemet és főiskolát a Népköztársaság Elnöki Tanácsa létesíthetett és szüntethetett meg, 

egyetemi kart, egyetemen szervezett főiskolai kart, valamint egyetemi továbbképző intézetet 

pedig a Minisztertanács. Ugyancsak a Minisztertanács szabályozta az önálló oktatási 

szervezeti egységek, valamint a tanszékek létesítését és megszüntetését. A törvény értelmében 

„a felsőoktatási intézmények feladataikat - a jogszabályok keretei között - önállóan 

határozzák meg és szervezik”
185

. A felsorolás lényegében minden lényeges hatáskört 

felölel.
186

. A törvény tehát viszonylag jelentős mértékű autonómiát tartalmaz.  

A törvény lényegében egy klasszikus humboldti típusú intézményi vezetést vázol fel – 

amelyet a vezetők és a professzori testületek megosztott hatásköre jellemez. A törvény szerint 

„a felsőoktatási intézmény vezetése - külön jogszabályban, valamint az intézmény szervezeti 

és működési szabályzatában meghatározott módon - az egyéni felelős vezetők és a testületi 

szervek között megosztott hatáskörök gyakorlása útján, ezek együttműködésével valósul meg. 

… Az intézményi, illetőleg a kari tanács, valamint az önálló oktatási szervezeti egységek 

mellett működő tanácsok hatáskörét úgy kell megállapítani, hogy a nevelő-oktató és a 

tudományos munka tartalmáról, valamint a munka eredményességét meghatározó alapvető 

fontosságú ügyekben ők döntsenek, illetőleg hogy a más szervek hatáskörébe tartozó 

kérdésekben véleményt nyilváníthassanak…
187

” Ehhez tartozik az is, hogy: „A felsőoktatási 

                                                 

 A tanulmány eredeti változata az Educatio 2006/4. számában jelent meg 

184
 És annak végrehajtási rendelete a 41/1985. (X. 5.) MT rendelet 

185
 1985. évi I. törvény 121 § 

186
 A következőket sorolja fel a törvény, mint amiben az intézmény önállóan határoz (121§ (2)) : 

„a) fejlesztik, korszerűsítik szervezetüket és működésüket, továbbá nevelő-oktató tevékenységüket; 

b) megállapítják szervezeti és működési szabályzatukat, valamint más intézményi szabályzataikat, terveiket; 

c) megállapítják a tanterveket, a tantárgyi programokat, a tanulmányi és vizsgarendet, továbbá a hallgatói 

követelményeket; 

d) szervezik tudományos kutatásaikat, az egyetemek a tudományos utánpótlás nevelését és képzését; 

e) megállapítják az intézményi személyzeti munka elveit, az oktatói és kutatói követelményeket; 

f) döntenek a jelentkezőknek az intézménybe való felvételéről, átvételéről, továbbá a hallgatók ügyeiben; 

g) felügyelik a diákönkormányzati szerveket; 

h) irányítják az intézményhez tartozó szerveket és szervezeti egységeket (pl. kutatóintézeteket, tangazdaságokat, 

tanüzemeket); 

i) részt vehetnek hazai és nemzetközi kutatási programokban; 

j) a jogszabályok keretei között kísérleteket folytatnak; 

k) díszokleveleket és intézményi emlékérmeket, kitüntetéseket adományoznak; 

l) döntenek a jogszabályok által meghatározott munkáltatói és más egyedi ügyekben.” 
187

 122§ (1) és (2) 
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intézményekben működő tanácsok és szakmai testületek összetételét, ezen belül a választott 

és a meghívott személyek arányát, a tanácsok létrehozásának és működésének rendjét, 

továbbá hatáskörüket - a jogszabályok keretei között - a felsőoktatási intézmény szervezeti és 

működési szabályzata határozza meg….”
188

 Persze azért a törvény gondosan ügyel arra, hogy 

a testületekben a „társadalmi szervezetek” (magyarul az MSZMP és a szakszervezet) 

képviselői helyet kapjanak
189

 

A kívülről jött munkáskáderek kora elvileg lejárt. A törvény értelmében ugyanis  „A 

rektort az egyetemi tanárok közül a Minisztertanács, a főiskola főigazgatóját pedig az 

egyetemi vagy főiskolai tanárok, illetőleg az egyetemi docensek közül az irányító miniszter 

bízza meg. …. A dékánt az egyetemi tanárok vagy docensek közül, az egyetemen szervezett 

főiskolai kar főigazgatóját pedig az egyetemi tanárok vagy docensek, illetőleg a főiskolai 

tanárok közül az irányító miniszter bízza meg
190

” Persze még a kilencvenes évek elején is 

történetek sora keringett olyan egyetemi tanárokról, akik érettségivel sem rendelkeztek, 

nemhogy tudományos minősítéssel
191

. Minden esetre az 1993. évi felsőoktatási törvényig nem 

volt ritka a gyors egyetemi pályafutás – minisztériumból vagy más főhatóságoktól korábban a 

párt felső szerveiből kikerült káderek igen gyorsan egyetemi tanárok lettek. 

A törvény igen egyértelműen rögzíti, hogy ”A felsőoktatási intézmények és a szervezeti 

egységek vezetőinek megbízásáról szóló döntést az érintett oktatási szervezeti egységek, a 

kari és intézményi testületek javaslataira, továbbá - külön szabályok szerint - a társadalmi 

szervezetek véleményére figyelemmel kell meghozni.”
192

 Ez az előírás azt jelentette, hogy a 

docensi, tanári, valamint vezetői  kinevezéseknél és megbízásoknál az intézményi (és 

esetenként területi) MSZMP-vel, KISZ-szel és a szakszervezettel egyeztetni kellett.  

A törvény meghatározza a felsőoktatási intézmény vezető funkcióit és szervezetét is – 

ma úgy mondjuk, hogy a „menedzsmentjét” Mint írja: „Az egyetemet rektor, a főiskolát 

főigazgató, az egyetemi kart dékán, az egyetemen szervezett főiskolai kart főigazgató vezeti. 

Munkájukat helyettesek közreműködésével végzik”
193

. „Az egyetemi és a főiskolai intézet, a 

klinika, a kihelyezett tagozat élén igazgató, a továbbképző intézet élén igazgató (főigazgató), 

a többi oktatási szervezeti egység élén vezető áll.
194

” Továbbá „A felsőoktatási 

intézményekben az igazgatási, illetőleg a pénzügyi-gazdasági, valamint a bér- és munkaügyi 

feladatok végzésére - a főtitkár, illetőleg a gazdasági igazgató (főigazgató) irányításával - 

igazgatási, valamint gazdasági szervezet működik
195

.” Lényegében ezek a vezető 

tisztségviselői posztok a mai napig ugyanazok. 

                                                 
188

 123§ (1) 
189

„A tanácsok tagjai a megfelelő szervezeti egységek tisztségviselői, a társadalmi szervezetek, valamint az 

oktatók, az egyéb feladatokat ellátó dolgozók és a hallgatók választott képviselői. ….A felsőoktatási intézmény 

tanácsában és a kari tanácsokban a képzésben érdekelt állami szervek képviselőinek, továbbá a tudományos és a 

gyakorlati élet megbecsült szakembereinek megfelelő arányú részvételét is biztosítani kell…..A tanácsok 

választott tagjai képviselik az őket megválasztók érdekeit; tevékenységükről kötelesek nekik beszámolni.” (123§ 

(2)-(4)) 
190

 125§(1) és (2) 
191

 Tegyük hozzá, hogy az oktatásról szóló 1985. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 41/1985. (X. 5.) MT 

rendelet értelmében a rektorhelyetteseknek, a dékánoknak, az egyetemi tanszékvezetőknek, valamint az 

egyetemi és főiskolai önálló oktatási szervezeti egységek vezetőinek megbízása, illetőleg felmentése előtt a 

Magyar Tudományos Akadémia elnöke véleményének meghallgatása szükséges. Mint ahogy az irányító 

miniszter a Magyar Tudományos Akadémia elnökének meghallgatásával tesz előterjesztést rektor megbízására 

vagy felmentésére, továbbá egyetemi tanár kinevezésére, illetőleg felmentésére is. Az adott erőtérben azonban ez 

nem jelentett igazi akadályt az erős káderek számára. 
192

 127§ 
193

 124 § (1) 
194

 124 § (2) 
195

 120 § (1) 
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Az 1985-ös törvény sok tekintetben ellentmondásos. A 80-as évek közepére 

Magyarországon az oktatás, a tudomány, és számos más területen is a szakmai szuverenitás 

egyre inkább teret nyerhetett. Ennek egyes szerzők
196

 véleménye szerint a jugoszláv típusú 

önigazgatási modell előtérbe kerülése, mások szerint egyszerűen a keményebb ideológiai, 

politikai ellenőrzésnek a gazdaság sikertelenségére, és az ideológia kudarcaira 

visszavezethető meggyengülése volt az oka. Ezeknek a folyamatoknak az eredménye volt az 

1985. évi oktatási törvény megszületése, amely törvény kimondta az iskolák önállóságát és a 

pedagógusok szakmai szuverenitását, lehetővé tette alternatív tantervek, tankönyvek 

alkalmazását, és a felsőoktatási autonómia újbóli kialakulása is ide vezethető vissza. Még az 

idő megszépítő messzesége sem felejtetheti el azonban azt, hogy ez az autonómia erősen 

féloldalas volt, ugyanis a helyi és területi pátszervek jogosítványa igen erős volt, s lényegében 

minden személyi kérdésbe, s a szakmai, szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntésekbe is 

beleszóltak. 

A rendszerváltás követően azután – az MSZMP és vele a pártegyeztetési kötelezettség 

megszűnésével - kiteljesedett az autonómia. A felsőoktatási autonómia megerősödését még 

inkább előmozdította az Alkotmány 1989 októberi módosítása, amely nyomán abba bekerült, 

hogy: „ A Magyar Köztársaság tiszteletben tartja és támogatja a tudományos és művészeti élet 

szabadságát, a tanszabadságot és a tanítás szabadságát.” Továbbá, hogy „Tudományos 

igazságok kérdésében dönteni, kutatások tudományos értékét megállapítani kizárólag a 

tudomány művelői jogosultak
197

.”  

Az 1993-as új felsőoktatási törvény ezt az autonómiát erősítette meg egy olyan 

időszakban, amikor a fejlett nyugati világban a felsőoktatás humboldti eszméje, s a 

felsőoktatási autonómia is erősen visszaszorulóban volt. A nyugati folyamatok oka a 

felsőoktatás tömegesedése, a felsőoktatás nagyüzemmé válása, a gazdálkodó egyetemi 

modell
198

 egyre jelentősebb elterjedése volt, amelynek nyomán a professzorok, és oktatói 

kisközösségek döntési autonómiája megszűnt, vagy legalább is jelentősen korlátozódott, s 

helyébe az egyetem, mint nagyüzem, menedzserek által irányított  gazdasági, gazdálkodási 

fegyelme és stratégiája  lépett. Ez azonban nálunk sokáig váratott illetve még ma is várat 

magára. 

 

A felsőoktatási intézmény vezetése az 1993. évi törvény alapján 

 

Az 1993-as törvény lényegében mindenki számára lehetővé tette az intézményalapítást
199

 az 

Országgyűlés hozzájárulásával. 

A felsőoktatási törvény 1993-as szövege igen részletesen szabályozta az 

intézményvezetést. Az eredeti változat szerint „az egyetemet a rektor, a főiskolát a főigazgató 

(a továbbiakban együtt: az intézmény vezetője) vezeti. Munkáját helyettesek 

közreműködésével végzi.”
200

 (A 2000-es módosítás ezt annyiban írta át, hogy bevezette a 

többkarú főiskola vezetőjeként a főiskolai rektor fogalmát is.)  

                                                 
196

 Lásd Sáska Géza (2003): Szakmai és politikai autonómiák a ’80-as, ’90-es évek magyar közoktatásában. 

Iskolakultúra 2003. 6-7. sz.  
197

 1949. évi XX. Törvény 70/G§ (1) és (2) 
198

 Lásd erről Hrubos Ildikó (2000): A felsőoktatás nagy modelljei és módosulásuk a huszadik század második 

felében. INFO Társadalomkutatás, 49. sz. Hrubos Ildikó (2004): Gazdálkodó egyetem. Új Mandátum Kiadó, 

Budapest. 
199

 1993. évi LXXX. Törvény a felsőoktatásról 6. § (1) Nem állami felsőoktatási intézmény az Országgyűlés 

hozzájárulásával (állami elismerésével) létesíthető. (2) A nem állami felsőoktatási intézmények létesítésekor a 

létesítőnek időarányosan rendelkeznie kell a …….személyi és tárgyi feltételekkel, valamint a folyamatos 

működést biztosító gazdálkodási és pénzügyi feltételekkel. 
200

 1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról, 52. § (1) bekezdés. 
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A törvény további vezetői posztokat is azonosít a felsőoktatási intézményekben: 

 „A felsőoktatási intézmény igazgatási szervezetének vezetője az intézmény 

vezetőjének alárendelt főtitkár”
201

, akinek feladatait – ha az intézmény szabályzata 

úgy rendelkezik – a gazdasági főigazgató látja el. 

 „Az intézményi gazdasági (pénzügyi, műszaki, szolgáltatási stb.) szervezetek vezetője 

az intézmény vezetőjének ugyancsak alárendelt gazdasági (fő)igazgató.” Ezt a 

szöveget az 1996-os módosítás pontosította: „A felsőoktatási intézmény gazdasági 

szervezetének vezetője a gazdasági (fő)igazgató. A gazdasági (fő)igazgató az 

intézmény működésével összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az 

intézmény vezetőjének helyettese. Feladatait az intézmény vezetőjének közvetlen 

irányítása és ellenőrzése mellett látja el.” Az 1996-os módosítás a gazdasági 

(fő)igazgató és a főtitkár alkalmazására vonatkozóan kivette az eredeti felsőoktatási 

törvénynek azt a rendelkezését is, hogy „A főtitkár és a gazdasági (fő)igazgató 

megbízása határozott időre is történhet; erről a felsőoktatási intézmény szabályzata 

rendelkezik.” 

 

A törvény 1996-os módosítása – amelynek keretében, a felsőoktatási intézmény gazdasági 

autonómiája végérvényesen háttérbe szorult, és egyértelműen költségvetési szervnek lett 

nyilvánítva, s a pénzügyi, gazdasági működésére vonatkozóan az államháztartási törvény 

megkérdőjelezhetetlenné vált – egyben a gazdasági (fő)igazgatói posztot is megerősítette. A 

gazdasági (fő)igazgatónak mint gazdasági vezetőnek a felsőoktatási intézményen belüli 

felelősségét és bizonyos védettségét az államháztartási törvény
202

 végrehajtási rendeletei is 

biztosítják. Az államháztartás működési rendjéről szóló Kormányrendelet
203

 valamennyi 

költségvetési szervre – beleértve a felsőoktatási intézményeket is – leszögezi, hogy „az 

önállóan gazdálkodó költségvetési szerv egyetlen gazdasági szervezettel rendelkezik. E 

szervezetnek kell megoldania a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe 

tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, 

beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a 

készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási, valamint a FEUVE
204

-i 

kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére 

kiterjedő feladatokat, amely – a FEUVE kivételével – részben történhet vásárolt, a felügyeleti 

szerv által engedélyezett szolgáltatással, a felelősség átruházása nélkül.”
205

  

A rendelet azt is előírja, hogy „a költségvetési szervnél – ha az nem felügyeleti szerv – a 

… saját gazdasági szervezet vezetőjét (gazdasági vezetőt) – besorolásától függetlenül – 

határozatlan időre – ha törvény másként nem rendelkezik – a felügyeleti szerv vezetője a 

költségvetési szerv vezetőjének javaslatára bízza meg és menti fel, illetve vonja vissza 

megbízását. A további munkáltatói jogokat a költségvetési szerv vezetője gyakorolja.”
206

 „A 

... költségvetési szerv gazdasági szervezetének vezetője a működéssel összefüggő gazdasági 

és pénzügyi feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetőjének helyettese, feladatait a 

költségvetési szerv vezetőjének közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el.”
207

 „Az 

önállóan gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetőjének szakirányú felsőfokú iskolai 

végzettséggel, vagy felsőfokú iskolai végzettséggel és emellett legalább mérlegképes 

                                                 
201

 52. § (2) bekezdés. 
202

 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról.  
203

 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 
204

 FEUVE = Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés. 
205

 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről, 17. § (1) bekezdés. 
206

 18. § (1) bekezdés. 
207

 18. § (3) bekezdés. 
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könyvelői képesítéssel, vagy ezzel egyenértékű képesítéssel kell rendelkeznie...”
208

 A 

gazdasági vezető a) közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, b) a szakmai 

szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad, ellenőrzi azt, c) gazdasági 

intézkedéseket hoz, d) felelős a gazdasági szervezet fentiekben felsorolt feladatainak 

megfelelő ellátásáért.”
209

 „A gazdasági vezető vagy az általa írásban kijelölt … személy 

ellenjegyzése nélkül a költségvetési szervet terhelő gazdasági kihatású kötelezettség nem 

vállalható, követelés nem írható elő, és ilyen intézkedés nem tehető.
210

” 

A felsőoktatási törvény 1999. júniusi módosítása nyomán – immár tehát törvényi szinten – 

az oktatási miniszter hatáskörében megjelenik a gazdasági igazgató kinevezésével és 

felmentésével kapcsolatos egyetértési jog: „…p) egyetértési jogot gyakorol – az intézményi 

tanács javaslatát követően és az intézményvezető által történő megbízás, illetőleg felmentés 

előtt – az állami felsőoktatási intézmény gazdasági (fő)igazgatójának megbízása és felmentése 

alkalmával. A gazdasági (fő)igazgató megbízása legfeljebb öt évre szól. A gazdasági 

(fő)igazgató – pályázat alapján, megszakítás nélkül – több alkalommal, ismét megbízható.”
211

 

Végül is a gazdasági főigazgató szerepkörének alakulását áttekintve azt állapíthatjuk meg, 

hogy a gazdasági főigazgató egyáltalán nem tekinthető „főmenedzsernek”, sokkal inkább 

„főpénztárnoknak” vagy „főkincstárnoknak”.
212

 Ugyanakkor az is jól kitapintható, hogy 

ahogyan egyre inkább háttérbe szorult a felsőoktatási intézmények autonómiája, úgy erősödött 

meg a gazdasági (fő)igazgató pozíciója. 

Folytassuk az egyetemi vezetés elemzését a két fő vezetési intézmény – az intézményi 

tanács és a rektor – vizsgálatával. A felsőoktatási intézmény osztott vezetéssel működik. Az 

intézmény vezetője a rektor, illetve karokra nem tagozódó főiskolák esetében a főigazgató, 

aki hatáskörét meg kell ossza az intézmény vezető testületével, az intézményi tanáccsal. 

Az intézményi tanács összetételének szabályozása a törvény 1993-as szövegezése óta 

változatlan: „Az intézményi tanács tagjainak legalább egynegyedét, de legfeljebb 

egyharmadát a hallgatók, legalább egyharmadát a tanárok és docensek képviselői alkotják. Az 

intézményi tanácsban a karok képviseletét biztosítani kell.”
213

 Az összetételből egyértelmű, 

hogy az intézményi tanács gyakorlatilag a felsőoktatási intézmény oktatóinak és részben 

hallgatóinak érdekérvényesítő testülete. Ez a jelleg tovább erősödött az 1996-os módosítást 

követően, amikor a tanács munkájába kötelező meghívottként bekerültek az érdekvédelmi 

szervezetek képviselői: „Az intézményi tanács munkájában részt vesznek állandó és 

alkalmankénti meghívottak is. Az állandó meghívottak az intézményi adminisztráció, a 

Közalkalmazotti Tanács, a reprezentatív szakszervezet(ek) és a képzésben érdekelt más 

szervek, szervezetek, intézmények és az érintett tárcák képviselői.”
214

 Ha megvizsgáljuk az 

intézményi tanács hatáskörét, azt találjuk, hogy rendkívül erős menedzsmentfunkciókat 

tartalmaz (a stratégiai tervezéstől a költségvetés jóváhagyásán és a szervezetalakításon 

keresztül a gazdasági tevékenység értékeléséig). Ráadásul az elmúlt több mint tíz év alatt ezek 

a hatáskörök erősödtek. Egyértelműen megállapítható, hogy az intézményi tanácsok 

összetétele és feladatai, hatásköre akadályozzák az egyetemi menedzsment kialakulását. 

Mindaddig, amíg az intézményi tanács hatásköre kiterjed a gazdálkodási, költségvetés-

tervezési tevékenységre, kevés esélye van az egyetemi menedzsment megerősödésének.  

A menedzserszemlélet kialakulását a rektor kiválasztása és megbízásának időtartama is 

akadályozza. „A rektort az egyetemi tanárok közül az intézményi tanács döntése alapján az 
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 18. § (4) bekezdés. 
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 18. § (5) bekezdés. 
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 18. § (7) bekezdés. 
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 74. § (1) bekezdés p) pont. 
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214
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oktatási miniszter előterjesztésére a köztársasági elnök bízza meg, illetve menti fel.”
215

 Tehát 

felsőoktatási intézmény vezetője csak akadémiai pályafutással lehet valaki. Ráadásul a rektor 

megbízása az 1993-as eredeti törvény szerint „… legfeljebb három évig tarthat. Ez egy 

alkalommal – e törvény hatályba lépése előtti megbízást is beszámítva – legfeljebb további 

három évig terjedő időtartamra egy ízben megismételhető, amelyhez az intézményi tanács 

minősített szavazással támogatott javaslata szükséges.”
216

 Ez az 1996-os módosítást követően 

valamelyest növekedett: „A rektor, a főiskolai rektor, illetőleg a főigazgató megbízása 

legfeljebb négy évre szól. A rektor, a főiskolai rektor, a főigazgató – pályázat alapján, 

megszakítás nélkül – egy ízben négy évre ismét megbízható. Újabb megbízatásra csak az 

intézményi tanács által meghatározott időtartamú egy ciklus kihagyása után, új pályázat 

alapján kerülhet sor.” Tegyük hozzá azt is, hogy a rektor helyzete meglehetősen 

kiszolgáltatott, mivel „az intézmény vezetőjének visszahívással történő felmentését az 

intézményi tanács ... is kezdeményezheti.”
217

 

Érdemes még egy érdekes fejleményt megemlíteni a felsőoktatási vezető testületek 

történetében. A felsőoktatási törvény 1996-os módosítása kísérletet tett egy új gazdasági 

vezetési testület meghonosítására: „A felsőoktatási intézmény az 59/E. §-ban megfogalmazott 

feladatok ellátására Felügyelő Tanácsot állít fel …”
218

. Az 59/E. § értelmében „A szenátus és 

a szövetségi elnök gazdálkodással kapcsolatos döntéseinek megalapozottabbá tétele 

érdekében a szövetség Felügyelő Tanácsot alakít, amely ellenőrzi, véleményezi és értékeli az 

intézmény gazdálkodását, illetőleg javaslatokat tesz annak megjavítása érdekében. Az 

ellenőrzés során tapasztaltakról évente jelentést készít a szenátusnak.”
219

 „A Felügyelő Tanács 

tagjainak többsége az intézménnyel munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban 

nem álló külső tag. A Felügyelő Tanács egy tagja az állam képviselője, akit a törvényességi 

felügyeletet gyakorló miniszter jelöl ki, tagjai továbbá olyan szervezetek (önkormányzat, 

vállalkozások stb.) képviselői, amelyek anyagi hozzájárulásukkal vagy más módon jelentős 

szerepet vállalnak a szövetség célkitűzéseinek, illetve feladatainak megvalósításában.”
220

 A 

Felügyelő Tanács azonban rövid életű intézmény volt, a 2000-es törvénymódosítás eltörölte. 

Majd a 2005-ös felsőoktatási törvényben éled újjá egy hasonló konstrukció. 

Összességében a 93-as törvény a hazai felsőoktatási intézmények vezetésében nem 

választotta szét az akadémiai és a gazdasági vezetési feladatokat, sem az elsőszámú 

vezetésben, sem a testületi vezetésben. A felsőoktatási intézmények racionálisabb 

gazdálkodásának kialukálásához – egyebek mellett – nélkülözhetetlen, hogy külön váljon az 

intézmények testületi irányításában az akadémiai és a tulajdonosi, menedzserellenőrzési 

funkció (tehát megjelenjen a tulajdonosi testület vagy a felügyelő bizottság), továbbá hogy az 

első számú vezetésben is szétváljon az akadémiai funkció és a menedzser feladat, ez utóbbi 

dominanciájával. 

Ezek az elképzelések a 2005-ös törvény koncepciójában már egyértelműen 

megfogalmazódnak. 

 

Az intézményirányítás változása a 2005. évi felsőoktatási törvény formálódása során 

 

A hazai felsőoktatás tömegesedése a 2000-es évek elejére elérte a fejlett országok szintjét. A 

felsőoktatás nagyüzemé vált. De nemcsak az oktatás hanem a kutatás, az innováció területén, 
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valamint az EU fejlesztési források felhasználásában, a Nemzeti Fejlesztési Tervek 

megvalósításában – a gazdaságfejlesztési, a humánerőforrás-fejlesztési és a regionális 

operatív fejlesztési programokban – való közreműködés is egyre nagyobb gazdálkodási, 

vezetési fegyelmet, felelősséget követel meg.  

Érdemes egy gondolat erejéig kitekinteni a fejlett országok egyetemeinek irányítására, 

hogy megértsük az új felsőoktatási törvény törekvéseit. A felsőoktatási intézmények 

irányításával kapcsolatban Barakonyi
221

 az Európai Felsőoktatási Térség egyetemein végzett 

átfogó felmérésre hivatkozva megállapítja „a hagyományos európai kontinentális bürokratikus 

irányítási modellje visszaszorulóban van, és az egyetemi kormányzás paradigmája mind 

fokozottabban tért hódit Európában is”. Barakonyi definíciója szerint „a kormányzási 

paradigma bevezetése valójában a hatalom újraelosztása az állam (alapító) és az intézmény 

között, valamint az intézményen belül: jól definiált hatalmi centrumok kialakítását, 

működésük és együttműködésük szabályozását (túlhatalom létrejöttének megakadályozását) 

jelenti.
222

” Ehhez hozzáfűzi: „Az új európai egyetemi kormányzási struktúrák a rektor, a 

szenátus, az oktatók, az adminisztráció és az érdekháló külső tagjai szerepének 

újradefiniálását jelentik. Lényegét tekintve a szenátus hatalma csökken. Döntései azokra a 

területekre korlátozódnak, amelyek közelebb állnak alapvető kompetenciájához és 

felelősségéhez: az oktatáshoz és a kutatáshoz. A szenátus veszít jelentőségéből, mivel 

bebizonyosodott, hogy mint döntéshozó testület túlságosan nagy, túlságosan rugalmatlan, 

ezért alkalmatlan innovatív döntésekre.
223

”  

Ugyanakkor mint Zsinka rámutat: „Az EU-országok felsőoktatásában tapasztaltakhoz 

képest …… Magyarország a professzionális intézményvezetés terén igen nagy elmaradást 

mutat. Az elmúlt években több ízben felvetődött, hogy a felsőoktatási intézmények szaporodó 

adminisztratív és pénzügyi feladatai megkövetelnék a prezidenciális rendszerre való áttérést, 

és az „elnök” mellett egy professzionális irányító csapat kialakítását.”
224

  

A hazai felsőoktatási intézmények irányítása tehát megérett a módosításra. Ez – 

valamint az ugyancsak a tömegesedés nyomán, a munkaerő-piaci alkalmazkodást segítő 

Bolognai képzési struktúra bevezetése – egyre sürgetőbbé tette a felsőoktatás törvényi 

kereteinek módosítását.  

 

a. A törvény eredeti elképzelése 

 

Az új felsőoktatási törvény előkészítő anyaga
225

 az intézmény-irányítási reform elemeinek 

bemutatása során azt írja, hogy „A jelenlegi intézményi vezetés átalakítása során egyrészt a 

bolognai-folyamat megvalósítására, másrészt az európai humanista hagyományokból 

közvetlenül is deriválható követelményekre kell tekintettel lennünk.” (A magyar…2003. 

július 6. 92. oldal) Az anyag az európai hagyományokból levezethető követelmények között 

első helyen említi hogy „az európai hagyományok, a Humboldti modell erős önkormányzati 

önállóságot hordoznak”. Majd hozzáteszi, hogy „az egyetemi autonómia múlt századi eszméje 
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a nyugati társadalmakban is átértékelődött, mivel a társadalmi-gazdasági feltételek 

gyökeresen megváltoztak”. A következő pontban konkretizálja is, hogy alapvetően arról van 

szó, hogy a szenátus döntési és tanácsadási kompetenciáját az akadémiai ügyekre (kutatás, 

oktatás, képzési stratégia, tantervek, oktatásszervezéssel kapcsolatos ügyek) kell csak 

fenntartani.. (Im.: 93. old) Az anyag szerint „Az intézményi irányítást mint a felsőoktatási 

stakeholder-ek …, a felsőoktatási intézmények működésében érdekelt fontosabb személyek és 

szervezetek viszonyát lehet meghatározni” (Im. 94. oldal) A fontosabb stakeholder-ek az 

anyag szerint a következők: az állam, mint az adófizetők képviselője, az oktatók, kutatók (az 

akadémiai szféra), a hallgatók, az intézmény adminisztratív vezetői és szakalkalmazottai, 

alumni egyesületek, lokális önkormányzatok, jelentősebb társadalmi szervezetek (kamarák, 

szakmai tudományos egyesületek, MTA) , szponzorok, támogatók, az intézményhez kötődő 

fontosabb vállalatok, intézmények, egyéb, az adott intézmény céljaira, működési feltételeire 

jelentős hatást gyakorló szereplők  

Az előkészítő anyag szerint a célállapot az, hogy az intézmények élén a stratégiai 

döntésekért felelős IT (igazgatótanács) áll, amely elnökét tagjai közül maga választja. Az IT 

nevezi ki a rektort, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, és a helyetteseiből álló 

rektori tanács élén irányítja az intézmény napi működését. Az IT-re hárul a hosszú távú célok, 

stratégiák, politikák meghatározása, valamint a jelentősebb intézményi akciók felügyelete 

(integráció, kiválás, karok alapítása és megszüntetése, akvizíciók, jelentősebb pénzügyi 

akciók, szakok és tanszékek védelme, gyarapítása, valamint a törvényes, jogszerű működés 

felügyelete. Más oldalról akadémiai kérdésekben a szenátusnak van döntéshozó joga, 

amelynek élén a szenátus elnöke áll. A Szenátus hatásköre - a 93-as törvénybelinél 

korlátozottabb - akadémiai ügyekben (képzési programok, tanulmányi kérdések, tanterv, 

kollégák megítélése, oktatói és hallgatói ügyek, stb.) dönt, s az IT elé kerülő pénzügyi, 

tervezési, intézményirányítási kérdésekben véleményt nyilváníthat. 

Az anyag szerint „az IT 3-9 tagú, páratlan számú tagból álló testület. Elnökét maga 

választja meg 5 évre. Az állam a 3 fős IT-ba egy, az 5-7 fős IT-ba két tagot, a 9 fős IT-ba 

pedig 3 tagot delegál, mint az állami vagyon védelméért felelős képviselőt. …. Az IT további 

tagjait a Szenátus választja. Ezek a tagok nem lehetnek az intézmény tagjai, sem az 

intézménnyel kapcsolatban álló személyek (részletes megfelelési [pl. legalább egy tag legyen 

öregdiák] és összeférhetetlenségi szabályok szükségesek). Tag csak külső, megfelelő 

menedzsment és felsőoktatási referenciákkal rendelkező személy lehet. Az IT ülésein 

tanácskozási joggal részt vesz a rektor, és az IT elnöke által meghívottak.”  

A 2005 decemberében elfogadott törvény eredeti szövege a fentieknek megfelelően 

irányító testületről beszél. (23. § (1)) „Az irányító testület a felsőoktatási intézmény 

feladatainak végrehajtását megalapozó, a közpénz és a közvagyon hatékony és felelős 

használatát szolgáló éves költségvetési, valamint stratégiai döntéseket hozó és végrehajtásukat 

ellenőrző, a fenntartói feladatok ellátásában – e törvényben meghatározottak szerint – 

közreműködő testület. Az állami fenntartású felsőoktatási intézményben az irányító testületet 

létre kell hozni, a nem állami felsőoktatási intézményekben – az alapító okiratban 

meghatározottak szerint – az irányító testület létrehozható….(3) Az irányító testület elnöke a 

felsőoktatási intézmény rektora. (4) A hét, illetve kilenc tagú irányító testületbe két, illetve 

három főt delegál az oktatási miniszter, négy, illetve öt főt a szenátus. A szenátusi delegáltak 

körében egy tagot a hallgatói önkormányzat javasol. ..,” A törvény szerint (25. § (1)) „Az 

irányító testület fogadja el a stratégiai, foglalkoztatási, üzleti tervet (a továbbiakban: 

intézményfejlesztési terv). Az intézményfejlesztési tervben kell meghatározni a fejlesztéssel, a 

fenntartó által a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon hasznosításával, 

megóvásával kapcsolatos elképzeléseket, a várható bevételeket és kiadásokat. Az 

intézményfejlesztési terv része a kutatási-fejlesztési-innovációs stratégia. …. Az 

intézményfejlesztési tervet középtávra, legalább négyéves időszakra kell elkészíteni, 
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évenkénti bontásban meghatározva a végrehajtás feladatait. Az intézményfejlesztési terv része 

a foglalkoztatási terv. A foglalkoztatási tervben kell meghatározni azt a létszámot, amelynek 

keretei között a felsőoktatási intézmény megoldhatja feladatait.” Feladatai lényegében a 

felsőoktatási intézmény alapvető gazdálkodási, szervezeti és foglalkoztatási kérdését magában 

foglalja
226

.  

Az új felsőoktatási törvény tehát kettéválasztotta a felsőoktatási intézmény gazdasági és 

akadémiai vezetését. A gazdasági vezetés mintájául a gazdasági nagyszervezetek 

igazgatásának szervezeti mintáját vette át. Az akadémiai feladatok esetében pedig megtartotta 

a testületi döntési rendszert. Vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy a professzori testületi döntést 

az akadémiai ügyekre korlátozta.  

A felsőoktatás ilyen irányítási szisztémája lényegében általánosnak tekinthető a fejlett 

országok gyakorlatában. Úgy tűnik, nálunk ezt – egyelőre – nem sikerült meghonosítani. A 

felsőoktatás karjai messzire nyúlnak. 

 

b. Az Alkotmánybíróság határozata 

 

Az új felsőoktatási törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének előzetes 

vizsgálatára a köztársasági elnöki beadvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz. A beadvány 

a törvény több pontjának alkotmányellenességét vetette fel. Az indítványnak és az 

Alkotmánybíróság határozatának
227

 itt csak a felsőoktatás irányításával kapcsolatos részeivel 

foglalkozunk.  

A köztársasági elnök indítványának az irányító testülettel kapcsolatos észrevétele az 

Alkotmány 70/G. §-ába foglalt tudományos élet szabadságának biztosításához kapcsolódott. 

A beadvány szerint „a szabadságjog jogosultjai – a tudomány művelői – csak akkor tudják 

indokolatlan befolyástól mentesen folytatni tudományos tevékenységüket, ha azt a 

felsőoktatási intézmény szervezete, azon belül is a tudományt – kutatást és oktatást – 

közvetlenül érintő döntések meghozatalának rendje kellő módon biztosítja…”
228

  A 
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 25§ (2) szerint „Az irányító testület a jogszabályok keretei között  

a) kiírja a rektori pályázatot, elbírálja a pályázatokat, továbbá előterjesztést tesz a fenntartó részére a rektor 

személyére, juttatásaira, jóváhagyja a rektor munkaköri leírását és értékeli vezetői tevékenységét, továbbá 

elláthat más, a fenntartó által átruházott munkáltatói jogköröket;  

b) elfogadja a felsőoktatási intézmény ba) költségvetését és a számviteli rendelkezések szerinti beszámolóját, bb) 

intézményi minőségfejlesztési programjának végrehajtásáról szóló éves beszámolót, bc) számviteli rendjét;  

c) jóváhagyja a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatát;  

d) egyetértési jogot gyakorol a szenátus által kezdeményezett képzés indításánál, illetve megszüntetésénél;  

e) kezdeményezheti a fenntartónál a felsőoktatási intézmény ea) alapító okiratának módosítását, eb) átalakulását,  

ec) megszüntetését;  

f) dönt fa) fejlesztés indításáról, fb) gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés 

szerzéséről, gazdálkodó szervezettel történő együttműködésről, fc) a felsőoktatási intézmény rendelkezésére 

bocsátott ingatlanvagyon hasznosításáról, továbbá a felsőoktatási intézmény tulajdonában lévő ingatlanvagyon 

hasznosításáról, elidegenítéséről, fd) ez e törvényben meghatározottak szerint a hitelfelvételről, fe) 

együttműködési megállapodás megkötéséről, ff) költségvetésen belüli átcsoportosításról, fg) gazdaságtalan 

tevékenységének és az ahhoz kapcsolódó szervezetének, szervezeti egységének átalakításáról, megszüntetéséről;  

g) a tárgyi, pénzügyi és személyi feltételek biztosítása mellett kezdeményezi, hogy a felsőoktatási intézmény 

indítson új képzést;  

h) egyetértési jogot gyakorol a gazdasági vezető, továbbá a belső ellenőrzési szervezet vezetőjének 

megbízásánál, illetve a megbízás visszavonásánál, illetve indokolt esetben kezdeményezheti a gazdasági vezető 

vagy a belső ellenőrzési szervezet vezetője megbízásának visszavonását.  

(3) Az irányító testület határozza meg a felsőoktatási intézmény szervezeti tagozódását. Az irányító testület 

döntése előtt beszerzi a szenátus véleményét. … „ 
227
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köztársasági elnök az új törvény által létrehozott irányító testület hatáskörét és összetételét 

kifogásolta. „Tekintettel arra, hogy az irányító testület tagjai nem állnak jogviszonyban a 

felsőoktatási intézménnyel, nem tagjai az intézmény tudományos közösségének, s nem 

vesznek részt az intézmény tudományos tevékenységében, ezért nem szükségszerűen 

rendelkeznek a tudomány mindennapi működésére vonatkozó ismerettel. Ennek hiányában 

pedig az irányító testület nem tekinthető olyan önkormányzati szervnek, mely a tudományos 

élet szabadságához való jog jogosultjai, a tudomány művelői számára az Alkotmány 70/G. §-

ának megfelelő beleszólási jogot ad  a tudomány művelését közvetlenül érintő kérdésekbe
229

”. 

Az Alkotmánybíróság lényegében azonosult a Köztársasági elnök beadványának 

indoklásával. Az alkotmánybíróság hosszú indoklásában leszögezi, hogy „a tudományos 

tevékenység nem másoktól elzárt, egyéni, hanem kollektív tevékenység, mely a tudomány 

művelőinek a független tudományos műhelyek keretében folytatott párbeszédén és vitáin 

alapul. A tudományos tevékenység szabadságához tehát nem elegendő a tudomány művelői 

számára egyéni jogokat biztosítani, valamint az állami beavatkozások és korlátozások elleni 

védelmet garantálni… Ezért az államnak olyan, törvényben szabályozott megoldásokat kell 

nyújtania, amelyek megfelelően biztosítják a külső befolyástól mentes, szabad, 

professzionalizálódott tudományos tevékenység folytatását. Ennek intézményi kereteit az 

állam köteles megteremteni. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az államot 

intézményvédelmi kötelesség terheli…A hivatkozott alapjogokkal összefüggésben az állam 

köteles gondoskodni olyan intézményekről, illetve megfelelő szervezeti szabályokról, 

amelyek a tudományos, oktatási és kutatási tevékenység szabad folytatását garantálják. A 

szabad tudományos tevékenység lényegét a tudományos értékrend külső befolyástól mentes 

érvényesülése jelenti. A tudományos minőség szabad meghatározása érdekében biztosítani 

kell a tudomány művelői önálló döntési jogát és függetlenségét, vagyis a tudomány 

autonómiáját. A tudomány autonómiája önkormányzati jogokon keresztül valósul meg, 

melyeket az állam intézményvédelmi kötelessége alapján létrehozandó felsőoktatási 

intézményeknek kell biztosítani. A tudományos, oktatási és kutatási tevékenység szabad 

művelésének ezért alapvető biztosítéka az önkormányzatisággal, autonómiával rendelkező 

felsőoktatási intézmények megteremtése.”
230

 

„Az önállóság és függetlenség nemcsak a szűk értelemben vett tudományos, oktatási és 

kutatási tevékenységre terjed ki. A tudomány autonómiájának biztosítása érdekében a 

felsőoktatási intézményt szervezetalakítási, működési és gazdálkodási önállóság is 

megilleti…..A felsőoktatási autonómia hordozója, alanya a felsőoktatási intézmény, vagyis az 

oktatók, a tudományos kutatók és a hallgatók közössége. Ezért az oktatók, tudományos 

kutatók, hallgatók részvételét biztosítani kell az autonóm képviseleti szervekben és az 

autonómiából eredő önkormányzati jogosultságok gyakorlásában. Ebbe a tevékenységbe az 

oktatókon, tudományos kutatókon és hallgatókon kívül külső szakembereket, az alapító, a 

fenntartó szervezet képviselőjét is be lehet vonni, de csak a felsőoktatási intézmény 

autonómiájának biztosítása mellett…..Az irányító testület helyzetét és összetételét tekintve 

nyilvánvalóan nem a felsőoktatási intézmény önkormányzati szerve. A felsőoktatási 

intézményektől ily módon idegen irányító testületet nem lehet felhatalmazni a felsőoktatási 

intézmény autonómiájával védett, az intézményi autonómia hordozói számára biztosított 

önkormányzati jogosultságok gyakorlására, mert ez az autonómia elvonását jelentené.
231

” Sőt 

az Alkotmánybíróság ennél is messzebb megy, kijelenti, hogy „Az irányító testületnek az új 

Fot. szerinti létrehozása, jogköre és összetétele eleve ellentétes a tudományos élet 

szabadságával.
232

”  
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Az, hogy az Alkotmánybíróság határozata több vonatkozásban vitatható, jól bizonyítja 

Dr. Kiss László alkotmánybíró különvéleménye, aki leszögezi: „Úgy tűnik számomra, hogy 

itt az Alkotmány két §-ából (70/F. §, 70/G. §) lényegesen több „védelem” olvasztható ki, mint 

egy egész fejezetből amott: az az érzésem, hogy az egyetemek, főiskolák puszta 

„megérintése” is már alkotmányellenes.
233

” Rámutat arra, hogy „A többségi határozat nem 

ismeri el az autonómiát korlátozó rendeleti  szabályozás alkotmányosságát. Nézetem  szerint  

az Alkotmánybíróság  870/B/1997. számú határozatában  foglaltakkal ütközik ez a felfogás. A 

hivatkozott határozat ugyanis egyértelmű ebben a kérdésben: >… az intézményi autonómia 

nem korlátlan, a törvénnyel vagy annak felhatalmazása alapján kibocsátott más 

jogszabályokkal, azt közérdekből –  például a felsőoktatás egységesítése, az oklevél 

kibocsátásának alapjául szolgáló képzés alapkövetelményeinek biztosítása érdekében – 

korlátozhatja és korlátozza is.< (ABH 1999, 611, 613)”
234

. Hangsúlyozza azt is, hogy „….az 

állam levonhatja annak szervezeti konzekvenciáit (akár új, eddig ismeretlen típusú 

szervezetek létrehozásával is), hogy jelenleg pusztán a kollegialitás alapelvén működő, 

javarészt a menedzsmentben járatlan laikusok vezette igazgatás jellemzi a magyar 

felsőoktatást.
235

” Felhívja a figyelmet a német Alkotmánybíróság egyik határozatára, mely 

szerint „annak biztosítására, hogy a felsőoktatási intézmények szervezetét érintő döntések 

tudományos szempontból megfelelőek legyenek, szükséges a tudományos tevékenységet 

végzők részvétele; e közreműködésnek nem kell minden esetben a hagyományos értelemben 

vett önkormányzatiság jegyében zajlania. A felsőoktatás intézményén kívüli szervezetek is 

hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egyfelől az állami irányítást a tudomány szabadsága 

védelmében korlátozzák, másfelől szembeszálljanak a status quo érdekek tiszta 

„önkormányzati modellbeli rögzülésének veszélyével
236

”. 

A felsőoktatás irányításának korszerűsítése tehát az Alkotmánybíróság határozatán 

megbukott. Lehet, hogy ebben az is szerepet játszik, hogy mind a kezdeményező Köztársasági 

elnök, mind az Alkotmánybíróság lényegében minden tagja egyetemi oktató?  

 

c. A módosított törvény 

 

Az Alkotmánybírósági döntés nyomán a 2005. évi CXXXIX. Felsőoktatásról szóló 

törvény elfogadott szövege már gazdasági tanácsról beszél.  

A névváltozás okát a törvény indoklása így magyarázza: ”Az alkotmánybírósági 

határozatból következik, hogy nem jön létre az irányító testület, a korábbi javaslat szerint az a 

döntéshozó szerv, amely a fenntartói jogosítványokból eredő, gazdasági irányítási jogköröket 

gyakorolta volna. Ennek helyébe lép az a megoldás, hogy a ezeket a jogköröket a szenátus 

mint a felsőoktatási intézmény legfőbb döntéshozó szerve, továbbá a fenntartó gyakorolja, 

létrejön továbbá a gazdasági tanács, mely gazdasági kérdésekben döntés-előkészítő, 

véleményezési jogkört gyakorol.” 

A módosított szövegű, végleges törvény szerint (23. § (1)) „A gazdasági tanács a 

felsőoktatási intézmény feladatainak végrehajtása megalapozásában, a rendelkezésére 

bocsátott források, eszközök, a közpénz, a közvagyon hatékony és felelős használatát segítő 

gazdasági stratégiai döntéseket előkészítő és végrehajtásuk ellenőrzésében részt vevő, a 

fenntartói döntések előkészítésében - e törvényben meghatározottak szerint - közreműködő 

testület.
237

”  
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Tehát itt már csak döntés-előkészítő testületről van szó, amely „a) közreműködik a 

szenátus döntéseinek előkészítésében
238

, b) - a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott esetekben - gazdasági szempontból véleményezi a felsőoktatási intézmény által 

készített pályázatokat; c) dönt azokban az ügyekben, amelyek ellátására a szenátus 

felhatalmazta.”
 239

  Továbbá „figyelemmel kíséri a felsőoktatási intézmény gazdálkodásában a 

szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítését”.
240

  

A törvény egyébként felsorolja a „felsőoktatási intézményekben - a szervezeti és 

működési szabályzatban meghatározottak alapján” milyen magasabb vezetői megbízások 

adhatók ki. Ezek: a) rektor, b) rektorhelyettes, c) főigazgató, d) dékán, e) gazdasági 

főigazgató, ennek hiányában gazdasági igazgató, f) igazgatási feladatot ellátó hivatal vezetője 

(főtitkár vagy a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott más megnevezéssel).
241

 

Témánk szempontjából mellékes, de azért érdekes kérdés, hogy egy autonóm felsőoktatási 

intézményben miért is kell törvényileg szabályozni, hogy hogyan kell nevezni a 

felsővezetőket?  

A törvény az intézményalapítás vonatkozásában is korlátozottabb, mint a 93-as. Az 

alapítás lehetősége ugyanis nincs megadva a természetes személyeknek 
242

.  

 

Menedzserek a Gazdasági Tanácsokban 

 

„A jelenlegi hazai felsőoktatási vezetési gyakorlatot amatőr menedzsment rendszerként 

jellemezhetjük” – írta Barakonyi
243

 az új felsőoktatási törvény előtt. Vizsgáljuk meg, hogy az 

új törvény után megváltozott-e a helyzet. A gazdasági tanácsokba delegált szakemberek 

mennyiben mozdították el az egyetemek menedzsmentjét profi irányba. 

A 14 állami egyetem
244

 gazdasági tanácsában összesen – a Magyar Államkincstár 

delegáltjain túl, akiket nem számoltunk a tanács tagjai közé
245

 - 116 főt találunk. Ezek közül 

37 főt delegált a minisztérium. 
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A tagokat négy csoportba soroltuk.  

Az első csoportot a minden tekintetben menedzsernek tekinthető tagokat soroltuk, a 

pénzintézeti vezetőktől, a különböző ágazatba tartozó vállalatok, vállalkozások vezetőiig. 

A második csoportot az oktatók, kutatók alkotják, ide értve a rektorokat is, akik 

hivatalból tagjai a tanácsnak. Ebbe a csoportba tartoznak az Akadémiai és más kutató 

intézetek kutatói is.  

A harmadik csoportba a hallgatók tartoznak. Hallgatókat csak igen kevés intézményben 

delegáltak a tanácsokba, gyakoribb, hogy a hallgatók nem maguk közül delegáltak tagot. Ezek 

a delegáltak igen széles foglalkozási spektrumba tartoznak az oktatótól, az iskola igazgatón és 

az ifjúsági referensen keresztül a „végzett HÖK elnökig”. Ezeket a nem hallgató delegáltakat 

a negyedik csoportba soroltuk. 

A negyedik csoport egy igen vegyes csoport, amelybe a különböző társadalmi 

szervezetek vezetőitől, a költségvetési szervek vezetőin és vezető helyettesein (ide soroltuk az 

egyetemek gazdasági vezetőit is) keresztül az alapítványok vezetőiig, továbbá a 

filmrendezőkig soroltuk be a tagokat. 

Ha megnézzük a minisztériumi delegáltak megoszlását, azt találjuk, hogy mindössze 

57% tekinthető profi menedzsernek. Majdnem negyedük oktató és kutató, közel 20 % pedig 

meglehetősen vegyes összetételű, akik között kórház igazgatótól, nyugalmazott egyetemi 

gazdasági főigazgatón keresztül kulturális intézményvezetőig és filmrendezőig találunk 

szakembereket. Természetesen nem vonjuk kétségbe ennek a 43 %-nak a hozzáértését, 

azonban ha a minisztérium célja az egyetemek gazdálkodásában a profi menedzsment 

szemlélet meghonosítása volt, akkor erősen megkérdőjelezhető sok delegált ebbéli jártassága. 

 

A 14 állami egyetem gazdasági tanácstagjaiból a minisztériumi delegáltak megoszlása 

 

Foglalkozás A gazdasági tanácsok 

tagjainak megoszlása (fő) % 

Menedzserek 21 57% 

Oktató, kutató 9 24% 

Hallgató 0 0% 

Egyéb vezető és értelmiségi (költségvetési szerv 

vezető, vezető helyettes, civil ill. társadalmi szerv 

vezetője, ill. egyéb) 7 19% 

 37 100% 

 

Az összes gazdasági tanácstag összetételét tekintve még kisebb a „profik” aránya, alig haladja 

meg a harmadnyit. Majd ugyanekkora arányt képviselnek az oktatók, kutatók valamint 

hallgatók együttesen, és az egyéb vezetők ill. értelmiségiek együttes aránya is majdnem eléri a 

harminc százalékot. 

 

A 14 állami egyetem gazdasági tanácstagjainak megoszlása 

 

Foglalkozás A gazdasági tanácsok 

tagjainak megoszlása (fő) 

% 

Menedzserek 44 38% 

Oktató, kutató 35 30% 

Hallgató 4 4% 

Egyéb vezető és értelmiségi (költségvetési szerv 

vezető, vezető helyettes, civil ill. társadalmi szerv 

vezetője, ill. egyéb) 

33 28% 
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 116 100% 

 

A gazdasági tanácsok tagjainak tehát nem sokkal, több mint egyharmada menedzser. 

Az intézmények delegáltjai között jelentősen nagyobb arányt képviselnek az oktatók, 

kutatók, hallgatók, akiknek az együttes aránya 38%, valamint az egyéb vezetők ill 

értelmiségiek, akik együtt 33%-ot tesznek ki. Az intézményi delegáltak között mindössze 29 

% a „profi menedzser”.  

Intézményenként igen jelentős eltérések vannak a saját delegáltak összetételét illetően. 

Lényegében mind a két véglet megtalálható. Az egyik póluson a Pécsi Tudományegyetem, 

ahol minden intézményi delegált oktató, vagy saját intézményi alkalmazott, valamint a 

Debreceni Egyetem, ahol egy kivétellel ugyanígy van. A másik póluson a Miskolci Egyetem 

és a Nyugat-Magyarországi Egyetem, ahol az intézményi delegáltak „kötelezőn felüli”része 

(tehát a rektoron és gazdasági főigazgatón kívül) mindegyik delegált pénzintézeti illetve 

vállalati menedzser. 

Összességében azt állapíthatjuk meg, hogy az állami egyetemek gazdasági tanácsainak 

összetételét az esetek nagy részében a profi menedzserek alacsony aránya jellemzi. Mindössze 

három olyan egyetem van, ahol a gazdasági szférából jött menedzserek aránya meghaladja az 

ötven százalékot, ezek a Miskolci Egyetem, a Kaposvári Egyetem és a Pannon Egyetem. A 

másik pólusok, négy olyan egyetem van, ahol a vállalati menedzserek aránya egyharmad alatt 

marad, ezek a Színház és Filmművészeti egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi 

Tudományegyetem és a Semmelweis Egyetem. 

 

Befejezésül 

 

Mi is történt a felsőoktatás irányításának szabályozásában az utóbbi két évben? 

Magyar Bálint miniszterségét felsőoktatási törvénnyel akarta megkoronázni. Görcsösen, 

mindenáron. A felsőoktatás irányításának modernizálása csakugyan aktuális és sürgető feladat 

volt. 

Ehhez azonban nem találta meg az igazi szövetségeseket. Így a felsőoktatás vezetőire, a 

Rektori Konferenciára támaszkodott. Ehhez viszont arra volt szükség, hogy az új törvény a 

rektorokat megnyerje a törvénynek. Ezért alakult ki egy olyan szabályozás, amely már eleve 

tele van a rektoroknak tett kedvezményekkel. Miközben a felsőoktatási intézmény 

gazdálkodása jelentősen elmozdul az autonóm – vállalatszerű - gazdálkodás felé, azon közben 

a rektorral szemben támasztott követelmények továbbra is alapvetően akadémiai jellegűek
246

. 

A vezetési struktúra korszerűsítése áldozatává vált a felsőoktatási vezetőkkel való 

egyeztetésnek. A vezetés szervezete nem változott jelentősen, a gazdasági és akadémiai 

döntések szétválasztása nem történt meg, és az osztott (rektor-szenátus) vezetés is megmaradt. 

A gazdasági döntésekben eleinte meghatározó szerepet kapott – de az Alkotmánybíróság által 

kifogásolt – Irányító Testület, a végleges törvénybeli neve: Gazdasági Tanács szerepe végül 

névlegessé vált. Az Alkotmánybíróság döntése után az akkor még Magyar által vezetett OM 

úgy tett mintha semmi sem történt volna: „a köztársasági elnök az új felsőoktatásról szóló 

törvény lényegét, így az új képzési rendszer bevezetését sem találta aggályosnak. …Az 

                                                 
29§ (7) Rektori megbízást az kaphat, aki vezetési, szervezési, gazdálkodási ismeretekkel és gyakorlattal 

rendelkezik, továbbá a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre szóló munkaviszonyban vagy 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek. A rektori megbízáshoz egyetem 

esetén egyetemi tanári, főiskola esetén egyetemi tanári, főiskolai tanári, egyetemi docensi, tudományos 

tanácsadói vagy kutatóprofesszori, illetve tudományos főmunkatársi munkakörben történő alkalmazás 

szükséges.. 



 108 

Alkotmánybíróság mai döntése olyan módosításokat ír elő, amelyek a reform menetét nem 

akasztják meg.„.
247

  

Pedig akárhogyan nézzük a reformnak az intézményirányítási része megakadt, és erősen 

féloldalasra sikerült.  

Az operáció tehát remekül sikerült, vajon bele fog-e halni a beteg? 
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8. Az Akadémia diszkrét bája 

 

Az akadémia szó egy ókori olajfa-liget neve, ahol Platon tartotta előadásait. Egyik jelentése 

ma is iskola: művészeti, katonai, vagy speciális szakképző (mezőgazdasági, bányászati, stb.) 

intézet. Másik jelentése a 17. század óta terjedt el: meghatározott alapelveket elfogadó 

értelmiségi társaság. Ennek megfelelően alakultak festészeti, irodalmi akadémiák. A 

tudományos akadémiák valamely nemzet legmagasabb tudományos testületei. Az első 

jelentős tudományos akadémia az itáliai Accademia dei Lincei (1603) volt, ezt követte az 

angol Royal Society (1662), a francia Académie des Sciences (1666) és a többi nemzeti 

akadémia. A Magyar Tudományos Akadémiát Széchenyi István alapította 1825-ben
249

.  

Ez egy rendkívül fontos lépés volt a függetlenedni vágyó Magyarországon folyó 

tudományos élet kereteinek megteremtéséhez. Az akkor haladó intézménye azonban mára 

anakronisztikussá vált. Amennyire a 19. század elején egy az egész hazai tudományt 

összefogó, képviselő és támogató központi intézmény előmozdította a hazai tudomány és 

haladás ügyét, ez a monopóliummá vált szervezet a 21. században legalább annyira 

akadályozza azt. Ez még akkor is így van, ha az Akadémiának nyilvánvalóan fontos 

tudományszociológiai szerepe van. Az Akadémia nélkül a tudományos értékrend sokkal 

zavarosabb lenne. Ez az értékrend törvényszerűen konzervatív.  

Fontos hangsúlyozni, hogy nem a tudományos értékrend konzervativizmusával 

vitatkozik ez az írás, hanem a szervezet monopóliumával, és a máig ható államszocialista 

működési, strukturális jellemzőkkel. 

 

Elmaradt rendszerváltások 

 

A rendszerváltozás óta eltelt több mint tizenöt év alatt a gazdaság nagy részének 

államszocialista struktúrájának piaci struktúrává történő átrendeződése jórészt megtörtént. 

Persze itt is vannak olyan maradványok, amelyeken még alig fogott az idő, mint például a 

MÁV, vagy Posta. Ugyanakkor a nem piaci szektorban számos olyan alrendszert találunk, 

amely jórészt változatlanul a korábbi viszonyok szerint működik. Ilyen a felsőoktatási, az 

akadémiai vagy az egészségügyi alrendszer is. Már az is jórészt posztszocialista sajátosság, 

hogy ezeket az alrendszereket külön szokás kezelni a piactól. A világ fejlettebb részének sok 

országában fel sem merül, hogy a felsőoktatás, a tudomány, de különösen az egészségügy ne 

piaci szerveződésű legyen. 

Nálunk most jutott odáig a rendszerváltozás, hogy a felsőoktatás, a tudomány és az 

egészségügy eddigi redisztributív gazdasági integrációja megkérdőjeleződik.  

Az új felsőoktatási törvény előkészítése során született koncepciók, s a törvény első 

tervezetei a szféra jelentős piaci elmozdulásának feltételeit igyekeztek megteremteni. A 

törvény véglege formája ugyanakkor azt bizonyítja, hogy ebből az elmozdulásból alig sikerült 

valamit megvalósítani. A felsőoktatás továbbra is nagyrészt az akadémiai értékek és az 

intézményi önérdekek fogja, s a piaci igények egészen máshogy befolyásolják működését, 

mint ahogyan az egy piaci integrációban történne. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy a 

felsőoktatásban a fizetőképes kereslet, vagy az árutermelő szervezet és magatartás aligha 

érvényesül, vagy egészen mást jelent, mint a piaci vállalkozásoknál. 

                                                 

Az írás első változata a Beszélő 2006 októberi számában jelent meg 

249
 Magyar virtuális enciklopédia http://www.enc.hu/1enciklopedia/fogalmi/muvelodestort/akademia.htm 

http://www.enc.hu/1enciklopedia/fogalmi/muvelodestort/akademia.htm
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Az egészségügy területén most formálódnak a koncepciók arról, hogyan lehetne a 

redisztributív integrációból a piac felé elmozdulni. 

Ugyanakkor a magyar tudomány, az Akadémia területén még csak kezdeti vitákat lehet 

tapasztalni, amelyek az akadémiai struktúra rossz hatékonyságát, túlhaladottságát és haladás-

ellenességét feszegetik. 

 

Az úgyfelejtett  monopólium 

 

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1949. évi XXVII. Törvény szerint az MTA „a 

Magyar Népköztársaság legfelsőbb tudományos intézménye; tervszerűen irányítja legfelsőbb 

fokon az elméleti és az alkalmazott tudományok művelését; a haladó tudomány szellemének 

megfelelően elmélyíti az elmélet és a gyakorlat kapcsolatait.”  

A törvény többször is változott az államszocialista diktatúra finomodásával. A 

rendszerváltást alig néhány évvel megelőző módosítás
250

. jól mutatja az Akadémia 

posztszocializmusbeli szerepét. „Az Akadémia ellátja valamennyi tudományág 

alapkutatásának, valamint az állami tervekben szereplő társadalomtudományi kutatások …. 

országos irányítását. Részt vesz a kutatás és fejlesztés országos irányításában és 

összehangolásában, az országos kutatási tervek kidolgozásában és ellenőrzésében; felelős a 

közvetlen irányítása alá tartozó intézményekben folyó kutatásokért; elősegíti a kutatások 

összehangolását, figyelemmel kíséri és értékeli a tudományok fejlődését, különös tekintettel a 

jövő fejlődését megalapozó kutatásokra, előrejelzéseket, elgondolásokat, irányelveket dolgoz 

ki a tudomány hazai művelésének előmozdításához.” Továbbá „az Akadémia meghatározza az 

alapkutatások és társadalomtudományi kutatások művelésének és fejlesztésének irányait és 

kereteit. …A miniszterek és országos hatáskörű szervek vezetői az Akadémiát, továbbá az 

ország tudományos életét érintő, az országban folyó kutatási tevékenységet jelentősen 

befolyásoló ügyekben az Akadémia testületei és főtitkára álláspontjának figyelembevételével, 

vagy egyetértésével döntenek.” 

Az Akadémia tehát a tudomány főhatósága – mintegy tudományügyi minisztérium - volt 

az államszocialista rendszerben. Nem csak nálunk, mindegyik kommunista országban, 

ugyanis a tudomány fontos eszköz az ideológiai harcban, sőt később, a tudományos-technikai 

forradalom kapcsán termelőerővé is válik. Nélkülözhetetlen tehát annak központi irányítása. 

Mondhatni – profán hasonlattal – hogy a kommunista országokban az Akadémia átveszi a 

korábbi társadalmakban az egyház által betöltött szerepet. 

A rendszerváltozásnak persze ebben is változást kellene hoznia, azonban ezek a 

változások csupán részlegesek. Az Alkotmánynak a rendszerváltozásban szimbolikus 

jelentőségű, 1989 október 23-i módosítása – az új polgári Magyarország alaptörvényének (az 

1949. évi XX. Törvény módosításával létrehozott) megalkotása - során abba bekerül egy 

olyan bekezdés, amely ugyan nem közvetlenül az Akadémiát védi, de amely annak 

átmentésében jelentős szerepet játszott: „70/G. § (1) A Magyar Köztársaság tiszteletben tartja 

és támogatja a tudományos és művészeti élet szabadságát, a tanszabadságot és a tanítás 

szabadságát. (2) Tudományos igazságok kérdésében dönteni, kutatások tudományos értékét 

megállapítani kizárólag a tudomány művelői jogosultak.” 

A tudomány és kutatás autonómiája Magyarországon a 80-as évek végén 90-es évek 

elején érte el virágát. Ennek oka a sajátos posztszocialista múltban keresendő. A 80-as évek 

közepére Magyarországon az oktatás, a tudomány, és számos más területen is a szakmai 

                                                 
250

 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1979. évi 6. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 1986. évi 

5. törvényerejű rendelet 
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szuverenitás egyre nagyobb teret nyerhetett. Ennek egyes szerzők
251

 véleménye szerint a 

jugoszláv típusú önigazgatási modell előtérbe kerülése, mások szerint egyszerűen a 

keményebb ideológiai, politikai ellenőrzésnek a gazdaság sikertelenségére, és az ideológia 

kudarcaira visszavezethető meggyengülése volt az oka. Ezeknek a folyamatoknak az 

eredménye volt az 1985. évi oktatási törvény megszületése, amely törvény kimondta az 

iskolák önállóságát és a pedagógusok szakmai szuverenitását, lehetővé tette alternatív 

tantervek, tankönyvek alkalmazását, és a felsőoktatási autonómia újbóli kialakulása is ide 

vezethető vissza. A folyamat következő állomása volt az Alkotmány fentebb bemutatott 

bekezdése, majd az 1993. évi új felsőoktatási törvény. Az új felsőoktatási törvény ezt az 

autonómiát erősítette meg, - egy olyan időszakban, amikor a fejlett nyugati világban a 

felsőoktatás humboldti eszméje, s a felsőoktatási autonómia is erősen visszaszorulóban volt. 

Ennek oka a felsőoktatás tömegesedése, a felsőoktatás nagyüzemmé válása, a gazdálkodó 

egyetemi modell
252

 egyre jelentősebb elterjedése volt, amelynek nyomán a professzorok, és 

oktatói kisközösségek döntési autonómiája megszűnt, vagy legalább is jelentősen 

korlátozódott, s helyébe az egyetem, mint nagyüzem, menedzserek által irányított  gazdasági, 

gazdálkodási fegyelme és stratégiája  lépett. Ezek a folyamatok nálunk csak a kezdeteknél 

tartanak, a felsőoktatási és a kutatóintézeti autonómia szinte érintetlen. 

Ezt tükrözi az 1994. évi törvény
253

 is, amely szerint az Akadémia „…. önkormányzati 

elven alapuló, jogi személyként működő köztestület. Köztestületként a tudomány művelésével, 

támogatásával és képviseletével kapcsolatos közfeladatokat lát el…. Az Akadémia mint 

köztestület működését, a hazai tudományos kutatást, valamint az akadémiai kutatóhelyek 

szakmai tevékenységét közvetlenül érintő jogszabály előkészítésekor az Akadémia véleményét 

ki kell kérni. …Az Akadémia joga és kötelezettsége, hogy … őrködjék a tudományos közélet 

tisztaságán, a tudományos kutatás és véleménynyilvánítás szabadságán; …rendszeresen 

értékelje a tudományos kutatás eredményeit, szorgalmazza és segítse azok közzétételét, 

terjesztését és felhasználását;…feladatainak megfelelő körben képviselje a magyar tudományt 

a hazai közéletben és a nemzetközi tudományos fórumokon” 

A törvény lényegében érintetlenül átmenti az Akadémia posztszocialista rendszerbeli 

monopóliumát. Sőt a törvény indoklása büszkén vállalja a szocializmusbéli szép időket is: 

„Amidőn a javaslat „önkormányzati elven alapuló köztestületnek” nyilvánítja az Akadémiát, 

tulajdonképpen nem újszerű jogállást biztosít részére, hanem visszahelyezi őt abba a „közjogi 

állásba”, amelyben eredendően volt. Nem kétséges ugyanis, hogy az Akadémia országos, 

össznemzeti intézményként, a magyar tudomány egyik törvényesen „elismert 

letéteményeseként” fejezte ki a magyar tudomány egyetemességét, képviselte a törvényhozás, 

a kormány irányában a magyar tudomány érdekeit. Az Akadémia mindenkor állást foglalt, 

illetve szakvéleményeket készített közérdekű ügyekben, jutalmakkal és segélyekkel támogatta a 

tudományos munkát, számos folyóiratot adott ki, könyvkiadója útján közreműködött a 

tudományos eredmények közzétételében, a legkülönbözőbb alapítványok gondnokaként 

pályadíjakat osztott Tevékenységében az utóbbi évtizedekben helyet kapott sok más közérdekű 

feladat ellátása is (pl. a tudományos továbbképzésben, a tudományos minősítésben való 

részvétel).” 

A törvény indoklása szerint a „…törvényi szabályozást sürgeti az a felismerés is, hogy 

korunkban a tudomány egyre fontosabb szerephez jut a társadalmi fejlődés alakításában. 

Ezért jogos igény, hogy a magyar tudományosság nagy múltú nemzeti intézményének, az 

Akadémiának a működési és tevékenységi szabadsága - önkormányzati jogainak 

megerősítésével - kiszélesedjék, hatóterülete és befolyásoló szerepe növekedjék, belső 
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 112 

demokratizmusa erősödjék. E folyamat természetesen nem sértheti a tudományt művelő és 

képviselő más intézmények - így az egyetemek - autonómiáját.” A helyzet azonban éppen az, 

hogy az Akadémia szabályozása és működése sérti a tudomány azon művelőinek szabadságát, 

akik nem akarnak a Magyar Tudományos Akadémiával kapcsolatba, vagy közösségbe 

kerülni.  

Azonnal felmerül ugyanis a kérdés, hogy ha a tudósok egy csoportja úgy gondolja, hogy 

alakít egy másik akadémiát, vajon milyen jogosítványokra és támogatásra tarthatna számot a 

törvény alapján. Nyilvánvalóan semmilyenre. Nyilvánvaló, hogy egyetlen Magyar 

Tudományos Akadémia van. De ez a művészeti akadémiák kapcsán ki is derült. 1992-ben 

néhány művész és kutató létrehozta a Magyar Művészeti Akadémiát. A Magyar Tudományos 

Akadémia válasza, hogy még ugyanabban az évben létrehozta a Széchenyi Irodalmi és 

Művészeti Akadémiát, amely „az MTA társult intézménye, de külön alapszabállyal 

rendelkező, önálló szervezet”.  

Az akadémiai törvény 32. § szerint „az irodalom, illetőleg a művészetek más területeit 

köztestületként szolgáló akadémiákról külön törvény rendelkezik”, - amely külön törvény 

mindeddig nem jött létre. Ez a törvényi rendelkezés is azt sugallja, hogy csak egyetlen, 

köztestületként működő művészeti akadémiának szabadna lenni.  

A hazai tudományos életet tehát egy feudalisztikus intézmény a Magyar Tudományos 

Akadémia monopolizálja. Az Akadémiai törvény indoklása is érezhette ezt az ellentmondást 

ezért némileg magyarázkodik is: „A tudomány művelése és fejlesztése természetesen nemcsak 

az Akadémia feladata, hanem másoké is (állami szervek, önkormányzatok, intézmények stb.). 

Az Akadémia tehát nem „sajátíthatja ki” a tudományos közéletet. Bizonyság erre, hogy 

igazgatási tevékenységet csak az akadémiai kutatóintézetek, illetőleg az Akadémia által 

felügyelt, kutatást támogató intézmények vonatkozásában lát el, ám nem utolsó sorban a 

felsőoktatási intézményekkel való együttműködés ösztönzésével, az együttműködést gátló 

akadályok elhárításával”. 

A Magyar Tudományos Akadémia a tudomány kizárólagos hazai megtestesítője, a 

magyar jogalkotásban, ha valamilyen testületben a tudományt kell képviselni, akkor oda az 

Akadémia kerül meghívásra
 
. Az érvényes törvényeink között több mint egy tucat olyan van, 

amelyben az Akadémia delegál tagokat a tudományosság nevében.
254

 

Ugyanez igaz lényegében minden kutatási, fejlesztési pénzalap esetében. Az Akadémia 

tagjai és alkalmazottai minden jelentősebb hazai kutatási forrás-elosztás kulcspozíciójában 

megtalálhatók. Kálmán C. György irodalomtörténész úgy fogalmazott, hogy „……befutott, de 

szakmájukban már lemaradt, már nem alkotó, nagyjából hasznavehetetlen tudósok üldögélnek 
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 Ízelítőül néhány törvény, amelyben az Akadémia testületi tagokat delegál a tudományosság, vagy ki tudja 
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2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény  

A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. Törvény  

A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény  

Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 

Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény  

Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról szóló 2000. évi I. törvény  

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény  

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. Törvény  

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. Törvény  

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.  

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény  

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény  

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. Törvény  

A frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. Törvény  
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a húsoskondér mellett, vesznek is belőle rendesen, pénzt osztogatnak, projektekről 

döntenek.
255

”  

Az hogy a világ több országában van tudományos akadémia, aligha lehet indoka annak, 

a világon nagyrészt példátlan hatáskörnek, és kizárólagosságnak, amit az MTA a magyar 

tudományos és közéletben betölt.  

A magyar akadémia lényegében egy úgyfelejtett monopólium, amelynek 

monopolisztikus szerepén az idő már régen túl lépett. 

 

Az akadémiai kutatóintézetek  

 

Az akadémiai törvény alapján „az Akadémia …. a tudományok művelésére 

kutatóintézeteket, valamint feladatainak ellátására egyéb intézményeket (könyvtár, levéltár, 

informatikai rendszer stb.) létesít és tart fenn, e tevékenysége keretében más szervezeteket is 

támogat, tudományos programokat szervez”  A törvény indoklása szerint: „Amikor a javaslat 

kijelöli az Akadémia feladatait …, majd számba veszi a feladatok végrehajtását szolgáló 

legfontosabb eszközöket, ezek sorában első helyen azt emeli ki, hogy az Akadémia „a 

tudományok művelésére, kutatások, főleg az alapkutatások végzésére önálló kutatóintézeteket 

... létesít és tart fenn” Majd így folytatódik az indoklás: „Ez a kijelentés tulajdonképpen 

törvényi elismerése és igazolása annak a régebben kialakult helyzetnek, hogy az Akadémia 

nem csupán „tudósok testülete”, hanem egy nagy nemzeti értéket képviselő „tudományos 

nagyüzem”, amelyben igen széles körben folynak kutatások, kiváltképpen alapkutatások. 

Akadémia és saját kutatóintézeti hálózat együttese tehát nem újkeletű jelentés. De nem 

tekinthető magyar sajátosságnak sem. Például a holland, az osztrák és a svéd akadémiának is 

vannak a hazaihoz hasonló kutatóintézetei.”  

Most ne ragadjunk le az érvelés sajátosságán (miszerint azért működtethet kutató 

intézeteke, mert kutatóintézeteket működtet). Érdemes azonban az összehasonlításként 

felhozott osztrák példát egy pillanatig megvizsgálni. „Az Osztrák Tudományos Akadémia 18 

intézetet, 4 kutatóhelyet és 34 tudományos bizottságot működtet. Az Akadémia az egyetemen 

kívüli kutatások legfőbb letéteményese, összességében kutatóhelyein 700 kutató és 

adminisztratív munkatárs dolgozik. Az Akadémia költségvetésének 75%-a szövetségi 

forrásokból származik, a hiányzó 25%-ot különböző hazai és nemzetközi pályázatokkal 

szerzi.”
256

  A Magyar Tudományos Akadémiának ezzel szemben 51 kutató intézete van, és a 

kutatóintézetek költségvetési terve szerint 2005-ben összesen mintegy 4300 fő volt az 

engedélyezett költségvetési létszám.
257

  Vajon mi indokolja a különbséget? 

Fontos hozzátenni, hogy ezek a kutatóintézetek az adófizetők pénzéből működnek – 

viszont működésüket olyan testületek határozzák meg, amelyek nagyrészt ugyanezen 

intézményekben dolgozókat foglalja magában, tehát működésüket lényegében önmaguk 

határozzák meg.  

Az Akadémia kutatóintézetei tehát a gazdaságtól meglehetősen elszeparálva dolgoznak. 

Kétségtelen, hogy forrásaik egyre nagyobb részét kell pályázati pénzekből megszerezni, 

azonban ezen pályázatok elosztásában – mint már arról volt szó – az Akadémia képviselői 

meghatározó szerepet játszanak. Tehát az intézetek részesedése nem igazán bizonytalan.  

Kérdés, hogy melyik ország engedheti meg magának, hogy egy ilyen jelentős 

tudományos potenciál az autonómia elefántcsonttornyában elkülönüljön a gazdaság 
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igényeitől. Aligha kétséges, hogy az Akadémia intézményhálózatának a gazdasággal sokkal 

aktívabb kölcsönhatásban álló szervezeti formát kellene találni, s ez aligha az MTA 

„szárnyai” alatt képzelhető el.  

A kutatás, fejlesztés eredményességét igen nehéz megítélni. Az hogy a szabadalmak 

tekintetében az egész hazai tudomány teljesítménye romlik tudott – bár nem igazán közismert. 

(Valamiért sokkal inkább a magyar tudomány világhíréről szoktunk hallani – persze a 

tudomány képviselőitől). Mint a KSH kiadványa írja
258

: „A nemzeti úton tett szabadalmi 

bejelentések száma az előző évi jelentős, 19%-os csökkenés után 2004-re még erőteljesebben 

45%-kal esett vissza. Ezen belül a hazai bejelentések száma csak kismértékben 2,4%-kal, a 

külföldieké azonban 53%-kal lett kevesebb. Ez a csökkenés az Európai Szabadalmi 

Egyezményhez történt csatlakozás következménye. Különösen a legnagyobb arányt képviselő 

gyógyszeriparban és biotechnológiában volt nagy mértékű a visszaesés. Míg 2003-ban e 

témákban 1880 szabadalmi bejelentés érkezett, addig 2004-ben csak 1191. A szabadalmi 

bejelentések alakulása értelemszerűen hatással van a megadott szabadalmakra is, melyek 

száma közel 30%-kal csökkent. A szabadalmakhoz viszonyítva mérsékeltebb, de érzékelhető 

visszaesés tapasztalható a használati mintaoltalmi bejelentések (6,3%) és a formatervezési 

mintaoltalmi bejelentések számában (4,9%) is.”
259

. 

A szabadalmaknak a K+F intézménytípusonkénti bontását nem adja meg a KSH. 

Viszont a publikációk számát és fajlagos számát megadja. A 100 (teljes munkaidejű 

egyenértékű) kutatóra, fejlesztőre jutó publikációk száma több mint kétszer akkora volt 2004-

ben a felsőoktatási intézményekben, mint a kutató-fejlesztő intézetekben
260

. 

A hazai kutatás, innováció teljesítménye tehát romlik. Ezen a területen az MTA 

védőbástyái mögé elszeparált kutatóintézetek – amelyek igen jelentős kutatói, fejlesztői bázist 

képviselnek – nem jelentenek húzóerőt, sőt hazai összehasonlításban is gyengébben 

szerepelnek, mint a felsőoktatási kutatóhelyek. Semmilyen racionális gazdasági érv nem 

indokolja ezt az elszeparálást, s a nemzetközi összehasonlításokban is csak jelentősen 

szerényebb akadémiai kutatóhálózatokat találunk, ráadásul sokkal aktívabb gazdasági 

kapcsolatokkal.  

Az intézetek MTA alá tartozása ráadásul nagyrészt államszocialista maradvány, tehát a 

történelmi hagyományokra való hivatkozás is erősen anakronisztikus.  

Az Akadémiának tehát nem csupán a tudományképviseleti monópóliumán lépett túl az 

idő, hanem intézményirányító, intézményfenntartó szerepkörén is. 

 

A nagydoktori üzlet 

 

Az akadémiai törvény alapján „az Akadémia …. „Magyar Tudományos Akadémia 

Doktora” tudományos címet adományozhat” Ezzel első közelítésben nem is lenne baj, hiszen 

egy társaság olyan címeket ad tagjainak amilyet akar. De ha ez a szervezet egy ország 

tudományát monopolizálja, akkor korántsem ennyire egyszerű ez a kérdés.  

Ugyanis van néhány probléma ezzel az MTA doktora címmel. Először is az, hogy az 

adófizetők pénzén tiszteletdíjba részesülnek
261

. Meglehetősen kevés országban gyakorlat az, 

hogy egy társaság tagjai, a társaságtól kapott címre a nemzetgazdasági átlagkereset több mint 
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felét megkapják az adófizetők pénzéből, mindenfajta aktuális teljesítményértékelés nélkül. 

Hangsúlyozni kell, hogy itt most nem az akadémikusok tiszteletdíjáról van szó
262

, ami ennél 

jelentősen nagyobb összeg, és jelentősen kevesebb személynek jár, - jól lehet az ő esetükben 

is kérdéses, hogy egy társadalmi szervezeti tagság után az adófizetők pénzéből miért is kell, 

tényleges teljesítménytől független juttatást nyújtani. Erre alig találunk példát a világon. 

Visszatérve a nagydoktorokra, tulajdonképpen az adófizetőktől kapott illetményük 

aprópénz, a nagydoktori cím ugyanis mára igen jó üzletté vált. Ennek alapvetően az az oka, 

hogy a nagydoktori címmel rendelkezők az akadémiai kalapjukban a különböző felsőoktatási 

testületekben helyet foglalva olyan szabályokat módoltak ki, amely a saját előnyüket 

szolgálja.  

Ilyen például az egyetemi tanári kinevezéshez, amelyhez ugyan a törvény nem írta elő a 

nagydoktori címet (a törvény szerint PhD minősítés és habilitáció volt szükséges), de az 

egyetemi tanári kinevezést véleményező Akkreditációs Bizottság (ahol a nagydoktori címmel 

bíró akadémiai és egyetemi képviselők többségben vannak) a nagydoktori címet 

követelte/követeli meg a kinevezéshez.  

A másik ilyen példa a doktori képzés, amelynek elindításához, azaz a doktori iskola 

alapításához az Akkreditációs bizottság három nagydoktor alapító tagságát követelte/követeli 

meg.  

Ezek az előírások lényegében azt jelentik, hogy a magyar felsőoktatás egyetemi 

tanáraira és doktori képzésének alapítóira egy tudományos társaság által adományozott 

tudományos cím meglétét követelik meg. Ezek az előírások azon túl, hogy lényegében 

törvénytelenek, ráadásul nem Európa (sőt nem világ)- konform.  

Az előírások persze létrehozták a nagydoktorok piacát. A doktori iskola létesítéséhez 

meg kell venni a hiányzó nagydoktorokat. Az ár általában az egyetemi tanári kinevezés és az 

egyetemi tanári illetmény (2006-ban 416500 Ft/hó), - s mindezért legjobb esetben havi egy-

két alkalommal történő látogatás az egyetemen. 

Ezzel függ össze az a hazai közalkalmazotti gyakorlatban lényegében csak a 

felsőoktatásban található gyakorlat, hogy valaki több helyre van kinevezve főállású egyetemi 

tanárnak. Sajátos módon az új felsőoktatási törvény ezt a gyakorlatot szentesítette,
263

 

ugyanúgy mint az Akkreditációs Bizottság gyakorlata. 

 

Életkor és struktúra 

 

A Magyar Tudományos Akadémiát 1825-ben, mint közismert a magyar nyelv ápolására, a 

tudományok és művészetek magyar nyelven való művelésére, azaz mint Enyedi leszögezi: 

elsődlegesen a bölcsészeti tudományok művelésére alapították. Az alapítás után kidolgozott 

alapszabálytervezetben hat osztály szerepelt: Nyelvtudományi, Bölcsészeti, 

Természettudományi, Matematikai, Történelmi és Jogtudományi Osztály. …. [majd az] 1869. 

évi új alapszabály …. a hat osztály helyett három osztályt hozott létre, ez a beosztás kisebb 

módosításokkal 1946-ig fennmaradt. E három: a Nyelv- és Széptudományi Osztály; a 

Bölcsészeti, Társadalom és Történettudományi Osztály, valamint a Természeti- és 
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Matematikai Tudományok Osztály.”
264

 A kommunista érában többször is módosult az 

osztályszerkezetet. Egymás után jönnek létre a szocialista gazdaságot megalapozó 

tudományok szakosztályai a Biológia, az Agrár, a Műszaki és az Orvostudományi Osztályok, 

majd a Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya. Ugyanakkor a társadalomtudományi 

szakosztályokon inkább faragnak. Így azután ma 11 tudományos osztálya működik az 

Akadémiának, ebből nyolc természet-, három bölcsész és társadalomtudományi
265

. 

A Magyar Tudományos Akadémiának 2006 közepén 249 rendes és 92 levelező tagja, 

valamint 203 tiszteletbeli és 162 külső tagja volt. A 249 fő rendes tag átlagéletkoruk 73 év. A 

törvény értelmében a 70 évesnél fiatalabb hazai akadémikusok száma a 200 főt nem 

haladhatja meg. Ez nem fenyegeti jelenleg az Akadémiát mivel a 249 tagból 70. életévét 

2006-ban 165 fő, tehát a kétharmaduk töltötte be. Magyarul a 70 évnél fiatalabb 

akadémikusok száma nem éri el a száz főt sem. A 254 tagból 180 fő (71%) 1990-ben vagy azt 

követően vált rendes taggá.  

A jelenlegi akadémikusok átlagéletkora rendes taggá választásuk idején 60 év volt. 

Legfiatalabbak a matematikatudomány (53 év) legidősebbek a bölcsésztudomány (63,5 év) 

művelői voltak rendes taggá választásukkor. Az akadémikusok között 23% a bölcsész és 

társadalomtudományi terület képviselői
266

.  

Az akadémiai doktorok száma 2006 közepén 2626 fő volt, átlagos életkoruk 66 év. Az 

akadémiai doktorok egynegyedét sem teszik ki a társadalom- és bölcsésztudományi területek 

képviselői
267

.  

Az arányok és az életkorok magukért beszélnek. Az akadémikusok kevesebb, mint 10%-

a, a nagydoktorok egyharmada fiatalabb 60 évesnél. Ezek után különösen elgondolkodtató 

Török Ádám (levelező tag) megjegyzése: „A magasabb minősítésű kutatók jelentős része az 

idősebb korosztályokhoz tartozik, márpedig hatvan év fölött – persze komoly egyéni 

kivételekkel – a kutatói aktivitás általában csökken.
268

”  

Mind az életkorok, mind az osztályszerkezet az államszocialista múlt örökségét hurcolja 

a mai napig: a gerontokráciát és a társadalomtudományok háttérbeszorítását. 

 

Befejezésül 

 

„>Elavult intézmény ez – mondják –, mely már nem felel meg a jelenkor kívánalmainak s 

ezért nem is e korba való.<' Ilyen nyilatkozatokat hallunk néha nemcsak a sokaság részéről, 

mely a tudományos munkásság értékét leginkább a szerint ítéli meg, a mint neki anyagi 

jólétet, vagy legalább szellemi élvezetet szerez, hanem még komoly tudósok ajkáról is, kik, 

önerejök érzetében másokra nem szorulván, másokkal nem is törődnek s önző féltékenységgel 

                                                 
264

 Enyedi György:A bölcsészeti és a társadalomtudományok a Magyar Tudományos Akadémián Magyar 

Tudomány 2004/12 1382. o.  
265

 A három társadalomtudományi: I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, II. Filozófiai és 

Történettudományok Osztálya, IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. A nyolc természettudományi: III. 

Matematikai Tudományok Osztálya, IV. Agrártudományok Osztálya, V. Orvosi Tudományok Osztálya, VI. 

Műszaki Tudományok Osztálya, VII. Kémiai Tudományok Osztálya, VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, X. 

Földtudományok Osztálya, XI. Fizikai Tudományok Osztálya. 
266

 Az agrár és a műszaki tudományok művelői 10-10 % körül vannak, az orvos és matematika tudományé 12-12 

% körül, a természettudományok képviselői pedig több mint 30%-ot tesznek ki. 
267

 Az arányok meglehetősen sajátosak. A nagydoktorok 8%-a agrár 20 %-a orvostudományi 25 %-a fizikai 

tudományi területről kerül ki. A műszaki tudományok 10 %-ot tesznek ki, a biológiai (agrár nélkül) 9%-ot, a 

matematika pedig 4%-ot. 
268

 Török Ádám: A krétakör közepén: K+F és innovációs stratégiai dilemmák Magyarországon 2006-ban Magyar 

Tudomány, 2006/4 432. o. 
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őrzik elzárt tudományos köreiket.”  Ezzel kezdte beszédét Báró Eötvös Loránd
269

 . Beszéde 

végén abban jelöli meg az Akadémia „létjogát”, hogy: „Az akadémiák nemcsak tudományos, 

hanem nemzeti intézmények is. Nemzeti intézmények annyiban, a mennyiben nemzetünk 

nyelvét és irodalmát, történetét, közgazdaságát, társadalmi és természeti viszonyait teszik 

kutatásuk tárgyává; nemzeti intézmények azért is, mert munkálkodásukban egy-egy nemzet 

tudományos törekvéseit juttatják kifejezésre s annak lobogója alatt lépnek ki a világ 

tudományos versenyterére.”  

Vajon megállják-e helyüket Eötvös gondolatai a mai globalizált világban? Alighanem 

inkább mondandója első része az igaz. Elavult intézmény ez, amelynek reformja 

elkerülhetetlen. Mind a tudományképviseleti monópoliumát, mind a kutatóintézet-irányító és 

fenntartó szerepét, mind pedig az általa adományozott tudományos cím állami elismerését és 

ennek állami díjazást felül kellene vizsgálni.  

A kutatáspolitika formálását is helyére kell tenni. Mert mint Popper mondja: „Ha valaki 

sok logikát tanul, logikusabban tud gondolkodni? Kb. annyira mintha valaki megtanulja az 

emésztés fiziológiáját akkor jobb lesz az emésztése.”
270

 Aligha kétséges hogy ez a 

kutatáspolitikával is így van. Kutatáspolitikát a politikusoknak kell csinálni, mert hogy ez az ő 

szakmájuk, és nem a tudósoké. 

A feudalisztikus béklyók helyébe verseny kell. A bebetonozott címek, rangok és 

státuszok helyett a kutatóintézet-irányító és fenntartó  a tudományos teljesítmények napra 

készen mért teljesítménye. 

A 21. század a tudás évszázada, ahol nem lehet 19. századi tudományos 

szerveződésekkel érvényesülni. 
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9. Egyre többet egyre kevesebben?  
 

Ebben az írásban a hazai felsőoktatás oktatóinak a statisztikák alapján értékelhető jellemzőit 

vizsgáljuk, nagyobbrészt nemzetközi összehasonlításban. 

 

Hallgató-oktató arány 

 

Kezdjük is mindjárt néhány fontos adattal! 2005-ben Magyarországon 23787 oktató dolgozott a 

felsőoktatásban, ebből 16892 főfoglalkozásban. Az összes oktató közül 3131 volt a professzorok 

száma. Ugyanebben az évben 378,5 ezer volt (egyenértékű) hallgatók száma
271

. Németországban 

2001/2002-es őszi félévben 1868,7 ezer (egyenértékű) felsőoktatási hallgató volt, s 160389 oktató. Az 

oktatók közül 37661 fő volt professzor. 

Az adatok alapján megállapíthatjuk, hogy az egy oktatóra jutó hallgatók száma Magyarországon 

15,9, Németországban 11,7 ,ugyanakkor Németországban 50 hallgatóra jut egy professzor, nálunk 

viszont 120-ra, vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy miközben a német oktatók 23,5%-a professzor, a 

magyar oktatóknak mindössze 13%-a. 

Az Egyesült Királyságban 2002/2003-ban 1746,59 ezer fő (egyenértékű) hallgató volt, s 146875 

akadémiai állomány, akik közül 14225 volt professzor. Tehát a briteknél 11,9 hallgató jutott egy 

oktatóra, s az oktatók 10%-a volt professzor. Ausztráliában 2005-ben a professzorok aránya 12 % volt. 

 

A hallgató-oktató arány az OECD országokban 2004-ben 

 

  Hallgató-oktató arány a 

felsőoktatásban 

Svédország 9,0    

Izland 10,9    

Szlovákia 10,9    

Japán 11,0    

Spanyolország 11,7    

Norvégia 12,0    

Finnország 12,4    

Németország 12,7    

Portugália 13,5    

Hollandia 13,6    

Írország 13,7    

Ausztria 14,8    

Mexikó 15,1    

Új-Zéland 15,2    

Magyarország 15,6    

USA 15,8    

Törökország 16,8    

Egyesült Királyság 17,8    

Franciaország 17,8    

Csehország 17,9    

Belgium 19,4    

Olaszország 21,6    

Korea 25,2    

Görögország 28,1    

                                                 

A tanulmány első változata az Educatio 2007/3 számában jelent meg 

271
 Nappali tagozaton 212,3 ezer, esti tagozaton 9,4 ezer, levelező és távoktatási tagozaton 156,8 ezer hallgató 

tanult. Adatok forrása:Statisztikai tájékoztató 2004/2005 OM Budapest 2005 
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OECD átlag 15,5    

EU19 átlag 15,7    

Forrás: Education at a Glance 2006 OECD Paris 2006 Table D2.2 Ratio of students to teaching staff in educational 

institutions (2004) (All tertiary education) 

 

 

Az oktatóknak a hallgatókhoz viszonyított számát illetően ma már Magyarország az OECD országokat 

tekintve az átlaghoz tartozik.  Fontos megjegyezni, hogy ez egy olyan – az elmúlt tíz évben lezajlott - 

fejlődés nyomán alakult ki, amikor is a hazai hallgató-oktató arány megkétszereződött, míg az OECD 

átlag ugyanezen idő alatt nagyjából állandó szinten maradt. 
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A hallgató oktató arány alakulása 1995-2004 között 

 

A tendencia annak a következménye, hogy miközben 1992-2004 között az egyenértékű 

hallgatólétszám közel háromszorosára nőtt, ugyanakkor az egyenértékű oktatólétszám mintegy 

negyedével növekedett. 
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Az egyenértékű hallgató és az egyenértékű oktatólétszám alakulása 1992-2004 

 

Az oktatók korstruktúrája 

 

A hazai felsőoktatási oktatógárda átlagéletkora közel 47 év. 

 

Az összes főfoglalkozású oktató koreloszlása a hazai 

felsőoktatásban (2004/2005)
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Forrás: www.felvi.hu 

Az összes főfoglalkozású oktató koreloszlása a hazai felsőoktatásban  

2004-2005 

 

 
 

 

http://www.felvi.hu/
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Az oktatók koreloszlása nálunk viszonylag egyenletes, az angol és kanadai oktatók koreloszlásához 

képest. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a hazai felsőoktatásban az elmúlt 15 éve alatt lezajlott egy 

– ha nem is jelentős –bővülés, ami alapvetően a fiatalabb korosztályokba tartozó oktatók számának 

növekedését jelentette. (Az angol és kanadai felsőoktatás esetében a tömegesedés már korábban 

lezajlott, így mára mind a hallgatólétszám, mind az oktatólétszám növekedése lassabb.) Amit még meg 

lehet említeni a korstruktúrával összefüggésben az az, hogy a 65 évnél idősebbek aránya nálunk több 

mint kétszerese mint az Egyesült Királyságban.  
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Az akadémiai állomány koreloszlása az Egyesült Királyságban (1999-2000)
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Az akadémiai állomány koreloszlása Kanadában (1990-1991)
273

 

 

Az egyes egyetemi karok oktatóinak korstruktúrája jellemzően eltér. A jogi és a gazdaságtudományi 

karokon (valamint az itt be nem mutatott bölcsészkarokon) jelentősen több a fiatal oktató, mint a 

                                                 
272

 Forrás: Academic Staff sub-Committiee Trade Union Side 2003 

www.aut.org.uk/media/pdf/payclaim2003.pdf 
273

 Forrás: D. Lynd, Chief: Part-Time Academic Staff in Universities March 5, 1993 www.cirpa-

acpri.ca/prevConferences/proceed1993/JOB-E1.html 
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természettudományos és az általános orvoskarokon, aminek az az oka, hogy gazdaságtudományi, a 

jogi és bölcsészkarok hallgatóinak – s vele az oktatóinak - száma sokkal jelentősebb mértékben 

növekedett, mint az orvos és természettudományos karoké. Az oktatólétszám bővülése pedig 

nyilvánvalóan a fiatalabb korosztályokban történt. 

Más oldalról alighanem szerepet játszik a korstruktúra ilyen alakulásában az is, hogy a jogi, 

gazdasági és a bölcsésztudományos képzések egy részében is a rendszerváltás jelentős mértékű 

tartalmi változásokat hozott, miközben az ideológiamentes természettudományos és orvosképzésben 

nem voltak ilyen változások. A változás abban az irányban hatott, hogy a régi oktatógárda helyébe 

nagyobb arányban léptek fiatalok az előbbi karokon, mint az utóbbiakon. 

 

 

Gazdaságtudományi karok oktatóinak koreloszlása
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Természettudományi karok oktatóinak koreloszlása
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Jogi karok oktatóinak koreloszlása
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Általános orvostudományi karok oktatóinak koreloszlása
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Különböző egyetemi karok oktatóinak korstruktúrája 

 

 

 

 

 

Az oktatók tudományos minősítése 

 

 

Az oktatók tudományos minősítését vizsgálva azt állapíthatjuk meg, hogy az elmúlt tíz évben igen 

jelentősen növekedett a minősítettek aránya. 
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A tudományos minősítettek aránya a főállású oktatók között 

 
Minősítettek aránya a főfoglalkozású felsőoktatási oktatók között
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A minősítettek aránya a főállású oktatók között 

 

 

A különböző egyetemi karokon jellemzően eltérő a minősítettek aránya. A legmagasabb a minősítettek 

aránya a természettudományi karokon, ahol megközelíti a 80%-ot. A legalacsonyabb a jogi és a 

gazdaságtudományi karokon (az előbbieknél éppen nem éri el a 40%-ot, az utóbbiaknál alig haladja 

meg az 50%-ot) 

 

 

A jogi karok oktatóinak megoszlása minősítés szerint
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A gazdaságtudományi karok oktatóinak megoszlása minősítés 

szerint
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 MTA tag (Rendes és 

levelező együtt) 

Tudományok 

doktora 

Kandidátus 

és PhD 

Összes 

oktató 

Minősítettek 

aránya 

1995 106 778 3068 14975 26,4% 

2000 98 826 4776 15649 36,4% 

2004 125 872 5347 15185 41,8% 
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Az általános orvos karok oktatóinak megoszlása minősítés 

szerint
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A természettudományi karok oktatóinak megoszlása minősítés 

szerint
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A bölcsésztudományi karok oktatóinak megoszlása 

minősítés szerint
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A mérnöki karok oktatóinak megoszlása minősítés szerint
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A különböző karok oktatóinak megoszlása minősítés szerint 

 

 

 

A nagydoktorok 

 

 

Az akadémiai törvény alapján „az Akadémia …. „Magyar Tudományos Akadémia Doktora” 

tudományos címet adományozhat” Az MTA doktora címmel rendelkezők néhány jellemzőjét azért 

érdemes röviden megvizsgálnunk, mert a Magyar Akkreditációs Bizottság, illetve szakbizottságai  – 

egyébként törvénytelenül – az egyetemi tanári kinevezéshez megköveteli az MTA doktora címet. Az 

MTA doktorai tehát nagyrészt átfedik az egyetemi tanárokat, (bár a 2000. előtt az egyetemi tanári 

kinevezést nem véleményezte a MAB, s a jelenlegi időszakban is eltérhet a miniszter a MAB 

véleményétől, - azaz az egyetemi tanárok nem mindegyike nagydoktor – de ezek aránya nem jelentős).  

2005. év végi állapot szerint az MTA doktorainak száma valamivel több, mint 2600 fő volt, 

átlagos életkoruk kicsivel meghaladta a 66 évet. Közülük kicsit több mint 1600 a rendszerváltás után 

szerezte meg a nagydoktori címet, az ő átlagos életkoruk 60 év volt. 
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Az MTA doktorainak néhány jellemzője 

 

  MTA 

doktora 

Átlag-

életkor 

65 évnél 

fiatalabb 

65 évnél 

fiatalabb 

az össze 

között 

MTA 

doktora 

1990 

után 

Átlag-

életkor 

65 évnél 

fiatalabb 

90 utáni 

MTA 

doktorok 

aránya 

24% Humán tud 633 67 276 44% 404 62 258 64% 

76% Reál tud 1993 65 986 49% 1247 60 892 63% 

100% ÖSSZESEN 2626 66 1262 48% 1651 60 1150 63% 

 

 

Az MTA doktorainak mindössze 24%-a tartozik a humántudományok tudományterületbe. 
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MTA doktora 65 évnél fiatalabb
 

Az MTA nagydoktorok tudományterületi megoszlása 

 

Az akadémiai nagydoktorok a – szocialista örökségnek megfelelően – a reál területeken vannak a 

legnagyobb számban. 150 főnél nagyobb számban a mezőgazdaság, a fizikai a biológiai, a műszaki, a 

gyógyszerész és kémiai, valamint az orvostudomány találunk MTA doktorokat.  
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A 65 évnél fiatalabb MTA doktorok aránya
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A 65 évnél fiatalabb MTA doktorok aránya tudományterületenként 

 

Ha megvizsgáljuk a nagydoktorok között a 65 évnél fiatalabbak arányát, akkor azt találjuk, hogy 

részint azokon a tudományterületeken több a fiatalabb minősített, amelyek a rendszerváltás után 

alakultak, vagy megújultak (pl. regionális tudomány, politológia, szociológia), részint ahol 

hagyományosan viszonylag fiatalon megszerezhető a nagydoktori cím (matematika, fizika). Bizonyos 

szempontból meglepő a másik vége a skálának. Meglepő, hogy a hadtudományok, a jogtudomány, a 

néprajz, vagy a közgazdaságtudomány területén mennyire kevés a fiatalabb minősített, - pedig ezek 

majd mindegyike megújult a rendszerváltás után, - de úgy tűnik itt nem sikerült a fiatalabb 

nemzedéknek jelentősebb áttörést elérni. 

Egyébként az MTA doktorai az adófizetők pénzén tiszteletdíjba részesülnek
274

. Meglehetősen 

kevés országban gyakorlat az, hogy egy társaság tagjai, a társaságtól kapott címre a nemzetgazdasági 

átlagkereset több mint felét megkapják az adófizetők pénzéből, mindenfajta aktuális 

teljesítményértékelés nélkül. Hangsúlyozni kell, hogy itt most nem az akadémikusok tiszteletdíjáról 

van szó
275

, ami ennél jelentősen nagyobb összeg, és jelentősen kevesebb személynek jár, - jól lehet az 

ő esetükben is kérdéses, hogy egy társadalmi szervezeti tagság után az adófizetők pénzéből miért is 

kell, tényleges teljesítménytől független juttatást nyújtani. Erre alig találunk példát a világon. 

Visszatérve a nagydoktorokra, tulajdonképpen az adófizetőktől kapott illetményük aprópénz, a 

nagydoktori cím ugyanis mára igen jó üzletté vált. Ennek alapvetően az az oka, hogy a nagydoktori 

címmel rendelkezők az akadémiai kalapjukban a MAB-ban és különböző felsőoktatási testületekben 

helyet foglalva olyan szabályokat módoltak ki, amely a saját előnyüket szolgálja. 

Mint már volt róla szó az egyetemi tanári kinevezéshez, amelyhez ugyan a törvény nem írta elő 

a nagydoktori címet (a törvény szerint PhD minősítés és habilitáció volt szükséges, az újabb törvény 

szerint pedig csak PhD), de az egyetemi tanári kinevezést véleményező Akkreditációs Bizottság (ahol 

a nagydoktori címmel bíró akadémiai és egyetemi képviselők többségben vannak) a nagydoktori címet 

követelte/követeli meg a kinevezéshez.  

                                                 
274

 A 2006.évi költségvetési törvény értelmében (11§ (7)) „A Tudományok Doktora, illetve a Magyar 

Tudományos Akadémia Doktora tudományos fokozattal rendelkezők tiszteletdíjának havi összege 101100 forint, 

az 1995. január 1-je előtt nyugdíjba vonultak esetében - a korábban megállapított nyugdíj-kiegészítésre 

tekintettel - 97 100 forint.” 

275 A 2006.évi költségvetési törvény értelmében (11§ (6)) „A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 

tiszteletdíjának havi összege a) az Akadémia rendes tagjai esetében 455 000 forint, b) az Akadémia levelező 

tagjai esetében 353 900 forint. 
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A másik ilyen példa a doktori képzés, amelynek elindításához, azaz a doktori iskola alapításához 

az Akkreditációs bizottság három nagydoktor alapító tagságát követelte/követeli meg. Az új 

szabályozás viszont 7 törzstagot ír elő, akik közül négy egyetemi tanár, (akik mint fentebb láttuk 

nagyrészt nagydoktorok).  

Ezek az előírások lényegében azt jelentik, hogy a magyar felsőoktatás egyetemi tanáraira és 

doktori képzésének alapítóira egy tudományos társaság által adományozott tudományos cím meglétét 

követelik meg. Ezek az előírások azon túl, hogy lényegében törvénytelenek, ráadásul nem Európa (sőt 

nem világ)- konform.  

Az előírások persze létrehozták a nagydoktorok piacát. A doktori iskola létesítéséhez meg kell 

venni a hiányzó nagydoktorokat. Az ár általában az egyetemi tanári kinevezés és az egyetemi tanári 

illetmény (2006-ban 416500 Ft/hó), - s mindezért legjobb esetben havi egy-két alkalommal történő 

látogatás az egyetemen. 

Az arányok és az életkorok láttuk korábban. A nagydoktorok egyharmada fiatalabb 60 évesnél. 

Ezek után különösen elgondolkodtató Török Ádám (levelező tag) megjegyzése: „A magasabb 

minősítésű kutatók jelentős része az idősebb korosztályokhoz tartozik, márpedig hatvan év fölött – 

persze komoly egyéni kivételekkel – a kutatói aktivitás általában csökken.
276

”  

 

Professzori keresetek 

 

Magyarországon egyetemi oktatók fizetését a mindenkori központi költségvetési törvényben, az 

egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatásra megadott garantált illetmény alapján
277

 a 

közalkalmazotti törvény
278

 2. számú melléklete szerinti besorolási tábla  határozza meg.  

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény felsőoktatási oktatókra és kutatókra vonatkozó 

besorolási táblája
279

 

 

 Munkakör  Fizetési fokozat  Arányszám (%) 

 Egyetemi tanár  3.  106 

 Egyetemi tanár  2.  103 

 Egyetemi tanár  1.  100 

 Egyetemi docens  3.  76 

 Egyetemi docens  2.  73 

 Egyetemi docens  1.  70 

 Egyetemi adjunktus  3.  53 

 Egyetemi adjunktus  2.  50 

 Egyetemi adjunktus  1.  50 

 Egyetemi tanársegéd  2.  40 

 Egyetemi tanársegéd (gyakornok)  1.  37 

 Főiskolai tanár  3.  81 

 Főiskolai tanár  2.  78 

 Főiskolai tanár  1.  75 

 Főiskolai docens  3.  61 

 Főiskolai docens  2.  58 

 Főiskolai docens  1.  55 

 Főiskolai adjunktus  2.  48 

                                                 
276

 Török Ádám: A krétakör közepén: K+F és innovációs stratégiai dilemmák Magyarországon 2006-ban Magyar 

Tudomány, 2006/4 432. o. 
277

 A 2006. évi CXXVII.- a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló - törvény 12. § (3) szerint „A 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. 

fizetési fokozatának garantált illetménye 416 500 forint” 
278

 1992. évi XXXIII.- a közalkalmazottak jogállásáról – törvény 
279

 Hivatalos címe szerint: „a felsőoktatási intézményben oktatói munkakört, valamint a tudományos kutatói 

munkakört betöltő közalkalmazottak garantált illetményét meghatározó, az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési 

fokozatának a költségvetési törvényben megállapított garantált illetményére vetülő arányszámok” 
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 Főiskolai adjunktus  1.  45 

 Főiskolai adjunktus  -  45 

 Főiskolai tanársegéd  -  40 

 Kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó  3.  106 

 Kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó  2.  103 

 Kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó  1.  100 

 Tudományos főmunkatárs  3.  76 

 Tudományos főmunkatárs  2.  73 

 Tudományos főmunkatárs  1.  70 

 Tudományos munkatárs  -  50 

 Tudományos segédmunkatárs  -  40 

 

 

Az Egyesült Királyságban 2001-ben a teljes idős professzorok keresete 38.618 font volt – ami a egy 

főre jutó GDP-nek mintegy 200%-a volt. Az egyesült államokban 2007-ben egy jogász professzor 

átlagosan 136.325 dollárt, egy mérnök professzor 104.620 dollárt, egy matematika professzor 85.513 

dollárt, egy szociológia professzor 80.713 dollárt, egy közgazdász professzor pedig 64.998 keresett,
280

 

amely keresetek az egy főre jutó GDP 150 és 300%-a között vannak. Norvégiában 2002-ben ugyanez 

150 és 260% volt
281

.  Németországban 2004-ben havi 5400-6600 euro volt a besorolási bére a 

professzoroknak
282

, ami az egy főre jutó GDP 260-320%-a. 

 

A professzorok keresete néhány országban 

 

Ország Professzorok keresete az egy főre jutó GDP-hez 

viszonyítva 

Egyesült Királyság (2001) 200% 

USA (2006) 150-300% 

Norvégia (2002) 150-260% 

Németország (2004) 260-320% 

Magyarország (2006) 213-226% 

Megjegyzés: A magyar adatok a nagydoktori pótlék nélkül értendők 

 

Végül is a professzorok keresete a legtöbb országban az egy főre jutó GDP 2-3-szorosa körül van. 

Nálunk is nagyjából hasonlóan alakul.  

 

A nők aránya 

 

A doktoranduszok között a nők aránya 2000-ben Dániában 36,3%, Svédországban 41%, Norvégiában 

42,6% volt
283

. Magyarországon 2005-ben 47% volt a női doktorhallgatók aránya  

A professzorok között a nők aránya 2000-ben Dániában 8,3%, Norvégiában 12,5%, 

Svédországban pedig 14 % volt. (Burkhardt, A. 2003)  

Magyarországon 2005-ben az egyetemi és főiskolai tanárok között a nők aránya 18,8% volt - ha 

csak az egyetemi professzorokat vizsgáljuk: ott a női professzorok aránya 12,1%. 

                                                 
280

 Professzori keresetek forrása:  http://swz.salary.com/salarywizard/layouthtmls/swzl_narrowbrief_ED01.html 
281

 Adatok forrása: http://www.gew.de/Binaries/Binary4483/burkhardt_selbstverst.pdf 
282

Adatok forrása:Kai Handel:  Die Umsetzung der Professorenbesoldungsreform in den Bundesländern Centrum 

für Hochschülewicklung Arbeitspapier Nr. 65 Juli 2005 

http://www.che.de/downloads/Profbesoldung_Laendervergleich_AP65.pdf 
283

 Anke Burkhardt: Dem „Selbstverständlichen” auf der Spur: Da Hochschulwesen der skandinavischen Länder 

im gleichstellungspolitischen Kontext In: Gerd Köhler, Robert Erlinghagen (Hrsg.): Tarifvertrag Wissenschaft. 

Über die Arbeitsbedingungen des wissenschaftlichen Personals an skandinavischen Hochschulen und ihre 

tarifrechtlichen Regelungen (= Materialien aus Hochschule und Forschung 102), Frankfurt/Main 2003 

http://www.gew.de/Binaries/Binary4483/burkhardt_selbstverst.pdf 
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A nők aránya az egyes oktatói kategóriákban Magyarországon 2005-ben 

 

 Egyetemi 

tanár 

Egyetemi 

docens 

Egyetemi 

adjunktus 

és 

tanársegéd 

Főiskolai 

Tanár 

Főiskolai 

docens 

Főiskolai 

adjunktus 

és 

tanársegéd 

Nyelv, 

testnevelő, 

kollégiumi 

és egyéb 

oktató 

Ösz-

szesen 

Teljes munka-

idős oktató 

1726 2948 5375 857 1909 2548 1529 16892 

Ebből nő 206 791 2113 241 835 1478 864 6528 

Nők aránya 12% 27% 39% 28% 44% 58% 57% 39% 

 

 

Az oktatók tudományos minősítettségének megoszlását vizsgálva nemek szerint azt állapíthatjuk meg, 

hogy a minősítéssel nem rendelkező oktatók között magasabb a nők aránya, ugyanakkor minden 

minősített kategóriában a férfiak aránya a magasabb. Lényegében minél magasabb tudományos 

minősítést vizsgálunk, annál magasabb a férfiak aránya. 

 

A nők aránya az egyes minősített oktatói kategóriákban Magyarországon 2005-ben 

 

 Összes teljes munkaidős oktató Ebből nő Nők aránya 

MTA rendes tagja 74 2 3% 

MTA levelező tagja 59 2 3% 

MTA doktora 899 114 13% 

Tudományok kandidátusa 2388 555 23% 

PhD 3350 1042 31% 

DLA 178 33 19% 

dr. univ (1984 után) 1018 374 37% 

dr. univ (1984 előtt) 707 211 30% 

Minősítés nélkül 8219 4195 51% 

 16892 6528 39% 

 

Befejezésül 

 

A címben feltett kérdés által sugallt tendencia csak részben igaz. Egyre több hallgatót azért nem egyre 

kevesebben tanítanak, de kétségtelenül nem egyre többen. Ugyanakkor az oktatók minősítettsége 

javul. Végül is a hazai egyetemek és főiskolák oktatóinak jellemzői egyre inkább közelítenek a fejlet 

országok hasonló jellemzőihez. Van néhány olyan sajátosság, főleg a professzorok tudományági 

megoszlása, valamint egyes tudományterületek korstruktúrája, amely az államszocialista múltból 

adódik. 
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Melléklet 

 

Az egy oktatóra jutó hallgatólétszám alakulása az OECD országokban
284

 

 

 1995 1996 1998 2000 2004 

OECD Country mean 11,6/15,3 15,7 14,6 15,3 15,5 

Ausztria -/14,5 -/14,5 -/15,7 15,0 14,8 

Belgium -/14,1   18,1 19,4 

Egyesült Királyság  16,7 17,7 18,5 17,8 

Franciaország -/19,0 17,1  16,9 17,8 

Görögország  23,6 26,3 26,0 28,1 

Hollandia  18,7 18,7 12,0 13,6 

Japán 11,4/14,2 12,4 11,8 11,5 11,0 

Irország 12,1/12,3 16,7 16,6 17,3 13,7 

Németország  12,5 12,4 12,3 12,7 

Norvégia -/10,1  13,0 13,4 12,0 

Olaszország 6,3/28,5 25,7  24,8 21,6 

Spanyolország 14,7/21,5 17,4 17,2 16,4 11,7 

USA 19,4/14,2 15,4 14,6 14,0 15,8 

Magyarország -/7,9 9,9 11,8 12,1 15,6 

1995-ben (ill. a törtjellel megadott adatok esetében) megadott számok: nem egyetemi/egyetemi szint A többi évben a 

felsőoktatás összes. 

 

A felsőoktatás oktatóinak és hallgatóinak száma 1992-2004 

 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Oktató (fő) 17743 18687 19103 18098 19329 19716 21323 21138 22669 22863 23151 23288 23757 

Ebből főállású (fő) 16157 16761 16686 14975 14885 15211 15556 15612 15551 16089 16404 16771 16892 

Egyenértékű oktató fő 16950 17724 17895 16537 17107 17464 18440 18375 19110 19476 19778 20030 20325 

Egyenértékű oktató 

létszám (1992=100%) 

100% 105% 106% 98% 101% 103% 109% 108% 113% 115% 117% 118% 120% 

Összes hallgató efő 119,3 136 157,4 179,5 198,9 233,7 258,1 278,6 295,0 313,2 341,2 367,0 378,5 

Egyenértékű hallgató
285

 

efő 

106,8 120,9 138,2 154,5 170,5 193,4 210,6 225,1 235,5 248,7 267,2 285,9 295,4 

Egyenértékű hallgató 

létszám (1992=100%) 

100% 113% 129% 145% 160% 181% 197% 211% 221% 233% 250% 268% 277% 

Hallgató-oktató arány 6,3 6,8 7,7 9,3 10,0 11,1 11,4 12,3 12,3 12,8 13,5 14,3 14,5 

 100% 108% 122% 148% 159% 176% 181% 195% 195% 203% 214% 227% 231% 

Megjegyzés: A felsőfokú szakképzés és a doktorhallgatók nélkül számolt adatok 

                                                 
284

 Expenditure per student for tertiary education Expenditure per student relative to per capita Adatok forrása 

Education at a Glance  1997 130. old.,  1998 145. old.,  2000  119 old, 2001 241  old. 2006-os adatok: lásd 

korábban. 
285

 Az OECD módszerhoz hasonlóan számolva (a részidos hallgatók ½ hallgatóként számba véve) 
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Az MTA doktorainak megoszlása (2005) 

 

 MTA 

doktora 

Átlag-

életkor 

65 évnél 

fiatalabb 

65 évnél 

fiatalabb 

az össze 

között 

MTA 

doktora 

1990 

után 

Átlag-

életkor 

65 évnél 

fiatalabb 

90 utáni 

MTA 

doktorok 

aránya 

Állam és 

jogtudomány 
61 69 20 33% 25 67 15 41% 

Filozófia 41 62 24 59% 26 55 22 63% 

Irodalom tud 97 67 41 42% 71 53 41 73% 

Közgazdaság-

tudomány 
104 69 37 36% 50 63 31 48% 

Művészettört  

valamint zene  

tudomány 

23 74 5 44% 16 69 5 41% 

Néprajz tud 18 70 6 33% 15 67 6 83% 

Nevelés-tud 30 67 13 43% 20 62 13 67% 

Nyelvtudomány 68 67 32 47% 49 63 32 72% 

Politika tud. 9 61 6 67% 8 58 6 89% 

Pszichológia 

tud 
20 64 11 55% 17 62 11 85% 

Régészeti és 

történelem tud 
125 68 54 43% 80 62 53 64% 

Regionális tud 3 55 3 100% 3 55 3 100% 

Szociológia tud 34 63 24 71% 24 59 20 71% 

Humán tud 633 67 276 44% 404 62 258 64% 

Állatorvos tud 32 63 16 50% 25 60 16 78% 

Biológia tud 239 64 136 57% 157 58 126 66% 

Fizikai tud 179 60 124 69% 127 56 109 71% 

Földtudomány 39 65 17 44% 25 59 16 64% 

Geodézia 

meteorológia és 

földrajz tud 

52 65 22 42% 38 61 22 73% 

Gyógyszerész,  

kémiai tud 
358 65 172 48% 223 60 163 62% 

Hadtudomány 31 70 8 26% 16 66 7 52% 

Közlekedés 

tudomány 
11 71 4 36% 7 65 4 64% 

Matematika tud 113 60 82 73% 73 56 65 65% 

Mezőgazd. tud 169 68 67 40% 109 64 63 64% 

Műszaki tud 253 69 95 38% 135 63 81 53% 

Orvos-

tudomány 
517 66 243 47% 312 60 220 60% 

Reál tud 1993 65 986 49% 1247 60 892 63% 

ÖSSZESEN 2626 66 1262 48% 1650 60 1150 63% 

Forrás: saját számítás a www.mta.hu alapján 

 

http://www.mta.hu/
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10. A felsőoktatás minőségügye 

 

A gazdasági szervezetek esetében a minőségügy fogalma több mint évszázados múltra tekint 

vissza. A legtöbb irodalom Taylor
286

 munkásságára vezeti vissza a minőségügy megjelenését 

a gazdálkodó szervezetek vezetésében, részint a minőség-ellenőrzés, mint funkció 

megjelenését, részint a szabványosítást, mint a taylorista vezetés egyik alapelvét. A 

kommerciális minőségügy, és a gazdasági szervezetek minőségmenedzsmentjének 

fejlődésében olyan neveket szoktak megemlíteni, mint Shewhart
287

, aki gyártásközi ellenőrzés 

matematikájának kutatója volt, vagy mint Deming
288

, akinek szerteágazó minőségügyi 

munkássága a minőségellenőrzési célú mintavételezés  elemzésétől a Total Quality 

Management (TQM) fogalmának megteremtéséig húzódik. A kommerciális minőségügy 

egyik legismertebb mai teoretikusa Jurán
289

 volt, aki a közelmúltban hunyt el. A minőség 

menedzselésének legfontosabb elemeivel és folyamataival foglalkozott, amelyek magukba 

foglalják a fogyasztó igények kutatását, a gyártástechnológia fejlesztését, a gyártási feltételek 

egységbe integrálását, azaz a "piactól piacig” terjedő minőségszabályozási rendszert. Tegyük 

hozzá, hogy ő és Deming tekinthető a japán kommerciális minőségügy megteremtőjének
290

. 

Juran szerint a 20. század a termelékenység évszázada volt, de a 21. század a minőség 

évszázada lesz
291

. Meg kell még említeni Crosby
292

 munkásságát, aki minőség céljaiként a 

                                                 
Az írás első változata az Educatio 2008/1. számában jelent meg 
286

 Frederick Winslow Taylor (1856-1915), akinek munkássága 1880 és 1910 közé esik, amely  az Egyesült 

Államokban a vasútépítés, a nehézipar, a bányászat fejlődésének időszaka, amikor az egyre bővülő termelő 

szektor munkaerő-állományát a nagytömegű, képzetlen, angolul alig beszélő bevándorlók alkotják. A kialakuló 

nagyipar irányítására az ösztönösség és a képzetlen menedzsment jellemző. Taylor tevékenysége -  amely 

alapvetően két acélműben zajlik - mai fogalmaink szerint inkább a szervezés körébe tartozik. Írásai lényegében 

esettanulmányok. Legfontosabb munkái magyarul is megjelentek: F. W. Taylor: Üzemvezetés A tudományos 

vezetés alapjai Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1983. (Ezek eredeti címe és megjelenése: Shop management 

1903, Principles of scientific managenet 1905) 
287

 Walter Andrew Shewhart (1891-1967), alapműve: Economic control of quality of manufactured product. (A 

gyáripari termékek gazdasági minőség-ellenőrzése ) 1931. 
288

 William Edwards Deming (1900-1993) - ugyancsak statisztikusként kezdte. Később a menedzsment 

problémáival és a minőség menedzselésével foglalkozott. Legismertebb művei a következők: „Some Theory of 

Sampling" (Mintavételezési elmélet) 1950. „Sample Design in Business Research" (Mintavételezési tervezés az 

üzleti kutatásban.) 1960 „Quality, Productivity and Competitive Position" (Minőség, termelékenység és 

versenyképesség.) 1982. „Out of the Crisis" (Túl a krízisen) 1986. „The New Economics" (Az új 

közgazdaságtan) 1993. The New Economics for Industry, Government, Education (Az ipar, a kormány és az 

oktatás új közgazdaságtana) 2000. 
289

 Joseph Moses Juran (1904 – 2008) Legfontosabb munkái: Bureaucracy, a challenge to better management 

1944,  Management of inspection and quality control. 1945,  Juran's Quality Control Handbook 1951, 

Managerial Breakthrough 1964, Juran on Quality Improvement: Leader’s Manual. 1981, Juran on Planning for 

Quality 1988, A History of Managing for Quality 1995, Architect of Quality 2003, 
290

 Mind Juran, mind Deming az 50-es években japán mérnökök képzésében közreműködött, mert MacArthur 

tábornok - a megszálló amerikai csapatok parancsnoka - meghívta őket oda. Előadásaik a statisztikai 

módszerekről, a szisztematikus problémamegoldásról és minőségszabályozási tevékenységről, mint a vezetői 

feladatok fajsúlyos részéről - nagymértékben befolyásolták annak a japán iparnak a fejlődését.  A japánok igen jó 

tanulónak bizonyultak, továbbfejlesztették a teljes körű minőség ellenőrzés gondolatát, s elérték, hogy a 

dolgozók vállalják fel tevékenységük minőségéért a felelősséget. 
291

 Juran, J.,M.: (1995): A History of Managing for Quality in the United States - Part 2 QualityDigest 1995 

december (on-line: http://www.qualitydigest.com/dec/juran-2.html 
292

 Phlip B.Crosby  (1926-2001) Legfontosabb munkái: Cutting the cost of quality 1967, Quality is Free 1979, 

Quality Without Tears 1984, Let's talk quality 1989, Completeness: Quality for the 21st Century 1994, Philip 

Crosby's Reflections on Quality 1995, Quality is still free: Making Quality Certain in Uncertain Times 1996, 

Quality and Me: Lessons from an Evolving Life 1999. 
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vevők igényeinek legteljesebb kielégítését hangsúlyozza és azt, hogy a termelést, a 

teljesítményt a nulla szintű tévedés, a nulla hiba kell jellemezze. 

A kommerciális minőség fogalmának értelmezésére számos definíció ismert a 

közgazdaságtanban. Talán leginkább úgy lehetne meghatározni, hogy a minőség egy termék 

vagy szolgáltatás olyan tulajdonságainak összessége, amelyek meghatározott vagy elvárható 

igényeket elégítenek ki. Ezek lehetnek objektív (szerződésben, előírásban vagy egy elfogadott 

mintadarabbal meghatározott) követelmények, de lehetnek szubjektív alapon nyugvó 

követelmények is, mint például a „használatra való alkalmasság”. Az előzőek viszonylag 

pontosan azonosítható, előre rögzített követelmények, viszont az utóbbiak a vevők eltérő 

igényeiből, szubjektív értékeléséből adódóan igen változóak, megfoghatatlanok lehetnek. 

Más oldalról az is egyértelmű, hogy tökéletes piacon nem kell minőségbiztosítás 

Könnyen belátható, hogy egy tökéletes piacon és teljesen individualizált társadalomban
293

 a 

minőségbiztosításra semmi szükség nincs, a vevők racionális és szuverén döntése ugyanis ki 

fogja szelektálni a rossz minőséget nyújtó termelőt,– egészen pontosan azt a termelőt, aki nem 

a szerződésnek, (vagy a hallgatólagos szerződésnek, elvárásnak) megfelelő minőséget nyújtja. 

Ezektől elfordulnak a vevők, így vagy tönkre mennek, vagy rákényszerülnek a jobb minőségű 

termelésre. De a piac minőségbiztosító hatásának érvényesüléséhez nem kell ideális piac, az 

már egy „közönséges” piacon is teljesül nagyjából, ahol nem akadályozott, s nem túl drága 

információkat szerezni egy adott termék minőségéről, elegendően sok termelő illetve eladó 

van a piacon, s a vevők nincsenek akadályozva döntéseikben. Itt sincs szükség 

minőségbiztosításra, - de minél monopolizáltabbak a termelők, és minél bonyolultabb a 

termék (tehát minél nehezebb és drágább, hogy a vevő informált legyen, és minél 

akadályozottabb a választás szabadsága) annál inkább szükség van olyan rásegítő 

szervezetekre és mechanizmusokra, mint a fogyasztóvédelem, vagy mint a minőségbiztosítás. 

A „tökéletes minőségbiztosítás” tehát a jól működő piac. Ugyanakkor már a 

szolgáltatások nagy része esetében sem igazán teljesül a piacnak ez a sajátossága. Közismert, 

hogy a „szolgáltatások nem tárgyiasultak, nem választhatók szét, változékonyak és 

romlandók”
294

 Emiatt is a szolgáltatásoknál rendkívül jelentős kérdés a minőség, hiszen nincs 

lehetőség a javításra, a termékek előállítása és fogyasztása általában egyidőben történik
295

. 

Hozzá kell tenni, hogy a „szolgáltatások minőségét nem csak magának a terméknek – azaz 

annak a szolgáltatásnak, amiért a fogyasztó jelentkezik – a minősége befolyásolja, hanem a 

szolgáltatások nyújtásának teljes folyamata a kapcsolat felvételétől annak végéig.”
296

  Azt is 

meg kell jegyezni, hogy a szolgáltatást nem ismerő személy a megfigyelhető jellemzők 

alapján tud csupán tájékozódni a szolgáltatások igénybevétele előtt. Ezért ezen a piacon igen 

jelentős szerepe van a szájhagyománynak, a megszokásnak, a bizalomnak, - és a 

minőségbiztosításnak. 

 

A minőségügyi rendszerek fejlődése 

 

Érdemes néhány minőségügyi fogalmat azonosítani. 

                                                 
293

 A tökéletes piacon és a teljesen individualizált társadalom jellemzőit Pete Péter után az alábbiakban 

foglalhatjuk össze: a.) - tökéletes egyéni szuverenitás, b.) - a tulajdonviszonyok tökéletes tisztázottsága, c.) - 

tökéletes informáltság, a bizonytalanság hiánya, d.) - nincsenek tranzakciós költségek, e.) - a társadalom tagjai 

minden külső kényszer nélkül tiszteletben tartják a tulajdonosi jogokat és a megkötött szerződéseket. Lásd Pete 

Péter (2005): Politika és gazdaság In: Gallai Sándor – Török Gábor (2005): Politika és politikatudomány Aula 

Kiadó 175-176. oldal 
294

 Lásd pl. Philip Kotler Marketing menedzsment KJK-Kerszöv Kiadó Budapest 2002 479p. 
295

 Chikán Attila – Demeter Krisztina (szerk): Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje Aula 1999 31. oldal 

(Parasuraman – Zeithmal – Berry (1985) munkájára hivatkozva) 
296

 Chikán – Demeter 32. old 
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A minőségellenőrzés során - nem a minőséget ellenőrizzük, hanem - jellemzőket 

határozunk meg mérések, vizsgálatok segítségével azért, hogy az eredményeket 

összehasonlíthassuk a meghatározott követelményekkel, és értékeljük a megfelelősséget. 

A minőség szabályozás eszközök, módszerek és tevékenységek alkalmazását jelenti, 

amelyek a minőségi követelmények teljesítését szolgálják. Azaz a vevő igényeinek és 

elvárásainak a kielégítését. 

A minőségirányítás összehangolt tevékenységek egy szervezet irányítására és 

szabályozására a minőség szempontjából. Beletartozik a szervezet minőségi célkitűzéseinek 

megvalósításához szükséges folyamatok tervezése és működtetése és az ehhez szükséges 

erőforrások biztosítása. A minőségirányítás fogalma helyett gyakran a 

minőségmenedzsmentet használják azonos értelemben, (ugyanis mindkettő alatt az angol 

quality management kifejezés magyar megfelelőjét értik). 

A minőségirányítási rendszeren keresztül valósul meg az a tevékenység, amivel a 

minőséget beletervezzük és építjük a termékünkbe. A minőség tehát a termékre, a 

minőségirányítás pedig a rendszerre vonatkozik. A minőségirányítási rendszer a szervezet 

belső működésének minőségközpontú irányítása. 

Minőségbiztosításon a minőségirányítási rendszeren belül alkalmazott tervezett és 

módszeres tevékenységet értik, amelynek célja a bizalomkeltés mind a vezetőségben, mind 

pedig a vevőkben a minőségi követelmények teljesítését illetően. A hétköznapi nyelvben 

gyakran használják a minőségbiztosítást a minőségirányítás vagy a minőségügy helyett. 

Teljes körű minőségirányítás (Total Quality Management, TQM) azért teljes körű, mert 

mindenki részt vesz benne, s a szervezet minden tevékenységére és minden részlegére 

vonatkozik. A szervezet, az intézmény minőségért minden alkalmazott együttesen és külön is 

felel. 

 
      TQM 

      Minőség-

irányítás 

     Minőség-

biztosítás 

 

    Minőség-

szabályozás 

  

  Minőség-

ellenőrzés 

    

 Önellenőrzés      

 1900 1920 1940 1960 1980 2000 
Minőségszabályozás = minőségellenőrzés + helyesbítő tevékenység 

Minőségbiztosítás = minőségszabályozás + megelőzés 

Minőségirányítás = Minőségtervezés + minőségbiztosítás + minőségfejlesztés 

TQM = Minőségirányítás az egész vállalatra kiterjedően a vevő megelégedettségének megszerzésére 

 

A minőségügyi rendszerek fejlődése 

 

Meg kell még említeni az EFQM modellt. Az EFQM (European Foundation for Quality 

Management - Európai Alapítvány a minőségirányításért) egy köztestület, amelynek célja a 

TQM széleskörű megvalósítása az Európai Unióban. Az EFQM minőségfejlesztési 

(kiválósági) modellje, olyan rendszer, amely segítségével a szervezeteknek odaítélik az 

Európai Minőség Díjat. Mára ez a legszélesebb körben alkalmazott üzleti kiválóság modell 

Európában. Ez egy önértékelési és/vagy más szervezetekhez való viszonyítási rendszer, 9 

kritérium értékelését jelenti. 
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Az oktatás minőségügye 

 

Mint Setényi János írja: ”Ami az oktatást illeti – más ágazatokhoz hasonlóan – meglehetősen 

ellentmondásosnak mondhatók azok a kormányzati kezdeményezések, melyek egy-egy 

általános minőségmodell bevezetésére ösztönözték az intézményeket. A TQM Egyesült 

Államokbeli szorgalmazása gyakran a felismerhetetlenségig „felvizezett” oktatásügyi 

megoldásokat eredményezett, melyet a csoportmunka egyszerű szorgalmazásával is elérhettek 

volna a közoktatás szereplői. Az ISO finnországi szorgalmazása kifulladt, nem utolsósorban a 

tanácsadókkal szembeni általános ellenállás miatt. De hozhatunk más ágazatokból is példát. 

Ismeretes az ISO magyarországi egészségügyben történt alkalmazásának – finoman szólva – 

ellentmondásos tapasztalata.  Sőt, e tapasztalatok megértésekor azt is tudatosítanunk kell, 

hogy a – látszólag – komoly minőségfejlesztési tapasztalattal bíró „küldő fél”, a gazdaság 

(jórészt a nagyipar és szolgáltatások) háza táján sincs minden rendben a minőségfejlesztés 

területén.”
297

 

Radó Péter is igen keményen fogalmaz a közoktatási minőségbiztosítással kapcsolatban: 

„A Comenius-program hatására az oktatási intézmények egy szűk körében többé-kevésbé 

elterjedtek a minőségirányítás egyszerűbb technikái. Végtelenül csekély azonban azoknak az 

intézményeknek a száma, ahol ez rendszeres, önértékelésen alapuló és tanulásfejlesztési 

célokat kitűző iskolafejlesztést indított el.
298

” 

Vannak olyanok is, akik a minőségbiztosítás oktatási alkalmazhatóságát vonják 

kétségbe. Csoma Gyula szerint „bátran hihetjük, hogy a minőségbiztosítás a 

minőségbiztosítási dokumentumok által valósul meg, hiszen alig több, mint jól rendszerezett, 

kötelezően előírt papírmunka ….. figyelmet és energiát, cselekvési kapacitást vonnak el a 

többi teendőtől ….. leginkább a tanítástól.” 
299

 Csoma szerint a minőségbiztosítás filozófiája 

mögött a közgazdasági imperializmus (ő ökonomizmusnak nevezi, magyarul a gazdasági, 

közgazdasági megközelítés mindenre kiterjedő erőltetett és káros alkalmazása) húzódik meg. 

Csoma arra a végkövetkeztetésre jut, hogy „… a legjobb elfelejteni, hogy a gazdasági 

fogantatású és minőségbiztosításnak nevezett konstrukció valóban azonos az oktatási-képzési 

minőség biztosításával….Az sem kizárható, hogy a minőségbiztosítás („mint olyan”), eleve 

alkalmatlan az oktatási-képzési ügyek elméleti és gyakorlati kezelésére. …. A 

minőségbiztosítási szemlélet „csőlátásra” kényszerít, az előírt teendők pedig szegényítik az 

oktatási-képzési tevékenységet….Az oktatás, a képzés ügyeiben – az intézményi és az állami 

tennivalók sorában egyaránt – a minőségbiztosítás pótcselekvéssé vált.
300

” 
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 Setényi János: COMENIUS 2000: egy ágazati minőségmodell megjelenése Magyar Minőség 2001/11 
298

 Radó Péter: A fejlesztő értékelés az oktatáspolitika és az oktatásfejlesztés eszközrendszerében Új Pedagógiai 

Szemle 2006/03 
299

 Csoma Gyula: Különvélemény az oktatási-képzési minőség biztosításáról (és a minőségről) Avagy bemegy a 

tanuló az inputon, és kijön az outputon, mint a Herz-szalámi analógiája (?) I-II. Új Pedagógiai Szemle 2003 

június és július-augusztus 
300

 „Piaget tanulsága az, hogy minden tanulót úgy kellene tanítani, ahogyan tanulni tud, pontosabban: úgy 

kellene megtanítani tanulni, ahogyan ezt intellektusa megkívánja. A pedagógiai (és az andragógiai) gyakorlat 

erre vár. A csoportos tanításon belül az általános egyéniesítés (individualizálás) lett a pedagógia és az andragógia 

első számú minőségváltó igénye. Leginkább talán a tanítás „hogyanjára”, módszereire vonatkoztatva, minthogy a 

módszerek konkrét feladatokat adnak a tanulóknak (ha felnőttek, akkor is) konkrét gondolkodási és cselekvési 

műveletek elvégzésére annak érdekében, hogy ismereteket szerezzenek és alkalmazzanak, új gondolkodási és 

cselekvési műveleteket sajátítsanak el. De egyetemesebb összefüggések között idetartozik az intézmények ún. 

szelektív pedagógiai, andragógiai gyakorlatának felváltása az ún. adaptív pedagógiai, andragógiai gyakorlattal. 

Valószínű, ezek a változások hordozzák (hordozhatnák) a pedagógiai, az andragógiai kultúrák korszakváltásának 

legfontosabb közös jegyeit. Különös tekintettel az egész életen át tartó permanens tanulás, szóval a tudás alapú, 

tanuló társadalom jövőjére. Vajon milyen köze lehet mindehhez az ISO-nak és a TQM-nek? Leginkább az, hogy 

elfedik az idetartozó teendőket és energiát, időt vesznek el előlük. Különösképpen elfedik a tanulói 
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Csoma szavain elgondolkodva azt is felismerhetjük, hogy a közoktatás hosszú évek óta 

milliókat költ el minőségbiztosítási eljárások alkalmazására, miközben mérhetően és 

dokumentálhatóan romlottak a tanulók kimeneti teljesítményei. Úgy tűnik ez is jellegzetes 

esete a bürokratikus irányítás szokásos hibájának, amikor sok pénzt és energiát költenek egy-

egy társadalmi jelenség befolyásolására, azonban a bevezetett intézkedések és akciók 

semmilyen érzékelhető hatást nem gyakorolnak a jelenségre, mert hogy az adott jelenség 

összetevőit, tényleges mozgatórugóit nem ismerik. Olyan zsinórokkal akarják a marionett 

figurát mozgatni, amelyek nincsenek a bábuhoz kötve. 

A hazai felsőoktatás minőségbiztosítása sem jobb. Bálint Julianna írja: „A minőség 

megvalósításában és értékelésében legkevésbé fejlődött a felsőoktatás. … A minőség 

kérdéseivel, pedig kevéssé tudtak vagy alig akartak foglalkozni. ….A minőségügyi szakmai 

ismeretek hiánya miatt nem ismerték fel, hogy a minőségirányítás módszerei és eszköztára 

segítséget jelenthetnek a változtatások és fejlesztések megvalósításához; hogy az új 

feltételeknek és körülményeknek való megfeleléshez szükséges a minőségügy módszereinek 

és eszköztárának alkalmazása, és kevés a tanár, mint a minőség megvalósítója. Az 

akkreditációhoz és az éves felülvizsgálatokhoz szükséges önértékelési és minőségbiztosítási 

tevékenységek – a szakmailag megalapozott módszertan és értékelői felkészültség hiányában 

- inkább vezettek látszattevékenységekhez, mint valódi helyzetfelméréshez és 

minőségfejlesztéshez.”
301

 

Érdemes ennek okait oktatásgazdasági aspektusból megvizsgálni. Az állam nem 

egyszerűen csak finanszírozza az oktatást végző szervezeteket, hanem ezen szervezetek nagy 

részét maga hozza létre
302

. Az oktatás társadalmi, gazdasági integrációja jellemzően 

redisztributív
303

. A redisztributív integrációban a szereplők motívuma meghatározó módon a 

központ elvárás-rendszeréhez történő igazodásban ragadható meg. Az aktorok motivációs 

rendszerében - a központi elváráshoz igazodás mellett -  a társadalmi presztízsük, 

elismertségük megtartására, növelésére való törekvésük játszik meghatározó szerepet. A 

szereplők teljesítményét – a piac mechanizmusai helyett - társadalmi, közösségi, szakmai 

normák (elkötelezettség, hagyományok  stb.), a büntetéstől való félelem, a nyugalomra (a 

zavarok, fennakadások elkerülésére) való törekvés határozzák meg. Így a rendelkezésükre 

                                                                                                                                                         
teljesítmények mérésének problémáit s energiát, időt vesznek el felfedezésük és megoldási kísérleteik elől.” 

Csoma (2003) Im. 
301

 Bálint Julianna: A Minőségi Díj felsőoktatási alkalmazhatóságának vizsgálata In.: Polónyi István (szerk): A 

felsőoktatás és a minőség PH FKI 2006 (megjelenés alatt) 
302

 Itt most nem teszünk különbséget a központi állam és a "helyi állam", azaz a városi, megyei önkormányzat 

között. 
303

 A társadalmi, gazdasági integráció fogalmát abban az értelemben használom, ahogyan Polányi Károly 

meghatározta a gazdasági integrációs forma fogalmát. ."Az empirikus gazdaságok intézményesülési módjának 

vizsgálatát annak a módnak a tanulmányozásával kell elkezdeni, ahogy a gazdaság egységre és stabilitásra tesz 

szert, azaz ahogy részei kölcsönös összefüggésre lépnek és újratermelődnek. Ezt néhány (nagyon kis számú) 

strukturális séma kombinációja biztosítja, amelyet integrációnak fogunk nevezni. ...mivel ezek a formák 

elkülönítik egymástól a gazdaság szintjeit és szektorait, lehetővé teszik a gazdasági folyamat viszonylag 

egyszerű fogalmakkal való leírását, s ezzel bizonyos rendet visznek annak végtelen változatosságába.  

Az alapvető, empirikusan felfedezhető sémák a reciprocitás, a redisztribúció és az árucsere. A reciprocitás a 

szimmetrikus csoportosulások kölcsönösen megfelelő pontjai közötti mozgásokat jelöli, a redisztribució egy 

központ felé irányuló, majd e központból kiinduló elsajátítási mozgásokra utal, a csere oda-vissza mozgásokra 

vonatkozik, melyek egy piaci rendszer "személyei" között zajlanak.(....) a különböző integrációs sémák 

különböző intézményes alapzatot feltételeznek." (Polányi Károly: Az archaikus társadalom és a gazdasági 

szemlélet, Gondolat Budapest 1976., 24o.-241. old.) 

Az oktatás társadalmi, gazdasági integrációja alatt tehát azt értem, hogy az oktatás a gazdaság más részeivel, 

szervezeteivel milyen kölcsönös összefüggésben áll, s e kölcsönkapcsolatok milyen következménnyel járnak a 

felsőoktatás működésére. 
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bocsátott feltételekkel messze nem a piaci integrációban értelmezhető gazdasági racionalitás 

alapján "gazdálkodnak"
304

. 

A redisztributiv integrációban az integrált aktorok alapvetően csak a központon 

keresztül állnak kapcsolatban egymással: az aktorok között mind vertikálisan, mind 

horizontálisan csökevényes az együttműködés. 

Más oldalról a redisztributívan integrált szolgáltatók a redisztributor felé igazolják 

tevékenységüket, adminisztrálják szolgáltatásukat - a szolgáltatás tényleges igénybe vevői 

sokkal kevésbé befolyásolják magatartásukat, mint piaci integráció esetében, ahol a 

szolgáltatók ki vannak szolgáltatva a vevők döntéseinek. 

Miközben tehát a versenyszférában a minőségbiztosítás alapvetően a vevők 

megnyerésének egyik eszköze, s ezért a sikeresség fontos tényezője, - a redisztributív 

szférákban a minőségbiztosítás a redisztributor (azaz a fenntartó, az irányító) felé történő 

adminisztrálás eszköze csupán. Nem a vevők megnyerésének, hanem a fenntartó, irányító 

megnyugtatásának eszköze.  

És az oktatásirányítók könnyen megnyugszanak, bár ez az oktatáspolitika fejlődésével 

változik.  

Az oktatáspolitika, mint a legtöbb szakpolitika a 20. században több fejlődési szakaszon 

megy keresztül. A szakpolitikák fejlődésének íve a Keynes-i megközelítésre épülő, az állam 

makrogazdasági összkereslet befolyásoló szerepéből indul, s a kibontakozó jóléti állam 

keretében a kormányzati tervezési funkciók megjelenésével és megerősödésével valamint a 

szociális piacgazdaság kiépülésével folytatódik. A 20. század harmadik harmadára 

kibontakozik a közpolitikák fejlődésének harmadik szakasza, amelyben a hangsúly a 

hosszabbtávú történelmi tendenciák, a történelmi  hagyományok és a kulturális minták 

meghatározó szerepére helyeződik, s a tudományos tervezés  helyére a különböző politikai 

megközelítések kerülnek, s a politikai pártok kerülnek előtérbe. Majd a hetvenes évek globális 

válsága a jóléti államot is válságba sodorta, s a nyomában kialakuló közpolitikai fejlődés 

háttérbe szorítja a pártokat, s a „neokorporatizmus” elve erősödik meg, azaz a közpolitika 

formálásában az érdekszervezetek kapnak meghatározó szerepet.  De ez a szakasz egyben a 

közpolitikák professzionalizálódásának időszaka is, a különböző érdekcsoportok megteremtik 

a szakpolitikák felhalmozott szakértelmének oktatását, s bevitelét a döntési egyeztetési 

folyamatokba. A nyolcvanas években kialakuló újabb fejlődési szakasz a részvételi 

demokrácia minden eddiginél kiterjedtebb formáját igyekszik megteremteni, a közpolitika 

régi elavult szervezetei és értékei helyére újakat teremtve (a környezetvédőktől, a 

fogyasztóvédőkön keresztül a feministákig). A század végén kibontakozó újabb fejlődési 

szakaszt pedig az intézmények működésének, és szakbürokráciának az előtérbe kerülése 

jellemzi. Az olyan nagy rendszerek, mint az oktatás, vagy az egészségügy minden fejlett 

országban jelentős gondokkal küszködik, s minőség és hatékonyság javításra szorul
305

.  

A közpolitikák fejlődésében igen jelentős állomás az Európai Unió kibővülés
306

. Az Eu-

ban kialakuló „új kormányzás” legfontosabb eszközei: 
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 Amit az aktor a központtól kap azt feltétlenül fel kell használnia, hiszen ha megmarad, akkor a következő 

osztásnál nem kap többet, vagy legalább ugyanannyit, s így pozíciója csorbul.  

Ebben az erőtérben tehát a társadalmi aktorok, szervezetek részint a korábbi részesedésük növelésére, de 

legalább megőrzésére (ami a rendszer struktúráját konzerválja), részint a kapott feltételek teljes felhasználására 

törekszenek. A kibocsátások és a felhasznált feltételek összefüggése így gazdaságilag alig értékelhető. Kialakul a 

"lyukas zsák" hatás, - a redisztributiv módon integrált szervezetek kibocsátásaikat egyre nagyobb ráfordítással 

érik el, és a fejlesztési többlet-ráfordításokat is észrevétlenül, hatás nélkül nyelik el 
305

 Ágh Attila (1993): Közpolitika, Magyar Elektronikus Könyvtár  
306

 Az Európai Unió kezdetben elsősorban a gazdasági, pénzügyi területeken alakított ki közös(ségi) politikát, de 

a kilencvenes évekre egyre szélesebb körűen, szinte minden ágazatra kiterjedően kibontakozott a közpolitikák 

közösségi koordinációja. „Az EU sajátos politikai rendszerét egyes elemzők úgy írják le, mint „tanácskozó 

poliarchiát” (deliberative poliarchy) amire az jellemző, hogy (1) nincs pontosan megjelölhető hatalmi központ, 
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- a társadalmi partnerekkel való dialógus 

- a legsikeresebb megoldások terjesztése 

- a szakértői szerep felértékelése és a szakértői vélemény legitimáló hatásának a kihasználása 

- a magánszereplők közötti megállapodások kikényszerítése 

- a magánszereplők önszabályozó képességének az erősítése 

- az érintettek viselkedésének külső monitorozása és olyan, a közösség által való, kevéssé 

formalizált, horizontális ellenőrzési formák alkalmazása, mint a társak általi ellenőrzés (peer 

control) 

- a fejlődés elérendő pontjainak meghatározása és az ehhez való igazodás bátorítása
307

  

 

Végeredményben a fejlett országokban kialakul a professzionális államigazgatás, és az 

ugyancsak professzionális (oktatási) intézményvezetés, s közöttük a szakértői testületek, s 

szakértők széles spektruma, - s ezek együttműködésében alakul ki egy-egy ágazat politikája, s 

az ágazati minőségpolitika is. 

Nálunk ez a folyamat a 2000-es évek elején meglehetősen kezdeti stádiumban van. 

Mind az államigazgatás, mind az intézményvezetés professzionalizmusa erősen hiányos, s a 

szakértői testületek elég jelentős hányada is inkább érdekérvényesítő, mint szakértői 

indíttatású. A szakértői állomány is meglehetősen szűk körű. Mindez rányomja bélyegét az 

oktatás minőségbiztosítására is. 

 

A felsőoktatás minőségügyének fejlődése 

 

„Egészen a napóleoni és humboldti reformok bevezetéséig az európai egyetemek lényegében 

megőrizték, ha nem is „feudális”, de legalább rendies, korporatív és felekezeti (sőt olykor 

egyenesen „skolasztikus”) jellegüket.” (Tóth 2001) A XVIII−XIX. század fordulóján a 

felvilágosodás és az ipari forradalom, és nem utolsósorban a nagy társadalmi forradalmak az 

addig zárt világú, szigorúan szabályozott egyetemek radikális átalakulását is magával hozta. A 

Humboldt testvérek nevéhez fűződik a Berlini Egyetem, s nyomában az európai, majd brit és 

amerikai egyetemek megújítása, megújulása. Ennek a megújulásnak a lényege „például a 

"specializáció" és a "professzionalizáció" folyamatainak kibontakozása, valamint a különféle 

tudományágak "differenciálódásának", "autonomizálódásának" és "institucionalizálódásának" 

jelensége. Ez utóbbival rendszerint együtt jár bonyolult diszciplináris hierarchiák megjelenése 

és az egyes tudományágak közötti versengés kiéleződése; a szó modern értelmében vett 

egyetemi karok kialakulása és az egyes fakultások, illetve univerzitások közötti erőviszonyok 

gyakori átrendeződése stb. Végül az oktatás- és kutatásmodernizáció fontos részfolyamatának 

tekinthető az is, hogy az "európai egyetem" nemcsak a felsőfokú oktatásban, hanem a 

tudományos kutatásban is kulcsszerepet játszó intézménnyé alakult át; a modern egyetemeken 

folyó rendszeres tudományos tevékenységen belül pedig világosan elkülönültek egymástól a 

természettudományok, a társadalomtudományok és a kultúrtudományok, valamint az 

alapkutatás és az alkalmazott kutatás stb.  (Tóth 2001) 

                                                                                                                                                         
azaz a hatalom sokféle szereplő között oszlik meg, és (2) a politika koherenciáját a folyamatos egyeztetés, azaz a 

kommunikáció biztosítja ….. Mások „többszintű kormányzásként” (multi-level governance) vagy „hálózati 

kormányzásként” (network governance) írják le ezt a rendszert …. Erre többek között az jellemző, hogy a 

hatásköröknek a különböző szintek közötti elosztása nem ezek pontos elhatárolására, hanem – éppen 

ellenkezőleg – ezek egymást átfedésére épül, és >minden egyes szereplő saját képességeinek vagy tudásának 

megfelelően járul hozzá az egész sikeréhez<” Halász Gábor (2003): Az oktatáspolitikák európai szintű 

koordinációja, ennek várható hatásai és Magyarország felkészültsége az ebben való részvételre TÁRKI 

Budapest, 2003. március 14. old 
307

 Halász (2003) 
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A humboldti egyetem-modellt tehát a mára klasszikussá vált kari tagozódás, s a karok, 

tanszékek, a professzorok, illetve vezető oktatók körül kialakult kiskollektívák viszonylag 

nagyfokú önállósága jellemzi. Ebben a modellben a meghatározó motiváció az akadémiai 

reputáció, a tudományos elismertség. 

Ezen az egyetem – ami a mai tömegegyetemekhez viszonyítva joggal nevezhető elit 

egyetemnek – a minőségbiztosításnak számos intézményen belüli mechanizmusa volt részint 

az oktatók minőségének biztosítása (a doktorálástól a habilitációig) részint a hallgatók 

visszajelzésének lehetővé tétele.   

A humboldti egyetem-modell azután a XX. század hatvanas éveinek vége felé válságba 

jutott. A válságnak több oka van, részint a már említett tömegesedése, részint a tudományos, 

technikai fejlődés felgyorsulása, s az egyre jelentősebb állami presszió a gazdasággal való 

kapcsolatok kiépítésére, a „tudományos elefántcsonttornyok” felszámolására
308

. Ezt a 

válságot azután elmélyítette a 70-es évek közepén az olajárrobbanás nyomán kialakult 

gazdasági válság, − amelynek nyomán a jóléti államokban csökkent az állam újraelosztó 

szerepe, s radikálisan átalakult a közösségi finanszírozás. Ennek, a felsőoktatást is érintő 

leglényegesebb eleme részint a finanszírozás teljesítménymutatókhoz való kötése, az 

intézmények bevételszerző tevékenységének ösztönzése, és ezzel együtt az intézményi szintű 

gazdálkodási önállóság és felelősség növelése. 

Ebben az új társadalmi, gazdasági környezetben átalakul az egyetem motivációs 

rendszere. Az egyetemek társadalmi gazdasági integrálódását a korábbi szinte kizárólagos 

tudományosság helyett egy hármas erőtér határozta meg
309

: a klasszikus akadémiai reputáció 

(tudományosság), a bürokratikus koordináció (állami utasítások, szabályozások) és a piac.”
310

 

Ennek nyomán az egyetemeket, s az egyetemek meghatározó szereplőit – a karokat, 

tanszékeket, professzorokat és oktatói, kutatói kisközösségeket – ez a hármas erőtér mozgatja: 

a tudományos elismertség, a bürokratikus utasítások és a piacról szerezhető bevételek. Ebben 

a rendszerben már nem elegendő a hagyományos kizárólag az oktatók és hallgatók 

kisközösségeire épülő hagyományos minőségbiztosítás.  

Ez vezet el az akkreditáció kialakulásához. Az akkreditáció persze sérti a professzorok, 

a tanszékek és a karok autonómiáját, de megőrzik a szféra autonómiáját azzal, hogy az 

akkreditációs testületek alapvetően a felsőoktatási szféra képviselőiből állnak, s viszonylag 

jelentős az önállóságuk.  

Az akkreditáció tehát az egyetemi autonómiát úgy próbálja átmenteni, hogy az 

akkreditációs testületek a felsőoktatási szféra autonóm testületei, - kisebb-nagyobb 

kormányzati kontrollal. Az akkreditáció testületek döntő hányadban a felsőoktatás 

képviselőiből állnak. Az akkreditációs intézményrendszer belterjessége ellenére igaz, hogy az 

akkreditáció – vagy ahogy Kozma Tamás nevezi az akkreditációs politika
311

 -  célja egyfajta 

kormányzati kontroll az intézmények fölött. Mint Kozma írja:” Tárgya az akadémiai szféra: 

intézmények és intézmény együttesek, hallgatók és tanulmányi programok, illetve tanulmányi 

programok és intézménytípusok. Célja pedig egy (korszerűsített) kormányzati kontroll megte-

remtése és kiterjesztése a felsőoktatás fölött. Minden akkreditációs politika kormányzati 
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politika - akkor is, ha ezt az akkreditációs szervezet az Önképében és Önmeghatározásában 

nem vagy csak részlegesen ismeri el. A felsőoktatási akkreditáció - mint kormányzati politika 

- Európában kormányzati válasz a felsőoktatási expanzióra.”
312

 

Ezzel együtt igaz azonban az is, hogy az akkreditáció alapelve a szféra folyamatelvű 

önminősítése, amely a klasszikus humboldti egyetem emlékeire épül, s őrzi a gazdaságtól, a 

piactól való elzárkózást. És ez az, ami a tömegesdéssel nem tartható.  

Mert mi is a baj az akkreditációval? 

 

1.) A belterjesség  

A MAB honlapján
313

 közreadja a plénum tagjainak nevét, tudományos fokozatát, 

munkahelyét és a javaslattevő szervezetet. (Most ne ragadjunk le annál, hogy a plénum 

tagjainak felsorolásánál a fokozatok között mit keresnek az MTA címei. A világ bármely más 

fejlett országában a felsőoktatás akkreditálására rendelt testületben aligha tűrnék meg, hogy 

egy társadalmi szervezet tudományos címei szerepeljenek a tagok neve mellett.) Az MRK 15 

küldöttje közül 9 egyetemi karon egyetemi tanár, 6 főiskolai karon oktató, az MTA 8 

küldöttje közül, 6 egyetemi tanár.  A külső szervezet 6 küldöttje közül 4 egyetemi oktató, 2 

egyetemi alkalmazott. A plénum 29 tagja közül tehát 24 felsőoktatási intézményben oktató, 

kettő pedig ugyanott alkalmazott. Tehát mindössze három olyan plénum tag van, aki nem 

felsőoktatási oktató: a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. kutatási igazgató-helyettese, a 

Magyar Államvasutak Zrt. Vezérigazgatóság informatikai stratégiai osztályvezetője, és az 

MTA Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézet igazgatója.  

A 6 tanácskozási jogú meghívott mindegyike egyetemi tanár. A 6 állandó meghívott 

közül 4 egyetemi oktató, kettő pedig hallgató. Persze a belterjességben szerepet játszanak a 

küldő szervezetek is, amelyek felsőoktatási oktatót küldenek saját képviseletükre.  

Összességében aligha lehet azt mondani, hogy az akkreditációs bizottságban a 

felhasználói szféra bármilyen kis szerepet játszana. A plénum valamennyi (41) szereplője 

között mindössze 2 hallgató (5%) és 3 nem felsőoktatási dolgozó (7%) szerepel. A 

belterjesség nyilvánvaló. 

 

2.) Az akkreditációs bizottság szerepzavara.  

Miközben nyilvánvaló, hogy az akkreditáció bizottság tagjainak meghatározó részét (a 

Magyar Rektori Konferencia tagjai) hosszas alkudozások után a különböző területek és 

intézmény típusok érdekképviseletének ellátására választják, azon közben ez a bizottság a 

stratégiájában mind a felsőoktatástól mind az oktatási kormányzattól való függetlenségről 

ír
314

. Az, hogy az akkreditációs bizottság nem független a felsőoktatástól (tegyük hozzá, hogy 

a világon sehol) az nyilvánvaló az előbb már bemutatott összetétel alapján. Kozma Tamás 

korábban már idézett meghatározása az akkreditációs politikáról pedig azt bizonyítja, hogy a 

kormánytól sem független, hiszen „az akkreditációs politikák a centralizációs kormányzati 

politikák elemei, amelyekkel az eltömegesedett felsőoktatást szabványosítani és állami 

rendszerbe szervezni törekszenek.”
315
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 A következő időszakban a MAB működésének meghatározó eleme, alapvető kiinduló pontja az oktatási 
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Az akkreditációs bizottság tehát nyilvánvaló szerepzavarral küszködik, - részint a 

„minőség letéteményese”, tehát meg kellene akadályoznia az alacsony minőségű programok 

indítását, az alacsony színvonalú intézmények alapítását, másik oldalon tagjainak egy része 

éppen azért lett odaküldve, hogy képviselje és védje ezeket az alacsony színvonalú 

intézményeket és programokat, továbbá a kormány oktatáspolitikai elvárásainak (amelyek 

nyilvánvalóan ismét csak az egyes intézmények ezúttal politikai érdekeivel, és 

érdekérvényesítésével kapcsolatosak, persze minőségi köntösben) is meg kell felelnie.  

Tehát akkor állunk legközelebb az akkreditációs bizottság tényleges funkciójához, ha 

azt mondjuk, hogy a felsőoktatási intézmények minőségével kapcsolatos oktatáspolitikai 

egyeztető testület.  

 

3. Az akadémiai szemlélet 

Az akkreditációs bizottság belterjes felsőoktatási – és azon belül is erősen egyetemi, 

akadémiai  - összetételével függ az is össze, hogy a minőségnek meghatározóan az akadémiai 

elemeit helyezi előtérbe. Sem a szakmai tapasztalatnak
316

, sem a felhasználói szféra 

véleményének, sem a hallgatók, vagy a végzettek véleményének nincs szerepe az 

akkreditációban, azt meghatározóan az akadémiai értékek dominálják. Miközben a fejlett 

országok nagyobbik részében az akkreditációba jelentősebb szerepet kaptak mind a gyakorlati 

szakemberek, mind a felhasználói szféra, nálunk ez az elmozdulás elmaradt. A MAB 

stratégiájában egyetlen mondatban sem szerepelnek a gazdasági igények, s mindössze egy 

zárójeles megjegyzésben szerepel az, hogy az intézményi akkreditáció során sor kerül majd – 

persze csak többek között – a „felhasználói kapcsolat milyenségének vizsgálatára”. 

 

4.) A független szakértők és a részletes standardok hiánya – a professzionalizmus hiánya 

Az Akkreditációs Bizottság szakértői túlnyomó többségében a hazai felsőoktatásban dolgozó 

oktatók, akik (a kommerciális minőségértékeléshez viszonyítva) meglehetősen hevenyészett 

eljárási szabályok és vizsgálati szempontok alapján értékelik az intézményeket és 

programokat. Tehát a professzionális minőségértékelés aspektusából „laikus szakértők”, a 

kommerciális minőségértékeléshez viszonyítva felületes szabályok alapján végzik a minőség 

értékelését. Tegyük hozzá, hogy az értékelők versenytársaikat értékelik. Tehát az értékelés 

aligha tekinthető függetlennek. 

Arról van tehát szó, hogy a hazai felsőoktatási akkreditációt a minőségértékelés 

aspektusából a professzionalizmus megdöbbentő hiánya jellemzi.  

 

Persze, ha az akkreditáció a felsőoktatási szféra önellenőrző aktusa, és az Akkreditációs 

Bizottság oktatáspolitikai egyezető testület, akkor ezek a hiányosságok más megvilágításba 

kerülnek. Nyilvánvaló, hogy az Akkreditációs bizottság előtt két út áll. Az egyik az, hogy 

nem akar a felsőoktatási minőségügy legfőbb testületének szerepében tetszelegni, hanem az 

akar lenni, ami, azaz a felsőoktatás hitelesítésének és önellenőrzésének oktatáspolitikai 

egyezető testülete. A másik út lényegesen nehezebb és bonyolultabb. Ha az Akkreditációs 

Bizottsága a hazai felsőoktatás minőségellenőrző szervezete akar lenni, akkor radikálisan át 

kell alakulnia, professzionalizálódnia kell, ami a jelenlegi – törvényben előírt - összetétel és 

működés mód mellett nyilvánvalóan megoldhatatlan. Tehát az akkreditációs bizottságot 

létrehozó, mindössze néhány éves felsőoktatási törvény ezzel kapcsolatos szabályozásán 

túllépett az idő. Mint ahogyan túllépett a törvény számos más szabályozásán is (az FTT 
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összetételétől, és működésétől, az intézményvezetés, gazdálkodás és az intézményi 

szervezetalakításon keresztül a minden alkalmazott közalkalmazottiságáig). A felsőoktatási 

törvény az előkészítő szakasz elképzelt reformjaiból szinte semmit sem tudott megvalósítani. 
Végeredményben a hazai felsőoktatás irányítása (beleértve többek között az akkreditációt is) és 

intézményi vezetési struktúrája megrekedt a múlt századi szisztémában.  

Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a tömegesedés nyomán nagyszolgáltatóvá vált 

felsőoktatási szféra minőségbiztosításának át kell alakulnia, az önminősítés helyére részint 

független minőségauditáló szervezetek értékelésének kell lépnie, részint az oktatásirányítás 

minőségpolitikájának is radikálisan át kell formálódni, kikényszerítve az intézményi 

transzparenciát, s a felhasználók (a hallgatók és a gazdaság) minőségértékelési 

szempontjainak érvényre jutását.  

Az akkreditáció eddigi rendszerének fenntarthatatlanságát a felsőoktatási intézmények is 

felismerték.  

Az „European University Association” (EUA) azaz az „Európai Egyetemi Szövetség” 

2001. szeptemberében lényegében új koncepciót fogadott el a felsőoktatási minőségügyéről. 

Ennek keretében leszögezi, hogy az akkreditáció a programok és intézmények minőségére 

utaló minimumkövetelmények teljesítésének nyilvánosságra hozott formális elismerése. Így 

az akkreditáció az adekvát mechanizmus ahhoz, hogy az oktatás minimumkövetelményei 

teljesüljenek, és ezért a minőség biztosítás érdekében tett első lépésnek tekinthető. 

Ugyanakkor az akkreditáció csak és kizárólag erős belső intézményi minőségértékeléssel 

együtt használható. Ez a rendszeres belső önértékelés azonban lényegesen nagyobb hangsúlyt 

kap, ha kiegészül egy független értékelő szervezet által végrehajtott külső értékeléssel
317

. 

Az EUA szerint a minőség értékelésének  

o az értékelt intézmények és az értékelő szervezetek közötti együttműködésen és bizalmon 

kell alapulnia; 

o figyelembe kell vennie az intézmények és a programok célkitűzéseit és küldetését; 

o mérlegelnie kell az egyensúlyt az innováció és a tradíció, a tudományos kiválóság és 

társadalmi – gazdasági elfogadottság, valamint a tantervi koherencia és a hallgatói 

választási szabadság között; 

o egyaránt vizsgálnia kell az oktatást és a kutatást, valamint a menedzsmentet és az 

adminisztrációt; 

o figyelnie kell a különféle hallgatói igényekre, és a nem-oktatási szolgáltatásokra is
318

. 

 

Nyilvánvaló tehát, hogy az egyetemi szféra is felismerte, hogy a kiterjedt felsőoktatás 

minőségbiztosításában túl kell lépni az akkreditáción, s közelíteni kell a piaci 

minőségbiztosításhoz. Kár, hogy a 2005-ös felsőoktatási törvényben ebből szinte alig jelenik 

meg valami. 

 

A minőségértékelés indikátorai az oktatásban 

 

Az oktatásirányítás minőségügyi politikájában meghatározó szerepet játszanak az indikátorok. 

Ha megkíséreljük összefoglalni az oktatásban használt indikátorokat, akkor legalább négy 

csoportba sorolhatjuk azokat. 

 

1.) Általánosan használt minőségi indikátorok a pénzügyi jellemzők. Ilyen pénzügyi 

indikátorok az egy tanulóra jutó - valamilyen összehasonlítható pénzegységben megadott – 
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ráfordítások, illetve ezen ráfordításoknak egyes elemei (pl. bér ráfordítás). Egy másik mutató 

az oktatók fizetése, továbbá az egy tanórára jutó bér és egyéb kiadások. A pénzügyi 

indikátorokat nemzetközi összehasonlítás esetében a GDP-hez viszonyítva is lehet vizsgálni.  

A pénzügyi jellemzők viszonylag jól hozzáférhetők ezért gyakran használják őket, 

ugyanakkor minőség értékelésre való használhatóságuk korántsem egyértelmű. 

A pénzügyi jellemzőkkel kapcsolatos egyik alapfeltevés, hogy a nagyobb ráfordítás 

magasabb minőséget jelent. Ugyanakkor nem ritkán ennek az ellenkezője fogalmazódik meg, 

mint hatékonysági kritérium, s az átlagnál magasabb pénzügyi mutatókat, mint a pazarlás a 

rossz hatékonyság jellemzőit interpretálják.  

Egyes pénzügyi mutatóknak az oktatás minőségéhez való viszonya általában elfogadott 

(pl. oktatói fizetések) más pénzügyi mutatóké kevésbé (pl. működési költségek) vagy 

egyáltalán nem (pl. felújítási kiadások, nem oktatói alkalmazottak fizetése).  

A pénzügyi mutatók minőségi indikátorokként történő alkalmazása nemzetközi 

összehasonlítás esetén mindig alapos oktatási rendszer-elemzést igényel(ne), ugyanis 

korántsem biztos, hogy az egyes országok azonos szintű oktatási rendszereinek 

feladatrendszere és feladatszervezése azonos. Részben ebből is adódik az a megfontolás, hogy 

nemzetközi összehasonlításban csak akkor ajánlják használni ezeket a mutatókat, ha az 

országok gazdasági fejlettsége hasonló, illetve az azonos szolgáltatás költségei között 

nincsenek kiugróan nagy különbségek (Chevaillier 2003). 

 

2.) A minőségi jellemzőiként figyelembe vehető adatok másik nagy csoportja az input 

indikátorok. Az input indikátorok az oktatás bemenetének a minőség értékelésénél figyelembe 

vett adatai. Az input indikátorok közé azok a mutatók tartoznak, amelyek az oktatási 

tevékenység személyi és tárgyi feltételeiről nyújtanak információt relatív vagy abszolút 

mértékben.  Elsősorban az oktatók, hallgatók, és a különböző oktatási eszközök számát, az 

infrastruktúra adatait, illetve ezek különböző ismérvek szerinti arányait lehet idesorolni. A 

belépő hallgatók száma, azok előképzettsége, a felvételin elért eredménye, szüleik 

iskolázottsága, illetve egyéb szociális jellemzője mellett ilyen input adat az oktatók száma, 

azok végzettségének és tudományos minősítettségének jellemzői, korstruktúrája. De ide 

tartoznak az iskola könyvtári vagy számítógépes felszereltségének adatai, infrastruktúrájának 

egyéb jellemzői (tantermek száma, mérete, a sportlétesítmények száma, tanműhelyek, 

gyakorlóhelyek jellemzői stb.) 

Az input indikátorok esetében is vannak számbavételi és értelmezési problémák. Például 

ha egy oktató több helyen is főállásban foglalkoztatott (mint ahogyan az nálunk egyetemi 

tanároknál elég gyakori) akkor ennek a ténynek a minőséggel való kapcsolata nem igazán 

egyértelmű. A teremkihasználtság minőségre gyakorolt hatásának értelmezése is problémás 

lehet. Hogyan hat a minőségre, ha vannak olyan foglalkozások, amelyek csak este 10-kor 

kezdődhetnek a teremhiány miatt. Vagy vannak olyan előadások, amikor a kiosztott terembe 

nem fér be az összes hallgató, ami azért nem okoz egyébként gondot, mert a hallgatók nagy 

része nem is jár el az előadásra, mert nappali tanulmányai mellett főállásban dolgozik. Kérdés 

ezeknek a tényeknek a minőségre gyakorolt hatása. 

Ezen indikátorokkal kapcsolatban is megfogalmazhatók értelmezési bizonytalanságok. 

Az oktatók többirányú végzettségének illetve tudományos minősítésének léte vagy hiánya 

csakugyan befolyásolja-e az oktatás minőségét. Nem ritkán megfogalmazott vélemény 

például a gyakorlatorientált képzések esetében, hogy az oktatás minőségét valószínűleg 

jobban előmozdítja a oktatók gyakorlati tapasztalata, mint akadémiai minősége. 

 

3.) A jellemzők másik nagy csoportja a belső indikátorok, amelyekkel az intézményben folyó 

oktatási, tanulási folyamatok jellemzői mérhetők.  
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A belső indikátorok egy részét hatékonysági indikátoroknak nevezik. A hatékonysági 

indikátorokat úgy szokták definiálni, hogy ezek azt mutatják meg, hogy az oktatási intézmény 

legfontosabb céljait milyen mértékben, és milyen erőforrás-ráfordítással tudja elérni
319

. Olyan 

indikátorok tartoznak ide, mint a tanulmányok átlagos időtartama, a lemorzsolódási ráták (a 

lemorzsolódó tanulók száma az összesen felvett tanuló számához viszonyítva, - ez számítható 

az egész tanulmányi ciklusra, de számítható egy-egy évfolyamra), a végzési ráta (az érettségit, 

illetve diplomát szerző, vagy szakmunkásvizsgát tett tanulók száma az összes felvett tanuló 

számához viszonyítva). 

A hatékonysági indikátorok esetében is komoly értelmezési problémák adódnak. Nem 

világos ugyanis, hogy az ezen indikátorokhoz tartozó értékek pontosan mit is jelentenek az 

adott képzés minőségére vonatkozóan. Nem egyértelmű ugyanis, hogy egy oktatási intézmény 

azért magas a lemorzsolódási ráta, mert az oktatás színvonala alacsony, és nem teszi lehetővé 

a vizsgákra való sikeres felkészülést, vagy pedig azért, mert az intézmény rendkívül magas 

szintű „elitképzést” folytat, amely követelményeinek csak kevesen képesek megfelelni. A 

végzési ráta tekintetében sem biztos, hogy azért végeznek jelentős arányban a felvett tanulók, 

mert az oktatás minősége kiváló, elképzelhető az is, hogy az intézmény nem támaszt komoly 

követelményeket tanulóival szemben. 

Számos további belső indikátort is fel lehet sorolni, amelyek a minőség mérésénél 

használhatók. Ezek az indikátorok lehetnek a tanulók eredményjellemzői (például a 

tanulmányi versenyeken eredményt elért tanulók száma, aránya, a nyelvvizsgát tett tanulók 

száma aránya, a tanulók különböző vizsgálatokon pl. PISA elért eredményei, vagy egyes 

tárgyakból, egyes vizsgákon elért eredmények stb.). Lehetnek az oktatók munkájának 

jellemzői (publikációk, szabadalmak, licencek száma, egyéni kutatási pályázatok száma, a 

túlórák száma, belső vagy külső továbbképzéseken való részvétel óraszáma, jutalmazások 

száma, munkaügyi viták száma, betegnapok száma, fluktuáció stb.). Lehetnek a tantestület, 

oktatói kar illetve az intézmény egésze munkájának jellemzői (rendezett konferenciák száma, 

elnyert kutatási, fejlesztési pályázatok száma, ezekből szerzett többletforrások aránya, stb.). 

És lehetnek az oktatás tartalmának jellemzői (tantárgyi programok, tankönyvek, jegyzetek 

korszerűsége, a gyakorlati képzés aránya stb.) 

A belső indikátorok nagy csoportja a tanulói, hallgatói elégedettség jellemzői. A tanulói, 

hallgatói elégedettség vizsgálat a legegyszerűbb esetben az oktatók munkájának, valamint a 

tantárgy oktatásának véleményezésére terjed ki. Szélesebb megközelítés esetében a tanulói, 

hallgatói elégedettség vizsgálat kiterjedhet az oktatási intézmény adottságainak, 

infrastruktúrájának, oktatási, kulturális és sportolási adottságainak, légkörének, valamint a 

képzés minden lényeges feltételének továbbá a végzést követő elhelyezkedés megítélésére is. 

Itt is több aggály megfogalmazható a szóban forgó indikátoroknak a minőséggel való 

összefüggését illetően. Egy-egy oktatóval, vagy tárggyal való elégedettség csakugyan a jó 

minőség visszajelzése-e, vagy esetleg szerepet játszik benne a szimpatikusabb oktató, vagy a 

követelmények könnyebb teljesíthetősége, s a kedvezőtlenebb visszajelzésben mekkora 

szerepet játszik a szigorúbb követelmény vagy egy kevésbé kedvelt személyiségű oktató? És 

persze az is kérdés, hogy a minőségre mindez – tudniillik a szigorú követelmény, vagy a 

szimpatikusabb oktató - ténylegesen milyen hatással van. 

A belső indikátoroknak a felsoroltakon kívül igen széles körével találkozhatunk a 

különböző minőségi rendszerekben, amelyek a vezetés ill. a vezetők értékelésétől az 

alkalmazottak fejlesztésén keresztül a szervezeti innováción ás a partnerkapcsolatokig számos 

dologra kiterjednek. 
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 Egyes irodalmak megkülönböztetnek belső és külső hatékonysági indikátorokat. Lásd pl. Chevaillier (2004) 

Mi itt, ebben az értelemben csak belső hatékonysági indikátorokról beszélünk, az un. külső hatékonysági 

indikátorokat az output indikátorok között soroljuk fel. 



 147 

 

4.) A jellemzők következő nagy csoportja az output indikátorok.  

Az output indikátorok egy részét szokták külső hatékonysági indikátoroknak is nevezni.  Ezek 

az oktatási intézmény (szakképzési vagy felsőoktatási intézmény) és a munkapiac közötti 

viszonyt határozzák meg. Amennyiben a végzettek olyan képzettséggel és kompetenciákkal 

rendelkeznek, amire a munkapiacnak szüksége van, ebben az esetben a hallgatók nagy 

számban képesek elhelyezkedni; a külső hatékonyság magas (Chevaillier 2003).  

A külső hatékonysági indikátorok általában a végzettek munkaerő-piaci illeszkedését 

jellemzik: a végzettek munkanélküliségi rátája, azok aránya a végzett hallgatókon belül, akik 

tényleges kvalifikációjuk alatt helyezkedtek el, illetve a munkakeresés időtartama a végzés 

időpontjától számítva.  

Ezen mutatók esetében is vannak értelmezési problémák, hiszen nem teljesen világos, 

hogy ezen mutatók értékeire mekkora hatása van az oktatási rendszernek, és mekkora az 

aktuális gazdasági helyzetnek. Recesszió idején ugyanis a legkiválóbb egyetem végzettei is 

lassan találnak munkát, sok lesz közöttük állástalan, illetve jelentős részük fog végzettsége 

alatt elhelyezkedni. E mutatók sem értelmezhetőek tehát önmagukban; mindig szélesebb 

kontextusban kell őket elemezni. 

További output indikátorok lehetnek az intézmény és a környezete kapcsolatának 

jellemzői (az intézmény nemzetközi kapcsolatai, oktatóinak és hallgatóinak mobilitási szintje, 

az intézmény országos illetve regionális szerepe, a különböző társadalmi, gazdasági 

szervezetekkel való együttműködések száma, az intézmény által elnyert díjak stb.) 

Fontos output indikátorcsoport a végzettek szubjektív kongruencia mutatói, azaz, hogy a 

végzett és elhelyezkedett hallgató mennyire érzi magát kompetensnek munkahelyén, 

mennyire készítette fel az oktatási rendszer leendő munkájára. Ugyanis ha az oktatás jó 

minőségű, a hallgatót felkészítik várható feladatai ellátására, és olyan képzést kap, amilyenre 

a munkapiacnak szüksége van, és ezért végzettségének megfelelő állást talál, akkor 

munkahelyi elégedettsége magasabb lehet, mint ha ezen kritériumok valamelyike nem 

teljesül. Hátránya azonban ennek a megközelítésnek, hogy a munkahelyi elégedettség számos 

egyéb külső körülménytől is függ, ezért soha nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy 

mennyiben járul hozzá az oktatás színvonala. (Siklós 2006) 

Ugyancsak az output indikátorok közé lehet sorolni azt is, amikor külső szakemberek 

(általában a munkaadói szféra képviselői) értékelik az intézményeket, illetve a végzetteket. 

Ezeknek az értékeléseknek is számos problémája felvethető. Elég ha csak arra utalunk, hogy 

az értékelő általában messze nem ismeri az összes intézményt, s igen körültekintő 

kérdésfeltevés esetén sem igazán kerülhető el a szubjektivitás.  

Az indikátorok értékelési nehézségei átvezetnek minőségértékelés nehézségeinek 

kérdéseihez. 

 

Nehézségek az oktatás minőségértékelésben 

 

A minőségszabályozást ill. minőségértékelés lényegét abban foglalhatjuk össze, hogy egy 

adott szolgáltatás termelési függvényének input, konvertáló és output jellemzői közül a 

minőséget meghatározó elemeket, mint minőségi indikátorokat igyekeznek szabályozni, 

illetve mérni. 

Amikor a minőségjellemzőkkel mérhető minőséget vizsgáljuk, tisztában kell azzal lenni, 

hogy a minőség szubjektív jellege miatt lényegében az is szubjektív, hogy részint mely 

minőségi jellemzőket tekintjük egy-egy minőségi rendszer meghatározó elemeinek, részint 

ezek milyen színvonalát tekinti pozitívnak, vagy negatívnak, vagy valamilyen színvonalúnak, 
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továbbá az is szubjektív, hogy ezen jellemzők színvonalmutatóinak milyen súlyozási és 

aggregálási módszerét használjuk. 

Egy szubjektív fogalmat, mint amilyen az oktatás minősége tehát nem lehet objektíven 

mérni. Egyáltalán nem tekinthető objektívnak, vagy objektívebbnek egy minőségi rendszer 

azáltal, ha a rendszerben foglalt minőségi jellemzők egy része, vagy egésze kvantifikált, azaz 

azok megmért szintjét számszerűen határozzák meg. A számszerűsítéssel és a standardok 

illetve a jellemzők pontos definiálásával az értékelő rendszer kétségtelenül homogénebb lesz. 

Azaz elérhető, hogy az adott jellemző szintje megbízhatóan megmérhető pl. két különböző 

intézményben, vagy két különböző végzett munkaerő-piaci helyzetében stb. Lényegében a 

használatos minőségi rendszerek indikátorainak túlnyomó része kvantifikált. Azonban ebből 

még semmi nem következik arra nézve, hogy ennek a jellemzőnek csakugyan van-e köze az 

oktatás minőségéhez, és ha van milyen mértékben befolyásolja azt.  

Arról van tehát szó, hogy egy-egy minőségi rendszer, minőség értékelési módszer 

alapvető eleme az a közmegegyezés, hogy mely minőségi jellemzőket tekinti a minőség 

meghatározójának. De ez a közmegegyezés kiterjed arra is, hogy ezen jellemzőket és 

standardokat milyen módszerrel kell mérni, továbbá a mért értékeket hogyan kell aggregálni 

egy-egy értékelő számmá, minősítéssé. Nyilvánvaló azonban, hogy a résztvevő aktoroknak 

(intézményeknek, tanulóknak, szülőknek, végzetteknek, munkaadóknak, oktatásirányítóknak, 

médiáknak stb.) számos olyan közössége, csoportosulása lehetséges, amelyek az indikátorok 

eltérő csoportjait tartják az adott szolgáltatás minősége meghatározójának, sőt ezen 

tényezőket esetleg más-más súlyozással gondolják számba venni a minőség meghatározása 

során.  

Nincs tehát objektív minőség. Egy-egy terület, szolgáltatás, ágazat minőségi 

rendszereinek indikátorai, azok mérési módszerei, és aggregálási szisztémái a terület, ágazat 

aktorai egy-egy csoportjának közmegegyezésére épül. Ezek a közmegegyezésre jutott 

csoportok azután különböző érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek. Ha ez az 

érdekérvényesítő képesség erős, akkor a csoport közmegegyezése széles körben 

elfogad(tat)ott formális előírássá, sőt jogi normává is emelkedhet. Ettől sem lesz azonban 

objektív. 

És a független szakértők, vagy az auditorok? Természetesen az ő részvételük sem teszi 

objektívvé a rendszert. Az ő státusukat éppen az legitimálja, hogy azonosulnak a rendszer 

elveivel, és módszereivel, s ezeket az elveket és módszereket alkalmazzák a vizsgált 

intézménytől függetlenül.  

Ettől azonban a minőségi rendszer, a minőség mérés még továbbra is szubjektív marad, 

hiszen egy-egy közösség, csoport minőségről alkotott vélelmeire épül, azoknak a tényezőknek 

a szabályozására, vagy elemzésére, amelyeket a csoport tagjai közmegegyezésben (de 

szubjektíven) elfogadtak a minőség meghatározó tényezőinek. 

Az oktatás esetében azonban nem csak a minőség értelmezése szubjektív. Másról is szó 

van. Az oktatási szolgáltatás igen bonyolult tevékenység, amelynek termelési függvényét sem 

ismerjük. Azaz nem ismerjük a tevékenység eredményét befolyásoló valamennyi tényezőt, 

másoldalról a tevékenységben valószínűleg szerepet játszó tényezők hatását az eredményre is 

csak nagyon hiányosan ismerjük, ráadásul a tevékenység eredményeinek valamennyi 

dimenzióját sem ismerjük, továbbá mindezek mérésében is jelentős problémáink vannak.  

Amikor egy minőségi rendszert alkalmaznak az oktatásra, akkor lényegében az történik, 

hogy – tudatosan, vagy kevésbé tudatosan – egy elképzelt termelési függvényt input, 

konvertáló és output folyamatai vélt elemeinek minőségi indikátorait igyekeznek szabályozni, 

illetve mérni. A dolog szubjektivitása tehát részben abban áll, hogy az aktorok egy-egy 

csoportja milyen modellel véli leírhatónak az oktatási szolgáltatást, részint abban, hogy mely 

tényezőket véli meghatározónak a minőség szempontjából az elképzelt modellben. 



 149 

Tehát az oktatás (és a szolgáltatások jelentős része) esetében tulajdonképpen kettős 

szubjektivitásról van szó. A termékek esetében is szubjektív az, hogy a termék mely jellemzői 

befolyásolják a minőséget, magyarul, hogy a vevő mely jellemzőit értékeli a terméknek, s 

azoknak milyen a preferencia sorrendje, - azonban az a technológia alapján általában 

egyértelmű, hogy ezek a tulajdonságok hogyan befolyásolhatóak az átalakítási folyamat 

illetve az inputok szabályozásával. Az oktatás esetében azonban azon túl, hogy nem 

egyértelmű, hogy mely tényezők is az oktatás eredményei, és azok hogyan mérhetők, az sem 

tisztázott, hogy ezek az eredmények milyen mértékben és mitől függnek. 

Az oktatási minőség értékelését torzíthatják az értékelő aktorok is. A minőség 

mérésének alapvető módszertani kérdés az, hogy ki is végezze a minőség értékelést. Persze a 

látszólag módszertani kérdés mögött valójában filozófiai kérdés húzódik meg, - ugyanis az az 

igazi kérdés, hogy a minőség értékelője kinek az érdekeit képviseli, a szolgáltatóét vagy a 

fogyasztóét, illetve azok mely csoportjaiét. 

 

A minőségértékelést végezheti  

 

- maga a szolgáltató önértékeléssel,  

- a szolgáltatók által létrehozott szervezet,  

- az állam által létrehozott szervezet, 

- külső független szervezet, és  

- a fogyasztók által létrehozott szervezet. 

 

Az oktatási intézmények értékelésénél az utolsó kivételével, lényegében mindegyik előfordul. 

Általában a legtöbb minőségértékelési rendszer egyszerre több minőségértékelőt is használ 

(pl. önértékelés és külső független értékelő szervezet).  

Az oktatás értékelő csoportjai között a leginkább gyakori az intézmények képviselőből 

álló értékelő testületek. Ilyenek a felsőoktatásban az akkreditációs bizottságok. 

Míg a közoktatásban inkább az önértékelésre épülő minőségértékelés a meghatározó 

nálunk, addig a felsőoktatásban az akkreditáció. A szabvány értelmében az akkreditálás: 

„olyan eljárás, amellyel egy erre felhatalmazott szerv elismeri, hogy egy szerv vagy személy 

alkalmas meghatározott feladatok elvégzésére”. (MSZ 271: 1993) 

A felsőoktatás esetében az akkreditálást az állam által a felsőoktatási szféra 

képviselőiből létrehozott Akkreditációs Bizottság végzi. Más szolgáltatások esetében (és más 

oktatási területeken) az akkreditálást végző szervezetek, szakértők jobbára függetlenek a 

vizsgált szervezetektől. A felsőoktatás ebből a szempontból is sajátos.  

Végül is szembetűnő, hogy az oktatási szolgáltatás minőségértékelése során nem jutnak 

érdemi szerephez a fogyasztók, azaz a tanulók – de a kiterjesztett fogyasztói kör, a gazdaság 

szereplői sem. Pedig amíg ők kiszorulnak, addig a minőség is kiszorul a felsőoktatásból. 

A felsőoktatás minőségbiztosításának három módja van: az akkreditáció, amely a szféra 

önértékelés, az állami/kormányzati minőségindikátorokra épülő minősítési rendszer, ás a 

kommerciális, piaci, vásárló-központú (hallgatók, munkáltatók, szakmai szervezetek értékel) 

minőségértékelés. Amellett, hogy ez a három minőségértékelés egyidejűleg is működhet, 

általában azt állapíthatjuk meg, hogy napjainkban a fejlett világban egyértelmű elmozdulás 

tapasztalható az akkreditációtól a teljesítménymutatók és a piaci megítélés irányába
320

.  
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 Lásd erről pl. Bársony János: Műszaki felsőoktatás 

(http://bdeg.sopron.hu/bdeg/archiv/hharang/200012/cikk7.html) 
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Befejezésül  

 

Az ezredfordulón jelentős elmozdulásoknak vagyunk tanúi az Európai Felsőoktatási 

Térségben a felsőoktatási minőségbiztosítás területén. (Pl. Hollandiában, Norvégiában, 

Svédországban, Svájcban a 2000-es évek elején jelentős lépések történtek a felsőoktatási 

minőségbiztosítás fejlesztésében, de az osztrák felsőoktatási törvénykezés keretében is jól 

kitapintható ilyen irányú elmozdulás). 

A felsőoktatás minőségbiztosítási rendszerének most kialakuló meghatározó eleme a 

kormányzati minőségpolitika és annak szervezetrendszere, a másik meghatározó összetevője 

pedig az intézmények minőségbiztosítási rendszere. 

A felsőoktatási ágazat minőségpolitikai feladatai, megkövetelik az akkreditációs 

bizottságtól független minőségbiztosítási testületet létrehozását. A felsőoktatási 

minőségbiztosítás másik aktuális kulcskérdése az intézményi minőségbiztosítás megerősítése. 

Ezek fontos elmozdulások, azonban a jelenlegi törvényi, és működési feltételek között még 

csak a távoli jövőben látszik a piaci minőségértékelés szerepének növekedése a 

felsőoktatásban.   
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11. Felsőoktatás és tudománypolitika321 
 

Ebben az írásban a felsőoktatás és a tudománypolitika kapcsolatát több oldalról igyekszünk elemezni. 

Először az egyetemek fejlődésének történetét tekintjük át röviden majd a tudományrendszerének és 

vele összefüggésben a tudománypolitika történelmi alakulását elemezzük. 

 

A középkori egyetemtől a humboldti és a napóleoni egyetemig  

 

A tudomány és az egyetemek kapcsolata a történelem kezdetei óta természetes dolog. Mint ahogyan 

természetes dolog a világ egyes részein, például a kontinentális Európában, a fennsőbbség, 

későbbiekben az állam beleszólása az egyetemek tudományos életének irányításába. Jól mutatja ezt 

III. Honorius pápa 1219-es Super Speculam bullája, amely amellett, hogy rendezte az ott tanító illetve 

tanuló klerikusok juttatásainak néhány kérdését, azt is meghatározta, hogy studium generalénak, azaz a 

mai egyetem ősének csak az tekinthető – legalább is Henricus de Segusio bíboros értelmezése szerint -

, ahol a hét szabad tudomány
322

, a trivium és a quadrivium mellett teológiát és kánonjogot is tanítanak. 

(Ferencz 2001) 

De az első igazán radikális oktatás- és tudománypolitikai beavatkozás az egyetemek életébe a 

XVIII. Század végén, a XIX század elején következik be. Ennek előzménye, hogy az „egyetem 

intézménye a XVIII. század első felében meglehetősen mély válságba került. Az egyetemi tanítás és a 

tudományos kutatás ez idő tájt egymástól gyakorlatilag függetlenül folyt. Az egyetemi oktatás célja az 

állami illetve egyházi alkalmazottak megfelelő kiképzése volt. Az egyetemi professzoroktól 

hagyományosan megkövetelték, hogy jól értsenek oktatott tárgyukhoz (teológiához, matematikához, 

joghoz stb.), de nem vártak tőlük önálló tudományos eredményeket - s nem is igen támogatták ilyen 

irányú aspirációikat. A tudományokat általában udvari tudósok űzték, egyénileg, s uralkodói 

megbízóiknak többnyire teljesen kiszolgáltatva.”(Békés 2001) „A kor színvonalán álló tudományos 

kutatómunka többnyire csak a hagyományos egyetemek falain kívül, főként azokban a tudományos 

társaságokban, azokon a tudományos akadémiákon folyt, amelyek a fontosabb európai országokban a 

XVII. század közepétől sorra alakultak meg, illetve jöttek létre. A régi típusú felsőoktatási 

intézmények ezzel szemben csak meglehetős késéssel vettek tudomást az új felfedezésekről, 

különösen a természettudományos felfedezésekről.” (Tóth 2001)  

Tegyük azért hozzá, hogy mindezek mellet az is igaz, hogy a 16-17. századi tudományos 

forradalom mögött azért ott van a középkori egyetemek szerepe is. McGrath könyvében (Edward 

Grantra hivatkozva) rámutat arra, hogy a tudományos forradalom gyökerei mégiscsak ide vezethetők 

vissza. Hangsúlyozza, hogy a középkorban alapított nagy Nyugat-Európai egyetemek alapvető 

fontosságúnak bizonyultak a természettudományok fejlődésében. McGrath (2003) 

Ugyanakkor Leibniz a Porosz Tudományos Akadémia első elnökeként meglehetősen rossz 

véleménnyel volt kora egyetemeiről, úgy tekintett az egyetemre, mint elavult, haldokló intézményre. 

(Békés 2001). Persze ennek a véleménynek a mérlegelésekor érdemes Klebersberget is meghallgatni, 

aki azt írja, hogy „Leibniz alapította meg az első porosz király, I. Frigyes alatt a berlini tudományos 

akadémiát. De ha nézzük ennek az akadémiának a XVIII. század elején való működését, azt kell 

megállapítanunk, hogy az akadémia tulajdonképpen csak egyszerű alapítás volt. Hiszen Leibniznek 

nem voltak munkatársai, úgy, hogy mikor Leibniz eltávozott Berlinből, az egész intézmény meg is 

feneklett. Nagy Frigyes újjászervezte ugyan az akadémiát, de Berlinben porosz talajon francia 

intézményt létesített, amely nem vett tudomást Kantról, nem vett tudomást Herderről, nem vett 

tudomást Goethéről, amely tehát természetesen idegen test maradt,..” (Klebersbeg 1932) 

                                                 
321

 Ez a tanulmány a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Hivatal (NKTH)  támogatásával készült. A 

tanulmány első változata az Educatio 2009/1. számában jelent meg 
322

 A hét szabad tudomány a szóval, szöveggel foglalkozó tudományágakat (Trivium):.grammatika, retorika, és 

dialektika, valamint a többi négy tudományágat (Quadrivium): asztronómia, aritmetika, geometria és muzsika 

foglalta magában 
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Nem állunk messze a valóságtól, ha hozzátesszük, hogy az egyetemek alacsony színvonalát a 

történelem során egész napjainkig valamiért majd’ minden Akadémia majd’ mindegyik elnöke sűrűn 

hangoztatta, mindamellett az egyetemek mindig túlélték ezeket az un. válságokat, az akadémiák pedig 

– a világ fejlettebb részén - mára archaikus klubokká váltak, s elvesztették tényleges 

tudományszervező, tudományművelő szerepüket. S talán Magyarországon is így lesz egyszer. 

Persze itt másról is szó van, nemcsak az akadémiák szakmai féltékenységéről. Tóth (2001) 

mutat rá, hogy „az európai egyetemek - céhszerű felépítettségük, korporatív előjogaik és viszonylag 

széles körű autonómiájuk következtében - legkésőbb a XVIII. századra súlyos közigazgatási 

problémák forrásává váltak. A kolostori fegyelem alól már rég felszabadult, de bizonyos tradicionális 

szabadságjogokat még mindig élvező korabeli egyetemisták jelentős része ugyanis az általános 

vélemény szerint elhanyagolta a tanulmányait, s kihasználva a kötetlenség állapotát, a kortársak 

szemében erkölcstelennek tűnő életmódot folytatott. Ez állandó botrányok, feszültségek, konfliktusok 

forrásává vált, sőt egyes városokban a diákság olykor a katonasággal is megütközött.”  

Bárhogyan is volt a politika idejét látta a határozott beavatkozásnak. „A XVIII. század második, 

illetve a XIX. század első felében Franciaországban és Poroszországban megfogalmazódó nevelés- és 

oktatáspolitikai reformelképzelések így többnyire kettős elvárást tükröztek: a jövő egyeteme egyszerre 

legyen a korszerű, közvetve vagy közvetlenül a társadalmi gyakorlatban is hatékonnyá váló ismeretek 

kidolgozója és közvetítője, valamint a mindenkori hatalom iránt tanúsítandó állampolgári lojalitás 

ihletője, a jogi, politikai, műszaki és katonai elitek kinevelője, kulturális kohéziójának megteremtője.” 

(Tóth 2001) 

Érdemes ezeket az átszervezéseket röviden érintenünk, mert a porosz, azaz a humboldti, és a 

francia, azaz napóleoni oktatás- és tudománypolitikai átszervezés különbsége máig él.  

A porosz oktatás-, tudomány- és művelődéspolitikai reform, melyet máig Humboldt neve 

fémjelez, eredményeként kialakuló egyetem egyik legfontosabb eleme az autonómia, amely részint az 

állam és egyetem, illetve egyetem és társadalom, az egyetem és egyház kölcsönviszonyát jelenti, 

részint pedig a belső, az oktatás és tudományművelés autonómiáját. „Humboldt tehát - mint a korai 

német liberalizmus kiemelkedő képviselője - határozottan elutasította a … porosz államnak a nevelés, 

az oktatás és általában a szellemi kultúra szférájába történő minden konkrét, tartalmi jellegű 

beavatkozását… [Ám]  Humboldt - mint porosz politikus és politikai gondolkodó - azt is kifejezetten 

kívánatosnak tartotta, hogy a modern porosz állam mintegy felügyeletet gyakoroljon a modern porosz 

egyetem felett. Mégpedig mindenekelőtt az egyetemi tanárok, illetve az oktató személyzet kinevezése 

formájában”. (Tóth 2001) 

A reformok nyomán kialakult Humboldti egyetem nemcsak a korábban túlsúlyban lévő ún. 

"feudális" (vagyis rendi vagy felekezeti) jellegű egyetemmel, hanem annak napóleoni reformjával is 

sok tekintetben ellentétes. Mint Karády írja: „A Francia Egyetemnek annál kevesebb köze volt ahhoz 

az intézményhez, amit mi – éppen a Humboldt-i egyetemfogalom mintájára - ismerünk, hogy 

megteremtőinek szándéka éppen az volt, hogy minden tekintetben a Francia Forradalom előtti, 

középkori eredetű és Európában egyebütt éppen megújulás alatt álló önálló egyetemek hálózatának 

ellentétét alkossák meg legalább három szempontból. Egyrészt az államosítással, másrészt a 

központosítással, harmadrészt az elitképzés egész intézményi spektrumának bürokratikus 

integrációjával egyetlen adminisztrációban. Konkrétan ezt az állami adminisztrációt hívták Francia 

Egyetemnek.” Karády (2006) 

A napóleoni egyetem modell fontos sajátossága, hogy a „tudományos teljesítmény vagy kutatás 

a rendszer önreprodukciójában csak a kevés fővárosi tudósképző intézménynél játszott jelentős 

szerepet, tehát sem a fakultások, sem a szakfőiskolák sem pedig a középiskolák tanári karának 

képzésében és kiválasztásában.” (Karády 2006) „Ezeken a fakultásokon - a párizsi kivételével - az 

egyetemi oktatás mellett hosszú ideig semmiféle tudományos kutatás nem folyt….Az egyetemi 

oktatásnak és a tudományos kutatásnak a fenti helyzettel összefüggő lemaradását Franciaországban 

csak a múlt század hatvanas éveiben kezdték igazán felismerni, 1875-tõl pedig reformintézkedések 

egész sorát vezették be… .A napóleoni modell bizonyos mozzanatainak tényleges lebontása érdekében 

tulajdonképpen csak az 1968-at követő időszakban történtek komolyabb erőfeszítések. (Tóth 2001) „A 

francia egyetem autonómiáját, valamint az egyetemi kutatást majd csak az Edgar Fauré miniszter 

nevét viselő, 1968. november 12-én hozott felsőoktatás-irányítási törvény, (Fauré-törvény) erősíti 

meg. E törvény során váltak a francia felsőoktatási intézmények autonóm, részvételen alapuló, 
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multidiszciplináris intézményekké. …. az addig létező fakultásokat … felcserélték az oktatási és 

kutatási egységekre.” (Mandel 2004) 

 

A post-humboldti egyetem 

 

„Bár az "európai egyetem" terminusa (különösen az középkor vonatkozásában) minden bizonnyal 

értelmes általánosítás eredménye, egy egész kontinens felsőoktatási rendszerét (s különösen az 

újkorban egyre inkább szuverén nemzetállamokra, eltérő fejlődési utakat választó régiókra tagolódó 

európai kontinens egyetemi rendszerét) aligha lehetséges egységes egészként, homogén 

képződményként elképzelnünk. Célszerűbb inkább az egyes európai országok felsőoktatási 

rendszereinek valamiféle összességeként, vagyis heterogén képződményként felfognunk. …. bár a 

"brit" (és újabban az "amerikai") modell jelentőségét persze naivitás lenne alábecsülni, Európa 

egyetemei rendszereinek mélyreható átalakulásában azért hosszú ideig, alighanem egészen az 1968-as 

felsőoktatási válság és újbaloldali diákmozgalom kirobbanásáig mégiscsak a "francia", illetve a 

"német" felsőoktatási modell játszott meghatározó szerepet.”(Tóth 2001) 

A francia és német modell alapján kialakult kontinentális felsőoktatás modell mellett érdemes 

egy gondolat erejéig a brit modellre is kitérni, amelyet úgy azonosíthatunk, hogy az lényegében a 

középkori európai egyetem eszméinek őrzője. Nagy-Britannia mellett az egykori gyarmatokon, főleg 

Ausztrália, Kanada és Új-Zéland felsőoktatására jellemző ez a modell, amelynek lényege az akadémiai 

közösség meghatározó szerepe, a tradíciók tisztelete, s – bár a XX. században már kapnak 

költségvetési támogatást, amelyet azonban akadémiai testület oszt el - távoli tőle az állami 

beavatkozás.  

Az amerikai modell esetében meghatározó szerepe van a hallgatókért és a kutatási 

támogatásokért folyó versenynek. Az állam közvetlen beavatkozása hiányzik, viszont a kormányzati 

kutatási megrendelések – a gazdasági szerepelők megrendelései és a tandíj mellett - igen fontos 

szerepet játszanak a finanszírozásban. Az intézményen belüli irányítás meghatározóan a 

menedzsmentté, s az akadémiai közösség szerepe meglehetősen szerény.  

Meg szokták még különböztetni a japán modellt is, amely a kontinentális, a brit és az amerikai 

modell ötvözetének tekinthető. Az akadémiai szereplők magas presztízse és a tradíciók tisztelete a brit 

modellhez hasonló, a nagy egyetemek és az állami bürokrácia kapcsolata és az állami finanszírozás a 

kontinentális modellt idézi, a szoros kapcsolat a gazdasági szférával valamint az erős verseny pedig az 

amerikai modell hatása. 

A XX. század második harmadában részint a társadalmi változások hatására, részint több 

megrázkódtatás nyomán ezek az egyetemi modellek jelentősen közeledtek egymáshoz.  

Az egyetemek működését alapvetően befolyásoló társadalmi változás a felsőoktatás 

tömegesedése. A 60-as, 70-es évek a gazdasági prosperitás időszaka, (van állami pénz a felsőoktatási 

fejlesztésekre), s előtérbe kerül az a szemlélet, hogy a felsőoktatás a gazdasági növekedés motorja. A 

felsőoktatás – és középfokú oktatás - tömegesedését számos okkal lehet magyarázni. (Kozma 1998) 

Az egyik, hogy a fölöslegessé váló, elsősorban ifjúsági munkaerő számára helyet kellett csinálni az 

oktatási rendszerben. Egy másik értelmezés szerint az oktatás tömegesedésének oka a hatvanas és 

hetvenes évek fordulóján Európa-szerte kormányra került szociáldemokrácia, amely politikai 

célkitűzései közt hirdette és valósította meg az általános és egyenlő iskolázást. Egy további 

magyarázat az iskolázás iránti igények tömeges méretét a jóléti állam eredményének, egyfajta 

túltermelési válságnak értelmezi. Hozzátartozik az is, hogy a második világháború után született nagy 

létszámú korcsoportok ekkor – a 60-as, 70-es években - értek 18-20 éves korba, ami a keresletei 

oldalról is fokozta a társadalmi nyomást. További magyarázatok egyes kisebbségi csoportok, 

mindenekelőtt a nők oktatásba lépésével magyarázzák az oktatás tömegesedését. És végül, de 

korántsem utolsó sorban, meghatározó ok a középosztályosodás, azaz a kiszélesedő középrétegek és az 

oda törekvő rétegek gyermekük iskoláztatásával akarják megteremteni azok magasabb társadalmi 

státuszát. A felsőoktatás tömegesedésének tehát meghatározó mozgatóereje a középrétegek 

kiszélesedése és a demokratizálódás.  

A tömegessé vált felsőoktatásban heterogénebbé válik a hallgatók köre, azon társadalmi rétegek, 

csoportok is megjelentek, amelyek korábban nem tudtak belépni a felsőoktatásba (kevésbé kvalifikált 

szülők gyermekei, alacsonyabb jövedelmű családból származók, hátrányos helyzetű etnikai csoportok 
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tagjai), úgy is fogalmazhatunk, hogy a korábbi elit értékeket közvetítő egyetemeken sokfajta 

társadalmi csoport, sokfajta értékekkel jelenik meg. 

A tömegesedés másik következménye, hogy a nagyobb létszámú friss diplomás már nemcsak az 

akadémiai világ (tudósok, tanárok) és a felső állami hivatalnokok utánpótlását jelentette, hanem az 

ipar, az üzleti élet, a szolgáltatások is igényelték a magasan képzett szakembereket. Tehát a 

felsőoktatásnak igazodni kellett volna a gazdaság, a társadalom igényeihez. 

A felsőoktatás azonban nem tud a demokratizálódás és a tömegesedés elvárásainak megfelelni. 

Ez vezet el az 1968-as diáklázadásokig. 

68-ban a tömegesedés nyomán („elitfőiskolákra” és a „tömegegyetemekre”) polarizálódott 

francia felsőoktatás hallgatói lázadnak fel. (Pokol 1999) A diákok kezdik a tüntetéseket, majd a 

munkások is csatlakoznak. A vezető francia értelmiségieket a mozgalom egészen magával ragadja, 

még azokat is, akiket a fiatalok nem akarnak befogadni. A mozgalom nem egy mozgalom volt, hanem 

egy százarcú happening (ezt a szót is akkoriban kezdték ebben az értelemben használni).” (Heller 

1997)  

A tömegesedő felsőoktatásban a hallgatók nagyobb beleszólást akarnak, -  de Amerikában a 

háborúellenes hangulat is hozzájárul a diákmegmozdulások kialakulásához („Hogy a diákok igennel 

vagy nemmel szavaznak-e valamiről, csak annyit számít nekem, mintha közölnék, hogy szeretik-e az 

epret” – mondja az Eper és vér dékánja, s ennek nyomán robban ki a filmbeli egyetemi háború 

(Karcsai 1980)).  

De a lázadás a tartalmak, az erkölcsök ellen is irányult: a párizsi diákok a Sorbonne Egyetem 

falára azt írták, hogy „Tanárok, öregek vagytok és a kultúrátok is az!” (Hahner 2008) 

A tavaszi lázongások azután a nyár elejére el is lobbanak. Mint Karnoouh írja: „A Sorbonne 

falain 1968 júliusának első napjaiban olvasható felirat pontosan tükrözte a mozgalom állását: „A 

útburkolat alatt — a tengerpart.” Csakugyan ideje volt békésen elvonulni a nyári vakáció táborhelyei 

irányába.” (Karnoouh 1998) A gyors lecsengés ellenére azonban 1968-nak a felsőoktatásra és a 

felsőoktatás-politikára gyakorolt hatás igen jelentős. Átalakul az intézményi irányítás és a felsőoktatás 

állami irányítása is. A felsőoktatási intézmények vezető testületei átalakulnak, az egyetemi 

tanácsokban helyet kapnak a hallgatók is. (Hrubos 1995). Erősödik az állami beavatkozás is, s 

egyértelmű követelményként fogalmazódik meg, hogy az egyetem feladata a társadalmi-gazdasági 

szempontból hasznos ismeretek átadása és gyakorlati relevanciával rendelkező kutatások végzése. 

A kormányzatok egyre inkább meghatározták a fejlesztések irányát, a képzés szakmai 

struktúráját, az oktatás és vizsgáztatás rendjét, tartalmi elemeit. A kontinentális Európában – ahol 

hagyományosan alapvető szerepe volt az államnak – tovább erősödött az állami kontroll, a központi 

tervezés. És az Egyesült Államokban is erősödik az állami, különösen a szövetségi szinten jelentkező 

szerepvállalás. A tömegesedés és annak ösztönzése döntően állami kezdeményezésre, állami 

finanszírozással és irányítással történt. (A második világháború előtt a hallgatók mintegy fele járt 

állami – public – intézménybe, a 90-es évek elején ez az arány már 3/4 volt.) Az amerikai modell tehát 

ebben az értelemben elmozdult a kontinentális európai modell felé. (Hrubos 1999) 

A XX. század második harmadában a másik jelentős megrendítő tényező, ami a felsőoktatás 

fejlődését alapvetően meghatározta a 70-es évek gazdasági válságai, s a nyomukban átalakuló 

közfinanszírozás volt. A kormányzatok csökkentették a felsőoktatási intézmények finanszírozását, 

megnyirbálták a diákjóléti juttatásokat. Áttértek az un. indirekt irányítási rendszerre. Nagy önállóságot 

adtak a felsőoktatási intézményeknek, arra késztették őket, hogy gazdálkodó intézményként 

működjenek, fokozzák bevételeiket a tandíjak bevezetése, emelése és külső kutatási-oktatási 

megrendelések vállalása útján. A költségvetési támogatások egy részét is pályázat alapján, 

versenyeztetéssel kezdték elosztani. Ez megerősítette az intézményi bürokráciát – s egyre inkább 

hátrébb szorította az akadémiai érdekeket. (Hrubos 2006) 

A felsőoktatás nagyüzemmé, nagyszolgáltatóvá válik, ami magával hozza az elmozdulást a 

vállalatszerű működés – a vállalkozó egyetem – felé, amelyet a professzionális menedzsment, a 

vállalkozói kultúra megjelenése, a karok, tanszékek, vezető oktatók, kiskollektívák önállóságának 

visszaszorulása jellemez. Az oktatási és kutatási autonómia csökken, helyette megjelennek a vállalati 

(egyetemi) stratégiai és üzleti tervek, a marketing.  

A gazdálkodó, vagy szolgáltató egyetemeken „a „főhatalom” a professzorok, professzori 

testületek, az akadémiai stáb kezéből kicsúszik, és átkerül az adminisztratív stábhoz, az egyetemi 

menedzserekhez.” (2004) A szolgáltató egyetemek igyekeznek szerves kapcsolatba kerülni régiójukkal 
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− hallgatóik mellett megrendelőik, gazdasági kapcsolataik nagy része is onnan kerül ki. A kutatási, 

fejlesztési, innovációs témák megválasztása során meghatározó szerepet játszik a hasznosíthatóság, a 

bevételszerzés. 

 

A tudomány rendszerének fejlődése, és tudománypolitikai következményei 

 

A tudománypolitika részint a tudománnyal, egy ország tudományos rendszerével kapcsolatos érdekek 

érvényesítését jelenti, részint pedig mint szakpolitikát a tudománnyal  kapcsolatos fejlesztési 

elképzelések összességéként is definiálhatjuk. A két meghatározás nem független egymástól, hiszen az 

érdekek érvényesítése nem jelent mást, mint meghatározott célok elérését, amelyhez jól körülhatárolt 

fejlesztési programokat kell kidolgozni és követni.   

Miután a tudománynak igen jelentős szerepe volt a második világháborúban a háború utáni 

tudománypolitika első időszakát, amely a 70-es évek elejéig tartott, a tudománynak biztosított 

nagyfokú autonómia jellemezte. „A politikusok a tudományos közösségre bízták a játékszabályok 

kialakítását és működtetését.” (Mosonyiné 2008). A kedvező gazdasági helyzet viszonylag bőséges 

finanszírozást tett lehetővé. A helyzet azonban a 60-as évek végétől kezdett megváltozni, s a 

politikusok egyre inkább szerepet követelnek a tudomány irányításában. A 70-es évek már említett 

gazdasági válsága nyomán azután alapvetően módosították a tudományirányításban a világháborút 

követően kialakult rendszert, s a politikusok kontrollálni akarták a közpénzekből finanszírozott 

tudományos kutatást, mérni a teljesítményeket, megkövetelni a hatékony működést. 

De nem csak a gazdasági helyzet miatt változott meg a 70-es évekre a tudománnyal szembeni 

társadalmi attitűd. A műszaki, energetikai fejlesztések környezeti hatásai, a hadikutatások, a genetikai 

kutatások számos társadalmi ellenérzést és tiltakozást váltottak ki. Az a várakozás, hogy a tudomány 

majd megoldja a társadalom problémáit bizalmatlansággá alakult, s a tudománnyal szembeni 

bizalmatlanság vált társadalmi problémává (Elzinga 1995) Az 1971-ben megjelent „Science, Growth 

and Society: A New Perspecitve" című OECD jelentés már azt hangsúlyozza, hogy társadalmi 

ellenőrzést kell gyakorolni az alkalmazott kutatások felett, és nagyobb teret kell biztosítani a 

tudománypolitikának a teljes kormányzati politikában. (Mosonyiné 2008) 

A szűkösebb gazdasági lehetőségek nyomán kialakul a „projektvilág” (Laki, Palló 2001) „A 

projektvilágban a kutatók pontosan definiált célokkal pályáznak. Projektjeik irányulhatnak alap- vagy 

alkalmazott kutatásra, hangsúlyozhatnak diszciplináris érdekeket, szinte akármit, de pontosan meg kell 

mondaniuk, mi a céljuk. A finalizáció a projektvilágban általánosnak tekinthető. ….Úgy tűnik, a 

projektvilág a monetarista rendszer adekvát intézménye. A kutatók valóban kisvállalkozók, maximum 

középvállalkozók, sőt az egyetemek maguk is vállalkozóként viselkednek a tudáspiacon.” (Laki, Palló 

2001) 

De másról is szó van, mint a kutatás projekt-szervezésének mind jelentősebb elterjedéséről. 

Maga a tudomány rendszere is megváltozik.  

A hatvanas évek elején Derek de Solla Price illetve Alvin Weinberg veti fel először a tudomány 

megváltozását, a nagybani tudomány, a „Nagy Tudomány (Big Science) megjelenését. „Voltaképpen 

mindketten annak a megfigyelésüknek adtak hangot, hogy a tudomány új korszaka köszöntött be, 

melynek során nem csak a ráfordítások összege és a tudományban foglalkoztatottak száma növekedett 

meg példátlanul, hanem a hardver monumentalitása is..” (Laki, Palló 2001) A Nagy Tudományra 

olyan példák említhetők, mint a Manhattan terv, az űrrakéták, a radar és a számítógép kifejlesztése. „A 

második világháború után (főleg a részecskefizikában, csillagászatban és biológiában) egyre több 

olyan kutatás indult, melyet mérete alapján Nagy Tudománynak lehetett tekinteni, de ez nem járt a Kis 

Tudomány eltűnésével. Mivel azonban a Nagy Tudomány számos olyan jellegzetességet mutatott a 

tudományszervezés, tudománypolitika és a legszorosabban vett kutatás terén, mely eltért a Kis 

Tudomány körében tapasztaltaktól, indokoltnak látszik éppen a Nagy Tudományt tekinteni a legújabb 

tudományos rendszer egyik mintájának.”  (Laki, Palló 2001) A Nagy Tudomány jellemzői a nagy 

méretű vagy igen drága műszerek mellett:  

- a nagymértékű forráskoncentráció egyre kevesebb intézetben, 

- ezekben az intézetekben egyre specializáltabb tudással dolgozó személyzet,  

- a teamvezető, a laboratóriumi menedzser és a biznisz koordinátor funkciók megjelenése, 



 157 

- (a Kis Tudomány egyéni elkötelezettségre, intellektuális relevanciára épülő érdekrendszere helyett, 

illetve mellett) megjelenik a társadalmi, politikai célokra történő utalás, az egészségügy, a gazdasági 

és katonai érdek, azaz az intellektuális relevancia mellett a tudományon kívüli érdekek figyelembe 

vétele is. (Laki, Palló 2001) 

 

John Ziman az 1990-es évek elején további megállapításokat tesz a Nagy Tudományról. Megállapítja, 

hogy megjelenik a menedzser a tudomány rendszerében, a kutatási források elosztása 

forrásmenedzseléssé alakul, a tudományos menedzser tevékenysége nem nagyon tér el az üzleti 

életben forgó menedzserétől, a menedzseri funkciók és a tudományos vezetői szerepek 

összekapcsolódnak. Ezzel összefüggésben is a tudományt új fogalmak szerint értékelik: input és 

output indikátorokkal, elszámolhatósággal (accountability), kritikus tömeggel, prioritási jogokkal stb.  

Az egész kutatásra jellemzővé válik a finalizáció: a kutatási programokat specifikus elméleti vagy 

gyakorlati célnak rendelik alá. Ziman végül is azt állapítja meg, hogy a tudomány posztakadémiai 

fázisba lépett, amelynek az a jellemzője, hogy a hagyományos tudományos értékek elavulnak (pl. az 

hogy a tudós fő motivációja az igazság keresése, állításai univerzálisak, a tudomány 

érdeksemlegessége). (Laki, Palló 2001) „A posztakadémiai tudományban a kutatás egyéni 

tevékenységből kollektív tevékenységgé alakul, a kutatók olyan problémákon dolgoznak együtt, 

amelyeket nem maguk választottak. Ez a fajta tudomány közkincs helyett „szellemi terméket“ hoz 

létre, és nem törekszik egységes, egyetemes tudományos világkép kialakítására.” (Laki, Palló 2001) 

A 90-es évek közepén egy másik elmélet is született a tudomány rendszerének átalakulásáról. A 

Gibbons, Limoges, Nowotny, Schwartzman, Scott és Trow, által kidolgozott  Mód 2 elmélet, amely 

szerint a tudomány voltaképpen tudástermelés. Ennek hagyományos módja a Mód 1, megváltoztatott 

módja a Mód 2. „A Mód 1 a tudománynak a központi irányítású egyetemeken meghonosodott 

diszciplináris struktúráját követi. Másrészt maga a kutatómunka egyéni kezdeményezésen és 

kreativitáson alapul, minőségellenőrzését maguk a tudósok végzik.” (Laki, Palló 2001) A Mód 2 

legfontosabb jellemzője, hogy a tudástermelés „az alkalmazás kontextusában“ folyik, ami azt jelenti, 

hogy eleve felszámolódik a tudomány felosztása alap- és alkalmazott tudományra. Itt „a kutatás eleve 

gyakorlatias célt tűz ki, és a természetre vonatkozó hiányzó ismeretet saját szükségleteinek 

megfelelően pótolja, anélkül, hogy a Mód 1-ben működő kétlépcsős logikát használná. Az alkalmazott 

és a tiszta tudományos eredmény megkülönböztethetetlenné válik.” (Laki, Palló 2001) A Mód 2 másik 

jellemzője, hogy a tudástermelés transzdiszciplináris, azaz sokféle specialista vesz benne részt, attól 

függően, mit követel meg a feladat. További jellemzője, hogy az egyetemeken kívül részt vesznek 

benne a nem-egyetemi kutatóintézetek, kutatócentrumok, állami ügynökségek, ipari laboratóriumok, 

konzultánsok, amelyeket kommunikációs network köt össze. A Mód 2 alapvető jellemzője a 

számonkérhetőség és a reflexivitás. A Mód 2-ben a minőségellenőrzést – a Mód 1-tôl eltérően – nem a 

peer review biztosítja, hanem a piaci siker, a társadalmi elfogadottság, a költséghatékonyság és 

hasonló kritériumok. (Laki, Palló 2001) 

A 90-es évek második felében született Henry Etzkowitz és Loet Leydesdorff tripla helix 

elmélete, amely széles nemzetközi tényanyagra épül és matematizált modellt is nyújt, s amely a 

tudomány jelenlegi működését három tényező: az egyetem, ipar és állam közötti kommunikációs 

kapcsolatként írja le. A „három elem kölcsönhatása biztosítja, hogy a tudomány egésze spirál vonalon 

haladjon előre. Alapelv a „szakadatlan átmenet“ (endless transition), melynek során a három tényező 

között a modern piaci viszonyokhoz hasonló, a piaci erők, a politikai hatalom, az intézményi 

ellenőrzés, a társadalmi mozgalmak és az aktuális technológiai követelmények által alakított komplex 

dinamika érvényesül.” (Laki, Palló 2001) Etzkowitz és Leydesdorff szerint az egyetem óriási előnye, 

hogy a diákok a kutatási erők igen jelentékeny részét adják. A diákok jelenléte és fluktuációja 

(végzésük után újak jönnek) rendkívül rugalmassá teszi az egyetemeket. Szerintük posztakadémiai 

periódus helyett valójában második akadémiai forradalom zajlik a második világháború, még inkább a 

hidegháború befejeződése óta. Az egyetem oktatóintézményből olyan intézménnyé alakul át, mely a 

tanítást és kutatást kombinálja. A tripla helix elmélete szerint tehát a kutatás legfontosabb színtere, 

maga az egyetem alakul át. Vállalkozói jelleget kezd ölteni, amennyiben részint nem élhet a másik két 

ágens nélkül, részint megindít saját vállalkozásokat, részint pedig fontossá válik számára a 

szabadalmak létrehozása, azaz a tudás birtoklása, a nem publikus, eladható tudás létrehozása. (Laki, 

Palló 2001) 
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Nem nehéz észrevenni, hogy a Kis Tudomány, vagy a tudomány Mód 1 formája a 

hagyományos, a humboldti egyetemen folyó kutatásra jellemző. Más oldalról az elméletek arra is 

rámutatnak, hogy a tudomány rendszerének átalakulása abban az irányban halad, hogy az alapvetően 

az induvidualitásra és autonómiára épülő tudomány radikális átalakult. Helyére részint a 

megrendelésre történő kutatás lép, részint a kutatás az alkalmazás orientált nagy társadalompolitikai 

célokkal legitimált projektek. Mindez átalakítja mind a tudományszervezést lényegében átalakítva azt 

menedzseléssé, mind pedig a tudománypolitikát, a tudományirányítást. Ezek a folyamatok 

nyilvánvalóan összefüggenek azzal, hogy a felsőoktatásban jól kitapintható az elmozdulás a 

vállalkozói egyetem felé.  

Mindezek nyomán a 80-as évektől fejlett országok tudománypolitikájának homlokterébe az 

egyetemek és az iparvállalatok szorosabb együttműködésének ösztönzése került, valamint az 

előretekintés (foresight), lényegében a stratégiai tervezés. Nagy szerepet kaptak a 

tudománypolitikában a nagy programok (a mikroelektronikában, biotechnológiában, 

anyagtudományokban). (Mosonyiné 2008).  

Ugyanakkor a 90-es évek és az ezredforduló egyre erősödő jelensége, hogy  - a lényegében 

mindig is globális tudomány - globalizációjának felgyorsulásával a tudománypolitika helyzete is 

átalakul. A tudomány globalizálódása kapcsán írja Némedi, hogy „a finanszírozás intézményei 

szükségképpen hatalmi centrumokként is működnek. Eddig ezek a centrumok a nemzetállami 

keretekben gyakorolták a hatalmat, de ma az igazi tudományos hatalom is globalizálódik. Arról is szó 

van, hogy láthatatlan hatalomként működik a tudományos centrumok téma-meghatározó képessége és 

a tudományos elismerés szétosztásában megmutatkozó ereje. (Némedi 2002) 

Tehát a tudomány egyre inkább világméretű kutatócsoportok és kutatóhálózatok kialakulását 

hozza magával, amely csoportok és hálózatok a nagy kutatási forráselosztó centrumok  pénzén, a 

pályázatokon meghatározott témákon dolgoznak. A kutatási forráselosztó és téma-meghatározó 

centrumok között meghatározó szerepet játszanak az EU, az Egyesült Államok kormányzata és néhány 

jelentős kutatási alapja, és a multinacionális vállalatok is. Ezek mellett a nemzeti tudománypolitika 

mozgástere szűkül.  

 

A tudománypolitika közgazdasági megközelítésben 

 
Az egyetemi kutatások, fejlesztések, innovációk gazdasági szerepét a közgazdasági gondolkodás 
aspektusából három különböző megközelítés létezik: a neoklasszikus közgazdaságtani, az evolúciós 
közgazdaságtani és a gazdaságföldrajzi. 

Már Adam Smith – a közgazdaságtudomány atyja – hangsúlyozta, hogy munkatöbbletet 

eredményez „a munkát könnyítő s rövidítő nagyszámú gépek föltalálása, melyek egy embert többnek 

munkájára tesznek képessé.” (Smith 1992.). A későbbi neoklasszikus közgazdaságtan az innovációt 

külső adottságként fogta fel, s hatásait externáliáknak tekinti. „A kormányzat kutatással és fejlesztéssel 

(K+F) kapcsolatos gazdaságpolitikai intézkedései fontosak a gazdaság hosszú távú kilátásainak 

meghatározásaiban. A kormányzat szerepvállalását az indokolja, hogy a K+F tevékenységek a 

közjavakra jellemző számos tulajdonsággal rendelkeznek. A szabadalmak rendszere ideiglenes 

monopolhelyzetet kínál annak a tudásnak az alkalmazásában, amelyet a szabadalmaztató feltaláló 

elért; mindez allokációs hatékonysági elégtelenségekhez vezet (ahogyan monopóliumok esetén ez 

történni szokott).” (Stiglitz 2000. 715. old) „Mint felfigyelhetünk rá, azokon a területeken, ahol a 

kutatás terméke szabadalmaztatható, a K+F a közjavak két tulajdonsága
323

 közül csak az egyik 
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 „A tiszta közjavaknak két döntő tulajdonságuk van. Először is, használatuk adagolása nem valósítható meg. 

Másodszor, használatuk adagolása nem is volna tanácsos, célszerű.” (Stiglitz 2000. 143. old) Tehát „egyrészt 

nem célszerű a kizárás (a jószág nyújtása egy további fogyasztó számára zérus határköltséget igényel), másrészt 

nem valósítható meg a kizárás. A K+F (vagy pontosabban szólva a kutatás eredményeként elért tudás) 

rendelkezik az első tulajdonsággal, s gyakran a második tulajdonsággal is. Ha további személyek számára 

hozzáférhetővé teszünk egy tudáscsomagot, akkor azt nem vonjuk el azoktól, akik már korábban is rendelkeztek 

vele.” Itt lábjegyzetben hozzáfűzi Stiglitz, hogy „Ezt a tényt nem szabad összekevernünk azzal a ténnyel, hogy 

az a hozam, amelyet egy illető elérhet egy tudáscsomag révén, nagyban függ attól, hány további ember 

rendelkezik a szóban forgó információval. Az információ monopolhelyzetű birtokosa olyan hozamot érhet el, 
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tulajdonsággal rendelkezik (hiszen a szabadalmi épp azt biztosítja, hogy ki lehet másokat zárni a tudás 

felhasználásából). Azokon a területeken viszont, ahol a kutatás terméke sem az információk 

visszatartásával, sem szabadalmaztatással nem védhető le, s ahol mások könnyen utánozhatják a 

fejlesztést, ott a K+F teljesíti a tiszta közjószágok valamennyi lényeges tulajdonságát.” (Stiglitz 2000. 

706. old)  Ha a K+F által elért információk „továbbadása ingyenesen történne, akkor senkinek sem 

érné meg új tudást létrehozni. Ezért a kormányzatnak vagy támogatni kell a tudás létrehozását a K+F 

közvetlen támogatása révén, vagy gondoskodnia kell arról, hogy a tudást létrehozó egyének vagy 

vállalatok valamilyen módon pénzügyi kompenzációt kapjanak ilyen teljesítményükért.” (Stiglitz 

2000. 705. old) 

Schumpeter
324

 megközelítéséből fejlődött ki az innováció evolucionalista közgazdasági 

felfogása a technológiai változások evolúciós természetét hangsúlyozza. „A technológiai változás az 

innovációs folyamat eredményeként létrejövő új megoldások, a köztük történő választás (szelekció) és 

a hozzájuk kapcsolódó tanulási folyamat révén játszódik le.” (Bajmócy 2008) Az evolúciós felfogás 

szerint az innováció egy számos próba-hiba alapú kísérlet során jut el, ha eljut az eredményhez, amely 

folyamatot a piac nem segíti. Az innovációval kapcsolatos piaci kudarc indokolja az állami 

szakpolitikai (tudománypolitikai, innováció-politikai) beavatkozást. (Hronszky 2005) 

A gazdaságföldrajzi megközelítés lényege, hogy „az innovációt (új termékek, termelési 

eljárások kifejlesztését) kollektív folyamatként értelmezi, amelyben a régióban kialakult technológiai 

hagyományokra épülve, a helyi iparvállalatok, üzleti szolgáltató cégek, valamint magán- és közösségi 

tulajdonú kutatóintézetek folyamatos együttműködései formálják arégió innovációs teljesítményeit.” 

(Varga 2004) Ebben a megközelítésben a tudománypolitika, innováció-politika feladata ennek az 

együttműködésnek az előmozdítása.  

„Az egyetem alapvetően két úton képes befolyásolni a régió gazdaságát …..: az ott dolgozók, 

illetve a diákok vásárlásainak megsokszorozó hatása (az úgynevezett kiadási hatás), illetve az 

egyetemről az üzleti szférába áramló (tudományos, műszaki, technológiai és gazdasági) tudás 

(tudáshatás) révén. …. Az egyetemi tudástranszfert ……. olyan folyamatként határozhatjuk meg, 

amelynek során alapvető összefüggések, információk, illetve innovációk áramlanak az egyetemről a 

magánszektor vállalatai felé. [A] … tudástranszfer-mechanizmusok négy szélesebb kategóriáját 

különböztethetjük meg:  

1. tudásáramlás publikált kutatási eredmények, szabadalmi dokumentumok közvetítésével;  

2. tudástranszfer az egyetemi és vállalati szakértők (formális vagy informális) kapcsolati hálózatai 

révén (mely kapcsolatok működése például közös kutatások, a végzett hallgatók munkaerőpiaca vagy 

egyetemi hallgatóknak az iparban való időleges munkavállalása által történik, de idetartoznak azok a 

kapcsolatok is, amelyek személyes, informális alapokon működnek);
1 

 

3. tudásdiffúzió formalizált üzleti kapcsolatok által (egyetemről kipörgetett vállalatok („spin-off 

firms”), technológiaértékesítés);  

4. tudástranszfer az egyetem fizikai létesítményeinek (például könyvtárak, tudományos kutató 

laboratóriumok) iparvállalatok általi igénybevétele eredményeként.”  (Varga 2004) 

 

Végül is az állam tudománypolitikai, innováció-politikai beavatkozását a közgazdasági irányzatok 

jelentős része indokoltnak tartja.  

 

 

A hazai felsőoktatási tudománypolitika a rendszerváltásig 

 

A 20. század húszas éveiben „Magyarországon dinamikus tudománypolitikai program bontakozik ki. 

Német mintára - és itt … a Kaiser Wilhelm Gesellschaft, majd az 1920-ban létrehozott 

Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaften példáját kell említeni - a magyar tudománypolitika az 

egyetemfejlesztés mellett egyetemtől független kutatóintézeteket vagy (közgyűjteményekben lévő) 

                                                                                                                                                         
amely elképzelhetetlen volna abban az esetben, ha szabadon hozzá lehetne férni az információhoz.” (Stiglitz 

2000 705. old) 
324

 Joseph Alois Schumpeter osztrák közgazdász (1883. - 1950.) 
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kutatóállásokat kezd kialakítani, sőt, külföldi magyar kutatóintézeteket is. Az egyetemtől független 

intézeteket és múzeumokat egyetlen országos autonómiába tömörítik, ún. Országos Gyűjtemény 

Egyetembe. A gyűjtemény-egyetembe tartozó intézetek teljes mértékű autonómiát élveznek, és 

ugyanakkor 100%-os állami eltartást. A Kaiser Wilhelm Gesellschaft intézményrendszerétől 

alapvetően az különbözteti meg, hogy Magyarországon nincs jelen a tőke, és az állami költségvetés 

szegény…..A nagyszabású tudománypolitikai reform azonban nem tud kibontakozni: az 1929-32-es 

világgazdasági válság a tervezett természettudományos fejlesztéseket lehetetlenné tette, ugyanakkor a 

tudománypolitikai rendszer működtetői (a magát Adolf Harnack tanítványának tartó Gróf Klebelsberg 

Kunó miniszter) nem veszik észre épp a német példa nagy tanulságát: a működőtőke részvétele nélkül 

nem lehet modern természettudományos tanszéki, vagy akár kutatóintézeti rendszert működtetni. 

(Glatz 2002) 

A háború után még a kommunista diktatúra előtt, 1945-48 között első sorba a Nobel-díjas 

Szentgyörgyi Albert nyomására változás történik a hazai tudomány szervezetében, hogy nagyobb 

helyet és állami támogatást kapnak a természettudományok. 

1949-ban azután bekövetkezik a sztálinista típusú átszervezés. A szovjet rendszer akadémiája, a 

szovjet típusú akadémia szerves része volt a szovjet uralmi rendszernek. (Glatz 2002) Mint Glatz 

rámutat a Szovjetunió államrendszerének célkitűzéseihez igazodik a szovjet tudománypolitika is. 

(Glatz 2002) Ennek a rendszernek alapvető törekvése utolérni a fejlett nyugatot, eszközei pedig a 

központosítás és a dirigizmus. Miután felismerték, hogy „ a gyors modernizáció csakis a tudományos-

technikai bázis fejlesztésével érhető el…ezért a szovjet rendszer paradox módon a világon először 

alakítja ki a tudatosan végiggondolt, állami tudománypolitikai koncepciót. „ (Glatz 2002) A nagyon 

jelentős nehézipari fejlesztések mögé óriási méretű egyetemfejlesztést, azaz elitértelmiség-termelő 

intézményeket és német mintára egyetemektől független állami fenntartású kutatóintézeteket hoznak 

létre. Elsősorban a nehézipari bázishoz, hadseregfejlesztéshez kapcsolódóan hatalmas fizikai és kémiai 

kutatóintézeti rendszer jön létre. (Glatz 2002) Ezeket a kutatóintézeteket a tudományos akadémia alá 

rendelik. 

A kutatóintézetek igazgatása német modellt követ, azaz nem rendelik őket a végrehajtó 

hatalomtól, a minisztériumok alá, hanem a tudományos akadémia alá kerülnek, amit Glatz a 

függetlenség elemeként értékel. Vele szemben azonban fontos megjegyezni, hogy a sztálinista 

rendszerben a végrehajtó hatalom nem válik el a párthatalomtól, tehát az akadémia éppúgy közvetlen 

pártirányítás alatt áll, mint a minisztériumok. Glatz maga is rámutat, hogy a „e tudományos nagyüzem 

hatékonyságát az első pillanattól rontja a politikai rendszer …. jellemzője: a kutatásszervezetben a 

minőség alárendelése a napi politikai céloknak..” (Glatz 2002)  

Miután a rendszer krónikus szakemberhiánnyal
325

 küzd a „szovjet tudománypolitika a 

tudományos értelmiséget kiemelten kezeli …. Az általános szociális válságból pótlékokkal és egyéb 

juttatásokkal igyekszik azokat kiemelni. ….. E kiváltságokban részesülnek az Akadémia tagjai.” 

(Glatz 2002)  „Az Akadémia kiemelt szerepet kap a szovjet rendszer tudománypolitikájában. A totális 

állami tudománypolitika értelmiségpolitikája csak akkor működhet, ha országos a minősítési 

(kvalifikációs) rendszer …. Ennek a minősítési rendszernek gazdája az Akadémia. Az első fokozat, 

mint ismeretes, a tudományok kandidátusa, a második fokozat a tudományok doktora. Efölött állnak 

az akadémikusok. Az élethossziglan járó pótlék része annak a preferenciának, amit azzal indokolnak, 

hogy az általános életszínvonal alacsony volta egyszerűen lehetetlenné tenné a kutatói életmód 

létminimumát is. Ezért van szükség az állami minősítés (kandidátus, tudományok doktora, 

akadémikus) rendszerére és a hozzákapcsolódó tiszteletdíjra. „ (Glatz 2002) Tegyük hozzá, bár ezt 

Glatz nem említi, a minősítési rendszer másik fontos feladata volt a kommunista elvhűség biztosítása. 

Az átideologizáltság egyébként az egész sztálinista tudománypolitika alapeleme volt a rendszer 

összeomlásáig. 

                                                 
325

 A krónikus szakemberhiánya okainak elemzése túl nyúlik ennek a dolgozatnak a témáján, azonban fontos 

megjegyezni, hogy az államszocialista rendszer alapvető tulajdonsága – a nem piacracionális gazdálkodás 

következtében (amely leegyszerűsítve egyetlen célja a voluntarista növekedés) – az állandó erőforráshiány. 

Tehát nem csak magasan képzett szakemberből van hiány, hanem mindenfajta munkaerőből, és minden 

erőforrásból. Ennek a következménye az, hogy – mint az ezzel foglalkozó közgazdászok talán kissé 

komolytalanul mondani szokták -, ha a sivatagi országban győz a szocializmus, akkor hamarosan hiány lesz 

homokból is. 
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Lényegében ezt az 1925 után, a Szovjetunióban kialakult tudománypolitikai rendszert vezették 

be a későbbi szocialista országokban 1945, illetve 1949 után.  A hazai tudomány sztálinista típusú 

modernizálása meglehetősen ellentmondásos. „E modernizálás kétarcú: több tízszeresére növeli a 

magyar tudományos potenciált egyetemek, intézetek alapításával. A magyar kutatóbázison belül az 

amerikai, nyugat-európai bázisokhoz hasonlóan előretörnek a természettudományok (a fizika, a kémia, 

majd a biológia). Másrészt e bázisfejlesztés magán hordja a szovjet bélyeget: természetesen politikai 

stratégiákhoz igazítják a fejlesztéseket. Mivel Magyarországot is a vas- és acél országává kívánják 

emelni, az óriási nehézipari beruházások mögé nagy műszaki, fizikai és kémiai beruházások 

sorakoznak fel. A meglévő Műszaki Egyetem mellé újabb Nehézipari Műegyetemet alapítanak az 

északkelet-magyarországi nehézipari bázis mellé…..A szovjet típusú politikai módszerekkel 

kétségtelenül felgyorsítják a már 1945 után megindult természettudományok előretörését, de a 

fejlesztések megalomániába csapnak át. A napi politikai szempontok és a szükséges modernizáció 

szempontjai keverednek az értelmiségpolitikában is. Adminisztratív erővel hajtják végre a 

természettudományok előtérbe kerülését, de ugyanakkor napi politikai szempontok szerint szorítják 

háttérbe azt a kutatói gárdát, amelyik már 1945 előtt szerepet játszott vagy a nyugati 

tudományossághoz kapcsolatokkal rendelkezett. Különösen a társadalomtudományokban erős a napi 

politikai indíttatású tömeges őrségváltás .” (Glatz 2002) A Magyar Tudományos Akadémia korábban 

is meglévő nemzeti és központi tudományszervező szerepe a sztálinista átszervezéssel még inkább 

megerősödik. „Szovjet mintára kapta meg a Magyar Tudományos Akadémia is az országos 

tudományos minősítés jogát. (És szovjet mintára kaptak e minősítettek életük végéig pótlékot.) …. Az 

akadémikusok hagyományos pénzsegélyei most, 1949 után intézményesedtek, és kiegészültek egyéb 

juttatásokkal: kedvezményes lakáshoz jutással, üdülési joggal és gépkocsi-használattal. Miközben az 

elitértelmiség életszínvonala - szovjet mintára - a jobb szakmunkásréteg szintjére süllyedt.” (Glatz 

2002) Az Akadémia szovjet mintára a nemzeti kutatóhálózat felügyelője lett, s a kutatóintézetek 

számát 1951-1972 között többszörösére szaporítják. Végeredményben a hazai tudomány és 

tudományirányítás sztálinista modernizálása „magán viselte a fentebb leírt szovjet negatívumok 

mindegyikét.” (Glatz 2002)  

A 60-as évek második felétől „a magyarországi szovjet rendszer a tudománypolitikában is 

reformokra határozta el magát. 1968-ban tudománypolitikai irányelveket fogadtak el, amelyek ugyan 

telve voltak ideológiai szlogenekkel, de az űrkutatás, a kémiai forradalom és általában a műszaki-

technikai fejlődés igényeit korszerűen - igaz, szovjet célokhoz igazítva – adaptálták. Tíz év múlva, 

1978-ban már megfogalmazódott a kutatóbázis és ezzel a korábbi preferenciák felülvizsgálatának 

igénye is, a felülvizsgálat azonban a '80-as évekre elmaradt.” (Glatz 2002) Ez tematikai elmozdulással 

is járt (a biológiai és a számítástechnikai intézetek alakulásával és e kutatások feltételeinek 

javulásával). „Előrelépés történt a finanszírozási rendszerben is, a közvetlen intézetfinanszírozás 

mellett nőtt a feladatfinanszírozás szerepe (az állami vállalatoktól elnyert megrendelések formájában), 

és létrejött a már meglévő műszaki alap mellett egy, az alapkutatásokat is pályázatok formájában 

támogató alap. Vagyis a projektfinanszírozás intézménye is kialakult. Mégis, a tudománypolitikai 

rendszer egésze az 1961-ig kialakult bázison maradt. …. A tudománypolitikai rendszer, ugyanúgy, 

mint a "nagy" politikai rendszer, a túlélésre rendezkedett be. Anélkül, hogy a túlélésnek a célját a 

továbbvegetáláson túl valaki is meg tudta volna határozni.” (Glatz 2002) 

1990 után, a volt szocialista országokban a korábbi tudománypolitikát többnyire maga alá 

temette a politikai összeomlás. „És maga alá temette a volt szocialista országok Akadémiájának 

tudománypolitikai vezető szerepét is.” Továbbá az akadémiai kutatóhálózat nagy része is 

felszámolódott. (Glatz 2002) 

Kivéve Magyarországot, ahol az akadémia túlélte a kollapszust, s az intézetei – bár jelentős 

vérveszteséget szenvedtek – átvészelték a nehéz időket.  

 

A hazai tudománypolitika elmaradt rendszerváltása  

 

A rendszerváltozás óta eltelt húsz év alatt a gazdaság államszocialista struktúrájának piaci struktúrává 

történő átrendeződése jórészt megtörtént. Ugyanakkor a felsőoktatás, és a tudomány redisztributív 

korábbi integrációja szinte ma is érintetlen.  

Az új felsőoktatási törvény előkészítése során született koncepciók, s a törvény első tervezetei a 

szféra jelentős piaci elmozdulásának feltételeit igyekeztek megteremteni. A törvény végleges formája 



 162 

ugyanakkor azt bizonyítja, hogy ebből az elmozdulásból alig sikerült valamit megvalósítani. A korábbi 

felsőoktatási törvény (és az államháztartási törvény) előírásai meghatározóan a hagyományos 

humboldti jellegű egyetem működésének feltételeit írták le. Az új felsőoktatási törvény viszont 

igyekezett kaput nyitni a gazdálkodó, vállalkozó egyetem kialakulása előtt, - azonban ez a nyitás 

megrekedt. Az új felsőoktatási törvényben az Alkotmánybíróság döntése nyomán a felsőoktatási 

intézmény vezetésének szervezete nem változott jelentősen, a gazdasági és akadémiai döntések 

szétválasztása nem történt meg, és az osztott (rektor-szenátus) vezetés is megmaradt. A gazdasági 

döntésekben eleinte meghatározó szerepet kapott – de az Alkotmánybíróság által kifogásolt - 

Gazdasági Tanács szerepe végül névlegessé vált.  

A felsőoktatás továbbra is nagyrészt az akadémiai értékek és az intézményi önérdekek foglya, s 

a piaci igények egészen máshogy befolyásolják működését, mint ahogyan az egy piaci integrációban 

történne. A mai magyar felsőoktatási intézmények vezetése részint akadémiai értékeket követ, részint 

(sokak szerint nagyobb részt) az intézményen belüli részérdekek között kompromisszumokra, 

lavírozásokra kényszerül. Az oktatók, kutatók közalkalmazottak, akiknek értékelése, előmenetele 

akadémiai értékektől függ. Ez a helyzet nem kedvez annak, hogy a felsőoktatási intézmények és a 

gazdasági szféra közötti kapcsolat – amely az innováció erősödésének egyik feltétele – kiépüljenek.  

Ebben az erőtérben a központi innovációspolitika és a felsőoktatási tudománypolitika 

lényegében egyetlen eszköze a gyakorlattal történő együttműködés előmozdítására az ezt célzó, 

ösztönző központi kutatási pályázatok, és projektek.  

Hozzá kell azonban tenni, hogy a 2005-ös felsőoktatási törvényben a felsőoktatási szféra el tudta 

érni, hogy bevezetésre kerüljön a tudományos célú normatív támogatás, amely „támogatás a 

felsőoktatási intézményekben folyó képzéssel összefüggő kutatás céljait szolgálja”
326

 – tehát 

lényegében megrendelés és kötöttség nélküli kutatási forrás, az adófizetők pénzéből. Más oldalról 

azonban a felsőoktatási támogatások összegét ténylegesen nem emelték meg ennyivel, hanem 

lényegében a korábbi támogatás egy részét nevezték el tudományos célú támogatásnak. Pontosabban a 

korábbi támogatás egy részének olyan elosztásáról van szó, amely a törvény szerint részint az oktató, 

kutató és doktorandusz létszám részint a kutatási eredmények alapján kerül újraelosztásra. (De a 

végrehajtási rendelet már elfelejtkezik a kutatási eredményekről, mint elosztási szempontról). 

Egyébként az innováció szó a törvényben mindössze egyszer, a törvény bevezetőjében szerepel, 

(a rendkívül hosszú bevezető mondat felsorolásának egyik elemeként, mint a felsőoktatás egyik 

feladata, amelynek erősítését célozza – többek között – a törvény)
327

. Valójában a törvény egyetlen 

ilyen irányú erőfeszítése abban ismerhető fel, hogy könnyítette a felsőoktatási intézmény vállalkozás 

alapítását (lehetővé téve a spin-off, azaz a találmányok, innovációk realizálására „kiperdülő” cégek 

létrehozását).  

Végeredményben a 2005-ös felsőoktatási törvény rendkívül szerény elmozdulást hozott a 

felsőoktatás, és a felsőoktatásban folyó kutatás olyan korszerűsítésében, amely a korábban látott 

folyamatokkal összhangban állna. 

Nem jobb a helyzet az akadémia területén sem, ahol még fel sem merült a változtatás 

szükségessége, az MTA törvényének 2009-ben a Parlament elé kerülő módosítása lényegében a 

változatlanságot, a mozdulatlanságot igyekszik garantálni.  

Az egyik legnagyobb probléma az Akadémiával, hogy ma már egyetlen fejlett ország sincs a 

világon, ahol egy társadalmi szervezet a MTA-hoz hasonlóan kisajátítaná az egész ország 

tudományosságának kizárólagos képviseletét, miközben legfeljebb erkölcsi felelősséget visel. A 

demokratikus rendszerek sajátossága, hogy az állam vezetése a választópolgárok ellenőrzése alatt áll. 

Az országot vezető politikusok, és szakpolitikusok legalább a választásokon megméretésre kerülnek, s 

tevékenységüket a választott képviselők gyűlése, a Parlament által ellenőrizhetően végzik. Az 

Akadémia esetében ilyen felelősségről nem beszélhetünk, tagjai egymást választják, s a 

választópolgárok döntése nem érinti őket, ellenőrizhetőségük is igencsak felületes.  

Témánk szempontjából inkább a kérdés másik oldala figyelemre méltó. Úgy tűnik, a magyar 

tudománypolitikát a politikusok és az eddigi kormányzatok nem tartották olyan fontosnak, hogy a saját 
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 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 131. § (1) 
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 Emellett a törvény indoklásában kétszer fordul elő az innováció szó, az egyik az általános indoklás 

bevezetőjében, lényegében hasonló kontextusban, mint a törvény bevezetőjében, a másik az FTT feladatinak 

indoklásában. 
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kezükbe vegyék. És azt is tudomásul vették, hogy az ezer milliárd forintnyi értékű magyar 

kutatóhálózatot nem a mindenkori kormány igazgatja, ellenőrzi, hanem az adófizetőknek és a 

társadalomnak sem anyagi, sem politikai felelősséggel nem tartozó akadémikusok. Ez politikai 

szempontból a demokratikus államberendezkedéssel ellentétes, mind gazdasági, mind szakpolitikai 

aspektusból pedig irreális.  

A rendszerváltás után alkotott akadémiai törvény létrehozta az akadémiai köztestületet, amely 

elvileg az egész hazai tudomány képviseletét teremtené meg. Ugyanakkor a képviselet igencsak 

féloldalas, miközben abban minden akadémikus részt vesz, a több mint tízezer tudományos 

minősítéssel rendelkezőt mindössze 200 választott tag képviseli.  

De az hazai innováció aspektusából igazán súlyos probléma, az akadémiai kutatóintézetek 

kérdése. Az Akadémia, a már említett politikai felelősség nélkül irányítja az ország kutatási 

potenciáljának meghatározó részét. Ezek a kutatóintézetek az adófizetők pénzéből működnek – viszont 

működésüket olyan testületek vezetik, amelyek tagjai nagyrészt ugyanezen intézményekben 

dolgoznak, tehát működésüket lényegében önmaguk határozzák meg. Ebben annyi előrelépés történik, 

hogy immár külső tagokat is beemel a törvénytervezet a Kutatóhelyek Tanácsába (kormány által 

delegált tagokat, valamint a „kutatás, a fejlesztés vagy a gazdaság szereplői közül” választott tagokat). 

A törvénymódosítás létrehozza az intézetek munkáját és felügyeletét ellátó külső tanácsadó testületet 

is, amelynek tagjait az Akadémia elnöke kéri fel a hazai és a külföldi tudományos közösség tekintélyes 

tagjaiból. De a törvényjavaslat nem jut még addig sem el, mint a felsőoktatási törvény, hogy legalább 

gazdasági szakemberekből, menedzserekből hozná létre ezeket a testületeket. Sem az Akadémia 

közvetlen vezetésében, sem a kutatóintézetek vezetésében nincs nyoma a professzionalizálódásnak. 

Kiváló tudósok, de a menedzselés szempontjából laikusok minden szinten a vezetők. Lényegében az 

ország meghatározó tudományos potenciálja az autonómia elefántcsonttornyában elkülönül a gazdaság 

igényeitől. Nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy érvényesülhessenek az innováció gazdasági hasznosulását 

előmozdító mechanizmusok, az intézményhálózatnak a gazdasággal sokkal aktívabb kölcsönhatásban 

álló szervezeti formát kellene találni, s ez aligha az MTA irányításában, fenntartásában képzelhető el.  

Egy további krónikus probléma, az akadémiai tudományos minősítési rendszer fennmaradása, a 

nagydoktori cím hegemón szerepe. Pedig ez a cím nyilvánvaló hungarikum, - pontosabban az 

államszocializmusból itt ragadt „sztálinikum” - nemzetközileg el nem ismert, s el nem ismertethető. A 

világ fejlett részén egyetlen tudományos fokozat van (az egyetemek által adott doktori fokozat), 

amelynek az a célja, hogy tulajdonosának kutatói felkészültségét igazolja. A tudományos 

teljesítményeket ugyanis a 21. században (de már a 20.-ban is) a publikációkkal, a szabadalmakkal, 

találmányokkal és az idézettségekkel mérik. Az MTA tudományos minősítési rendszere a tényleges 

tudományos teljesítmények értékelését szorítja háttérbe, ugyanis az MTA doktora címmel és az 

akadémikusi tagsággal olyan hierarchiát hoz létre, amely a tényleges tudományos teljesítmények 

helyett működik. Akinek nagydoktori címe van, nagyobb tudós, mint akinek nincs. Aki levelező 

akadémikus, az még nagyobb tudós, aki pedig rendes tag, az a legnagyobb tudós. Az egyetemi és 

intézeti kinevezések, a kutatási forrásokhoz való hozzájutás, s persze nem utolsó sorban a keresetek 

szempontjából ez a meghatározó, s nem az, hogy milyen is a tényleges tudományos teljesítménye 

valakinek. Mert nem csak a címek továbbéléséről van itt szó, hanem ezeknek a címeknek az 

adófizetők pénzéből történő – teljesítménykövetelményektől független – illetményezéséről is, ami 

azután végkép példanélküli a világon. Pedig az akadémiai doktorok és az akadémikusok tiszteletdíjára 

fordított éves összegből együttesen meg lehet duplázni az alapkutatásra szánt pályázati forrást, az 

OTKA támogatását. 

Végül is sem az Akadémia esetében sem sikerült megteremteni azokat a feltételeket, amelyek 

alapján a magyar tudomány, és az akadémiai kutatóintézetek a hazai innováció hajtóerejévé váljanak, 

sem a felsőoktatás esetében nem sikerült ilyen irányban jelentős elmozdulást elérni.  

 

Befejezésül 

 

Mára már lassan közhely, hogy a gazdaság modernizációjának útja a "termelési tényezők vezérelte 

növekedéstől" (vagyis, amikor a munkaerővel, a földdel, a nyersanyagokkal vagy a tőkével való 

ellátottság határozta meg a fejlődést) a "beruházások vezérelte növekedésen" keresztül (ahol a 

tőkefelhalmozás és tőkeellátottsága a versenyképesség meghatározó tényezője) az "innováció 
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vezérelte növekedésig" vezet, ahol a versenyképesség-javulás fő forrása a belföldi K+F, az innovációs 

tevékenység, valamint az oktatás, szakképzés, felsőoktatás. (Kiss 2001) 

Az innováció vezérlete növekedés szinte valamennyi tényezőjének hazai helyzetét a megrekedt, 

vagy el sem kezdett reformok, a torz struktúrák, elmaradott intézményi és működési sajátosságok 

jellemzik. Különösen szembetűnő ez a tudomány, a kutatás, az innovációs esetében.  

Ehhez azonban professzionális tudománypolitikára lenne szükség. 

A fejlett európai országok közpolitikai fejlődésének mintegy negyedszázaddal ezelőtti 

szerveződését jellemezte olyan struktúra, amely a tudománypolitika ilyen kormányzati megoldását 

talán elfogadhatóvá tenné.(Ágh 1993, Ágh 1999, Gyurgyák 1999) Ugyanakkor ezekben az 

országokban már régen megkezdődött a szakpolitikák professzionalizálódása. Sajnos nálunk egyes 

közpolitikák állapota megrekedt a negyedszázaddal korábbi állapotban. Ebből adódik, hogy nálunk 

természetes azt gondolni, hogy egy atomfizikus akadémikus el tud egy kvázi tudományos 

minisztériumot, (mint ahogyan el tud vezetni egy minisztériumot) s egy több ezermilliárd forint értékű 

kutatóhálózatot. 

A felsőoktatás félig, vagy inkább negyedig sikerült reformja után vagyunk. A szociális szféra 

reformja éppolyan félresikerült, mint a kultúra és a művészet területén lezajlott reformok nagy része. 

Az egészségügyi rendszer reformjának agóniája szemünk előtt zajlik. A kutatási, fejlesztési, 

innovációs szféra reformja pedig el sem kezdődött – illetve annyiban kezdődött el, hogy a régi 

sztálinista tudományos rendszert továbbéltető törvénytervezet született meg a piacgazdaság huszadik 

évében. Valamennyi sikertelen, vagy félresikerült reform közös jellemzője, hogy nem sikerült a 

gazdasági racionalitást, a piac szabályait érvényre juttatni, helyette a szakmai autonómia, a befelé 

forduló önértékelés, a tényleges fogyasztók kiszorítása a döntésekből, s az adófizetők pénzének erre 

épülő, nem csökkenő követelése maradt többé-kevésbé érvényben.  

A kutatási, fejlesztési, innovációs szféra meghatározó része – az akadémiai szféra (amely alatt itt 

az akadémikusok mellett az akadémiai kutatóintézeteket és az egyetemek oktatóit is értem, hiszen ezek 

nagyrészt át is fedik egymást)  – a mai napig a kutatást és saját (teljesítmények nélküli tiszteletdíjakkal 

támogatott) jólétüket, mint közösségi feladatot érvényesítik, s az adófizetőkkel fizettetik meg. A 

belterjes akadémiai szférában kialakított hierarchiák, öntörvényű értékrendek, elefántcsonttornyok, 

mítoszok és múltbeli legendák uralják a szférát a tényleges teljesítmények, piaci kutatószervezetek és 

a gazdaságban hasznosuló kutatások helyett.  
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12. Rendszerváltozások az oktatás finanszírozásában 

 

Ebben az írásban a rendszerváltozást követően a közoktatás finanszírozásában bekövetkezett 

változásokat elemezzük keresve a mögöttük meghúzódó oktatáspolitikai érdekeket, célokat, 

motivációkat. 

Újraolvasva a „Csak reformot ne..” című, Lukács Péter és Várhegyi György által 

szerkesztett, „Szakértők az iskola megújulásáról” szóló 1989-es könyvet a hazai közoktatás 

megújulásának három kiemelkedő (oktatáspolitikai) célját lehet azonosítani: az 

önkormányzatiságot, a pluralizmust és az autonómiát.  

Mennyire valósult ez meg az elmúlt 20 év alatt? És miért tapasztalható 

elbizonytalanodás ezeket az elveket illetően a rendszerváltás után 20 évvel? 

 

A rendszerváltás után – az oktatás környezete 

 

Mielőtt a konkrét kérdés elemzésére térnénk, érdemes a hazai gazdasági és demográfiai 

helyzet rendszerváltás utáni alakulására rövid pillantást vetnünk. 

A rendszerváltás nyomán összeomlott az államszocialista gazdaság, amelynek 

átstrukturálódásának nagyobbik része lényegében a 90-es évek közepéig, végéig tartott (de 

napjainkig sem fejeződött be). Ebben az átstrukturálódásban meghatározó szerepe volt a 

külföldi tőke beáramlásának. Az újraalakuló gazdaság jelentősen exportorientált, úgy is 

fogalmazhatunk, hogy „összeszerelő gazdaság” lett, amelynek teljesítményét nagy 

nemzetközi cégek export termelése dominálja, amelynek következtében jelentős az ország 

kiszolgáltatottsága a nemzetközi gazdasági folyamatoknak.  

A gazdasági növekedés végül is csak a 90-es évek végére indult meg, (amit azután 

napjainkban, a 2000-es évek első évtizedének második felében, a nemzetközi gazdasági 

válság nyomán ismét megtorpanás követett).  
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GDP éves változása 1985-2009 

Forrás: Statisztikai évkönyv 2005 és www.mnb.hu 

                                                 

A tanulmány első változata az Educatio 2009/4. számában jelent meg 
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A rendszerváltásnak számos következményét nem lehetett előrelátni. Nem látta senki előre a 

gazdaság ilyen mértékű visszaesését, a munkanélküliség majd a gazdasági inaktivitás ilyen 

mértékű növekedését, s a jövedelmek ilyen mértékű csökkenését, s ilyen lassú 

újranövekedését.  

 

Reálkeresetek növekedése %-ban 

 

Ország 1990-1995 1996-2000 2001-2005 

Bulgária -54,1 -9,6 8,7 

Csehország -6,7 18,3 20,8
*) 

Lengyelország -26,1 25,3 6,7 

Románia -29,9 -12,0 30,4
*) 

Szlovákia -21,9 7,6 31,1 

Magyarország -21,8 7,3 38,7 

Megjegyzés:*) = 2001-2004  Forrás: Stark 2007 

 

Magyarországon a rendszerváltás utáni, új polgári rend „koraszülött jóléti rendszerként” jött 

világra, azaz mint a posztszocialista országokban általában gazdasági fejlettségünkhöz képest 

viszonylag kiterjedt jóléti rendszert örököltünk, és a rendszerváltást követő első időszakban 

sem változott ez jelentősen meg.
328

. Ez a közkiadások magas szintjével járt együtt, ami 

nagyméretű árnyékgazdasággal, s viszonylag alacsony adó- és társadalombiztosítási bevétellel 

párosult, ami egy ördögi kőrhöz vezetett: minél magasabbak lettek a vállalatok közterhei, 

annál többen választották a törvények megkerülését, ami növelte a költségvetés hiányát. 

Emiatt növelni kellett az adókat és így tovább (Nagy 2001). Minderre még rárakódik a 

választások előtti ígérgetések és osztogatások hatása, amit azután visszafogások követnek. 

Ennek a meg-megújuló ördögi körnek a megszorító elemei az elhíresült Bokros csomag, vagy 

legújabban a Bajnai csomag. Végül is mindezek nyomán alakult ki az állam(háztartás)i 

bevételek és kiadások elmúlt közel két évtizedes hullámvasútja. 
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A közterhek arányának alakulása a GDP-hez viszonyítva 1990-2007 
Forrás: Stark 2007 alapján  

                                                 
328

 Kornai János írta: Magyarország az államszocializmus idején „koraszülött jóléti állammá vált”, s a 

rendszerváltást követő első időszakban sem változott ez a tendencia (Lásd Kornai 1994). 
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A rendszerváltás sokak számára csalódásokkal járt. Miközben mindenki a meglévő jóléti 

intézmények kiszélesítését várta, azoknak éppen a szűkítésére volt szükség, miközben 

mindenki a gazdaság fellendülését várta, a korszerűtlen gazdaság átstrukturálódása a 

jövedelmek visszaesését, a munkapiac beszűkülését eredményezte. Mindez együtt járt számos 

társadalomdeformáló folyamattal, mint pl. a state capture
329

, a klientúra toborzás
330

, a 

piszokgyűjtő mechanizmusok
331

. 

A következményeket így fogalmazza meg Mihályi: “Az 1989 után felnőtté vált 

nemzedék, a mai 20-as és 30-as korosztály fiataljai, az iskolában a csalásra, a felnőttéletben a 

potyautas magatartásra, a közteherviselés alóli kibújásra, a kiskapuk kihasználására 

szocializálódtak. Természetesnek tekintik, hogy teljes mértékben vagy részben illegális 

módon dolgoznak és dolgoztatnak másokat. Nem adnak és nem kérnek számlát, és az sem 

érdekli őket, hogy mindez milyen következményekkel jár.” (Mihályi 2008)  

Minden negatívuma ellenére nyilvánvaló, hogy a rendszerváltásnak nincs alternatívája, s 

az ma már értelmetlen vita, hogy lehetett-e volna másként, más forgatókönyv mellett 

megvalósítani.  

A rendszerváltást követően a hazai demográfiai helyzetet az élveszületések számának 

csökkenése, majd tartós alacsony szintje jellemzi. Tegyük hozzá, hogy részint az alacsony 

termékenységi szint egyáltalán nem ritka az ország történetében, (a 60-as években a magyar 

termékenység volt a legalacsonyabb a világon). Részint pedig ma nem Magyarországon 

legrosszabb a helyzet a termékenységet tekintve, hiszen a 2000-es évek elején a hazainál 

alacsonyabb volt a termékenység a posztszocialista országok egy részében, de többek között a 

dél-európai országokban (Görögország, Olaszország, Spanyolország) is. 

A posztszocialista országok termékenységi helyzetének okait leginkább két elmélettel 

szokták magyarázni. A gazdasági, társadalmi krízis hipotézis szerint háztartások 

jövedelmének visszaesése, és a családtámogatások csökkenése arra ösztönzi az embereket, 

hogy életszínvonaluk megőrzése érdekében – ideiglenesen vagy véglegesen – elhalasszák a 

gyermekvállalást. A másik az előbbihez hasonló elképzelés, a gazdasági bizonytalanság 

teóriája, amely nem a jövedelmek csökkenését, hanem azok kiszámíthatatlanabbá válására 

helyezi a hangsúlyt, ezt okolva a gyermekvállalás elhalasztásáért. (Husz 2006) 
 

                                                 
329

 Az un. state capture, amelynek lényege az, hogy a törvényeket, rendeleteket, előírásokat a vezető bürokraták 

korrumpálásával, vagy nyomásgyakorlással formálják. „Az átmenet során meg lehetett figyelni, hogy 

nagyhatalmú vállalatok vezetõi összefoghatnak az uralmon lévő politikusokkal és az állam főtisztviselőivel 

annak érdekében, hogy az intézményeket úgy alakítsák ki, hogy járadékokra tehessenek szert, vagyis 

>megvehessék az államot<”.  (Nagy 2001) 
330

 A rendszerváltás után mindegyik kormánya meg akarta teremteni az új középosztályt – a maga 

középosztályát, ugyanis ennek jelszava mögött a pártok klientúrájának előnyben részesítése, s ezen klientúrák 

harca zajlik. A posztszocialista országokban a privatizálás volt a klientúrateremtés egyik legdominánsabb 

eszköze. Az ennek nyomán létrejött „új középosztály”, amelyet hatalmas jövedelemkülönbség választ el az 

elszegényedett és részben munkanélküli „alsó osztályoktól”, amely sajnos a társadalom többségét teszi ki. (Nagy 

2001) 
331

 A posztszocialista országok rendszerváltás utáni fejlődésének szembetűnő sajátossága a „piszokgyűjtő 

mechanizmusok” kialakulása, amelynek lényege az egyes versengő pártok klienshálózatainak együttműködése. 

A választások után a törvénysértő ügyekben az ellenfelek együttműködési megállapodást köthetnek, mivel 

mindkét oldal elég „piszkos ügyet” ismer a másikról ahhoz, hogy biztonságban érezhesse magát. „A 

„piszokgyűjtõ mechanizmus nemcsak a politikai pártok között működik, hanem a hivatalok vezetőinek és 

apparátusának a kiválasztásában is: ahhoz hogy megbízzanak valakiben, elég piszkos ügyet kell tudni róla. Az 

ilyenfajta politikai együttműködésben is van ellenőrzés és kiegyensúlyozás, de az a bűnök és szégyenletes ügyek 

eltitkolásán, illetve kölcsönös elnézésén alapul. Ha ehhez még hozzájárul a sajtószabadság és a bíróságok 

függetlenségének a korlátozása, akkor annak nagyon súlyos következményei lesznek egy valóban demokratikus 

rendszer kialakulására.” (Nagy 2001)  
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Az élveszületések száma 1985-2008 
Forrás: Demográfiai évkönyv 2007, és www.ksh.hu 

 

Fontos megjegyezni, hogy a termékenység csökkenése a társadalmi, gazdasági 

fejlődéssel természetes, s egy harmadik, széles körben elfogadott népesedési elmélet, a 

demográfia átmenet elmélete
332

 alapján nincs okunk azt gondolni, hogy a jelenlegi 

termékenységi szintek jelentősen el fognak mozdulni, (sőt számos társadalmi tényező inkább 

a további csökkenést valószínűsíti). 

 

Rendszerváltások a közoktatás finanszírozásában 

 

A rendszerváltást követően éppen húsz évvel jelentette be az oktatási miniszter – igaz, csak 

egy napilap interjú keretében -, hogy nélkülözhetetlen az állam szerepének megerősítése. Mint 

nyilatkozta az állam szerepének erősítésre „két területet jelölünk meg, mint Magyarország 

számára közép- és - nagy valószínűség szerint - hosszú távon is követendő irányt: az egyik az 

oktatás, kultúra, innováció, a humán erőforrás, a tehetség kibontakoztatásáé, a másik a zöld 

szociáldemokrácia, vagyis az alternatív energiaforrások kiaknázása, a környezettudatos 

gondolkodás minél szélesebb körben való elterjesztése”. (Népszava 2009.02.23.) Ezzel 

összefüggésben a nyilatkozó hivatkozik az Oktatási Kerekasztalra is
333

, pedig a Zöldkönyv 

csak mint egy elvetett alternatívaként említi meg az állam szerepének növelési lehetőségét. 

Tegyük hozzá persze, hogy a Zöldkönyv is az „önkormányzati rendszer és feladatellátási 

kötelezettség” alapvető átalakítását, s a kistérségi szint létrejöttét, szerepének megerősítését 

szorgalmazza
334

  

                                                 
332

 Lásd erről például Polónyi-Timár (2006) 
333

 „A közoktatásban pedig elindult az Új Tudás Program, az elmúlt másfél évtized legátfogóbb közoktatási 

korszerűsítési programja, amely az Oktatási Kerekasztal (OKA) eredményes munkáján alapul, és amelyet 

lépésről lépésre hajtottunk, illetve hajtunk végre.” (Népszava 2009.02.23.)  
334

 A Zöldkönyvnek „Az iskolaügy intézményrendszere, finanszírozása” című fejezetének ide vágó javaslata így 

hangzik: „Az iskolák közötti jelentős kiadáskülönbségek enyhítésére, a leszakadó térségekben működő és/vagy 

hátrányos helyzetű tanulókat nagy arányban tanító oktatási intézmények finanszírozási feltételeinek javítására 

tartósan csak az önkormányzati rendszer és feladatellátási kötelezettségek alapvető átalakítása mellett van 

lehetőség jelentős költségvetési többletráfordítás nélkül. Az átalakításnak kétféle lehetséges útja van: 1. a 

közoktatási feladatellátási kötelezettség kivétele az önkormányzati feladatok közül, központi feladatellátási 
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Lényegében mind a miniszter mind az Oktatási kerekasztal a hazai közoktatás 

legjelentősebb kudarcát, az esélyegyenlőség akadályát abban látja, hogy az közoktatás 

jelenlegi települési önkormányzati dominanciájú fenntartói szerkezetben és a jelenlegi 

finanszírozási tehermegosztásban nem képes megbirkózni a települések különböző szocio-

ökonómiai hátterének és az önkormányzatok anyagi lehetőségeinek különbségeivel.  

Mind a miniszter
335

, mind a kerekasztal
336

 egy fokozatos átmenetre gondol, amely 

azonban az önkormányzati törvény módosítását igényli. 

Olyan tehát, mintha megbukott volna a közoktatás önkormányzati feladatrendszerként 

történő működtetése, vagy legalább is az eddigi települési önkormányzati feladatként történő 

működtetése.  

A szemléletváltozás jobb megértése végett tekintsük át a közoktatás-finanszírozás 

rendszerváltás utáni történetének néhány fontosabb mozzanatát.  

 

a. A intézményrendszer pluralizmusának kialakulása 

 
A rendszerváltás nyomán, az oktatási rendszerben több, rendkívül jelentős változás 

következett be, részint az önkormányzati rendszer kialakulása, s törvényi szabályozása, 

részint az oktatási intézményalapítás pluralizmusának kialakulása
337

. Az 1985. évi oktatási 

törvény rendszerváltás utáni, 199o. évi módosítását követően, valamint a vallás- és 

lelkiismereti törvény elfogadása nyomán lehetővé vált a magán – s azon belül az egyházi - 

oktatási intézmények alapítása, a köz és a magánszféra elkülönülése ismét létrejött
338

.  

A hazai oktatási rendszer fenntartók szerinti megoszlásának változását a kilencvenes 

                                                                                                                                                         
kötelezettséggel és a közoktatásnak közvetlenül a központi költségvetési forrásokból történő finanszírozásával. 

Mivel az OKA e megoldást nem támogatta, javaslataink a másik lehetséges megoldáson alapulnak, amelyben 2. 

fennmarad a decentralizált, önkormányzati közoktatási feladatellátási kötelezettség. A decentralizált rendszer 

fenntartása esetén azonban a hatékony önkormányzati közoktatás-fenntartás előfeltétele, hogy erős középszintű 

önkormányzati szint, a kistérségi önkormányzati szint jöjjön létre, és ehhez rendeljék a közoktatási feladatellátási 

kötelezettséget” (Fazekas és tsai Zöldkönyv 2008 247.old) 
335

 A miniszter szerint: „A gyakorlati megvalósítás előkészítésére öt alaptételt dolgoztunk ki, ezeket javasoljuk 

most megvitatásra. Első alaptétel: Magyarországon szükség van állami fenntartású iskolákra azért, hogy a 

közoktatásban csökkenjenek az esélykülönbségek. Ezek kiegyenlítésére ma kizárólag az állam képes. Kettő: az 

állami iskolák nem rendeletileg, hanem tárgyalások útján, fenntartó-csere révén jönnének létre minden egyes 

olyan iskolafenntartóval, amelyik szükségét érzi, vagy lehetőséget lát arra, hogy iskoláját a továbbiakban az 

állam gondozza, és ezt kezdeményezi. Ugyanakkor az állam is kezdeményezhet ilyen tárgyalásokat. Három: az 

oktatás az ország állami iskoláiban egységes tanrend, egységes tananyag alapján történne. Ez a jelenlegi 

kimeneti pontokat - kötelező érettségit - szabályzó szisztéma fenntartása mellett az állami iskolákban az 

odavezető utat is nagyon világosan és egységesen szabályozza. Négy: az állami iskolákban közalkalmazottak 

dolgoznak, a tanárok az államtól kapják a fizetésüket. Értelemszerűen a munkáltató az iskola igazgatója, de az 

állam gyakorolja az alkalmazási jogokat, alakítja ki a feltételeket. Öt: az állami iskolák létrejötte semmilyen 

módon nem befolyásolja a jelenlegi iskolafenntartók belső működését. Az önkormányzati iskola, ha 

önkormányzati iskola akar maradni, akkor úgy működik, ahogy eddig, akárcsak az alapítványi vagy az egyházi 

is”. Népszava 2009 02.23. 
336

 Az Zöldkönyv szerint: „Javasoljuk, hogy középtávon (négy-öt év alatt) az önkormányzati rendszer 

átalakítását követően a közoktatási feladatellátási kötelezettség kerüljön át települési önkormányzati szintről 

kistérségi (önkormányzati) szintre. A helyi oktatáspolitikai döntések megalapozásához, a helyi oktatási, 

foglalkoztatási és finanszírozási döntések összehangolásához javasoljuk a kistérségek szintjén kistérségi oktatási 

tankerületek létrehozását — széles hatáskörrel rendelkező, választott oktatási vezető irányításával. A kistérségi 

iskolafenntartás azzal az előnnyel jár, hogy a kistérségek jövedelemtermelő képességében mutatkozó 

különbségeket inkább ki lehet egyenlíteni nagyobb önkormányzati egységek szintjén, a kistérségi 

iskolafenntartás ugyanakkor megőrzi a decentralizált rendszerek előnyeit, a felhasználók igényeinek, a helyi 

költségkülönbségeknek a figyelembevételét.” (Fazekas és tsai Zöldkönyv 2008 247.old) 
337

 Lásd erről pl. Sáska 2002 
338

 Részletesebben lásd pl. Polónyi 2004b 
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évektől a magán-, azaz a nem állami és nem önkormányzati oktatás növekvő térnyerése 

jellemzi. Az ilyen, nem közösségi fenntartású iskolák aránya 1993 és 2007 között 3,2%-ról 

11,4%-ra, ezen belül az egyházi iskoláké pedig 2,5%-ról 5%-ra nőtt. A tanulók aránya a 

magániskolákban jelentősebben: 2,1%-ról 7,3%-ra emelkedett.  

A középiskolai oktatásban magasabb a magániskolák tanulóinak aránya. 2007-ben a 

szak(munkás)iskolai tanulóké 14%, a szakközépiskolák tanulóinak 15%-a, a gimnazistáknak 

pedig több mint 22%-a nem állami, illetve önkormányzati iskolában tanult. A tanulók aránya 

a egyházi szakiskolákban 2,9%, a szakközépiskolákban 2%, a gimnáziumokban pedig 17% 

volt.  

 

z általános iskolai, a gimnáziumi és a szakközépiskolai tanulók megoszlása fenntartók 

szerint (nappali tagozat) 

 

 

Települési 

önkor-

mányzati 

Megyei 

önkormány-

zati 

Központi Egyházi 

Alapítvány, 

természetes 

személy a 

fenntartó 

Egyéb Összesen 

Általános iskolai tanuló 

1993 96,0% 0,5% 1,3% 1,9% 0,2% 0,0% 100,0% 

1998 93,0% 0,7% 1,4% 4,1% 0,7% 0,2% 100,0% 

2004 87,5% 4,3% 2,3% 4,5% 1,0% 0,5% 100,0% 

2007 89,9% 1,5% 1,4% 5,5% 1,3% 0,5% 100,0% 

Szakközépiskolai tanulók 

1995 62,6% 30,2% 2,5% 0,7% 3,5% 0,5% 100,0% 

1998 60,4% 29,7% 2,6% 1,1% 5,2% 1,0% 100,0% 

2004 48,8% 34,1% 3,0% 2,0% 8,2% 3,8% 100,0% 

2007 52,3% 30,6% 2,8% 1,9% 9,4% 3,0% 100,0% 

Gimnáziumi tanulók 

1995 74,7% 10,6% 3,3% 9,9% 1,5% 0,0% 100,0% 

1998 70,0% 12,1% 3,4% 12,3% 1,8% 0,3% 100,0% 

2004 58,8% 16,4% 3,7% 16,5% 3,7% 1,0% 100,0% 

2007 58,5% 15,4% 3,3% 17,0% 4,9% 0,8% 100,0% 

Forrás: Saját számítás a Statisztikai tájékoztató Oktatási Évkönyv 1995 és1998, valamint a 

Oktatásstatisztikai évkönyv 2007/2008 Budapest 2008 alapján 

 
A közösségi (public) a nem állami, nem önkormányzati iskolák alternatíváját jelentő 

non-public iskolák az általánosan elfogadott pedagógiai normák szerint kedvezőbb helyzetben 

vannak. Az egyházi iskolák valamivel kisebbek, mint az önkormányzati intézmények, a többi 

magániskola pedig jelentősen kisebb, lényegében fele, harmad akkora. Az egy pedagógusra 

jutó tanulói létszám szintén a nem egyházi magániskolákban a legalacsonyabb. 

Az iskolafenntartás korábbi állami monopóliumának felbomlása növelte az oktatási 

intézmények programjainak kínálatát. Egyfelől a közösségi-önkormányzati fenntartású 

iskolákban a pedagógiai programok tartalma iskolai szinten a tantestület döntésétől függ, 

másfelől pedig a nem-közösségi, egyházi, alapítványi, egyesületi iskolák a maguk világnézete 

és pedagógiai felfogása, valamint a vállalkozási szempontok tisztábban jelentkezhetnek. A 

másodiknak említett iskolafenntartói csoport sem egynemű. Főként a világnézeti szempontból 

szervezett, de egy-egy magán középiskolát nagyobbrészt a középrétegek, a jobb anyagi 

helyzetű társadalmi rétegek gyermekei keresik, Főleg a magánkézben lévő szakképző 

intézmények tanulóit az alsó középosztályból, vagy ez alatti rétegekből rekrutálja. Az 
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iskolafenntartás és a pedagógiai programok – a kor ideológiája szerint – sokszínűsége erő és 

érdekviszonyokat világosabbá tette, másképpen, a közműveltség megszerzésében korábban 

meglévő esélyegyenlőség szétporladt. Paradox helyzet jött létre: a bukott rendszer egyenlőség 

teremtő célja a rendszerváltás után is legitim maradt, azonban a  kikényszerítésének totális 

hatalomgyakorláshoz kapcsolódó eszközrendszere már nem. Következésképpen a versenyelvű 

piacgazdaság és a hatalommegosztás rendszerének berendezkedése legitim, de 

különbségnövelő dinamikája, mely eleve egyenlőtlenséget hoz létre, már nem. Ez a gondolati-

ideológiai bizonytalanság a finanszírozás terén is kimutatható. 

 

b. Az oktatási törvény finanszírozási elemeinek változása 

 
Az 1990. évi LXV. - az önkormányzatokról szóló - törvény az oktatásellátás felelősségét a 

helyi önkormányzatokra ruházta, s ehhez átadta a korábban állami tulajdonú közoktatási 

létesítmények tulajdonjogát, szinte valamennyi iskola a helyi társadalom érdeket képviselő 

önkormányzatok kezébe került.  

A közoktatási törvény alapján a helyi önkormányzatoknak
339

 az oktatási feladatot saját 

intézmények fenntartásával - vagy más iskolafenntartókkal kötött közoktatási megállapodás 

keretében - kell ellátniuk, oly módon, hogy a közoktatási törvényben előírt tandíjmentes 

képzést lakosságuk részére biztosítsák.  

A központi szinten mutatkozó állapotot jól mutatja az a tény, hogy az oktatás rendszerét 

korábban egységesen szabályozó 1985. évi I. az oktatásról szóló törvényt iskolatípusokra 

bontják 1993-tól a közoktatást, a szakképzést és a felsőoktatást más-más törvény 

szabályozza
340

, megteremtve e három terület egymástól eltérő fejlődésének és finanszírozási 

rendszerének törvényi lehetőségét. Figyelmünket a továbbiakban főként a közoktatásra 

fordítjuk. 

Az önkormányzati és iskolai autonómia eszméje szerint mély-decentralizáció jött létre, 

amelynek következtében a helyi társadalomban és az iskolákban korábban visszaszorított 

érdekek megvalósulhattak: új iskolák jöttek létre, új iskolatípusok, felgyorsult és ezzel együtt 

könnyebb lett az érettségi megszerzése, mely a korábbi minőségiről alkotott kép 

átrajzolásához vezetett
341

. Ez a növekedést az SZDSZ vezetésű oktatási kormányzat támogatta 

és az állami finanszírozási garanciát vállalt azzal, hogy a tankötelezettsége 16-ről 18 éves 

korra emelte
342

.  

 

 A finanszírozás rendjének változásai a törvényben  

 

Az 1990-ben, a rendszerváltás első perceiben elfogadott önkormányzati törvény (1990. évi 

LXV. törvény) meghatározza a helyi önkormányzatok feladatait. Ezen feladatok ellátására 

szolgáló pénzeszközök finanszírozásának három fő forrása van: 

1. Központi költségvetési támogatások – amelyek meghatározó része normatív támogatás
343

. 

                                                 
339

  A helyi önkormányzat köteles gondoskodni az óvodai és általános iskolai nevelésről és oktatásról. A megyei 

önkormányzat pedig a közép- és szakiskolai ellátásról, a felnőttoktatásról és az alapfokú művészetoktatásról.  
340

 1993. évi LXXX. törvény  a felsőoktatásról, 1993. évi LXXIX. törvény  a közoktatásról, 1993. évi LXXVI 

törvény  a szakképzésről 
341

 Lásd erről Sáska  (1991) 
342

 1999-ben a közoktatási törvény módosítása az 1998/99 tanévtől (felmenő rendszerben) 18 éves 

tankötelezettséget vezetett be.  
343

 A normatíva vagy fejkvóta voltaképpen technikai szám, mert az önkormányzatok elvileg az ennek alapján 

kiszámított összeget bármire fordíthatják, el is vehetnek belőle, de önálló forrásaikból ki is egészíthetik. 
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2. Megosztott és/vagy átengedett adóból és más fizetési kötelezettségből származó 

(köz)bevételek – amelyek valamely, az államháztartás részére központilag előírt fizetési 

kötelezettségből való – meghatározott mértékű – helyi önkormányzati részesedést jelentenek. 

Ezek a közterhek tipikusan adók, de előfordulhatnak más fizetési kötelezettségek is (pl. 

illeték, járulék, hozzájárulás). 

3. Saját jogú bevételek, amelyek helyi adók, működési bevételek, helyi önkormányzati 

vagyonból fakadó bevételek, ill. kölcsönbevételek. (A helyi önkormányzat hitelt vehet fel és 

kötvényt bocsáthat ki.) 

Az önkormányzatokról szóló törvény az oktatásellátás felelősségét a helyi 

önkormányzatokra ruházta, s ehhez átadta a korábban állami tulajdonú közoktatási 

létesítmények tulajdonjogát. A hatályos 1993. évi LXXIX. a közoktatásról szóló törvény 

értelmében az állam a közoktatás feladatainak ellátásához hozzájárul, aminek mértékét az 

éves költségvetési törvényben kell meghatározni. A közoktatás finanszírozása tehát 

kétlépcsős. Az első lépcső az ahogyan a központi költségvetés az iskolafenntartókat 

finanszírozza, a második lépcső az, ahogyan az iskolafenntartók az iskoláikat finanszírozzák.  

A közoktatási törvény szerint „(1) A közoktatás rendszerének működéséhez szükséges 

fedezetet az állami költségvetés és a fenntartó hozzájárulása biztosítja, melyet a tanuló által 

igénybe vett szolgáltatás díja és a közoktatási intézmény más saját bevétele egészíthet ki. (2) 

A közoktatás feladatainak ellátását szolgáló költségvetési hozzájárulás összegét az éves 

költségvetési törvényben kell meghatározni”
344

 

Az, hogy az állami, azaz a központi támogatásnak mennyinek is kell lennie a törvény 

szerint, az a törvény 1993. évi elfogadása óta többször változott. 

A törvény első, az 1993. évi szövege szerint: „118 § (3) A költségvetési hozzájárulás 

összegének biztosítania kell az óvoda, iskola, alapfokú művészetoktatási intézmény, kollégium 

alapszolgáltatásainak ellátásához az 1. és 3. számú mellékletben meghatározottak szerint a 

feladatellátáshoz szükséges pedagógusok és egyéb közalkalmazottak, közalkalmazotti törvény 

szerinti illetményét, pótlékait és ezek járulékait.” 

1995-ben – az államháztartási reform kapcsán - ezt (3) bekezdést azután hatályon kívül 

helyezték. Majd 1996-ban helyére a következő szöveg lépett: „(3) A központi költségvetés az 

állami szervek és a helyi önkormányzatok, valamint a nem állami, nem helyi önkormányzati 

intézményfenntartók részére az általuk fenntartott nevelési-oktatási intézmények működéséhez 

- a gyermek-, tanulói létszámot, valamint az ellátott feladatokat figyelembe véve - normatív 

költségvetési hozzájárulást biztosít.”  

Ugyanekkor azonban bekerült egy új bekezdés is ebbe a szakaszba, amely garantálni 

igyekszik az állami támogatás arányát: „(4) A helyi önkormányzatok részére biztosított 

mindenkori éves normatív költségvetési hozzájárulások összege nem lehet kevesebb, mint a 

tárgyévet megelőző második évben a helyi önkormányzatok által a közoktatásra fordított teljes 

kiadások - csökkentve a felhalmozási és tőkejellegű kiadások és az intézmények működési célú 

bevételei, valamint a központosított előirányzatok összegével - nyolcvan százaléka. A 

normatív hozzájárulások összegének el kell érniük az előző évi normatív hozzájárulások 

összegét…” Majd 1999-ben a nyolcvan százalékot kilencvenre emelték.  

2003-ban azután az utolsó mondat úgy módosult, hogy „A normatív hozzájárulások 

összegének el kell érniük az előző évi normatív hozzájárulások összegét.” (Tehát kimaradt 

belőle az egyéb állami támogatásra történő utalás).   

2004-ben ismét módosult a bekezdés szövege: „a helyi önkormányzatok részére 

biztosított normatív hozzájárulások és egyéb támogatások együttes összegének el kell érnie az 

előző évi normatív hozzájárulások és egyéb támogatások együttes összegét. …”  

                                                 
344

 Közoktatási törvény 118 § 
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2005-től végképp relativizálódik a szöveg azzal, hogy belekerül az ellátottak számára és 

a költségekre való hivatkozás: „a helyi önkormányzatok részére biztosított normatív 

hozzájárulások és egyéb támogatások együttes összegének - az ellátottak létszámához és a 

költségekhez viszonyítva - el kell érnie az előző évi normatív hozzájárulások és egyéb 

támogatások együttes összegének szintjét.”  

Végül 2007-től hatályon kívül helyezték ezt a mondatot. Ezzel lényegében megbukott az 

oktatáspolitika erőfeszítése a közoktatás központi állami támogatási hányadának 

garantálására. 

 

A központi és a helyi finanszírozás együttmozgása  

 
Minthogy a központi finanszírozás normatívája ágazati jellegű, az önkormányzati oktatás 

finanszírozás pedig a teljes önkormányzati finanszírozás csupán egy eleme, következésképpen 

a közoltásra formálisan kapott összeg mértékének megfelelően többet vagy kevesebbet tesz 

hozzá az iskolafenntartó önkormányzat. Ez mutatja a tükörfinanszírozás képe is. 

A központi források aránya  a kilencvenes évek közepén (1995-ben) volt a 

legalacsonyabb, amikor a közoktatás teljes költségeinek mindössze  45-50%-át fedezte, - ez a 

részarány az ezredfordulón 65%-ra emelkedett, majd ismét lecsökkent, s 2002-es 

közalkalmazotti béremelés után 70% körülire megemelkedett, s azóta ismét csökkenőben van. 

Az elmúlt húsz esztendőben az egymást követő kormányok eltérően állapították meg az 

állami hozzájárulás arányát. A rendszerváltást követő Horn kormány folyamatosan 

csökkentette a hozzájárulás arányát, ami a minimális arányt az 1994-es kormányváltás után az 

államháztartási reform (népszerűbb nevén Bokros-csomag) nyomán érte el. Az 1998-as 

kormányváltás kisebb növekedést hozott, amit a ciklus végén visszaesés követ. A 2002-es 

kormányváltás igen jelentős növekedést hoz, amit azután kisebb csökkenés és stagnálás 

követett. A 2006-os kormányváltás ismét csökkenést hoz, majd az azóta eltelt időszakban, 

2006-2007-2008-ban az állami hozzájárulás 55-60% körül alakult. 

Természetesen az önkormányzati saját forrás aránya az államival ellentétesen alakul. A 

kilencvenes évek közepén valamivel több mint 40 % volt, ami a 2000-es évek elejére 25 % alá 

csökkent, majd 2007-2008-ban 35-40% között alakult. A közoktatási intézmények saját 

bevétele - amely az államháztartási törvény értelmében a fenntartói (tehát ez esetben 

önkormányzati) hozzájárulásának minősül - nagyjából 8-10 % körül alakult, mindvégig.  
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A közoktatás támogatásának forrásmegoszlása 
Adatok forrása: OKM 
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Az óvoda, az alapfokú és a középfokú oktatás költségvetési kiadásainak aránya a GDP 

%-ában és az összes közoktatási tanulólétszám 1990-2007 
Adatok forrása: Oktatási évkönyvek alapján saját számítás 

 

A GDP-hez viszonyított közoktatási kiadások esetében is jól azonosítható az 1995. évi 

államháztartási reform, valamint a 2002-es kormányváltást követő (közalkalmazotti béremelés 

miatti) támogatásnövekedés. Egyértelműen látszik a kormányzati szándék, hogy a 

tanulólétszám csökkenést a támogatásmérséklés is kövesse. A 2002-es közalkalmazotti 

béremelés ugyan megemelte a támogatási szintet, azonban a támogatásmérséklés ezt követően 

is folytatódott, de magasabb finanszírozási szinten, melynek a fenntartása –itt nem 

tárgyalandó - politikai és pénzügyi következményekkel jár 



 176 

A finanszírozási rendszer elemeinek változásai aligha mondható, hogy egy irányba 

mutatnak. Hol az önkormányzatiság (ti. az önkormányzatok saját hozzájárulásának növelése), 

hol a központosítás (ti. a központi hozzájárulás növelése) került előtérbe. Úgy tűnik, hogy 

minden választási ígéret meglendíti a központosítási törekvést, s minden új kormány belépése 

visszaszorítja azt. A pártok oktatáspolitikájában mindig a központi kezdeményezések kapnak 

nagyobb hangsúlyt, hiszen ezzel lehet az aktív, erős, határozott, javítani akaró kormányzat 

képét kialakítani, s ezzel lehet választókat nyerni. Kihasználva a helyi, önkormányzati 

költségvetési harc kerülésének szándékát. A választások után az ígéretek egy részét be is 

tartják , későbben azonban az államháztartás racionalizálási törekvései miatt az oktatásra 

szánt források csökkentésére kerül sor, s vele ismét az önkormányzatiság, s az önkormányzati 

teherviselés növelésének retorikája.  

 

c. A nem állami, nem önkormányzati fenntartók 

 
A nem állami, nem önkormányzati, azaz a (non public) iskolafenntartók finanszírozásáról a 

törvény 1993-as szövege még úgy rendelkezett, hogy csak a közoktatási megállapodással bíró 

fenntartóknak jár költségvetési támogatás
345

, majd 1996 óta maradt el a közoktatási 

megállapodás szükségessége
346

. A normatív támogatása feletti részének biztosítása éppen úgy 

az iskolafenntartók feladata, mint az önkormányzatoké..  

Ez a közoktatási finanszírozás a harmadik köztársaság első felében– az alkotmányos 

előírásoknak megfelelően – szektorsemleges (azaz független a fenntartótól), mivel a 

normatívákkal az állam nem az intézményeket, hanem a tanulókat a fenntartótól függetlenül 

finanszírozza. Ez a rend 1998-ban bomlott fel. 

Az egyházak, főként a római katolikus egyház nagy erőfeszítéseket tesz a volt egyházi 

oktatási ingatlanok visszaigényléséért, újabb oktatási intézmények alapítása céljából. 

Erőfeszítései arra is kiterjednek, hogy az oktatási költségek mind nagyobb részét a 

költségvetés biztosítsa. Kezdetben ugyanis csak azok az egyházi iskolák kaptak normatív 

támogatás feletti kiegészítést, amelyek az önkormányzatokkal a kötelező feladatokat önként 

magukra vállalva közoktatási megállapodást kötöttek. Később az Oktatási Minisztérium az 

önkormányzatoktól függetlenül egyre több egyházi oktatási intézménnyel kötött ilyen 

megállapodást, és jelenleg már valamennyi hozzájut a kiegészítő támogatáshoz.  

A korábbi szektorsemleges finanszírozást ugyanis módosította az 1998 évi vatikáni 

megállapodás kodifikálása.
347

 Ezzel a kormány elfogadta az „egyenlő finanszírozás” olyan 

értelmezését, amely szerint az egyházi iskolák tanulóit a szektorsemleges állami 

normatívákon túl egy olyan kiegészítő támogatás is megilleti, amely megfelel az 

önkormányzati iskolák által saját fenntartójuktól kapott kiegészítő támogatások átlagával
348

. 

Azonban másfajta, a non-public szférába működő iskolafenntartók ebből nem részesülhettek.  

                                                 
345

 118. § (4) Költségvetési hozzájárulás jár 

a) a helyi önkormányzatoknak és az állami költségvetési szerveknek; 

b) más intézményfenntartóknak, ha az óvodai nevelést, iskolai nevelést és oktatást közoktatási megállapodás 

keretében látják el. 
346

 118. § (3) A központi költségvetés az állami szervek és a helyi önkormányzatok, valamint a nem állami, nem 

helyi önkormányzati intézményfenntartók részére az általuk fenntartott nevelési-oktatási intézmények 

működéséhez - a gyermek-, tanulói létszámot, valamint az ellátott feladatokat figyelembe véve - normatív 

költségvetési hozzájárulást biztosít. 
347

 Ennek okainak elemzése túlnyúlik ezen írás keretein, de nyilvánvalóan szerepet játszott benne a Horn-

kormány (illetve annak vezetőjének) azon – utólag tévesnek bizonyult – hite, hogy ezzel megnyerheti 

kormányának az egyház támogatását. 
348

 Meg kell említeni, hogy a kiegészítő támogatás bevezetésének indokai között – a Vatikáni megállapodás 

mellett - az Alkotmánybíróság 1997. áprilisi állásfoglalását is hangsúlyozni szokták, amely szerint „a 
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Az automatikus központi kiegészítő normatíva bevezetésével az egyházi intézmények 

váltak a közoktatás legbiztonságosabban finanszírozott intézményeivé, miután működésüket 

teljes egészében a költségvetés fizeti
349

. Miközben az önkormányzatok a gyermeklétszám 

csökkenése miatt a normatív állami támogatás mellé csak komoly erőfeszítésekkel tudnak 

kiegészítő támogatást nyújtani iskoláiknak, aközben az egyházi iskolák fenntartói a kiegészítő 

támogatást is a költségvetésből kapják meg. E politika közgazdasági következménye az lett, 

hogy miközben az önkormányzati és nem egyházi magánfenntartók saját támogatásukat csak 

kockázatokkal és gazdasági kényszerekkel tudják előteremteni – ami több-kevesebb 

racionalitásra kényszeríti az iskolafenntartókat –, aközben az egyházak bármikor, bármilyen 

méretű intézménnyel bejelentkezhetnek teljes állami finanszírozásra. A laikus állam és 

világnézeti tekintetben kötött egyházak elválasztását jelentősen gyengítette a szocialista párti 

Horn kormány. 

Ennek következtében állt elő, hogy míg az önkormányzati iskolák tanulóinak száma 

csökken, az egyházi iskoláké pedig  növekszik. Noha a közoktatási törvény újabb módosítása 

igyekszik lelassítani e folyamatot nehezítve az iskolák egyházaknak történő az átadását
350

. 

Az oktatás pluralitásának hazai megvalósítása tehát nyilvánvalóan a világnézeti 

semlegesség torzulásának irányába hat, ráadásul az egyenlőtlenségeket is inkább növeli, mint 

csökkenti. 

 

                                                                                                                                                         
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (...) alkalmazásánál alkotmányos követelmény, hogy az állam 

vagy a helyi önkormányzat az egyházi jogi személyek által fenntartott közoktatási intézmények működéséhez a 

hasonló állami és önkormányzati intézményekével azonos mértékű költségvetési támogatáson kívül olyan arányú 

kiegészítő anyagi támogatást nyújtson, amilyen arányban ezek az intézmények állami vagy önkormányzati 

feladatokat vállaltak át.“
348

  Ebből az állásfoglalásból azonban nem következik semmilyen automatikus központi 

költségvetési támogatás. Itt arról van szó, hogy ha amennyiben feladatátvállalás történik, akkor – például 

közoktatási megállapodás alapján – az önkormányzat vagy esetleg (ha vele van kötve a megállapodás) a 

kormány az alapján nyújt kiegészítő támogatást 
349

 Ez könnyen belátható. Hiszen, ha egy adott időszakban a központi normatívák részaránya (esetleg összege) 

csökken, akkor az önkormányzati intézmények fenntartói (az ellátási kötelezettség miatt) kénytelenek többet 

fordítani saját forrásaikból az intézményeikre. Miután azonban a kiegészítő támogatási norma az önkormányzati 

támogatások átlaga, így az egyházi intézmények számára e támogatás megnő. Ha a központi normatívák aránya a 

finanszírozásban megnő, ez magával hozhatja az önkormányzati saját ráfordítások csökkenését. Ezáltal a 

kiegészítő támogatás is csökken, de az első csatornán kapott (szektorsemlegesen minden tanuló után járó) 

támogatás biztosítja az intézmények működését.  

Lényegében az egyházak iskoláik teljes működési támogatását megkapják. Nem kényszerülnek arra, hogy saját 

forrásaikból hozzájáruljanak azok működéséhez. Egyébként e saját források jelentős része is állami támogatás 

(szja 1 %-a, ingatlanmegváltás, egyéb támogatások), ami gyengíti a kiegészítő támogatás jogosultságának 

alapérvét. 
350

 A Kt. 118. § (9) bekezdése szerint az egyházi közcélú tevékenység anyagi feltételeiről szóló törvényben 

meghatározott kiegészítő támogatás összegét az átadó helyi önkormányzat az átengedett és saját bevételeiből 

köteles átutalni a hozzájárulást folyósító szerv részére. E teher alól csak a közoktatási megállapodás megkötését 

követő harmadik év után mentesülhet az önkormányzat 
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Az összes és az egyházi általános iskolai tanulók számának alakulása (1991 %-ában) 

1992 -2006 
Forrás: OKM Statisztikai Osztály Megjegyzés: Az adatokért köszönettel tartozunk Kozma-Lukács 

Judit osztályvezető asszonynak (OM Statisztikai Osztály) 
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d. A hazai közoktatás finanszírozása és a hátrányos helyzetű települések 

 

A mai magyar közoktatás-finanszírozás egyik súlyosabb politikai problémája az, hogy nem, 

vagy csak igen korlátozottan képes kezelni a fenntartó települési önkormányzatok gazdasági, 

területi különbségeit. Az általános iskolai feladat ellátási helyek többsége, 51%-a az 5000 fő 

alatti településen működött 2005-ben. A gimnáziumi és szakközépiskolai feladatellátási 

helyek  azonban jóval 10 % alatt volt, azaz az alapfokú és a középfokú oktatás diszlokálódott, 

éppen a mély decentralizáció következtébe. A települési önkormányzat iskolája csak a helyi 

igényeket követi, s az uralkodó jogi és gazdasági szabályok logikájához ésszerűen illeszkedve 

figyelmen kívül hagyja a településen kívüli szempontokat. 

A kistelepülési oktatás problémái nyilvánvalóak. A kistelepüléseken a gyermekek 

számából adódóan alacsony létszámú kisiskolák működési költsége fajlagosan magasabb. Ezt 

jól mutatják az Ász egyik vizsgálatának adatai: 

 

 

Az egyes település típusok iskoláinak fajlagos költsége (2000) 

 

Település típus (2000) Egy tanulócsoportra jutó kiadás 

(eFt/év) 

Egy tanulóra jutó kiadás 

(eFt/év) 

Fővárosi kerület 5437 225,4 

Város 10 ezer lakos felett 4024 185,0 

Város 10 ezer lakos alatt 4036 180,6 

Község 1000 lakos felett 3233 165,0 

Község 1000 lakos alatt 3497 280,6 

Forrás: Jelentés az általános iskolai oktatás minőségének javítását szolgáló intézkedések ellenőrzésének 

tapasztalatairól 2002. június Állami Számvevőszék 

 

 

A kistelepülések önkormányzatainak önálló, a központtól független bevételei általában 

igen szűkösek. Ezeket a problémákat az oktatásfinanszírozás azzal igyekszik kompenzálni, 

hogy a kistelepülések, illetve hátrányos helyzetű települések oktatását kiegészítő 

normatívákkal támogatja a központi költségvetés
351

.  

A kistelepülések oktatása azonban nem egyszerűen csak a mérethatékonyság és a helyi 

kondíciók ellentmondása miatt, azaz finanszírozási okokból problémás. A kistelepülések 

lakosságának szociális összetétele is jelentős hatással van az oktatásra és minőségére. Más 

oldalról a kistelepülési iskolák pedagógus gondokkal is küszködnek, itt a legmagasabb a fiatal 

pedagógusok és a képesítés nélkül tanítók aránya
352

. Ez a helyzet a tanuló teljesítményekben 

is megjelenik. A kistelepülési iskolák tanulói a számítástechnika, az olvasás-szövegértés terén 

különösen, de lényegében minden vizsgált területen kedvezőtlenebb eredményeket mutattak 

az összehasonlító vizsgálatok során
353

.  

 

                                                 
351

 A 2001-es költségvetési törvényben (a helyi önkormányzatok normatívái között) jelenik meg először „A 

kistelepülések támogatása” című normatíva, amely a 3500 főnél alacsonyabb lakosságú kistelepülések 

közoktatási tanulóinak képzéséhez nyújtott többlettámogatás - (a normatíva ezen belül is differenciált 

településnagysági lépcsőnként). 2007-től már csak az 1500 fő alatti lakosú kistelepülési tagintézmények 

ellátottjai illetve tanulói után vehető igénybe. (Megjegyzendő hogy 2007-től viszont a kistérségi 

együttműködések kiemelten támogatottak). 
352

 Lásd Kistelepülések kisiskolái Az Oktatáspolitikai Elemzések Központja nyilvános közpolitikai elemzése 

suliNova Kht. Budapest, 2006 
353

 Lásd pl.  Vári (1999) 
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A 15 éves diákok átlagos teljesítménye településtípusonként Magyarországon és az 

OECD-országokban (2000) 

 

 Magyarország OECD-országok átlaga 

Településtípus Olvasás Matematika Természet-

tudomány 

Olvasás Matematika Természet-

tudomány 

Falu, kevesebb 

mint 3000 

lakossal 

359 365 371 481 482 480 

Város, több mint 

1 millió lakossal 

484 490 494 510 510 514 

Különbség 125 125 118 29 28 34 

Forrás: PISA 2000 adatbázis (Mayer József – Szira Judit: Európai Bizottság Befogadás és esélyegyenlőség 

munkacsoport,Vitaindító 

(www.tpf.hu/download.php?doc_name=tudaskozpont/Oktataseskepzes2010/eselyegyenloseg/vitairat_szira_maye

r.doc) 

 

e. Újítás a finanszírozásban – előre, vagy visszalépés? 

 
A közoktatás hatékonysági problémái vezettek oda – vagy legalább is ezzel indokolták – hogy 

a hazai közoktatás finanszírozás logikáját 2007-ben megváltoztatták.  

A változtatás lényege abban foglalható össze, hogy amíg az eddigi finanszírozás a 

tanulólétszám és a normatívák alapján történt, addig az új finanszírozás egy része (az eddig a 

főnormatívák által folyósított összeg, azaz a finanszírozás mintegy kétharmad része) a 

tanulólétszámból és a közoktatási törvény osztálylétszámból valamint oktatói óraterhelésből 

levezethető teljesítménymutató alapján történik. Voltaképpen pedagógus álláshely alapú 

finanszírozást vezettek be. 

A finanszírozási rendszer átalakítása alapvetően kettős eredménnyel jár.  

Az egyik, hogy a közoktatási törvényben leírt osztálylétszámok, és oktatói kötelező 

óraszámok kereti közé szorítsa fenntartókat az a feladatok ellátására. Magyarán annál 

nagyobb fenntartói támogatásra lesz szükség, minél inkább elmaradnak az osztálylétszámok 

és a pedagógusok által teljesített óraszámok a közoktatási törvényben rögzítettől. Ez a 

pénzügyi politika a kevés gyermekkel működő, kis iskolákat fenntartó, amúgy is rossz 

helyzetben lévő önkormányzatokat sújtotta, hogy zárják be iskoláinak, vagy adják át az 

egyházaknak, vagy hozzanak iskolafenntartói, vagy kistérségi  társulásokat. 

A másik eredmény, hogy a közoktatás finanszírozásából a korábbihoz képest mintegy 

7%-nyi forráskivonás történik
354

. Ennek valamivel kevesebb,- mint felét (kb. 2,2%) okozza a 

fenti finanszírozási módszerváltozás, a fennmaradó részt a többi kiegészítő normatíva és 

egyéb feladatok finanszírozásának változása. Ennek következménye, hogy az átlagnál jobb 

helyzetben lévő az önkormányzatok visszavették a törvényi előíráson felüli oktatási 

szolgáltatásokból.  

Bármi is volt az új finanszírozás alkotóinak célja – ha volt egyáltalán valamilyen cél a 

forráskivonáson kívül – az eredménye az lett, hogy az első osztályok és az ötödik osztályok 

támogatása lényegesen alacsonyabb lett, mint korábban volt, a negyedik, a hetedik és a 

nyolcadik pedig magasabb. 

                                                 
354

 Köszönettel tartozom Stark Antalnak, aki számításait rendelkezésemre bocsátotta. Saját, csak az általános 

iskolára vonatkozó számításaim alapján a finanszírozási rendszer változásának kihatása mintegy 2,5% 

csökkenést jelent.  
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A közoktatás finanszírozás normatíváinak és mutatóinak változása 

 

2007. január 1-jétől augusztus 31-éig 2007. szeptember 1-jétől 2008. augusztus 31-éig 

Óvodai nevelés 

199 000 forint/fő/év 

 

Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon: 

204 000 forint/fő/év 

 

Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon 

212 000 forint/fő/év 

 

Iskolai oktatás a 9-13. évfolyamon 

262 000 forint/fő/év  

 

Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 

210 000 forint/fő/év 

Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai 

oktatáshoz, a szakképzés elméleti képzéshez 

2 550 000 forint/teljesítmény-mutató/év 

 

az 1., az 5., a 9. évfolyamok és az első szakképzési 

évfolyam esetében 

Tm1 = (T / O1) x Teh 

 

a 2-4., a 6-8., a 10-13. évfolyamok és a második, illetve 

további szakképzési évfolyamok esetében 

Tm2 = (T / O2) x Teh 

 

Ahol: 

 Tm1, Tm2 = adott évfolyam-csoportra számított 

teljesítmény-mutató egy tizedesre kerekítve, 

 T = adott évfolyam-csoport összes 

gyermek/tanulólétszáma egész főre kerekítve, 

 O1 = az 1. óvodai nevelési év, továbbá az 1., az 5., a 9. 

évfolyamok és az első szakképzési évfolyam esetében a 

Közoktatási törvényben az évfolyam-csoportra 

meghatározott csoport/osztály átlaglétszám, 

 O2 = a 2-3. óvodai nevelési év, továbbá a 2-4., a 6-8., a 

10-13. évfolyamok és a második, illetve további 

szakképzési évfolyamok esetében a törvényben az 

évfolyam-csoportra meghatározott - a Kiegészítő 

szabályok szerinti - csoport/osztály átlaglétszám, 

 Teh = tanítási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz 

- a Közoktatási törvényben az évfolyam-csoportra 

meghatározott heti óvodai nevelési, illetve heti 

tanulói foglalkoztatási időkeretre épülő elismert 

időkeret (tanórában), és 

- a Közoktatási törvényben meghatározott 

pedagógus heti kötelező óraszám hányadosa, 

- korrigálva az intézménytípus-együtthatóval. 

A kiegészítő normatívák rendszere kisebb módosításokkal változatlan maradt. 

 

Az hogy ez a változtatás aligha segít a közoktatás finanszírozási problémáin az 

nyilvánvaló. Ugyanakkor beilleszkedik a közoktatás finanszírozásának azon változtatásainak 

sorába, amely – az egyébként államháztartási szempontból indokolható – forráskivonás 

kizárólagos érvényesítését helyezte előtérbe, s (idő, és adatok hiányában) nem volt képes, s 

talán nem is akarta a közoktatás differenciáltságából adódó sajátosságait érdemben 

figyelembe venni. 

 

Befejezésül 

 

A rendszerváltás közoktatással kapcsolatos oktatáspolitika hirdetett értékeit a következőkben 

lehet összefoglalni: 

- autonóm pedagógus közösség – mint a szakmai tartalom meghatározója; 

- önkormányzati feladat – mint a feltétel-biztosítás alapja; 

- pluralizmus – mint a sokszínű polgári értékek biztosítása 
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- központi szakpolitika – mint a játéktér és a működés szabályozója, és mint a 

szakmai támogatás működtetője. 

Miért bizonytalanodott el a kezdeti konstrukció? Nem elegendő magyarázat a 

decentralizáció. A települési önkormányzatok száma ugyan valóban nagy, s az is látszik, hogy 

ahelyett, hogy csökkenne, inkább növekszik
355

. A kezdeti elképzeléseket több, jórészt 

ágazaton kívüli ellentmondásos folyamat kezdte ki. 

Az egyik az államháztartás politika bizonytalansága. A választók megnyerésére, 

megvásárlására való törekvés következtében a közkiadások növekednek, a mindig-mindig 

visszatér a „koraszülött jóléti állam” gyakorlata, amelyet  mindig periodikusan megszorítások 

követnek. Ez az, ami az oktatásban (is) hullámzó finanszírozást  eredményeznek. 

Egy másik magyarázat az önkormányzatok vagyoni polarizálódásában, és a fenti 

ellentmondásos államháztartási politikából adódó forrásbizonytalanságában keresendő. Az 

önkormányzati finanszírozás stabilitásának hiányáról, amihez az önkormányzati 

feladatrendszer nem ritka változása (minduntalan források nélküli bővülése) társult. 

Mindennek következménye a stabil és tervezhető gazdálkodási tér hiánya. 

Kialakult az egyházi humántevékenység finanszírozásának rendszeridegen, 

szektorsemlegességet sértő megoldása, amely főleg a kedvezőtlen gazdasági helyzetű 

önkormányzatok számára mintegy menekülési lehetőséget is kínál. 

Az ágazaton belüli okok között kiemelendő a kúszó, szervezeti érdeken alapuló 

központosító attitűd, amely a szabad választásokon legitimált önkormányzatokon a 

hozzáértést kéri számon. Végül, de korántsem utolsó sorban fontos elem a rendkívül erős 

olykor populista jobb és baloldali politikai, társadalmi nyomás az oktatásirányítási 

voluntarizmusra. Ez a hangulatot erősíti az a tény, hogy a magyar oktatásügy mindig is 

centralizált volt, régen kihunytak az önkormányzatiságnak hagyományai. A problémák 

megoldását, nem önmaguktól, a helyi tárdalomtól, hanem a központban lévő a kormányzótól, 

az államtól várják el. E régi, a bukott szocialista rendszer működési elvének átörökítésében 

mind a politikusok, mind a bürokraták sokat tesznek. Ebből is származik a központi 

kormányzat cselekvési kényszere, és az, hogy a rendszerváltást követően mindmáig nem 

alakult ki a közigazgatás és a politika felelősségen, elszámoltathatóságon alapuló 

professzionalizmusa. 

45 év kommunizmus alatt az eszmék tisztázódása és szerves fejlődése mindvégig 

szünetelt. Így a rendszerváltás után egyszerre, s maguknak azonos helyet követelve jöttek elő 

a fejlett világban már régen elfelejtett, túlhaladott eszmék, és az új, korszerű nézetek. Teljesen 

nyilvánvaló, hogy az oktatáspolitika fejlődésében (sem) nem lehet átugrani máshol már 

meghaladott korszakokat, nézeteket, csak azért mert máshol (a fejlett világban) már 

megvívták azokat a harcokat, amik itt folynak, s már kiderült egyes itt és most divatos 

eszmékről, hogy ott túllépett rajtuk az idő. 

Mérleget megvonva, a sok elmarasztaló ítélet ellenére mondható, hogy a rendszerváltás 

oktatáspolitikája nem bukott meg, csak kissé lassan halad a megvalósítása, mert az időközben 

feléledt –máshol túlhaladott – nézetek és antidemokratikus mozzanatok legyűrése némileg 

hátráltatja a megvalósulást.  
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13. A magyar felsőoktatás finanszírozása a korai 2000-es években356 
 

Ebben a tanulmányban
357

 a hazai felsőoktatás finanszírozásának legfontosabb jellemzőit mutatjuk be 

érintve a finanszírozás meghatározó szereplőit, s a finanszírozás legfontosabb tendenciáit.  

 

A felsőoktatási kiadások terjedelme 

 

A hazai felsőoktatásban tanuló összes hallgatólétszám az 1990/1991-es 108 ezer főről 2005/06-ra 424 

ezerre növekedett, majd 2007/2008-ra 397 ezerre mérséklődött. A nappali tagozatos hallgatólétszám 

még 2007/2008-ban is növekvő tendenciát mutat, az 1990/91-es közel 77 ezres létszám 243 ezerre 

nőtt. 

 

A hazai felsőoktatás hallgatóinak létszáma 1991-2007 

 
  Összes 

hallgató 

(e fő) 

Összes 

államilag 

finanszí-
rozott 

hallgató 
(efő) 

Összes 

költség-

térítéses 
hallgató 

(e fő) 

Költség-

térítéses 

arány (%) 

Összes 

nappali 

tagozatos 
(efő) 

Államilag 

finans-

zírozott 
nappali 

tagozatos 
hallgató-

létszám  

(efő) 

Költség-

térítéses 

nappali 
tagozatos 

hallgató 
(efő) 

Költség-

térítéses 

arány a 
nappali 

tagozatos 
hallgatók 

között (%) 

Összes 

részidős 

hallgató 
(efő) 

Államilag 

finan-

szírozott 
esti, 

levelező 
tagozatos 

hallgató 

(efő) 

Költség-

térítéses 

esti, 
levelező s 

távoktatási 
tagozatos 

hallgatók 

száma (efő) 

Költség-

térítéses 

arány a 
részidős 

hallgatók 
között (%) 

1991 108,7 108,7   0,0% 84,9 84,9   0,0% 23,8 23,8   0,0% 

1992 119,3 119,3   0,0% 94,2 94,2   0,0% 25,1 25,1   0,0% 

1993 136,0 136,0   0,0% 105,8 105,8   0,0% 30,2 30,2   0,0% 

1994 157,4 157,4   0,0% 119,0 119,0   0,0% 38,4 38,4   0,0% 

1995 179,5 151,6 27,9 15,5% 129,5 121,6 7,9 6,1% 50,0 30,0 20,0 40,0% 

1996 198,9 161,5 37,4 18,8% 142,1 134,7 7,4 5,2% 56,8 26,8 30,0 52,8% 

1997 233,7 183,8 49,9 21,4% 153,0 143,1 9,9 6,5% 80,7 40,7 40,0 49,6% 

1998 258,1 197,2 60,9 23,6% 163,1 150,2 12,9 7,9% 95,0 47,0 48,0 50,5% 

1999 278,6 199,2 79,4 28,5% 171,6 156,2 15,4 9,0% 107,0 43,0 64,0 59,8% 

2000 294,0 203,0 91,0 31,0% 176,0 160,0 16,0 9,1% 118,0 43,0 75,0 63,6% 

2001 341,0 192,3 148,7 43,6% 193,0 165,3 27,7 14,4% 148,0 27,0 121,0 81,8% 

2002 381,6 197,5 184,1 48,2% 203,4 170,4 33,0 16,2% 178,2 27,1 151,1 84,8% 

2003 409,1 206,3 202,8 49,6% 216,3 178,2 38,1 17,6% 193,6 28,9 164,7 85,1% 

2004 421,6 210,2 211,4 50,1% 225,5 181,2 44,3 19,6% 196,0 29,0 167,0 85,2% 

2005 424,2 216,5 207,7 49,0% 231,5 185,4 46,1 19,9% 192,7 31,1 161,6 83,9% 

2006 416,3 218,8 197,6 47,5% 233,1 184,6 48,5 20,8% 183,3 34,2 149,1 81,4% 

2007 397,7 212,4 185,3 46,6% 231,5 182,1 49,4 21,3% 166,2 30,3 135,9 81,8% 

Forrás: OKM 

 

Ugyanezen idő alatt a költségvetés a GDP-hez viszonyított felsőoktatási kiadásai 0,81%-ról 

indulva több-kevesebb ingadozással 1 % körül mozogtak. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy 

a 2007-es GDP 159%-a az 1990-esnek, akkor végül is reálértéken közel kétszeresére 

növekedett a felsőoktatás támogatása ez alatt az időszak alatt, - miközben az egyenértékű 

hallgatólétszám mintegy három és félszeresére emelkedett358. 
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 Az írás a „Magyar Felsőoktatás 2008” műhelykonferencián BCE Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások 

Központja 2009. január 28. –án elhangzott előadás írásos változata. Kiadásra a következő kiadványban került: 

Berács J – Hrubos I – Temesi J (szerk.): NFKK Füzetek 1. Magyar Felsőoktatás 2008 Konferencia előadások 

2009. január 28. Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja. Budapest Corvinus Egyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 2009.  
357

 Az írás a K 72177 számú (A hazai felsőoktatás gazdasági integrációja című) OTKA kutatás (témavezető 

Polónyi István) keretében készült tanulmány átdolgozott, rövidített változata 
358

 Az egyenértékű hallgatólétszám (amelyet az OECD nyomán úgy számolhatunk ki, hogy a nappali tagozatos 

létszámhoz hozzáadjuk a részidős létszám felét) 1990/1991-ben 92,5 ezer, a 2007/2008-as tanévben pedig 320 

ezer volt. (A legnagyobb a 2005/06-os tanévben volt, 328 ezer fő.) 
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Az OECD országok felsőoktatási (intézményi) kiadásait a GDP-hez viszonyítva 

vizsgálva, azt látjuk, hogy az 1995-2005 közötti évtizedben a legmagasabb kiadások az 

Egyesült Államokban, Kanadában és Koreában voltak (a GDP arányában 2-3% között), 

legalacsonyabb kiadások pedig Szlovákiában és Olaszországban 0,8-0,9% körül. Az OECD 

országátlag 1,3-1,5% körül mozgott. A magyar ráfordítás valamivel az átlag alatt volt, 

Magyarország felsőoktatási kiadásait tekintve az OECD országok alsó harmadában található.  

A felsőoktatás közösségi támogatása az összes közösségi támogatáson belül 

Norvégiában és Új-Zélandon a legmagasabb (5% körüli), de több országban (pl. Dánia, 

Szlovákia, Finnország) nagyobb mint 4%. Amásik póluson Olaszország és Japán taláható 

kevesebb, mint 2%-kal. Ehhez közel van Magyarország is, Csehországgal, Portugáliával, 

Koreával és Franciaországgal 2,1-2,2%.kal. 

A felsőoktatás finanszírozásának alapvető kérdése a költségek közösségi és magán 

források közötti megoszlása. Az OECD országok között a legalacsonyabb a közösségi 

teherviselés aránya Korea, Japán, az Egyesült Állomok, és Ausztrália felsőoktatása esetében. 

(Korea esetében alig több mint 20%, Japán és az Egyesült Államok esetében 35-40% körüli a 

közösségi források aránya). A legmagasabb a közösségi tehervállalás aránya Belgium, 

Ausztria, Finnország, Görögország, Norvégia, és Dánia esetében, ahol ez 90% felett van. Az 

OECD országátlag 75-80% körül van. Magyarországon is nagyjából ekörül alakult a 

közösségi hozzájárulás aránya. 
A tengeren túli országok (USA, Ausztrália, Korea, Japán) esetében a felsőoktatás magán 

forrásainak aránya magasabb, mint a közösségi forrásoké. Európában három forrásmegoszlási típus 

látszik: az egyik, ahol a magán források szerepe jelentéktelen, 5 % alatti (ide tartozik Norvégia, 

Görögország, Svájc, Dánia, Finnország). A másik póluson, ahol a magán források aránya 25-30% (ide 

sorolható Lengyelország, Olaszország, Portugália, és az Egyesült Királyság). A harmadik csoportba 

azok az országok sorolhatók, ahol a magán források aránya a kettő (5-25%) között van (Ide tartozik 

többek között Magyarország, Hollandia, Németország, Spanyolország, Franciaország is). A magán 

forrásokon belül legjelentősebb teherviselők a legtöbb országban háztartások. Ettől kissé eltérően 

Magyarországon – hasonlóan például Szlovákiához, - a magán forrásokon belül a háztartások 

teherviselése kisebb arányú, mint az egyéb privát forrás. 

 

 
Forrás: Education at a Glance. 
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Az egy hallgatóra jutó kiadások az egy főre jutó GDP arányában néhány OECD-országban 

 

A felsőoktatási támogatások, illetve kiadások stabilizálódása és a hallgatók számának további 

emelkedése következtében Magyarországon az elmúlt évtizedben az egy hallgatóra vetített 

felsőoktatás kiadásai az egy főre jutó GDP-hez viszonyítva, a kilencvenes évek eleji 140%-ról 2004-re 

43%-ra csökkent. Azaz a rendszerváltozást követő másfél évtized alatt a magyar felsőoktatás 

költséghatékonysága jelentősen javult, amit azonban az egyetemek és főiskolák vezetői a finanszírozás 

romlásaként éltek át, és sokan a képzés minőségének hanyatlásának okát látják ebben. 

Összességében a hazai felsőoktatás finanszírozásának terjedelme, szerkezete és hatékonysága 

nagyjából megfelel a fejlett országokban tapasztalható átlagos mértékkel és struktúrával. 

 

A felsőoktatás finanszírozás néhány meghatározó eleme 

 

A felsőoktatás finanszírozásában több szereplő közreműködik. Az állam és a hallgató mellett további 

szereplők a nem állami fenntartók, az adományozók, és nem utolsó sorban a felsőoktatás nem oktatási 

szolgáltatásainak megrendelői. Tőlük származnak a felsőoktatás bevételei. Itt most ezen szereplők, 

illetve források közül csak hármat vizsgálunk először is az állami finanszírozás változásit az elmúl 

évtizedben, majd a tandíjat illetve költségtérítést kitérve a hallgatói támogatások rendszerére is, és 

végül a kutatási bevételeket. 

 

a. Az állami finanszírozás  

 

A magyar felsőoktatás állami finanszírozása – elvileg – teljesítményalapú. Az állam a felsőoktatás 

támogatását részben a képzési szakirány alapján differenciált normatívák szerint folyósítja, részben 

pedig versenypályázatok útján osztja el.  

A hazai felsőoktatás állami finanszírozásának teljesítményelvűre történő átalakítását az 1993. 

évi törvény vezette be. De a jelentős ellenállás miatt lényegében csak 1996 őszén került ténylegesen 

bevezetésre a normatív, illetve képlet szerinti finanszírozás
359

.  

Az 1996 őszén kiadott kormányrendelet 6+2 egyetemi (6 szak és 2 kiegészítő – tanári és 

nemzetiségi) valamint 6+1 főiskolai (6 szak és 1 nemzetiségi kiegészítő) képzési normatívát vezetett 

be. Ugyanakkor a létesítmény-fenntartást nem illesztette a finanszírozási rendszerbe. 

Az 1998-ban alkotott kormányrendelet már képzési és létesítmény-fenntartási együttes 

normatívákat vezet be, szám szerint 7-et, majd 1999-ben már 5-re csökkentették a normatívák számát. 

A 2000 nyarán elfogadott kormányrendelet
360

 immár csak 4 normatíváról rendelkeik, de egyben 

bevezette a teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített oktatók és az államilag finanszírozott 

képzésben részt vevő doktoranduszok létszáma alapján nyújtott támogatási normatívát, valamint az 

agrár és egészségügyi képzésben a gyakorlati normatívákat. Ez utóbbiak nyilvánvalóan az agrár és 

egészségügyi képzés korábbról eredeztethető kondicionális előnyének megtartását célozták. (Könnyű 

belátni, hogy az egészségügyi és az agrár felsőoktatás esetében a hallgatólétszám alig növekedett, 

viszont a jelentősen magasabb oktató- és alkalmazotti létszám, és az itt is érvényesülő bérnövekedések 

hatására egyre magasabb támogatási összegre volt szükség, - ezért kellett az agrár és egészségügyi 

normatívákat sokkal nagyobb ütemben növelni). 

2002-ben, a kormányváltás után, az 50%-os közalkalmazotti béremelés nyomán a normatívák 

számát 5-re növelték, s a teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített oktatók és az államilag 

finanszírozott képzésben részt vevő doktoranduszok létszáma alapján meghatározott támogatás 

normatíváját jelentősen – háromszorosára – emelték, mint ahogy ugyancsak háromszorosára emelték a 

                                                 
359

 A hazai köznyelvben, de sok esetben a szaknyelvben is normatív finanszírozásról szokás beszélni, pedig ez – 

és a közoktatás finanszírozása is – inkább a képletszerinti finanszírozás fogalmának felel meg. 
360

 120/2000. (VII. 7.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján 

történő finanszírozásáról 
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gyakorlati normatívákat is. Az ezt követő 2003-as módosítás annyiban hozott csak újat, hogy a 

finanszírozott hallgatólétszámnál bevezetik a diktált lemorzsolódást
361

. 

2004-ben a normatívák számát 7-re emelték, a minősített oktatók száma után folyósított 

normatívát különválasztották a doktorannduszok száma alapján folyósított normatívától (s ez utóbbit 

differenciálták ttk. és társadalomtudományi szak szerint), s elnevezték tudományos támogatási 

normatívának. Bevezették a fenntartási támogatási normatívák fogalmát, s ide sorolták a gyakorlati 

normatívák átkeresztelésével létrejött hallgatókra vetített kiegészítő fenntartási támogatást, továbbá 

egy az alkalmazottakra vetített fenntartási támogatást, és egy a hallgatókra vetített fenntartási 

támogatást.  

Az új kormány tehát jelentősen átalakította a korábbi finanszírozást – oly annyira, hogy több 

vélemény szerint a 2004-re kialakult rendszer, és rendelete több helyen sértette az akkor érvényes 

felsőoktatási törvényt. Az is egyértelműen látszik, hogy 1999 után a normatív rendszer a szabályzó 

alku nyomán az erős érdekérvényesítő képességű intézmények számára jelentős előnyt biztosított 

(agrár, egészségügyi képzés, természettudományi képzések, stb.).  

Jól érzékelhető, hogy a képletszerinti finanszírozás korábbi elvei válságba kerültek a 2000-es 

évek elejére. Az első probléma, hogy gyakorlatilag nem volt sosem következetes a képletszerinti 

finanszírozás alkalmazása. A minisztérium lényegében sosem nyújtott annyi többlettámogatást, mint 

amennyi a számítás alapján járt volna – és sosem vont el jelentős támogatást azért, mert a számítás 

szerint kevesebbet kellett volna adni. Helyette a bázis finanszírozást alkalmazta, - azaz az intézmények 

költségvetését az előző évi kiadási, és támogatási összegből kiindulva, a bér és dologi kiadásoknak, 

valamint a bevételeknek és a támogatásnak központilag – a költségvetési irányelvekben - előírtak 

szerinti változását tervezte. Majd ezt követően igyekezett úgy módosítani a finanszírozási rendszert (a 

normatívák és a kiegészítő elemek összegét), hogy az előzőek szerint kiszámított intézményi 

támogatások kiadódjanak.   

A felsőoktatás teljesítményelvű finanszírozása tehát 2002-től mondhatni Patyomkin
362

 

finanszírozássá vált, s mind az oktatáspolitika, mind a felsőoktatás csalódott abban. Ugyanis nem 

sikerült a központi költségvetés elemévé tenni, - azaz a felsőoktatás egészének a központi 

költségvetésből való részesedése nem függött sosem sem a hallgatólétszámtól, sem a normatíváktól, - 

tehát nem sikerül általa többletforrásokhoz jutni az egész felsőoktatásnak. A pénzügyi kormányzat 

sohasem fogadta el a képletszerinti finanszírozást – mint ahogy az intézményi gazdasági autonómiát 

sem – ugyanis mindig azzal az igénnyel lépett fel, hogy költséghatékonyságot kikényszerítő mutatókat 

és eszközöket kell érvényesíteni a felsőoktatásban, - s erre ezt a finanszírozást nem tartotta 

alkalmasnak. 

De a képletszerinti finanszírozás addigi rendszere -  a csökkenő számú normatívákkal - nem 

tudott eleget tenni a felsőoktatási intézmények azon elvárásának sem, hogy legyen alapja a karok 

közötti pénzelosztásnak.  

Végül is a 2002-2006-os kormányciklus alatt a felsőoktatás finanszírozás korábbi – 1998 óta 

követett elvei – radikálisan módosultak. A felsőoktatási intézmények piacmodellező (a hallgatói 

létszámtól legalább is elvi szinten függő) finanszírozása helyébe egy alapvetően a piac (a hallgatói 

kereslet) változásaitól védő támogatási rendszer került.  

Az újonnan kialakult finanszírozásban a korábbi finanszírozás képletének egyetlen 

teljesítménymutatója – a hallgatólétszám – mellé, egyre több „változó” került (doktorandusz, 

minősített oktató, alkalmazott), s a normatívák száma is egyre több lett. A finanszírozás változása 
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 A finanszírozott hallgatólétszámot a tényleges létszámnak, nappali tagozat esetén évi 4, esti tagozaton évi 6, 

levelező tagozaton pedig évi 10 %-kal történő csökkentésével kellett kiszámítani.  
362

 A fiatalabb olvasók kedvéért érdemes annyit magyarázatul megemlíteni, hogy  a Patyomkin-falvak (vagy 

Potemkin-falvak) fogalom a 18-19 század fordulóján terjedt el, - és ma is a látszateredmények, a hamis 

propaganda szinonimájaként használjuk. A falvak „névadója” Patyomkin, Grigorij (1739–1791) herceg, 

hadvezér és II. (Nagy) Katalin cárnő kegyeltje, aki a Dnyepper folyón végig hajózó cárnő (és magas rangú hazai 

és külföldi vendégei) megtévesztésére festett kartonból falvakat épített, amelyeket állataikat vidáman legeltető 

elegáns műparasztokkal is benépesített. (Az igazság kedvéért tegyük hozzá, hogy vannak olyan vélemények, 

miszerint egy német diplomata rosszindulatú kitalációjáról van szó, aki a történetet egy hamburgi folyóiratban 

közzétette. Az tény, hogy a valóságban a herceg vállalkozó kedvű és sikeres ember volt, városokat, gyárakat 

alapított, s húsz évig szolgálta Nagy Katalin cárnőt.) 
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egyértelműen a kialakult intézményi pozíciók védelmét, az intézmények finanszírozásának a hallgatók 

létszámának változásától való független biztonságát szolgálta.  

A 2006-ban életbe lépő új felsőoktatási törvény a felsőoktatás finanszírozásnak lényegében 

ugyanazokat az elemeit határozza meg, amelyek a 2004–2005-ös évek alatt kialakultak, tehát: a) 

képzési, b) tudományos célú, c) fenntartói, és az d) egyes feladatokhoz nyújtott támogatásokat (és a 

hallgatói támogatást). A törvény tehát átveszi a 2004-2005-ben kialakult finanszírozás elveit és 

szabályait. A normatívákat ki akarja ugyan vonni az éves alkuból, ezért mellékletben írja elő a képzési 

normatívák arányait
363

. (Ez azonban az alkut nem zárja ki, minden szakirány magasabb finanszírozási 

kategóriába kíván majd átkerülni. ) 

Mind a tudományos, mind a fenntartói támogatás számos ellentmondást tartalmaz.  

A tudományos célú támogatást, a törvény értelmében felerészt a felsőoktatási intézmény kutatási 

eredményei alapján, felerészt pedig az oktatók és kutatók, valamint a doktoranduszok száma és 

teljesítménye alapján kell az intézmények között elosztani
364

. Ehhez képest a végrehajtásról szóló 

Kormányrendeletben már nem esik szó semmilyen kutatási eredményről, kizárólag a létszámokról
365

.  

A fenntartói támogatásnak már a törvény szövege szerint sincs köze az intézmény tényleges 

fenntartási költségeihez, mivel azt az államilag támogatott képzés hallgatóinak és az ettől függő 

alkalmazotti létszám alapján kell kiszámítani. A törvény elő is írja, hogy a fenntartói támogatás 

jogcímen rendelkezésre álló összeg nem lehet kevesebb, mint az adott évben a képzési támogatás teljes 

összegének ötven százaléka. Más oldalról azt is rögzíti, hogy, ha egy intézményben az államilag 

támogatott hallgatók száma csökken, a fenntartói támogatásra rendelkezésre álló összeget a csökkenés 

arányának megfelelően meg kell emelni. 
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 130.§(3) „A felsőoktatásban folyó képzéseket a képzési normatívához való jogosultság tekintetében 

finanszírozási csoportokba kell sorolni. A képzési normatíva éves összegét az e törvény 3. számú mellékletében
 

meghatározott szorzó alkalmazásával kell megállapítani.” 

A 3. számú melléklet alapján a képzési normatíva éves összegének megállapításához rendelt szorzószámok a 

következők (ahol a számítási alap a költségvetési évet megelőző év utolsó munkanapján érvényes legkisebb 

kötelező munkabér (minimálbér) négyszerese): 

finanszírozási csoport alapképzés mesterképzés doktori 

képzés 

felsőfokú 

szakképzés 

szakirányú 

továbbképzés 

első 1 1.75. 2.5. 1. 1. 

második 1.5. 2.625 3.75. 1.5. 1.5. 

harmadik 2.25. 4. - - - 

Osztatlan (egységes) képzés esetén az első három évre az alapképzésre, az ezt követő évfolyamokra a 

mesterképzésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal az eltéréssel az egységes orvosképzés képzési 

támogatása a számítási alap háromszorosa. 

A felsőoktatási intézmény részére járó képzési támogatást a számított hallgatói létszám alapján kell 

meghatározni. A számított hallgatói létszám meghatározásánál egy hallgatóként kell figyelembe venni a teljes 

idejű képzésben résztvevő hallgatót, míg a részidejű képzésben résztvevő hallgatók létszámát kettővel el kell 

osztani.  
364

 131. § „(2) A tudományos célú támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a felsőoktatási 

intézmény milyen kutatási eredményeket ért el, és az e feladatok támogatására rendelkezésre álló összeg ötven 

százalékát ennek figyelembevételével kell a felsőoktatási intézmények között elosztani. 

(3) A (2) bekezdés alapján felosztásra kerülő összeg után fennmaradó összeget a felsőoktatási intézményben 

munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban oktatói és kutatói munkakörben foglalkoztatottak - 

ideértve az államilag támogatott képzésben részt vevő doktorandusz hallgatókat is - létszáma és teljesítménye 

alapján kell elosztani a felsőoktatási intézmények között. A figyelembe vehető oktatói, kutatói létszámot a 84. § 

(5) bekezdésében foglaltak szerint kell meghatározni. 

(4) A tudományos célú támogatás számításának, elosztásának, igénylésének, a felsőoktatási intézmények kutatási 

eredményeinek értékelése és annak alapján történő rangsorolásának a rendjét a Kormány határozza meg.” 
365

 8/2005. (I. 19.) a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról 

szóló Korm. Rendelet  5. § (1) A tudományos támogatás finanszírozása két részből tevődik össze: a) a teljes 

munkaidőben foglalkoztatott oktatók, valamint a kutatók számított létszáma és a mellékletben szereplő 

tudományos normatívák szorzatával megállapított támogatás összege úgy, hogy a teljes munkaidőben 

foglalkoztatott minősített oktató után kétszeres normatívával kell számolni; b) az államilag finanszírozott nappali 

tagozatos doktorandusz hallgatók létszáma és a mellékletben szereplő doktorandusz normatívák szorzatának 

összege. 
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Ráadásul a törvény hosszan sorolja azokat a feladatokat, amelyekhez a normatív támogatáson 

felül pályázati úton hozzá lehet jutni. Mindez jól mutatja, hogy az új felsőoktatási törvény végképp 

fellazította a korábbi években kialakult finanszírozást, s elég jelentős visszalépést jelent a 

versenysemleges, átlátható és kiszámítható finanszírozástól. 

 

A 2007-ben a felsőoktatásról szóló törvény finanszírozási rendszerébe beiktatták az intézményekkel 

kötendő három éves finanszírozási megállapodást
366

. A három éves megállapodás 

teljesítménykövetelményeket rögzít az intézmények felé, amelyekért cserébe lényegében garantálja 

az intézmény támogatásának meghatározó részét. Ugyanakkor mind a teljesítménykövetelmények 

komolysága, mind azoknak az ellenőrzése erősen megkérdőjelezhető.  

Érdemes megnézni azt, hogy a finanszírozás változása mely intézménytípusokat 

hogyan érintett, azaz ki nyert, ki veszített a finanszírozási rendszer változásán. Ehhez a 

2008. évi intézményi költségvetési támogatások szerkezetét hívjuk segítségül, s azt 

vizsgáljuk meg, hogy az egyes intézménye állami támogatásán belül mekkora a képzési 

normatív támogatás aránya (illetve ami nagyjából ugyanez, hogy az intézményi támogatás 

hányszorosa a képzési normatív támogatásnak). A finanszírozás átalakulásán ugyanis 

nyilvánvalóan azok az intézmények nyertek, amelyek állami támogatásában a képzési 

normatíván felüli támogatások a legnagyobb arányt képviselik. 
 

Az egyes állami intézmények illetve intézménytípusok állami támogatásának funkcionális 

szerkezete 2008-ban 

 

 

H
al

g
g

at
ó

 

tá
m

o
g

at
ás

o
k

  

K
ép

zé
si

 n
o

rm
a

tí
v
 

tá
m

o
g
a

tá
s 

T
u

d
o

m
án

y
o

s 
cé

lú
 

n
o

rm
at

ív
 t

ám
o

g
at

ás
 

F
en

n
ta

rt
ó

i 
(a

la
p

) 

tá
m

o
g

at
ás

 

K
ö

zo
k

ta
tá

s 

S
p

ec
 f

el
ad

at
o

k
 

P
P

P
 k

o
n

st
ru

k
ci

ó
h
o

z 

k
ap

cs
o

ló
d

ó
 

tá
m

o
g

at
ás

 (
2

0
0

8
) 

 

KE 12,2% 21,1% 12,7% 15,6% 11,8% 25,1% 1,6% 100% 

NYME 16,1% 29,3% 13,3% 15,5% 13,8% 4,5% 7,6% 100% 

ELTE 19,3% 32,1% 20,0% 15,6% 8,5% 2,1% 2,4% 100% 

PE 22,8% 32,4% 15,3% 14,9% 0,0% 12,2% 2,4% 100% 

SZtIE 18,1% 32,6% 16,5% 15,6% 2,4% 12,0% 2,8% 100% 

BCE 21,7% 33,8% 17,3% 15,1% 0,9% 3,1% 8,1% 100% 

SE 10,7% 34,5% 19,9% 18,2% 2,1% 10,3% 4,2% 100% 

ME 20,0% 34,8% 18,5% 15,6% 2,6% 5,3% 3,2% 100% 

DE 17,3% 36,3% 17,8% 16,0% 5,8% 5,2% 1,7% 100% 

                                                 
366

 „133/A. § (1) Az állami felsőoktatási intézmények központi költségvetési támogatására három éves 

fenntartói megállapodást kell kötni az állami felsőoktatási intézmény és a fenntartó [7. § (4) bekezdés] között. 

A fenntartói megállapodás tartalmazza a felsőoktatási intézmény által meghatározott hároméves időszakra 

vállalt teljesítménykövetelményeket, továbbá az állandó jellegű támogatási részeket, valamint a változó jellegű 

támogatások megállapításának jogcímeit. A változó elemű támogatás évenkénti elszámolási kötelezettséggel 

kerül meghatározásra. 

(2) A fenntartói megállapodásban rögzített állandó jellegű támogatás elemei a következők: 

a) a fenntartói normatíva [132. §], b) beruházásokkal összefüggő szolgáltatás vásárlásához biztosított 

minisztériumi hozzájárulás, c) a normatívákhoz nem köthető intézményi feladattámogatások. 

(3) A változó jellegű támogatások a következők: 

a) hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatások [129. § (1)-(3) bekezdés], b) képzési támogatás [130. §], c) az 

intézmény működését támogató tudományos normatíva [131. § (1) bekezdés], d) közoktatási feladatellátás 

támogatása, e) az egyes speciális feladatokhoz nyújtott támogatás. 

(4) A teljesítménykövetelményeket az intézményi fejlesztési terv alapján az oktatás, a kutatás, a gazdálkodás 

(pénzügyi egyensúly fenntartása, illetve megteremtése, kapacitások kihasználtsága, az államilag támogatott 

hallgatói létszámon belüli részesedés megtartása), az irányítási, szervezeti hatékonyság; más hazai és külföldi 

felsőoktatási intézményekkel, továbbá társadalmi és gazdasági szereplőkkel folytatott nemzetközi, regionális 

együttműködés bontásban, az adott területre jellemző mutatókkal kell meghatározni.” 
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PTE 18,1% 37,7% 18,0% 15,4% 8,2% 1,2% 1,5% 100% 

SZTE 18,0% 38,0% 18,5% 17,5% 6,4% 1,4% 0,2% 100% 

BMGE 20,4% 40,6% 17,8% 14,7% 0,1% 4,0% 2,3% 100% 

SZIE 25,9% 45,3% 14,9% 13,1% 0,0% 0,8% 0,0% 100% 

Összes állami egyetem 18,3% 35,3% 17,7% 15,8% 5,4% 4,9% 2,7% 100% 

Össz állami művészeti intézmény 7,9% 26,4% 14,0% 19,0% 19,8% 12,9% 0,0% 100% 

Összes állami főiskola 21,3% 36,0% 9,5% 17,0% 7,3% 4,2% 4,7% 100% 

Adatok forrása: OKM adatai alapján saját számítás 

 

Hallgatói és ppp támogatás nélküli nösszes támogatás a képzési normatív 

támogatáshoz viszonyítva
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Az egyes állami intézmények illetve intézménytípusok állami támogatásának funkcionális 

szerkezete 2008-ban 

 

Az intézménycsoportokat vizsgálva a művészeti intézmények a legnagyobb nyertesek. Meglepő 

módon az egyetemek alig kapnak relatíve többet, mint a főiskolák.  

Az egyetemek adatait intézményenként nézve először az a szembetűnő, hogy melyik intézmény 

nem nyert a finanszírozási rendszer átalakításán. A Műegyetem és a Közgazdaságtudományi Egyetem, 

a Pécsi és a Szegedi egyetemek meglepő módon a ezek között az intézmények között vannak. A 

nyertesek között ott van az ELTE a Semmelweis, a Nyugat-Magyarországi egyetem, s a legnagyobb 

nyertes a Kaposvári Egyetem. Nem nehéz észrevenni, hogy a nyertesek az agrárképzést folytató 

egyetemek. Az új finanszírozás tehát továbbra sem volt képes megszüntetni a művész és az agrárlobby 

(s részben az orvos lobby) több évtizede működő érdekérvényesítő hatását.   

Végül is a hazai felsőoktatás finanszírozási rendszerének átalakulása a következőkben foglalható 

össze: 

 

• 1990 -1996 intézményfinanszírozás, amely az előző évi bázisra épül, és egyéni alkuk 

egészítenek ki; 

• 1997 – 2000 piacmodellező normatív finanszírozás, amely az előző évi bázisra épül és 

normatíva alkuk határozzák meg;  

• 2001 – 2005 képletszerinti részben piacmodellező részben költségmodellező finanszírozás, 

amely továbbra is az előző évi bázisra épül és normatíva alkuk határozzák meg; 

• 2006 óta képletszerinti részben piacmodellező részben költségmodellező finanszírozás – 

amely elvileg a törvényben meghatározott garantált normatíva növekedésre épül, azonban 

jelentős szerepet játszik benne a hallgatólétszám alku, valamint az újraéledő egyéni támogatás 

alku. Ennek nyomán a régi lobbyk ismét erőre kaptak.  
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Az új felsőoktatási törvény és a fenntartói szerződések nyomán kialakult garantált támogatások abban 

az irányban mozdították el a felsőoktatás támogatási rendszerét, hogy egy a piactól egyre inkább 

védett, a tényleges teljesítmények helyett részint az intézményi önigazolásnak, részint az 

oktatáspolitika szubjektivitásának teret engedő rendszer látszik kialakulni.  

 

 

b. A hallgatói térítések és támogatások 

 

 A tandíj 

 
A hazai felsőoktatásban a tandíjnak igen kalandos története van. A rendszerváltás előtt az 1985. évi 

oktatási törvény
367

 szabályozása a felsőoktatásban a tanulmányi eredménytől függő rendkívül alacsony 

mértékű tandíj megállapítását tette lehetővé. A felsőoktatás új, önálló törvényi szabályozása (1993. évi 

felsőoktatásról szóló LXXX. Törvény) alapján a felsőoktatásban résztvevő hallgatók tandíjat fizettek. 

A törvény eredeti változatában az állami felsőoktatási intézmények feladataik ellátásának, és a 

felsőoktatás fejlesztésének alapvető anyagi feltételeit az állam biztosítja, de a forrásnak részét képezik 

a tandíj és más hallgatói térítések
368

. A törvény szerint a felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók 

tandíjat és egyéb díjakat fizetnek
369

. A jogszabály azt is rögzíti, hogy az állami felsőoktatási intézmény 

a tandíjmentesség, illetve tandíjkedvezmény eseteit és mértékét a kormányrendelet alapján a hallgató 

tanulmányi eredményének és szociális helyzetének figyelembevételével szabályzatában határozza 

meg. A törvény szerint a tandíjfizetésre vonatkozó rendelkezések 1994. szeptember 1-jén léptek volna 

hatályba
370

. 

1994-ben kiegészítették a törvényt, miszerint az állami felsőoktatási intézményekben fizetendő 

tandíjnak esélyegyenlőséget célzó kompenzálását tandíjmentesség, illetve tandíjkedvezmény, a 

hallgatói előirányzatból kormányrendelet szabályai szerint nyújtott hallgatói támogatás, bankok által 

állami garancia mellett adható hallgatói hitel, továbbá a tandíjfizetések meghatározott összegére 

törvényben nyújtott személyi jövedelemadó-kedvezmény biztosítja
371

. A hatálybaléptetés is módosult, 

miszerint „a törvény tandíjfizetésre vonatkozó rendelkezései hatálybalépéséről külön törvény 

rendelkezik.
372

” Tehát a tandíj bevezetése – konkrét bevezetési dátum hiányában – végül is 

elodázódott.  

A tandíjat bevezető külön törvény azután 1995-ben a „Bokros-csomag”
373

 lett, amely 1995 

szeptember 1-jével bevezette a tandíjat, és hatályon kívül helyezte a hitelkonstrukcióra vonatkozó 

előírást
374

 A törvény nyomán kiadott Kormányrendelet havi 2000 forintos alaptandíjat határozott meg, 

amelyhez az intézmények annak négyszereséig terjedő kiegészítő tandíjat állapíthattak meg.
375

 

                                                 
367

 1985. évi I. törvény az oktatásról - (ez a törvény együtt szabályozta az iskolarendszerű képzés valamennyi 

szintjét, és intézményét) 
368

 9. § (1) 
369

 31.§  
370

 125 § (3) 
371

 31. §-(6) 
372

 125 § (3) 
373

 1995. évi (a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló) XLVIII. Törvény 
374

 A törvény 125. § szerint „A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 125. §-a (3) bekezdésének 

helyébe a következő rendelkezés lép: >>(3) A törvény tandíjfizetésre vonatkozó rendelkezései 1995. szeptember 

1-jén lépnek hatályba, egyidejűleg a törvény 31. §-a (6) bekezdésének c) pontja hatályát veszti”. 
375

 A 83/1995. (VII. 6.) - a felsőoktatási intézmények hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk 

fizetendő díjakról és térítésekről szóló - Korm. rendelet 13. § szerint „ (1) A tandíj két részből áll: alap- és 

kiegészítő tandíjból tevődik össze. (2) Alaptandíjat minden hallgatónak kell fizetnie, kivéve a tandíjmentességek 

eseteit. (3) Az alaptandíj összege 1995. szeptember 1-jétől havi 2000 forint. (4) A kiegészítő tandíjat a 

felsőoktatási intézmény Szabályzatában állapítja meg. (5) A kiegészítő tandíj évi összege nem haladhatja meg az 

alaptandíj évi összegének a négyszeresét. 14. § (1) A Szabályzat a hallgatók számának 20%-áig a 
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A tandíjat is érintő következő jelentősebb változás 1996-ban következett be, amikor is 

bevezetésre került az államilag finanszírozott hallgatólétszám valamint a költségtérítés fogalma. A 

módosítás értelmében az államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgató tandíjat, az államilag 

nem finanszírozott képzésben részt vevő hallgató pedig költségtérítést fizet
376

, amely költségtérítés 

lényegében a képzés önköltsége
377

, (de mivel az intézmények nagyobb részénél nem volt, s 

nagyrészükben ma sincs önköltség kalkuláció, lényegében minden intézmény érdekeinek megfelelően 

tért el attól lefelé, vagy felfelé). 

1998-ban a kormányváltást követően a tandíjat eltörölték, ez oly módon történt, hogy a tandíjra 

vonatkozó törvényi hely új bekezdéssel egészült ki, amely az alapképzésben részt vevő hallgatók 

tandíjmentességét biztosította
378

. A törvény módosítás indoklása igen rövid volt: „Az államilag 

finanszírozott felsőoktatási intézményekben 1995-től bevezetett tandíjfizetési kötelezettségről az eltelt 

idő alatt bebizonyosodott, hogy nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A tandíj kötelezővé tétele 

azt eredményezte, hogy sok fiatal szociális okok miatt arra kényszerült, hogy továbbtanulási 

szándékairól lemondjon. A törvény az első diploma ingyenes megszerzéséhez nyújt segítséget
379

, és 

minden további végzettség vagy szakképesítés megszerzésekor a további tanulmányokra kirótt 

díjfizetési kötelezettséget nem kívánja feloldani.” 

Miután a tandíj lényegében a pártok választási harcának tárgyává vált, a következő négy évben a 

tandíj tabutéma lett. A hallgatók által fizetendő díjakról és térítésekről szóló Kormányrendelet 

megtartotta az előző időszak szabályozási elvét, azaz csak a lemaradó hallgatóknak kellett tandíjat 

fizetni
380

. A 2002-2006 kormányzati ciklus lényegében teljes idejére elhúzódott az új felsőoktatási 

törvény megalkotása anélkül, hogy a tandíjkérdés erőteljesebben felvetődött volna. Az új felsőoktatási 

törvényt végül is 2005-ben fogadta el az Országgyűlés
381

, azonban kétszeri Alkotmánybírósági 

érvénytelenítést követően csak 2006-ban lépett életbe. A törvény államilag támogatott és 

                                                                                                                                                         
legrászorultabbak részére, kiemelkedő tanulmányi eredmény esetében alaptandíj-fizetési mentességet vagy 

alaptandíjfizetési kedvezményt határozhat meg.” 
376

 A törvény 31.§ a következő szövegre módosult:„31. § (1) Az államilag finanszírozott felsőfokú képzésben 

részt vevő hallgatók e törvény rendelkezései szerint tandíjat és egyéb díjakat, az államilag nem finanszírozott 

képzésben részt vevő hallgatók pedig költségtérítést és egyéb díjakat fizetnek. (2) A tandíjra, a költségtérítésre és 

az egyéb díjakra vonatkozó szabályokat a) állami felsőoktatási intézmény, valamint nem állami felsőoktatási 

intézményben államilag finanszírozott felsőfokú képzés esetén kormányrendelet keretei között az intézmény 

Szabályzata, b) nem állami felsőoktatási intézményben a felsőoktatási intézmény Szabályzata állapítja meg. (3) 

Az államilag finanszírozott felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók számára a tandíjon felül csak olyan 

igénybe vett szolgáltatásokért állapíthatók meg díjak, amelyek nem kapcsolódnak a képesítési 

követelményekben, illetve a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez. (4) A felsőoktatási 

intézmény a (2) bekezdésben meghatározott keretek között megállapított tandíjat a képzési idő alatt 

Szabályzatában meghatározott módon és mértékben változtathatja meg.”  
377

 Az Ftv 124/E. § szerint „E törvény alkalmazásában: g) költségtérítés: a felsőoktatási intézmény által 

megállapított mértékű, a képzéssel összefüggő (működési, fenntartási célokat is szolgáló) valamennyi költség, 

amely az állam által nem finanszírozott képzésben résztvevőket terheli.” 
378

 31 § (6) „Az államilag finanszírozott felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók közül tandíjmentesség illeti 

meg a kormányrendeletben meghatározott módon: a) az első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben részt 

vevő hallgatót, amennyiben tanulmányait a kormányrendeletben előírt módon teljesíti, b) az első doktori 

képzésben résztvevőket első két tanulmányi évükben, amennyiben a Szabályzatban meghatározott oktatási 

tevékenységet folytatnak, illetve a harmadik tanulmányi évben, c) a kormányrendeletben meghatározott egyéb 

esetekben.” 
379

 A 144/1996. (IX. 17.) Korm. rendelet 1998-as évi módosítása nyomán a tandíj lényegében csak az 

évismétlőkre vonatkozik. 
380

 51/2002. (III. 26.) - az egyetemi és főiskolai hallgatók által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a 

részükre nyújtható egyes támogatásokról szóló – Kormány rendelet 17. § (1) szerint „Tandíj fizetésére 

kötelezhető az az államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú 

továbbképzésben és első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben nappali tagozaton, továbbá az 

első alapképzésben és akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben esti, levelező tagozaton 

tanulmányokat folytató hallgató, aki nem kreditrendszerű képzésben oktatási időszakot ismétel, illetve 

kreditrendszerű képzésben az előző megkezdett félévben nem teljesített 15 kreditpontot.” 
381

 2005. évi CXXXIX. Törvény  a felsőoktatásról 
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költségtérítéses hallgatókról beszél
382

. A törvény végrehajtási rendeletének
383

 még a címéből is 

kimarad a térítés szó (pedig a rendeletben természetesen szabályozzák a kollégiumi díjat is).  

A 2006-tól kezdődő új ciklusban az államháztartás reformja kapcsán került azután újra elő a 

felsőoktatási tandíj bevezetésének kérdése. Az első elképzelések szerint a diploma megszerzését 

követő utólagos képzési hozzájárulásról szóltak, majd fejlesztési részhozzájárulás (FER) elnevezéssel 

merült fel a tandíj bevezetése. Végül is képzési hozzájárulás elnevezéssel kerül be a 2006-os 

kormányváltást követő államháztartási reform kapcsán a felsőoktatási törvénybe. A felsőoktatási 

törvény államilag támogatott és költségtérítéses képzésről szóló szabályozása azzal egészült ki, hogy 

az államilag támogatott hallgató képzési hozzájárulás fizetésére köteles
384

. A törvény külön 

szakaszban szabályozza a képzési hozzájárulást
385

. Ennek nyomán a képzési hozzájárulás összege 

2008 szeptemberétől az alapképzésben 105 ezer, a mesterképzésben 150 ezer forint lett volna évente, 

amely összegtől az intézmények plusz-mínusz ötven százalékkal eltérhettek, de a legjobb tanulmányi 

eredményt elért 15%-nyi hallgató tandíjmentességben részesült volna.  

Az ellenzék azonban a képzési hozzájárulás – azaz tandíj – szakpolitikai problémáját 

nagypolitikai szintre vitte (illetve lényegében az 1998-as választási győzelem egyik tényezőjének 

tételezve azt, ismét nagypolitikai értékvitává emelte). Így a Fidesz és a KDNP népszavazási 

kezdeményezése és aláírásgyűjtése nyomán – és az OVB és az Alkotmánybíróság nem jelentéktelen 

értelmezési vitája után - a képzési hozzájárulás megszüntetése 2008. március 9-én a vizitdíjjal, és a 

kórházi napidíjjal együtt népszavazásra került. A népszavazáson a képzési hozzájárulás eltörlése (is) 

megkapta a szükséges szavazatokat.  

Bár a népszavazási döntés csak 2009.január 1-től lett volna érvényes, a kormány előterjesztésére 

a Parlament a képzési hozzájárulás megszüntetéséhez szükséges törvénymódosításokat 2008 április 1-

jei hatállyal meghozta
386

. 

                                                 
382

 53. § (1) szerint „A felsőoktatási intézményben folyó képzés lehet államilag támogatott vagy költségtérítéses 

képzés. Az államilag támogatott képzés költségeit - ha e törvény másképp nem rendelkezik - az állami 

költségvetés, a költségtérítéses képzés költségeit a hallgató viseli.”  
383

 175/2006. (VIII. 14.) - a felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló - Kormány rendelet 
384

 A 2006. évi LXXIII. törvény (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról) 8. § szerint 

„Az Ftv. 53. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A felsőoktatási intézményben folyó 

képzés lehet államilag támogatott vagy költségtérítéses képzés. Az államilag támogatott képzés költségeinek 

többségét az e törvényben meghatározottak szerint az állami költségvetés, a költségtérítéses képzés költségeit a 

hallgató viseli. Az államilag támogatott alap- és mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgató képzési 

hozzájárulás fizetésére köteles.” 
385

 125/A. § (1) Az államilag támogatott tanulmányokat folytató hallgató - nemzetközi szerződés eltérő 

rendelkezése hiányában - alapképzésben vagy egységes, osztatlan képzésben a harmadik félévtől kezdődően, 

mesterképzésben a teljes tanulmányi idő alatt képzési hozzájárulás fizetésére köteles. A hátrányos helyzetű 

hallgató képzési hozzájárulás fizetésére nem köteles. 

(2) A hallgató által fizetendő képzési hozzájárulás irányadó éves összege alapképzésben a képzési normatíva 

éves összegének megállapításához rendelt szorzószámoknak - az alap- és mesterképzés valamennyi 

finanszírozási csoportja figyelembevételével együttesen számított - számtani átlaga és a költségvetési évet 

megelőző második évre számított, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett nemzetgazdasági bruttó havi 

átlagkereset szorzata eredménye másfélszeresének húsz százaléka, mesterképzésben harminc százaléka. 

(3) A képzési hozzájárulás tényleges összegét a felsőoktatási intézmény állapítja meg, azzal, hogy az irányadó 

összegnél ötven százalékkal alacsonyabb, illetve magasabb mértéket nem határozhat meg. A felsőoktatási 

intézmény a képzési hozzájárulás fizetésére kötelezett hallgatói legfeljebb tizenöt százalékát - a Kormány által 

meghatározott feltételek és szabályok szerint - mentesítheti a képzési hozzájárulás megfizetése alól. A 

felsőoktatási intézmény a mentességet és a tényleges képzési hozzájárulás összegét olyan módon állapítja meg, 

hogy a képzési hozzájárulás intézményi éves bevétele elérje vagy meghaladja a képzési hozzájárulás fizetésére 

kötelezettek létszámának és a (2) bekezdés szerint számított irányadó összegek szorzatának együttes összegét. 

(4) A képzési hozzájárulásból származó bevételnek Kormány által meghatározott mértékét - legalább 

egyharmadát, de legfeljebb felét - a kiemelkedő tanulmányi teljesítményű hallgatók támogatására kell fordítani. 

A fennmaradó részt a szenátus döntése alapján az intézmény fejlesztésére kell fordítani. 

(5) A képzési hozzájárulás fizetésének részletes szabályait a Kormány állapítja meg. 
386

 Az 2008. évi - a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról, a 

vizitdíjra és a kórházi napidíjra vonatkozó törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló - IX. 

törvényben hatályon kívül helyezték a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben többek között a 

fentiekben idézett 53§ (1) bekezdés harmadik mondatát valamint a teljes 125/A§-át. 
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Lényegében tehát visszaállt, s fennmaradt az a sokak által igazságtalannak tartott helyzet, hogy a 

hazai felsőoktatásba két fajta hallgató jár, függetlenül attól, hogy állami, vagy magán intézmény 

hallgatója e: államilag finanszírozott hallgató, aki nem fizet tandíjat, s minden hallgatói támogatásra 

jogosult, és költségtérítéses hallgató, aki a teljes képzési költségét fizet, s nem jogosult hallgatói 

támogatásokra. Ezen csak részben segít az a helyzet, hogy a jogszabályok alapján a legjobb 

költségtérítéses hallgatók bekerülhetnek a legrosszabb államilag támogatott hallgatók helyére
387

. 

2007-ben az összes hallgatón belül a költségtérítéses arány (a 2004-es 50% körüli csúcs) után 

46-47% körül alakult. Tehát az összes hallgató valamivel mint kevesebb része volt költségtérítéses. 

Az összes hallgatólétszámon belül az államilag finanszírozott létszám lényegében a 90-es évek 

második fele óta elég lassan emelkedet, s 2005 óta lényegében stagnált. A költségtérítéses létszám 

viszonyt a 2000-es évek legelejéig intenzíven növekedett, 2004 óta viszont csökkent. Ugyanakkor a 

nappali tagozatos hallgatólétszámon belül lényegesen alacsonyabb költségtérítéses arány, bár – ha 

lassan is – de növekedett, s 2007-ben 21% körül volt. A részidős képzésen belül pedig értelemszerűen 

magasabb a költségtérítéses arány, - bár 2002 óta, a részidős hallgatólétszám csökkenése nyomán – 

csökkent, s 2007-ben 82% körül volt. 

Ha az államilag finanszírozott és a költségtérítéses arányt fenntartónként vizsgáljuk, azt látjuk, 

hogy a költségtérítéses hallgatók aránya az alapítványi intézményeknél a legnagyobb, - és ami 

meglepő, hogy az egyházi intézményeknél a legalacsonyabb. Ez az oktatáspolitika enyhén szólva 

következetlenségét, az egyházi oktatás ellentmondásos (túlpreferált, illetve tabuként) kezelését 

mutatja. 

 

A költségtérítéses hallgatók számának megoszlása a felsőoktatásban az intézmények fenntartói 

szerint (2004-ben és 2006-ban) 

 

 Összes hallgató Állami  Egyházi  Alapítványi és egyéb 

magánintézmény 

2004/2005 

Hallgatók száma összesen (ezer fő) 421  364 23 35 

Ebből állami finanszírozott (ezer fő) 210  189  15 6 

Költségtérítéses arány (%) 50 48 35 83 

2006/2007 

Hallgatók száma összesen (ezer fő) 416 360 24 32 

Ebből állami finanszírozott (ezer fő) 219 196 16 7 

Költségtérítéses arány (%) 47 45 34 77 

 

A hallgatóktól származó tandíj és költségtérítés nagyságáról nincs pontos adatunk
388

. 2007-ben ennek 

nagyságát mintegy 26 milliárd forintra becsülhetjük. 

 

A hallgatóktól származó költségtérítés becsült összege 

 

 Becsült tandíj 

(költségtérítéses 

képzési bevétel) 

Milliárd Ft 

A GDP-hez 

viszonyítva 

(%) 

Az összes 

felsőoktatási 

kiadáshoz 

viszonyítva 

(%) 

Az összes 

felsőoktatási 

intézményi 

bevételhez 

viszonyítva (%) 

2001 15,7 0,103% 6,9% 14,9% 

2003 23,3 0,123% 7,3% 17,3% 

2005 26,7 0,121% 7,6% 15,8% 

2007 25,7 0,101% 6,4% 12,9% 

Megjegyzés:  

A 2001-es adat az ÁSZ „Jelentés a felsőoktatási intézményhálózat integrációjának ellenőrzéséről 2003” anyagból, a 

többi adat az infláció figyelembe vételével és az éves átlagos hallgatólétszám alapján számolt saját becslés. 

 

                                                 
387

 Lásd Ftv 55§ és 59§ valamint 51/2007 (III.26.) Kormányrendelet 29§ 
388

 Az Ász vizsgálatából tudjuk, hogy a Költségtérítéses képzés bevétele 2001-ben 15725 millió forint volt (ÁSZ: 

Jelentés a felsőoktatási intézményhálózat integrációjának ellenőrzéséről 2003) 
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A költségtérítéses hallgatóktól származó bevétel az összes felsőoktatási intézményi bevétel 13-15%-a, 

s az összes felsőoktatási kiadás mintegy 6-7%-át fedezi. Az összeg – s így az arányok is – 2005 óta 

csökkennek, mivel a költségtérítéses hallgatólétszám, mint láttuk azóta csökken. 

 

 A hallgatói támogatások  

 

A 8o-as évek végéig a felsőoktatási hallgatók több címen kaptak állami támogatást (ösztöndíj, 

szociális támogatás, "húspénz", étkezési hozzájárulás stb.), s ezeket külön-külön tervezte a 

minisztérium389. A szociális támogatás elosztása a hallgató szüleiről kiállított 

jövedelemigazolásra és az így megállapított jövedelem-kategóriákhoz központilag rendelt 

támogatási összegekre épült. A rendszer áttekinthetetlen volt: sem a döntéshozók, sem a 

hallgatók nem tudták, mennyit fordít az állam a hallgatók közvetlen támogatására (a 

jövedelemigazolás körüli anomáliákról nem is beszélve).  
Ezért 199o-ben ezekből a támogatási elemekből kialakítottak egy hallgatói támogatási 

normatívát, amelynek az összegét ettől kezdve az éves központ költségvetési törvény állapítja meg. 

Ezt az összeget (államilag támogatott képzésben résztvevő) hallgatólétszámuk alapján - másra fel nem 

használható támogatásként - az intézmények kapják meg, s ott a hallgatók közötti differenciálást az 

intézményi szabályzatok alapján az intézmények hallgatói önkormányzat képviselőinek bevonásával 

végzik, maguk határozva meg a jogcímeket és a differenciálást.  

A hallgató pénzbeli támogatás ilyen átalakítása tulajdonképpen a felsőoktatás normatív 

finanszírozása felé történő elmozdulás első lépése volt. 

Érdemes megemlíteni, hogy 1992-től a felsőoktatási tankönyv- és jegyzetkiadás támogatása is 

normatívvá vált. A minisztérium az ilyen célú pénzeit a hallgatólétszámmal arányosan kezdte eljuttatni 

az intézményekhez. (Ez 1993-ban nagyjából 3 ezer Ft éves összeget jelentett hallgatónként.)  

A hallgatói támogatások rendszere lényegében az 1993-as felsőoktatási törvényben alakult ki, 

amelynek elvein a 2005-ös felsőoktatási törvény is csak viszonylag kis mértékben módosított, - de 

tegyük hozzá, hogy a struktúra változott. Nevezetesen a költségvetési törvényben nevesített hallgatói 

támogatási jogcímek és normatívák szaporodtak: a 90-es évek legelején csak a kollégiumi támogatás 

és a hallgatók pénzbeli normatívája volt ilyen, ami először a tankönyv-, jegyzet támogatási 

normatívával, majd a doktorandusz ösztöndíj normatívával bővült, a 90-es évek végén pedig a 

lakhatási támogatással valamint a kulturális és sporttámogatás, normatívájával egészült ki. A 2005-ös 

felsőoktatási törvény annyiban hozott újat, hogy igyekezett garanciákat teremteni a hallgatói 

támogatások reálértékének megteremtésére
390.

 

                                                 
389

 Az 1989 előtti támogatási rendszerben kormányrendelet határozta meg a tanulmányi eredményhez kötött 

tanulmányi ösztöndíj konkrét összegét, a szociális ösztöndíjra való jogosultságot és az arra szánt intézményi 

keretösszeget valamint az alanyi támogatásként adható támogatás összegét ("húspénzt"), továbbá az étkezési 

hozzájárulás normatíváját. 
390

 A garanciát úgy teremti meg, hogy az egyes hallgatói juttatásokat a nemzetgazdasági bruttó átlagkeresethez 

köti:  

„129. § (1) Az e törvényben meghatározott hallgatói juttatások fedezete a hallgatói juttatásokhoz nyújtott 

támogatás. 

(2) A hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatást az államilag támogatott képzésben részt vevő - a hallgatói 

juttatásokra való jogosultság szempontjából figyelembe vehető - hallgatók létszáma alapján kell megállapítani. A 

hallgatói juttatásokhoz nyújtott normatív hozzájárulásnál figyelembe vehető hallgatói kört és a figyelembe 

vehető létszám megállapításának rendjét a Kormány határozza meg. 

(3) A hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatás összegét oly módon kell meghatározni, hogy 

a) a hallgatói ösztöndíj-támogatás megállapításához rendelkezésre álló, tíz hónapra számított összege érintett 

hallgatónként nem lehet kevesebb, mint a költségvetési évet megelőző második évre számított és a Központi 

Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) által közzétett nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset nulla egész 

nyolctizedszerese, (nulla egész hetvenháromszázadszorosa,) 

b) a kollégiumi támogatás megállapításához rendelkezésre álló, tíz hónapra számított összege érintett 

hallgatónként nem lehet kevesebb, mint a költségvetési évet megelőző második évre számított és a KSH által 

közzétett nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset nulla egész nyolctizedszerese, (nulla egész 

hetvenháromszázadszorosa,) 
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Mára a hallgatói támogatások központi finanszírozási rendszere és az intézményi rendszere is 

ismét (a 80-as végéhez hasonlóan) igen bonyolulttá vált,
391

 mondhatni feleslegesen bonyolulttá vált.  

 

Hallgatói juttatások alakulása
392

 

 
Év Hallgatói 

normatíva 

Doktori képzés 

hallgatói 

normatívája 

Diákotthoni 

elhelyezés 

normatívája 

Lakhatási 

támogatás 

Tankönyv- és 

jegyzet-

támogatás** 

1991 48,9     

1992 60,1    1,5 

1993 65,0    3,0 

1994 65,0 168,0   3,0 

1995 65,0 216,0   3,0 

1996 65,0 348,0   6,0 

1997 65,0 348,0   6,0 

1998. 70,0 408,0 30,0 12,0 6,0 

1999. 70,0 468,0 33,0 33,0 7,0 

2000. 70,0 540,0 33,0 33,0 7,0 

2001. 70,0 612,0 33,0 33,0 7,0 

2002. 78,4 660,0 33,0 33,0 7,0 

2003. 91,0 950,4 33,0 33,0 7,0 

2004. 91,0 950,4 50,0 50,0 7,0 

2005. jan. 1-aug. 31. 91,0 1012,2 50,0 50,0 7,0 

2005. szept. 1-dec. 31. 91,0 1012,2 80,0 60,0 7,0 

2006. jan. 1-aug. 31. 91,0 1012,2 80,0 60,0 7,82 

2006. szept. 1- 116,5 1092,6 116,5 60,0 11, 65 

2007 116,5 1092,6 116,5 60,0 11,65 

2008 119,0 1116,0 116,5 60,0 11,9 

** 2006 évtől a sport és kulturális tevékenység normatívájával együtt (Forrás: OKM) 

 

A hallgatói támogatások összege és e támogatások reálértéke valamint a felsőoktatási kiadásokon 

belüli aránya is a 2000-es éveket követően folyamatosan növekszik. Mára az összes felsőoktatási 

kiadásnak megközelítette a 10%-át
393

.  

                                                                                                                                                         
c) a lakhatási támogatáshoz rendelkezésre álló tíz hónapra számított összege érintett hallgatónként nem lehet 

kevesebb, mint a költségvetési évet megelőző második évre számított és a KSH által közzétett nemzetgazdasági 

bruttó havi átlagkereset nulla egész négytizedszerese, (nulla egész harminchatszázadszorosa) 

d) a doktorandusz ösztöndíj tizenkét hónapra számított összege nem lehet kevesebb, mint a költségvetési évet 

megelőző második évre számított és a KSH által közzétett nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset hét egész 

öttizedszerese, (hat egész nyolcvankilencszázadszorosa) 

e) a tankönyv- és jegyzettámogatásra, sport- és kulturális tevékenységre fordítható összeg nem lehet kevesebb, 

mint a költségvetési évet megelőző második évre számított és a KSH által közzétett nemzetgazdasági bruttó havi 

átlagkereset nulla egész nyolcszázadszorosa( két egész tizenegyszázadszorosa)” 

Hozzá kell tenni, hogy az Ftv 2007-es módosítása csökkentette a szorzószámokat (ezek az új szorzók 

szerepelnek a zárójelben) 
391

 A következő jogcímek vannak: 

a) tanulmányi ösztöndíj, b) szociális ösztöndíj:ba) rendszeres szociális ösztöndíj, bb) rendkívüli szociális 

ösztöndíj, bc) lakhatási támogatás, bd) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi rész, 

c) intézményi szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíj, d) doktorandusz ösztöndíj, e) köztársasági ösztöndíj, f) 

terepgyakorlati ösztöndíj, g) egyéb, a felsőoktatási intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatározott 

ösztöndíj, h) tankönyv- és jegyzettámogatás, i) a jegyzet-előállítás támogatása, j) elektronikus tankönyvek, 

tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése, k) a sporttevékenység támogatása, 

l) a kulturális tevékenység támogatása, m) kollégium fenntartása, n) kollégiumi férőhely bérlése, o) a hallgatói 

önkormányzat működésének támogatása, p) a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja. 
392

 Köztársasági ösztöndíj, valamint 2006-ig a kulturális és sporttámogatás nélkül (a teljes hallgatói 

előirányzathoz képes a kettő együtt kb. 2 %-ot tesz ki) 

Adatok forrása az adott évi költségvetési törvények 
393

 A felsőoktatási kiadásokat gyakran vizsgálják az OEP kiadások nélkül. Az OEP a felsőoktatási intézmények 

orvos karainak klinikai tevékenységét finanszírozza. (A felsőoktatási intézmények OEP-től származó bevételei a 
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A hallgatói támogatások aránya a GDP-hez és az összes felsőoktatási kiadáshoz 

viszonyítva 2001-2007 

 

 
Hallgatói támogatások összege 

(milliárd Ft) 
A GDP arányában (%) 

Felsőoktatási kiadások (BM és HM 

nélkül) arányában (%) 

2001 16,6 0,109% 5,9% 

2002 17,1 0,100% 5,6% 

2003 22,1 0,117% 6,9% 

2004 25,5 0,123% 7,6% 

2005 27,3 0,124% 7,7% 

2006 30,8 0,129% 8,0% 

2007 36,6 0,144% 9,1% 

A Hallgatói támogatások összege adatok forrásai:  

 1998-2005. évi adatok: Oktatás 2002-2006 Az oktatás és a kutatás-fejlesztés finanszírozása OKM Gazdasági 

Helyettes Államtitkár - Közgazdasági Főosztály Budapest 2006 - kézirat 

 2006 és 2007. évi adatok: Adatok és számítások az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2007. évi költségvetésének 

megalapozásához OKM Budapest 2006. július – kézirat 

 A Felsőoktatási kiadások esetében a viszonyítási alap a költségvetési törvények felsőoktatási célú (intézményi és 

fejezeti) kiadási (saját számítás) 

 

A hallgatói támogatások jelenlegi rendszere számos problémával küszködik: 

 

 A hallgatói támogatások intézmények közötti elosztása kizárólag a hallgatólétszámtól függ, - 

miközben nyilvánvaló, hogy igen jelentősen eltér az egyes intézmények hallgatóinak szociális 

helyzet szerinti rekrutációja. 

 A hallgatói támogatások intézményen belüli, karok közötti elosztása is általában mechanikus, 

kizárólag a hallgatói létszámtól függ, miközben itt is nyilvánvaló, hogy igen eltérő az egyes 

karok hallgatóinak szociális helyzet szerinti rekrutációja 

 Az elosztásban a tanulmányi teljesítmény játszik meghatározó szerepet, azaz a támogatások 

legalább fele a tanulmányi teljesítmény szerint kerül elosztásra – miközben nyilvánvaló, hogy 

az egyes karokon ugyanazon tanulmányi teljesítmény eléréséhez más-más erőfeszítés 

szükséges, tehát a tanulmányi eredmény mint elosztási elv hangsúlyozása lényegében hamis 

teljesítményelvet helyez előtérbe. Más oldalról az is közismert, hogy a tanulmányi 

eredmények erősen függenek a szociális háttértől, tehát a tanulmányi teljesítményt előtérbe 

helyező elosztási elv éppen a szociálisan hátrányos helyzetűeket hozza kedvezőtlenebb 

pozícióba. 

 A tanulmányi teljesítményre épülő elosztás mellett felhozott két alapvető érv egyike az, hogy 

ez jól mérhető miközben a szociális helyzet nem, a másik érv pedig azt hangsúlyozza, hogy a 

tanulmányi teljesítmény ösztönzése az oktatás minősége szempontjából fontos. Mindkét érv 

vitatható, ugyanis éppen a fentiekben elmondottak bizonyítják, hogy a tanulmányi eredmény 

látszólagos jól mérhetősége mögött számos teljesítménybizonytalanság van. És az is vitatható, 

hogy a hallgatók tanulmányi eredményét csakugyan pénzzel ösztönöznie kell-e az államnak. 

Hiszen a tanulás a hallgató érdeke, a hallgatónak lesz belőle haszna. Ha egyáltalán 

azonosulunk azzal, hogy az államnak kell valamiért a tanulók eredményeit díjazni, akkor is 

legfeljebb azt lehet elfogadni, hogy van egy tanulmányi eredmény minimum, amely alatt nem 

kaphat egyetlen hallgató sem támogatást.  

 A jelenlegi rendszerben a szociális célú támogatások esetlegesek, nem kiszámíthatóak.  

 A hallgatók pénzbeli támogatásának elosztása egy hallgatói oligarchiának jelentős hatalmat és 

biztos apanázst jelent.  

 A kívülállóknak, kívülről jövőknek viszont egy nem igazán kiszámítható, nem átlátható 

támogatást nyújt a rendszer. A felsőoktatási intézménybe jelentkező tanulók számára a 

jelenlegi rendszer nem átlátható, sőt kimondottan riasztó.  

                                                                                                                                                         
2000-es évek elején 120-130 milliárd forint körül alakultak évente). Ha az OEP bevételéek és kiadások nélkül 

vizsgáljuk a hallgatói támogatások arányát, akkor azok arány 2007-ben 12 % felett van. 
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Rendkívül fontos lenne a hallgatói támogatási rendszer szociális jellegének erősítése, s 

nélkülözhetetlen lenne a kiszámíthatóság, az átláthatóság megteremtése.  
 

 A diákhitel 

 

A hallgatói támogatás fontos eleme a 2000-es évek elején bevezetett diákhitel, amely egy államilag 

koordinált és kondicionált hitel
394

. A Diákhitel Központ Zrt tulajdonosa a magyar állam.
395

 

A hitelt kezdetben csak államilag finanszírozott hallgatók vehették igénybe 35 éves korukig a 

tanulmányaik „normál” ideje alatt. 2006-ban a korhatárt 40 életévre emelték. A felvett összeg 

visszafizetése kamataival a munkába állás után történik, oly módon, hogy az évi kereset 6 %-át a hitel 

teljes törlesztéséig levonják (illetve költségtérítéses hallgató esetében, aki a maximális hitelösszeget 

vette fel 8%-át). A rendszer igen strukturált a kedvezőtlen munkapiaci helyzet kezelését illetően 

adható visszafizetési könnyítéseket illetően. 

 

A diákhitel maximálisan felvehető összege 2001-2008 

 
Év Felvehető maximális összeg havonta (félévente 5 hónapra, évente 10 hónapra) 

2001/2002 21.000 

2002/2003 25.000 

2005/2006 30.000 

2006/2007 30.000 – államilag támogatott hallgató estén 

40.000 – költségtérítéses hallgató esetében 

2008/2009 40.000 – államilag támogatott hallgató estén 

50.000 – költségtérítéses hallgató esetében 

 

A hitel bevezetésekor a kamat 9,5% volt majd 2004-2005 években elérte 11,95%-ot, ezt követően 

ismét csökkent, 2008 szeptemberében 9,5% , 2009 januárban 11% volt. Az összes felsőoktatási 

hallgató mintegy 20%-a veszi igénybe a hallgatói hitelt. 2008-ig mintegy negyed millió hallgató vett 

fel 153 milliárd forint hitelt. 

 

A hitelben részesültek 
 

 Összes 

felsőoktatási 

hallgató 

Az adott évben hitelt felvevők 

száma és aránya az összes 

hallgatóhoz  

Diákhitelben 

részesült hallgatók 

összesített száma 

A hallgatók által igénybe vett 

diákhitel összesített volumene (millió 

Ft) 

2001 349301 70355 20% 84416 15100 

      

2005 424161 92275 22% 210340 106918 

2006 416348 95023 23% 234161 131344 

2007 397704 84001 21% 253149 153602 

                                                 
394

 A diákhitel rendszerét a 119/2001 (VI. 30.) Kormány rendelet hozta létre. Majd 23006-ban ezt a jogszabályt a 

86/2006 (IV.12.) Kormány rendelet váltotta fel. 
395

 „Az Oktatási Minisztérium 2001. április 27-én alapította az egyszemélyes zártkörű működési formájú DHK-

Szervezési Rt.-t. A tulajdonosi jogokat ekkor az Oktatási Minisztérium gyakorolta. 2001. augusztus 16.-án a 

Postabank és Takarékpénztár Rt. megvásárolta a Kincstári Vagyonigazgatóságtól a Diákhitel Központ Rt. teljes 

részvénycsomagját, ezzel 100%-os tulajdonossá vált. 2001. december 5.-én a Magyar Fejlesztési Bank Rt. 2 Mrd 

Ft értékben tőkét emelt a Diákhitel Központ Rt-ben, amely alapján 66,66%-nyi tulajdonrészt szerzett a Társaság 

részvényei felett. 2002. december 30.-án a Magyar Állam megvásárolta a Diákhitel Központ Rt. teljes 

részvénypakettjét. A Kincstári Vagyonkezelési Igazgatóság és a Pénzügyminisztérium között létrejött 

vagyonkezelői szerződés alapján a tulajdonosi jogokat a Pénzügyminisztérium gyakorolja. A Magyar Állam 

képviseletében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét 2008. január 1-től a Magyar Nemzeti  

Vagyonkezelő Zrt. Gyakorolja” (Diákhitel honlap: cégtörtének: 

http://www.diakhitel.hu/cegtortenet.php?cmssessid=Tb2f2c5b5f72111a128dff5adab7159b1cdbd5e9b36fc10ab90

335f3729a602e) 
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Forrás:  Hallgatói hitelrendszer Magyarországon 2007/2008. tanév Diákhitel Központ Zrt. 
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Diákhitel kamata Jegybanki alapkamat

 
 

A diákhitel kamatának és a jegybanki alapkamat alakulása 

 
A diákhitel javította a továbbtanulás lehetőségeit, úgy is fogalmazhatunk, tovább növelte a 

felsőoktatás iránti keresletet, amelyet a tandíj eltörlése is növelt. 

A Magyar Gallup Intézet 2002. február második felében vizsgálatot végzett egyetemisták és 

főiskolások körében a diákhitellel annak megítélésével kapcsolatban. A vizsgálat megállapította, 

többek között, hogy „a diákhitelt felvevők közül a legtöbben azt nevezték meg döntésük indokaként 

hogy ez megoldást jelent megélhetési nehézségeire valamint segítséget a családjuknak továbbá hogy a 

hitel segítséget nyújt az önállósodáshoz is. Sokan említették még indokként azt is hogy a hitelt jó 

befektetésnek tekintik a kedvező kamatok és feltételek miatt….Az egyetemisták és főiskolások 92 

százaléka (!) úgy látja hogy a diákhitel révén javultak a magyar diákok tanulási és életlehetőségei ezen 

belül 28 százalék egyenesen úgy véli hogy ez a javulás jelentős mértékű.” (Magyar Gallup Intézet 

2002) 

Mindamellett nélkülözhetetlen lenne a hallgatói támogatási és a diákhitel-rendszer egységes 

rendszerbe foglalása. 

 

c. A felsőoktatás kutatási bevételei 

 

A felsőoktatási szféra bevételei – abba beleértve az OEP-től származó bevételeket is 2001-2008 

időszak alatt 42,5% és 48,7% között alakultak. OEP bevétel nélkül az intézményi bevételek 20 % 

körül alakultak (30 és 13 % között ingadozva). 

 

A központi költségvetés felsőfokú oktatási címeinek (HM,BM nélkül) kiadási és bevételei 

2001-2008 
Millió Ft 

 Kiadások Bevételek Bevétel aránya Támogatás 

2001 226439,5 105599,8 46,6% 120839,7 

2002 239927,3 109645,8 45,7% 130281,5 

2003 317975,3 135058,6 42,5% 182916,7 

2004 335056,2 154514,8 46,1% 180541,4 

2005 353428,6 169221,0 47,9% 184207,6 

2006 383717,0 186809,0 48,7% 196908,0 

2007 404202,1 199530,4 49,4% 204671,7 

2008 416858,6 200441,8 48,1% 216416,8 
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Forrás: az adott évi központi költségvetési törvény alapján leválogatva  

 

A hallgatóktól származó bevételek és az OEP bevételek mellett a K+F bevételek tekinthetők a 

legfontosabb, legfrekventáltabban figyelt bevételek közé a felsőoktatási intézmények esetében. A 

hazai felsőoktatás K+F bevételei 2005-ben mintegy 21 milliárd forintot tettek ki, ami az összes 

felsőoktatási intézményi bevétel valamivel több mint 12%-ot tett ki. 

 

A felsőoktatási intézmények kutatási bevételei 1995-2005 

 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Hazai K+ pályázatok 3073 3375 5065 5375 5311 4514 6928 10471 11042 13031 14431 

Külföldi K+F pályázatok 525 788 918 925 1008 1173 1158 1465 1499 2189 2801 

K+F megbízások 948 959 1276 1641 1563 1792 1952 2077 1945 2667 3655 

Összes K+F bevétel a 

felsőoktatási 

intézményekben (millió Ft) 4546 5122 7259 7941 7882 7479 10038 14013 14486 17887 20887 

A GDP-hez viszonyítva 0,08% 0,07% 0,08% 0,08% 0,07% 0,06% 0,07% 0,08% 0,08% 0,09% 0,09% 

Forrás: Kutatás, fejlesztés, pályázatok és programok a felsőoktatásban. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Jelentése a 

2006. évről OKM Tudománypolitikai Főosztálya Budapest, 2008. január 

 

A K+F pályázatok fajlagos bevételét elemezve jól látszik, hogy a külföldi kutatási, fejlesztési 

pályázatok lényegesen magasabb bevételt hoznak fajlagosan, mint a hazai pályázatok, vagy a 

megbízások. Más oldalról az is jól látszik, hogy 2000 óta a hazai kutatási, fejlesztési pályázatok 

esetében is jelentősen növekedett a fajlagos bevétel. Ez magyarul azt jelenti, hogy jelentősen 

növekedett a nagy pályázatok aránya. 

A hazai felsőoktatás K+F bevételei tehát az összes kiadás kb 5%-át teszik ki, s ennek:  

•  kétharmadát két egyetem adja: a BMGE és a DE,  

•  90%-át pedig 10 egyetem adja.  

•  a gazdasági szférától származó kutatási, fejlesztési megbízások 90%-a 10 egyetemre fut. 

 

Az adatokból nyilvánvaló, hogy a hazai palettán igen kevés egyetem tekinthető kutató egyetemnek, ha 

egyáltalán valamelyik is annak tekinthető. Ha a „kutató egyetemség” ismérveként azt tekintjük, hogy 

bevételeinek jelentős hányada a kutatásból származik, akkor azt mondhatjuk, hogy Magyarországon 

nincs kutatóegyetem. Ugyanis a legmagasabb un. költségvetésen kívüli (azaz külföldről és megbízási 

szerződési keretében) szerzett K+F bevétel aránnyal a BME rendelkezik. Esetében ez a bevétel az 

összes kiadásnak mintegy 8-10%-a, az összes bevételnek pedig 16-18%-a. A második helyen álló 

Debreceni Egyetem esetében ugyanez 3-4% illetve 5-6%.  

 

 Befejezés helyett 

 

A hazai felsőoktatás finanszírozásának tendenciáit abban lehet összefoglalni, hogy az jelentős 

mértékben közeledett mind a finanszírozás sajátosságait, mint hatékonyságát tekintve a fejlett 

(kontinentális európai) országokéhoz.  

Ugyanakkor szervezeti és vezeti rendszere jelentősen elmarad a Nyugat-európai trendtől.  

Végül is a hazai felsőoktatás felzárkózása a fejlett világhoz ugyanolyan ellentmondásos, mint az 

egész országé.  

A korszerűsítési tendenciák a nagy lobbycsoportok érdekein csorbulva tudnak csak érvényre 

kerülni. Kérdés, hogy ez engedi-e a hazai felsőoktatás versenyképességét fejlődni. 
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14. Félúton Bolognába, avagy a kétszintű képzés (előzetes) 

fogadtatása396 
 

2009 elejére a kétlépcsős képzés bevezetése már jelentősen előrehaladt Magyarországon, olyannyira, 

hogy az ezt megelőző évben megkezdődtek a mesterképzések is (bár még nem voltak alapképzésben 

végzettek, tehát a jelentkezők a korábbi képzés végzettjeiből kerültek ki).  

Ebben az írásban áttekintjük a kétszintű képzés bevezetésének helyzetét, s annak eddigi 

tapasztalatait. A kérdés több metszetével foglalkozunk itt, részint a bevezetés problémáival, részint a 

bevezetés szükségességével egy korábbi elemzésre
397

 építkezve, részint pedig a vállalatok 

véleményével. Mindkettő egy-egy kutatáshoz kapcsolódik. Az első a Hrubos Ildikó által vezetett 

kutatás részeként készült elemzés néhány tanulságára épül
398

, a másik egy most folyó saját kutatás
399

 

keretében készült empirikus vizsgálatra támaszkodik, amely többek között a gazdaság szereplőinek 

véleményét igyekszik feltárni a kétciklusú képzésről, annak ismertségéről, a vállalati elvárásokról. 

 

A kétciklusú képzés jogi kereteinek megteremtése 

 

A kétciklusú képzést először – kényszerűen - az 1993. évi felsőoktatási törvény 2005. évi 

módosítása
400

 iktatta törvénybe, ugyanis az új felsőoktatási törvény elfogadása az elképzelésekhez 

képest jelentősen elhúzódott. A törvénymódosítás a felsőoktatási törvény a felsőoktatási képzés 

szintjeinek és formáinak korábbi meghatározása mellé, s annak változatlanul hagyásával egy új 

szakaszban bevezette a kétciklusú képzést: az alapképzést és a mesterképzést
401

. A szabályozás 

értelmében „Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az 

alapfokozat az első felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. Az 

alapképzésben szerzett szakképzettség jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére 

jogosít. Az alapképzés képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen 

szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. A gyakorlatigényes alapképzési szakokban egy 

félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlatot kell szervezni. Az összefüggő szakmai gyakorlat 

teljesítése feltétele a záróvizsgára bocsátásnak. Az alapképzésben legalább száznyolcvan kreditet - 

összefüggő szakmai gyakorlat esetén legalább kettőszáztíz kreditet - kell és legfeljebb kétszáznegyven 

kreditet lehet teljesíteni. A képzési idő legalább hat, legfeljebb nyolc félév.
402

” 

A mesterképzéssel kapcsolatban a jogszabály így fogalmaz, hogy a: „mesterképzésben 

mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat a második felsőfokú 

végzettségi szint. A mesterképzés képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen 

szakképzettség szerezhető a mesterképzésben. A mesterképzésben szerzett szakképzettség 

                                                 
396

 A K 72177 számú (A hazai felsőoktatás gazdasági integrációja című) OTKA kutatás (témavezető Polónyi 

István) keretében készült tanulmány, amely első változata Pusztai Gabriella – Rébay Magdolna (szerk.): Kié az 

oktatáskutatás? Tanulmányok Kozma Tamás 70. születésnapjára Csokonai Könyvkiadó 2009 Debrecen kötetben 

jelent meg. 
397

 Polónyi István (2007b): 
398

 A Hrubos Ildikó által témavezetett (A magyar felsőoktatás szerkezetének és finanszírozási rendszerének 

átalakulása a lineáris képzési modellre történő áttérés során című) OKTK kutatás 
399

 A már említett K 72177 számú OTKA kutatás (témavezető Polónyi István) keretében készült empirikus 

kutatás 
400

 2005. évi CVI. Törvény a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról (2005 október 13). 
401

 1993. évi LXXX. törvény 87/A. § (1) A felsőoktatás egymásra épülő, felsőfokú végzettségi szintet biztosító 

képzési ciklusai: a) az alapképzés, b) a mesterképzés, c) a doktori képzés. 

(2) Az alap- és mesterképzést egymásra épülő ciklusokban, osztott képzésként, illetve jogszabályban 

meghatározott esetben egységes, osztatlan képzésként lehet megszervezni. A ciklusokra bontott, osztott és az 

egységes, osztatlan képzések szerkezetét a Kormány határozza meg. 

(3) A felsőoktatás keretében - az (1) bekezdésben foglaltak mellett - felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító 

képzésként a) felsőfokú szakképzés, b) szakirányú továbbképzés is szervezhető. 
402

 87/B (5) 
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jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít. A mesterképzésben … legalább 

hatvan kreditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább két, 

legfeljebb négy félév.
403

” 

A törvénymódosítás egyben a felsőoktatási törvénynek a Kormány a felsőoktatással kapcsolatos 

feladatai körében új feladatokat iktatott, amelyek közül témánk szempontjából a legfontosabb az hogy 

a Kormány „szabályozza a … többciklusú képzés rendjét, az osztott és az osztatlan képzések 

szerkezetét, a képesítési keretet, az alap- és mesterképzés képzési területeit, képzési ágait, szakjait, az 

azokhoz rendelt kreditek számát, valamint az indítással összefüggő eljárási rendet, továbbá a külső, 

nem felsőoktatási intézményi keretek között folyó gyakorlati képzés képzési idejét.”
404

 

A törvénymódosítás a fentiekkel összefüggésben a kiadott okleveleket is szabályozza
405

. 

Az új 2005. évi felsőoktatási törvény
406

 szó szerint veszi át a fenti szövegeket. A 11 §-ban a 

korábbi 87/A szakasz szövegét
407

, a 32 § pedig a korábbi 87/B §-ban írottakat
408

. Az új törvény 

valamivel pontosabban azonosítja a Kormány feladatait:. „A Kormány határozza meg a) az alap- és 

mesterképzés képzési területeit, képzési ágait, szakjait, az azokhoz rendelt kreditek számát, valamint 

az indítással összefüggő eljárási rendet, továbbá azokat a szakokat, amelyekben külső, nem 

felsőoktatási intézményi keretek között folyó gyakorlati képzést kell szervezni, b) a felsőfokú 

szakképzés szervezésének rendjét, c) a doktori fokozat megszerzésének feltételeit, a doktori iskola 

létesítésének eljárási rendjét.”
409

  

A törvény ide vonatkozó részei is jól tükrözik, hogy a törvény elfogadtatása során a miniszter 

esetenként komoly kompromisszumokra kényszerült. Ugyanis a többciklusú képzés rendjének, a 

                                                 
403

 87/B.§ (6) 
404

 72.§ s) 
405

 87/F. § (1) A Magyarországon kiadott oklevelek által tanúsított végzettségi szintek angol nyelvű jelölése: 

a) alapfokozat „Bachelor” vagy „baccalaureus” (rövidítve: BA, BSc), 

b) mesterfokozat „Master” vagy „magister” (rövidítve: MA, MSc). 

(2) A mesterfokozattal rendelkezők az oklevelük által tanúsított szakképzettség előtt az „okleveles” megjelölést 

használják (okleveles mérnök, okleveles közgazdász, okleveles tanár stb.). 

(3) Az orvosok, a fogorvosok, az állatorvosok, a jogászok oklevele doktori címet tanúsít. Ezek rövidített jelölése: 

dr. med., dr. med. dent., dr. vet., dr. jur. 

(4) A doktori képzésben szerezhető oklevél által tanúsított tudományos fokozat a „Doctor of Philosophy” 

(rövidítve: PhD), a művészeti képzésben „Doctor of Liberal Arts” (rövidítve: DLA). 
406

 2005. évi CXXXIX. Törvény a felsőoktatásról 
407

 11. § (1) A felsőoktatás egymásra épülő, felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzési ciklusai: 

a) az alapképzés, b) a mesterképzés, c) a doktori képzés. 

(2) Az alap- és mesterképzést egymásra épülő ciklusokban, osztott képzésként, illetve jogszabályban 

meghatározott esetben egységes, osztatlan képzésként lehet megszervezni. A ciklusokra bontott, osztott és az 

egységes, osztatlan képzések szerkezetét a Kormány határozza meg. 

(3) A felsőoktatás keretében - az (1) bekezdésben foglaltak mellett - felsőfokú végzettségi szintet nem 

biztosító képzésként a) felsőfokú szakképzés, b) szakirányú továbbképzés is szervezhető. 
408

 2005. évi CVI. Törvény 32 § (5) „Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség 

szerezhető. Az alapfokozat az első felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. 

Az alapképzésben szerzett szakképzettség jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít. 

Az alapképzés képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni 

az alapképzésben. A gyakorlatigényes alapképzési szakokban egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlatot 

(a továbbiakban: összefüggő szakmai gyakorlat) kell szervezni. Az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése 

feltétele a záróvizsgára bocsátásnak. Az alapképzésben legalább száznyolcvan kreditet - összefüggő szakmai 

gyakorlat esetén legalább kettőszáztíz kreditet - kell és legfeljebb kétszáznegyven kreditet lehet teljesíteni. A 

képzési idő legalább hat, legfeljebb nyolc félév. 

(6) A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat a 

második felsőfokú végzettségi szint. A mesterképzés képzési. és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy 

milyen szakképzettség szerezhető a mesterképzésben. A mesterképzésben szerzett szakképzettség jogszabályban 

meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít. A mesterképzésben - figyelembe véve a (7) bekezdésben 

meghatározottakat - legalább hatvan kreditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. A képzési 

idő legalább két, legfeljebb négy félév”. 
409

 32.§(11) 
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képesítési keretnek, a képzés indítási eljárásának meghatározására vonatkozó szabályozási jogköreit 

csak a Magyar Rektori Konferenciával egyetértésben gyakorolhatja
410

. 

 

A bevezetés nehézségei 

 

2005 végére tehát megteremtődtek a kétciklusú képzésre történő átállás jogi feltételei. Ennek nyomán 

az alapképzési szakok létesítése 2006-ra nagyjából minden szakterületen megtörtént, s 2007-től 

lényegében Magyarország átállt a kétciklusú képzésre. A miniszter és helyettesei sikertörténetről 

beszéltek. 

„Magyar Bálint történelmi jelentőségűnek nevezte az új oktatási koncepció törvényi hátterének 

megalkotását. A törvény létrejöttének háttere, hogy Magyarország csatlakozik az Európai 

Felsőoktatási Térséghez, és 2006-tól bevezetik az angolszász típusú képzési formát, melynek 

legnagyobb előnye, hogy egyesíti a tömegképzés és az elitképzés igényeit, illetve nagymértékben 

megkönnyíti a hallgatói mobilitást….” A felsőoktatási „helyettes államtitkár beszámolt a bergeni 

konferencia eseményeiről. A Bologna Koordinációs Testület részletes jelentést készített a 2003-2005 

közötti időszakra kitűzött prioritások megvalósításáról (minőségbiztosítási rendszer kialakítása, 

kétciklusú képzés megvalósítása, oklevelek és tanulmányi idők elismerése). Pozitívan értékelték 

hazánk csatlakozási lépéseinek előrehaladását, "nagyon jól teljesített" értékelést kaptunk.”
411

  

Ezt követően azonban módosult ez a teljesen pozitív kép. Úgy tűnik, a bolognai képzés 

bevezetésében nem egy minisztériumi vélemény szerint is kicsit „túl jó tanulók” voltunk. Lényegében 

feltételek nélkül, a korábbi képzés figyelmen kívül hagyásával s ilyen rövid átmenettel az „Európai 

felsőoktatási térség” országai közül csupán három-négy ország vezette be a kétciklusú képzést. A 

bevezetés kapkodására jellemző, hogy miközben az alapszakok létesítését sikerült 2006-ra nagyjából 

befejezni, és lényegében mindenhol elindult a képzés, ugyanakkor a mesterszakok létesítése igencsak 

elmaradt, alig volt néhány szakterület, ahol 2006-ra sikerült mester szakot indítani. Tehát a hallgatók 

úgy jelentkeztek a 2006-ben induló BSc szakokra, hogy lényegében senki nem tudta, hogy milyen 

mester szakokon tanulhat majd tovább. 

Az általános vélekedés szerint a képzések kialakítása során a munkaerőpiac, a gazdasági szféra 

véleményét nem kérték ki, - a munkaadók az egész alapképzés-mesterképzés átalakításról lényegében 

semmit nem tudnak, - miközben egy-két év múlva kezdenek kilépni a BSC képzettséggel rendelkezők 

a munkaerő-piacra. De a szülők és a fiatalok sem igazán tudják – mint ahogyan a minisztériumok sem 

– hogy mire is való az alapképzési diploma, mire alkalmas az ilyen diplomával a munkaerőpiacra 

kilépő fiatal.  

Érdemes áttekinteni a bolognai képzési forma bevezetésével kapcsolatban a leggyakrabban 

megfogalmazott kritikákat: 

 A kétszintű képzés megvalósítása során az intézményeknek igen szűk a szabadsága, a képzési 

programok lényegében központilag (igaz az intézmények közös fejlesztési programjának 

keretében) születtek. 

 Nincs elegendő pénzügyi támogatás az intézményi teendők finanszírozására. 

 Kevés az idő az új tantervek, tantárgyi tematikák, tankönyvek, jegyzetek, segédanyagok 

elkészítéséhez
412

. 

                                                 
410

 153. § (1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza… 

5. a többciklusú képzés rendjét, a képesítési keretet, a képzés indításának eljárását, a doktori képzés szabályait . 

(2) Az oktatási és kulturális miniszter rendeletben szabályozza.. 

b) az alapképzés és a mesterképzés képzési és kimeneti követelményeit,… 

(3) A Kormány 

a) az (1) bekezdés 2., 14-15., valamint az 5. pont szerinti - a többciklusú képzés rendjének, a képesítési keretnek, 

a képzés indítási eljárásának meghatározására vonatkozó - szabályozási jogköreit a Magyar Rektori Konferencia, 

b) az (1) bekezdés 1., valamint 5. pont szerinti a doktori képzés szabályainak meghatározására vonatkozó 

jogkörét a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 

egyetértésével gyakorolja. 
411

 A Parlament elfogadta a Felsőoktatási Törvényt  Educatio Press 2005 május 25. 19:03 

http://www.eduport.hu/cikk.php?id=12168 – letöltés 2007 január 
412

„Nincs elegendő  intézményi szabadság, pénzügyi támogatás, idő (új tantervek kialakítására)  

http://www.eduport.hu/cikk.php?id=12168
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 Sok esetben sem a tantervekben, sem a tananyagokban lényeges strukturális, vagy tartalmi 

változás nem következett be, gyakran a korábbi képzés szinte változatlanul kap új elnevezést
413

. 

Az oktatók véleménye szerint „nem fog változni ezután se a képzés tartalmi szerkezete”
414

. 

“Megfigyelhető pl. a közgazdasági az egyetemek azon törekvése, hogy némi átalakítás után az 

első három képzési évet nevezik ki bachelor fokozat kiadására alkalmas első lépcsőnek („már 10 

éve ezt csináljuk” jelszóval)”
415

. Mint Barakonyi írja: „Szinte nem esik szó azokról a reformokról, 

amelyek az oktatás tartalmi megújulását céloznák: mást kellene oktatni, más módon (EU 

ismeretek, képességfejlesztés, bonyolult helyzetben való eligazodás képessége, felkészítés 

összetett problémák megoldására, team-munkára, magasabb szintű nyelvtudás és kommunikációs 

képességek, magasabb szintű alkalmazható számítás technikai ismeretek). Röviden: a 

gyakorlatban jobban hasznosítható új ismeretekre és képességekre, kompetenciákra lenne szükség; 

új oktatási és tanulási technológiával”
416

. 

 Zavar tapasztalható az első ciklus céljait illetően, és probléma az alapfokozat elfogadtatása a 

társadalommal, a munkaerőpiaccal. „A társadalom, ezen belül a BSc, MSc diplomával majd 

rendelkezőket alkalmazó vállalatok számára nem kellően ismert a diploma mögött álló képzés”
417

. 

„Az oktatók általános véleménye szerint a bolognai rendszerű képzés legnagyobb problémája az 

alapképzés utáni elhelyezkedési lehetőségek – ma még – bizonytalan volta.”
418

 “Az új rendszer 

leggyengébb pontja - már a rektorok említése alapján is a rendszer nem megfelelően történt 

előkészítéséből adódott – az első BA/BSc diplomával rendelkezők vélt munkaerő-piaci 

fogadtatása. >A reform leggyengébb láncszeme a munkaerő-piac. Sehol Európában nem tudták 

rendesen bevonni a munkaerőpiac szereplőit.<”
419

 “A folyamat résztvevői közül nem látni a 

munkaadói oldal bevonását (a Bologna Nyilatkozat megfogalmazásánál még ott voltak). A 

hallgatói mobilitás megteremtésének célja végül is a mobil munkaerő megteremtése. Fennáll a 

veszély, hogy a Bologna folyamattal kapcsolatos modernizáció egy belterjes akadémiai 

folyamatba torkollik.”
420

 

 “Azzal is szembe kell nézni, hogy az új rendszerre való áttérés társadalompolitikai változásokat is 

magában hordoz. Azáltal, hogy a képzést kétfázisúvá tették, megvan a veszélye annak, hogy a 

BA/BSc fokozaton tanultak alapdiplomája több szempontból is kevesebbet ér majd, mint a régi 

egyetemi diploma. >„…ez az alapképzés egy kitolt érettségi”
421

 

                                                                                                                                                         
De: ahol az intézményvezetés elkötelezettebb, ott a haladás is nagyobb, - írja Derényi (2005) Lásd: Derényi 

András: A többciklusú képzés bevezetésének helyzete Európában www.eszeg.sulinet.hu/bologna/derenyia.ppt 
413

 "A főiskolák eddig is ezt a képzést végezték, tehát nekik nem okoz nehézséget továbbra is folytatni, nem kell 

átállniuk, szemben az egyetemekkel, hiszen azok eddig inkább a mostani master képzésnek megfelelő, de 

hosszabb időtartamú - általában ötéves - elméleti képzést folytattak" – nyilatkozta az egyik főiskola 

rektorhelyettese (2007-01-10 - www.edupress.hu 

http://www.unipresszo.hu/start.php?mi=rovat&id=7&cikk_id=2337&a=ok) 
414

 UniversitasPress Az egyetemi és főiskolai oktatók véleménye a kétciklusú képzésről (2006-09-15) 

http://www.unipresszo.hu/start.php?mi=rovat&id=44&t=FALSE&j_b=3&j_j=&cikk_id=2174&a=ok#  
415

 Barakonyi Károly A modernizációs folyamat csapdái (a Bologna deklaráció alapgondolatai, a gazdasági 

felsőoktatás teendői) 2002. december 20. 
416

 Barakonyi (2002) 
416

 Barakonyi (2002) 
417

 Dr. Molnár Károly oktatási rektorhelyettes:  Kétszintű képzés a Műegyetemen 

http://www.bme.hu/bmeu/szekcio1t.html BMEU konferencia 2003 január 22-23 

Pokorni Zoltán is hasonlóan nyilatkozott. Szerinte nem tudni: a munkaerőpiac hogyan fogadja majd a bachelor 

diplomásokat, vagy hogy az első szint elvégzése után hogyan lehet majd továbblépni a következő, master 

fokozatra. Úgy vélte: egy-két éven belül mindenképpen korrekcióra lesz szükség, függetlenül attól, hogy ki lesz 

kormányon. A Bologna megállíthatatlan. Pokorni szerint akárki kerül kormányra, korrigálnia kell Népszabadság 

• Varga Dóra   • 2005. október 27. 
418

 UniversitasPress Az egyetemi és főiskolai oktatók véleménye a kétciklusú képzésről (2006-09-15) 

http://www.unipresszo.hu/start.php?mi=rovat&id=44&t=FALSE&j_b=3&j_j=&cikk_id=2174&a=ok#  
419

 UniversitasPress 2006-09-15 Im 
420

 Barakonyi (2002) 
421

 UniversitasPress 2006-09-15 Im 

http://www.edupress.hu/
http://www.unipresszo.hu/start.php?mi=rovat&id=7&cikk_id=2337&a=ok
http://www.bme.hu/bmeu/szekcio1t.html
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 Az oktatók “mélyreható problémaként értékelik azt, hogy az alapképzés nem készíti fel a 

fiatalokat az értelmiségi létre.”
422

 

 “Az új rendszerű képzés körüli bizonytalannak látott jövőhöz nagymértékben hozzájárult 

szerintük, hogy a mesterképzés kialakítása nem az alapképzés bevezetésével egyidőben történt.”
423

 

 “Az új rendszerű képzés alapszinten – számos pozitív hatása mellett – nem nyújt megoldást még a 

felsőoktatás több, ma is létező strukturális problémájára, mint például a tömegképzés és az ehhez 

szükséges infrastruktúra elégtelen volta, vagy az oktatói kar kedvezőtlen korösszetétele”
424

.  

 Az oktatási intézményeken belül egyes szakterületek, egységek, személyek súlya megváltozik. A 

hagyományos, az oktatók által megszokott oktatási folyamatot meg kell változtatni
425

.  

Érzékelhető egy generációs választóvonal is az oktatók között: a fiatalabbak inkább támogatják az 

átalakulást, míg az idősebbek kevésbé.
426

 

 Nehézkes a tanulás-orientált képzésre történő módszertani áttérés
427

. „…nem ösztönözzük 

kellőképpen a folyamatos tanulást. Ennek eredményeként a képzés hatékonysága elmarad a 

kívánatostól.
428

” 

 „A reform végrehajtása töméntelen többletfeladatot jelent: az új tantárgyak, programok, új szakok, 

új irányítási rendszerek kialakítása hatalmas energiát emészt fel, érdeksérelemmel jár. Talán ez is 

magyarázza oktatóink egy részének szenvedélyes szembenállását”
429

. 

 „Mint minden átalakulás, ez is éveken át tartó bizonytalanságokkal, kiforratlanságokkal, és 

jelentős utólagos korrekciókkal jár majd (a mesterciklus beüzemelődésével az ott szerzett képzési 

tapasztalatok vissza fognak hatni az alapciklusra, így 6-8 év múlva várható lesz az 

alapképzéseknek egy alaposabb korrekciója)”
430

.  

 „Általános probléma az átmenet kezelése a régi szisztémából az újba, a kifutó és a felfutó rendszer 

között mozgó hallgatók kezelése. (Ez nálunk egyes számítások szerint mintegy 30%-os 

túlmunkaterhelést fog jelenteni az intézmények számára az átmenet első éveiben.)”
431

 

 „…létezik egyfajta rivalizálás, helyezkedés a felsőoktatási intézmények között. ...Ez a háború ez 

kenyérharc... a potenciális hallgatói létszám csökken.
432

”  „A főiskolák és egyetemek között más 

módon alakul ki verseny a hallgatókért és az oktatókért. Megváltozik a hallgatók helyzete az 

intézményeken belül, a tömegképzéshez kapcsolódó problémák a BSc képzésben erősebben 

fognak jelentkezni”
433

.  

 A főiskolák és az egyetemek nem működnek együtt az új képzés kialakításában. „A gazdasági 

felsőoktatás egyetemi szintű művelői nem érzik feladatuknak, hogy a főiskolákkal egyeztessenek, 

nem készül közös, összehangolt koncepció, ennek hiányában nincs sok esély arra, hogy egy hazai 

főiskolai hallgató átléphessen az egyetemen folyó főiskolai képzésbe…”
434

 

 Minőségi problémák. „A hagyományos főiskolai és egyetemi képzés helyére lépő BSc és MSc 

képzés csak akkor lehet hatékony, ha az elvárt jó minőségű diploma követelményeiből indulunk ki 

a képzésekhez szükséges rendszer kialakításakor és nem a minimális változtatást tűzzük ki 

célul.”
435

 Barakonyi is azt hangsúlyozza, hogy „a sokat emlegetett, indulatosan bírált 
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 UniversitasPress 2006-09-15 Im. 
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 UniversitasPress 2006-09-15 Im 
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 UniversitasPress 2006-09-15 Im 
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 Molnár (2003) Im. 
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 Derényi (2005) Im. 
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 Derényi (2005) Im. 
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 Molnár (2003) Im.  
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 Barakonyi Károly: Bologna: kiért szól a harang? Élet és Irodalom 2004. 48. évfolyam, 45. 
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 Derényi (2005) Im. 
431

 Derényi (2005) Im. 
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 UniversitasPress 2006-09-15 Im 
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 Molnár (2005) Im. 
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 Barakonyi (2002) Im. 
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 Molnár (2003) Im. 

A legfontosabb problémák az alábbiak:  

 a képzés minőségének romlása,  

 a tömegképzés - elitképzés ellentmondó igényei,  

 a képzések nem kellő rugalmassága,  
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minőségromlást nem a Bologna-folyamat eredményezi, hanem éppen a régi elitoktatásra 

kifejlesztett oktatási-tanulási formák tömegoktatási viszonyok közötti továbbélése idézi elő.”
436

 

 

A fenti problémákat a következő pontokban lehet összefoglalni: 

 

 Időhiány, kapkodás az képzések kidolgozásában, ill. ki nem dolgozásában 

 Pénzhiány a programok, könyvek, jegyzetek kidolgozására, 

 A gazdasági szféra bevonásának hiánya 

 Az új képzések társadalmi, gazdasági szerepének, követelményeinek tisztázatlansága 

 A régi képzések tartalmi, strukturális továbbélése 

 Oktatók ellenállása, ellenérdekeltsége 

 Az oktatás-módszertani megújulás hiánya 

 A felsőoktatási piac újrafelosztása, új versenyhelyzet főleg a főiskolák és egyetemek között 

 Minőségi problémák 

 

 

Miért is kell Bologna? 

 

A bolognai képzés hazai bevezetése tehát sok tekintetben felülről az intézményekre, a gazdaságra és a 

társadalomra erőltetett képzési reformnak tűnik. 

Kozma Tamás 2008-ban lezárult kutatása, (amelynek címe: The Bologna Process in Central 

Europe)
437

, világít rá arra, hogy a közép-európai Bologna-folyamat nem más, mint az egyes államok 

központi, fentről vezérelt, felsőoktatás-politikai reformkísérlete, amelynek csak az egyik, kétségtelenül 

erőltetett - de nem is mindig legfontosabb - célja a kétszintű képzés bevezetése. Azt már mi tesszük 

hozzá, hogy ebben a kelet-közép-európai felsőoktatási modernizációs folyamatban nem jutott hely a 

felhasználóknak, a gazdasági szférának. A kérdés, - amire a válasz Bologna – tehát itt Kelet-Közép-

Európában a felsőoktatás modernizáció. 

A felsőoktatási képzés átalakítása a fejlett európai országokból indul, ahol ennek kényszerítő 

ereje a felsőoktatás tömegesedése. A tömegesedésnek több következménye közül a leginkább 

szembetűnő a diplomás kibocsátás tömegesedése. A tömeges kibocsátással növekszik az inkongruens 

foglalkoztatás, hiszen a gazdaság nem tud ennyi felsőfokú végzettségűt szakmájának és végzettségi 

szintjének megfelelően foglalkoztatni.  

A kiterjedt felsőoktatásban a 20. század végéig a szakképzés szisztémája nem sokat változott. 

Továbbra is ugyanolyan szűk szakképzettséget nyújt - legalábbis a kontinentálisnak nevezhető − 

felsőoktatás, mint a század közepén. Miközben nyilvánvaló, hogy ekkora tömegben nincs szükség 

ilyen mély szakmai ismerettel bíró szakemberre a munkaerőpiacon. A szűk felsővégzettség ugyanis 

elvész, ha nem talál elhelyezkedést. Mindezek nyomán a szűk és mély szakmai képzés, mint a 

felsőoktatási képzéssel kapcsolatos követelmény egyre inkább megkérdőjeleződik. Hiszen 

nyilvánvalóan nincs szükség egyetlen 4-5 milliós munkaerőpiaccal bíró országban sem évente a 

csillagászok vagy atomfizikusok százara, de irodalmárok, történészek, jogászok, közgazdászok és 

pszichológusok ezreire, tízezreire sem, még ha kezdetben ebben az irányban is bővül a képzés 

szerkezete. A szűk és mély szakképzés esetében egyre inkább veszendőbe mennek a szakképzésre 

fordított állami és egyéni kiadások, s erőfeszítések. 

A lineáris képzés bevezetése megoldja ezeknek a problémáknak jó részét. Az alapképzési 

szakasz ugyanis csupán előszakképzettséget nyújt. A BSc végzettséggel a munkaerőpiacra lépők nem 

rendelkeznek mély és szűk szakképzettséggel, hanem viszonylag széles, nem túl mély szakmai 

                                                                                                                                                         
 a munkaerőpiachoz nem jól illeszkedő oktatás,  

 nem kellő felkészítés a teljes diplomás életpályára.  

Ugyanakkor Molnár azt is hozzáteszi, hogy ezekre „akkor is megoldást kellene találnunk, ha nem vezetnénk be a 

kétciklusú képzést”. (Molnár 2003) 
436

 Barakonyi (2004) 
437

 Lásd: Kozma T. - Rébay M. (2008) 
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ismeretekkel. A három év után a munkapiacra lépő diplomások szakmai végzettsége tehát elég 

általános ahhoz, hogy ha nem, vagy nem teljesen szakirányának vagy végzettségszintjének 

megfelelően helyezkednek el, részint akkor sem vész kárba sok feleslegesen tanult mély szakmai 

ismeret, részint gyorsan az elhelyezkedésnek megfelelően korrigálhatóak és kiegészíthetők az 

ismeretek.  

A tömeges felsőoktatás csak úgy egyeztethető össze valamennyire a gazdasági igényekkel, ha 

első szintje „előszakképzéssé” válik. Olyan képzésre van szükség, amely akkor sem okoz nagy 

veszteséget (pénzben, erőfeszítésben stb.) ha a tömeges kibocsátás miatt nem hasznosul. Tehát ha egy 

BSc végzettségű nem szakirányának megfelelően helyezkedik el, senki nem fog felszisszenni, az 

elpazarolt tudás és ráfordítás miatt. Hiszen nem tanult olyan sok és mély, speciális szakmai ismeretet, 

hogy nagy kár lenne érte, ha elfelejti. Amit pedig nem felejt el, azt nagyszerűen tudja használni 

inkongruens elhelyezkedés esetén is. Az is fontos, hogy ő maga sem lesz (talán annyira) elégedetlen, 

ha inkongruens elhelyezkedésre kényszerül. Ráadásul ez a képzés valamivel olcsóbb, mint a szűk és 

mély képzés. Ha pedig szakmájának megfelelően helyezkedik el, s mélyebb ismeretekre is szüksége 

van a munkakörében, akkor visszamegy a második képzési ciklusra, s mestere lesz szakmájának. 

Arról van tehát szó, hogy a tömeges felsőoktatás esetében értelmét veszti a direkt szűk és mély 

szakképzés. Hiszen gazdaságilag irracionális - és nem gazdasági szempontokból is ésszerűtlen - nagy 

tömegben drágán specialistákat úgy kiképezni, hogy nagy részük nem dolgozik majd szakmájában, 

vagy végzettségénél alacsonyabb szintet igénylő szakmai foglalkoztatása lesz. 

Persze a „középiskolásodó” felsőoktatási alapképzésre épülő mesterképzés aligha lesz képes a 

gazdaság, a gyakorlat számára szükséges felsőfokú szakemberképzést, és a tudományos felsőfokú 

képzés feladatait egyszerre ellátni. Ennek következménye a mesterképzések differenciálódása, a 

gyakorlatorientált mesterképzések és a tudományos mesterképzések kialakulása, s az ez utóbbira épülő 

doktorképzés. A mai (vagy inkább tegnapi) értelemben vett felsőfokú szakemberképzés ide, a 

mesterképzésre tolódik ki. 

A bolognai képzés bevezetésének másik hajtóereje a globalizáció és az integráció.  

A globalizáció természetesen az oktatást is alapvetően érinti. A tőke szabad áramlása magától 

értetetődően hozza magával a munkaerő-piacok homogenizálódását is, abban az értelemben, hogy a 

multinacionális munkaadóknak a munkavállalók végzettségével szemben támasztott elvárásai az 

oktatási rendszereket is a homogenizálódás felé mozdítják el. Az oktatás globalizalódása tehát azt 

jelenti, hogy „az egyes országok oktatásügyei – mind rendszerüket, mind pedig a tanítási-tanulási 

(nevelési, képzési) tevékenységeket tekintve – világszerte egyre hasonlóbbá válnak egymáshoz” 

(Kozma Tamás 1998) 

Az integráció hatása az oktatásra lényegében hasonló, mint a globalizációé. Hiszen az integráció 

arra való, hogy az integrálódó országok kihasználják a globalizáció pozitív hatásait, miközben 

igyekeznek tompítani annak negatív hatásait. Így azután törvényszerű, hogy az Európai Uniós 

integráció is az oktatási rendszerek hasonlóságának irányában hat, mind a tagországok, mind az 

integrációra törekvő országok, de gyakorlatilag az EU-val valamilyen kapcsolatban lévő országokban 

is. Annak ellenére van ez így, hogy az EU az oktatást a nemzeti rendszer részeként kinyilvánítottan 

nem akarja egységesíteni, mégis számos program, és fejlesztési törekvés az egységesítés irányába hat. 

Az egyes fejlesztési programok, éppúgy, mint a különböző együttműködési megállapodások, 

dokumentumok, stratégiai tervek stb. De nincs is mit csodálkozni az oktatási rendszerek lassabb-

gyorsabb hasonulási kényszerén, - hiszen az EU egységes árú, tőke és pénzpiac, s nem utolsó sorban 

munkaerőpiac megteremtésén munkálkodik. Ez magától értetődően kikényszeríti a munkaerő 

képzettségének egységesülését, s ezzel természetszerűleg hat az oktatási rendszerek hasonlóságának 

irányába is. Nem véletlen, hogy a Bolognai dekrétumban a kétszintű képzés bevezetésének alapvető 

indoka, „….  hogy elősegítsük az európai polgárok elhelyezkedési lehetőségeit és az európai 

felsőoktatási rendszer nemzetközi versenyképességét”
438

. 
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 Európa oktatási minisztereinek közös nyilatkozata Bologna, 1999. június 19. Forrás: 

http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=602&ctag=articlelist&iid=1&articleID=2960 
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Egy empirikus vizsgálat előzetes tanulságai 

 

2008 őszén 401 vállalatra és szervezetre kiterjedő kutatásra
439

 került sor, amelynek célja az volt, hogy 

megismerje a gazdaság szereplőinek véleményét a kétciklusú képzésről, tájékozódjon annak 

ismertségéről, és a vállalati, szervezeti elvárásokról. A kutatás alapvetően a fentiekben említett 

bevezetési problémákkal kapcsolatos vizsgálat során felvetődött problémákat helyezte az elemzés 

előterébe. A következőkben csak a témánk szempontjából releváns legfontosabb kérdésekre adott 

válaszok néhány markánsabb tanulságát mutatjuk be ebből a vizsgálatból. 

Az első kérdés arra irányult, hogy vajon a gazdaság szereplőinek mi a véleménye a kétszintű 

képzés bevezetéséről. A válaszlehetőségek a korábbi elemzések során felmerült pozitív és negatív 

véleményeket kínálták fel (lehetővé téve 1-től 5-ig ezen vélemények igazságtartalmának mérlegelését, 

ahol az 1-es volt a leginkább igaz).  

A válaszok azt bizonyították, hogy a gazdaság szereplői részint tájékozottak a kétszintű képzés 

bevezetésének hátteréről, részint reálisan látják annak hatásait, s nem igazán fogékonyak a negatív 

sztereotípiákra.  
 

 Átlag Szórás 

A nemzetközi tendenciáknak és EU elvárásoknak  megfelelő lépés volt 1,91 1,11 
A magyar diplomás munkaerő nemzetközi versenyképességét növeli 2,46 1,11 
Nő a hallgatói és oktatói mobilitás és vele a világot látottak száma, s a kitekintés 2,57 1,10 

Inkább a felsőoktatásban továbbtanulóknak jó, mint a gazdasági szféra szereplőinek 2,71 1,11 
Az új rendszer a felsőoktatás jobb munkaerő-piaci alkalmazkodását segíti, lehetővé teszi a diplomák 

összehangolását a munkaerőpiaccal 2,76 1,03 
Így a felsőoktatásban a tömeg- és az elitképzés szempontjai együttesen érvényesülhetnek 2,85 1,00 
Arra jó, hogy a tömeges felsőoktatás alsó szintjéből középiskolát csináljon 2,90 1,34 
A gazdasági szféra számára áttekinthetőbbé teszi a felsőoktatási képzést 2,92 1,06 
A gazdaság szereplői számára közömbös 2,93 1,21 
Javítja a hazai felsőoktatás színvonalát 3,02 1,14 
A gazdaság versenyképességét is javítja 3,03 0,99 
A gazdaság szereplőit elbizonytalanítja 3,24 1,19 

Rontja a hazai felsőoktatás színvonalát és minőségét 3,25 1,31 

 

Tehát a leginkább preferált válasz az volt, hogy a kétszintű képzés a nemzetközi tendenciáknak és EU 

elvárásoknak megfelelő lépés volt, és hogy ez a lépés növeli a magyar diplomás munkaerő nemzetközi 

versenyképességét. Ugyanakkor a válaszadók lényegében elutasították a felsőoktatás minőségének 

romlására, illetve a gazdaság szereplőinek elbizonytalanítására vonatkozó válaszjavaslatokat. 

Egy másik – az előzőtől helyileg szándékosan távolabb lévő - kérdés a kétszintű képzés hazai 

bevezetésével kapcsolatos kritikákkal összefüggő véleményeket firtatta
440

. Arra kértük a válaszadókat, 
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 A már említett K 72177 számú OTKA kutatás (témavezető Polónyi István) keretében készült empirikus 

kutatás keretében alapvetően az Észak-Alföldi és a Közép-Magyarországi régió vállalataira és szervezeteire 

terjedt ki, sem rekrutációját sem a bevont vállalatok nagyságát illetően nem tekinthető reprezentatívnak. (Ez 

utóbbi esetben eleve a nagyobb, 20 főnél több alkalmazottal rendelkező vállalatokat és szervezeteket célozta 

meg.) Végül is a kelet-magyarországi közepes és nagyobb vállalatok, szervezeteket vonta be a vizsgálat. Miután 

részint ebben a térségben több a felsőoktatási intézmény, mint a be nem vont térségekben, részint a nagyobb 

vállalatoknak tudatosabb a humánpolitikája, végeredményben a vizsgálat valószínűleg határozottabb eredményt 

hozott, mint egy reprezentatív vizsgálat, azaz a bevont vállalati, szervezeti körnek határozottabb véleménye volt, 

illetve sokkal inkább volt véleménye a kérdésekről, mint egy reprezentatív vizsgálat esetében lett volna. 

A vizsgálat kérdőívek segítségével történt, amelyeket hallgatók juttatta el (és gyűjtöttek be) a szervezetek 

humán, vagy humán kérdésekkel is foglalkozó vezetőjéhez. 
440

 A felajánlott válaszok a következők voltak: 

o A bevezetést az oktatók ellenállása, ellenérdekeltsége nehezíti 

o Tulajdonképpen nem történt jelentős változás, mert a régi képzések tartalma él tovább kisebb 

strukturális változással  

o A bevezetést az oktatás-módszertani megújulás hiánya jellemzi 

o A bevezetés jelentős minőségi problémákat okoz a képzésben és végzettek képzettségében 

o Pénzhiány jellemezte a bevezetést, forráshiány a programok, könyvek, jegyzetek kidolgozására 
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hogy ítéljék meg az egyes felkínált válaszok relevanciáját, (számozva 1-től 5-ig, a leginkább igaz az 1-

es). A válaszok közül az oktatók ellenérdekeltségét hangsúlyozó kapta a leginkább igaz, s a gazdasági 

szféra bevonásának hiánya, valamint a kapkodás a legkevésbé igaz minősítést
441

. Ez annyiban 

figyelemre méltó, hogy a korábbi kutatások és vélemények gyakran hangsúlyozták azt, hogy a 

gazdaság szereplőinek be nem vonása súlyos problémát okoz az alapképzések kialakításánál. 

Ugyanakkor kutatásunk során erre a kérdésre egyáltalán nem érkezett megerősítő válasz a gazdaság 

szereplőitől. Ez persze nem jelenti azt, hogy a probléma nem létezik, csak azt, hogy a gazdaság 

szereplői nem érzik az ő bevonásuknak hiányát problémának (talán azért mert, hogy a korábbi képzési 

programok kialakításába sem vonták őket be).  

Végül is a gazdasági szféra szereplői mondhatni felvilágosult módon viszonyulnak a kétszintű 

képzéshez, belátják annak szükségességét, s korántsem képviselik azokat a radikális aggályokat, 

amelyeket korábban hallottunk elsősorban a felsőoktatás képviselőinek szájából. 

Egy további kérdés azt igyekezett megtudni, hogy mennyire ismerik a szervezetnél az új 

felsőoktatási képzés egyes szintjeinek célját, tartalmát, követelményeit, és vállalati „használhatóságát”.  
 

 Felső-fokú 

szak-

képzés  

Alap-(BSc) 

képzés 

Mester-(MSc) 

képzés 

Doktor 

(PhD) 

képzés 

Nem hallottak még róla 1% 2% 3% 3% 
Hallották, de semmit sem tudnak róla 7% 8% 11% 16% 
Felületesen ismerik 26% 35% 39% 39% 

Nem ismeri 34% 45% 53% 58% 

Elég sokat tudnak róla  29% 28% 25% 19% 
Nagyjából mindent tudnak róla 27% 20% 17% 17% 
Mindent tudnak róla 10% 7% 5% 6% 

Viszonylag jól ismeri 66% 54% 47% 42% 

 100% 100% 100% 100% 

 

A válaszokból azt lehetett egyértelműen megállapítani, hogy minél magasabb fokozatról van szó, 

annál kevésbé ismerték. Ez az egyik oldalról nem meglepő, hiszen a felsőfokú szakképzés lényegében 

1993 óta létező képzés, tehát ismertsége nem szokatlan. Annál meglepőbb viszont, hogy a szintén 

1993 óta létező doktori képzés a legkevésbé ismert. Végeredményben a megkérdezett szervezetek 

nagyjából fele mind az alap, mind a mesterképzés illetően igen tájékozatlan volt, ami azért 

aggodalomra ad okot, ha arra gondolunk, hogy 2009-ben már lesznek bsc-vel munkaerőpiacra lépők. 

Szektoronként vizsgálva az látszik, hogy legjobban a szolgáltatás területén tevékenykedő 

szervezetek ismerték a különböző felsőoktatási fokozatokat, kivéve a doktorképzést, amelyet az ipari 

terület szervezetei ismertek legjobban. A szolgáltatásbeli szervezetek több mint 70%-a viszonylag jól 

ismerte a felsőfokú szakképzést és 60%-kuk az alapképzést is. Viszont mind a mezőgazdasági, mind 

az ipari szektorban működő szervezetek több mint fele keveset hallott az utóbbiról. A mesterképzésről 

a mezőgazdaságban tevékenykedők alig több mint harmada, az iparban működőknek csak kicsit több 

mint 40%-a, s a szolgáltatásbeli szervezetek 51%-a mondta magát informáltnak. 

A többségi külföldi tulajdonú vállalatok minden felsőoktatási fokozat tekintetében 

informáltabbak voltak, az alap és a mesterképzés tekintetében pedig jelentősen tájékozottabbak 

mutatkoztak (az alapképzés esetében 65%, a mesterképzés esetében 58% volt jól tájékozott, s mindkét 

esetben mintegy 15%-kal haladta meg a tájékozottak aránya a külföldi szervezetek esetében a 

hazaiakat). 

                                                                                                                                                         
o A bevezetés együtt járt a felsőoktatási piac újrafelosztásával, új versenyhelyzet főleg a főiskolák és 

egyetemek között 

o Az új képzések társadalmi, gazdasági szerepének, követelményeinek tisztázatlansága 

o A gazdasági szféra bevonásának hiánya jellemezte a bevezetést 

o Időhiány jellemezte a bevezetést, kapkodás a képzések kidolgozásában, ill. ki nem dolgozásában 
441

 Hozzá kell azonban tenni, hogy valamennyi válasz esetében a válaszok igazságtartalmának megítélése a 

normálishoz közeli szórást mutatott, ami azt jelenti, hogy valamennyi kérdés esetében a „talán igaz-talán nem” 

állásponton volt a válaszadók zöme.  
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Egy másik kérdésben arról érdeklődtünk, hogy a hamarosan a munkaerő-piacra lépő bsc-vel 

rendelkező diplomásokat milyen végzettségszintet igénylő munkakörökben fogja alkalmazni a 

vállalat? A felkínált válaszlehetőségek az ismert „régi” felsőfokú végzettségi rangsort kínálta fel 

összemérési lehetőségül oly módon, hogy mindegyik szinthez hozzá lehetett rendelni egy 1-től 5-ig 

terjedő skálán a megfelelést (Az 1-es volt a leginkább megfelelő).  

 

 Átlag Szórás 1 2 3 4 5 

Ugyanazokban a munkakörökben, mint korábban az egyetemet 

végzetteket 2,90 1,47 26% 15% 21% 17% 20% 

A főiskolai és az egyetemi végzettség közötti szintű 

munkakörökben 2,70 1,36 24% 25% 23% 14% 14% 

Ugyanazokban a munkakörökben, mint korábban a főiskolát 

végzetteket 2,11 1,20 41% 27% 17% 8% 6% 

A technikusi és főiskolai végzettség közötti szintet igénylő 

munkakörökben 2,94 1,32 17% 24% 25% 18% 17% 

Ugyanazokban a munkakörökben, mint korábban a technikumot 

végzetteket 3,67 1,28 8% 11% 20% 26% 35% 

A technikusi végzettségnél alacsonyabb szintű munkakörökben 4,41 1,06 4% 5% 4% 18% 68% 

Amíg ki nem derül, hogy mire is alkalmasak, addig nem 

alkalmaznak ilyen végzettségűt 3,91 1,29 7% 10% 17% 18% 48% 

Nem tudja 3,75 1,54 17% 5% 16% 9% 53% 

 
A válaszok viszonylag egyértelműen a főiskolával azonos szintre helyezték a bsc képzettséggel 

rendelkezőket, és ugyanilyen egyértelműen elutasították a technikusnál alacsonyabb szintre helyezést, 

valamint az alkalmazás halasztását és a „nem tudó” választ is. Elég egyértelmű a technikusokkal 

azonos szintű elhelyezés elutasítása is.  De a válaszokban azért elég jelentős bizonytalanság is 

érzékelhető, érdekes módon az tapasztalható, hogy az alapképzést a válaszadók inkább a főiskolai 

szintnél magasabbra értékelik, mint alacsonyabbra. Sem az egyes szektorokban tevékenykedő 

szervezetek között, sem a tulajdonviszony szerint nem volt igazán jelentős különbség a válaszok 

között. 

Helyhiány miatt itt csak felvillantani tudjuk, annak a kérdésnek a válaszait, amely arra kérte a 

vállalatok képviselőit, hogy jelöljék meg, hogy az egyes ismeretkörök milyen arányt képviseljenek a 

felsőoktatási képzésekben. A gazdasági élet szereplői viszonylag egyértelműen megkülönböztették az 

egyes képzési szintek orientáltságát: véleményük szerint a felsőfokú szakképzés gyakorlatorientált, a 

bsc képzés általános elmélet orientált, a mesterképzés szűk(ebb) szakmai orientált. Itt most nincs hely 

arra, hogy mélyebben elemezzük a tényleges tanterveknek a tartalmát, de első pillantásra is világos, 

hogy a képzési tartalmak jelentősen eltérnek ezektől az elvárásoktól. 
 

 Felsőfokú szakképzés Alap (BSc) képzés Mester (MSc) képzés 

 Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Általános elméleti alapozás 26 17,4 30 15,5 21 14,9 

Szakmai alapozás 24 10,4 26 9,7 24 11,2 

Szűk(ebb), konkrét szakmai 

ismeret 21 12,5 21 14,4 28 13,4 

Gyakorlat 28 14,5 23 11,7 26 14,1 

 100%  100%  100%  

 

Befejezésül még egy kérdés válaszait érdemes megnézni. Ez azt firtatta, hogy hogyan lehetne a 

felsőoktatás és a gazdaság közötti kapcsolatot javítani. A felajánlott válaszlehetőségekre ezúttal is 1-

től 5-ig lehetett válaszolni, annak igazságtartalmát megítélve, - a leginkább igaz az 1-es volt) 

A válaszokból az tűnik ki, hogy a gazdasági szféra szereplői inkább a tartalmi  

együttműködéseket preferálják (azaz a hallgatók gyakorlati képzésében való közreműködést, a K+F 

együttműködést, a mesterképzés kidolgozásában való közreműködést). Ugyanakkor a legkevésbé 

preferált együttműködés a felsőoktatási intézmények irányításában való közreműködés. Ennél 

magasabb preferenciát kapott, de ugyancsak a kevésbé kedvelt együttműködések közé került a vállalati 

szakemberek képzésben való részvétele. 
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 Átlag Szórás 

A vállalatok részvétele a hallgatók gyakorlati képzésében 1,81 2,67 
A felsőoktatási intézmények és vállalatok kutatási, fejlesztési együttműködése 2,10 1,03 
A mesterképzési programok kidolgozásában a vállalatokkal együtt kell működni 2,13 1,06 
A vállalatok és szakembereik bevonása a hallgatók diplomamunkájának elkészítésébe 2,24 1,15 
A felsőoktatási intézmények képzési szerkezetének kialakításába be kell vonni a  gazdasági 

szereplőinek képviselőit 2,27 1,06 
Közös szakmai konferenciák a felsőoktatási intézmények és vállalatok együttműködésében 2,28 1,04 
Az alapképzési programok kidolgozásában a vállalatokkal együtt kell működni 2,35 1,09 
A vállalat szakembereinek bevonása a felsőoktatási képzésbe 2,38 1,12 
A vállalatok vezetőit be kell vonni a felsőoktatási intézmények irányításába  3,45 1,35 

 

 

Befejezés helyett 

 

A bolognai folyamat hazai fogadtatása a bevezetés jelenlegi félútján meglehetősen ellentmondásosnak 

tűnik. Miközben a felsőoktatás képviselői gyakran jelentős aggályokat hangsúlyoznak mind a 

gyakorlati, gazdasági fogadtatás, mind a minőség vonatkozásában, ugyanakkor a gazdaság szereplői 

mintha kevésbé aggódnának, sőt némileg közömbösnek tűnnek. 

A fejlett országokban lényegesen aktívabb a gazdasági szféra. Jól lehet a kétszintű képzés német 

felsőoktatásbeli fogadtatása sem egyöntetű
442

, mégis ott „Bechelor Welcome” elnevezéssel elindult 

egy program
443

, amely a német gazdaság vállalatainak egyre nagyobb hányada támogat. A felhívás 

értelmében német vállalatok régóta követelik az egyetemi képzés megújulását: a gyakorlathoz jobban 

közelítő képzést, a rövidebb képzési időt, a nagyobb nemzetközi részvételt és a jobb nemzetközi 

összevethetőséget. A vállalatok közös nyilatkozatban támogatták a Bachelor és Master záróvizsgákra 

való áttérést. A közismert Dr. Arend Oetker Holding vezetője dr. Arend Oetker ezzel összefüggésben 

hangsúlyozta, hogy „Ezzel az akcióval azt a pozitív jelzést kívánjuk a nyilvánosság felé eljuttatni, 

hogy vállalataink teljes mértékben az új Bachelor és Master szakok németországi bevezetése mögött 

állnak, s hogy az ezekkel a záróvizsgákkal rendelkező végzett hallgatókat szívesen fogadjuk, valamint 

komoly érdekünk fűződik ahhoz, hogy elképzeléseink az új tantervbe bekerüljenek”. A német 

vállalatvezetők ígéretei szerint a Bachelor fokozattal rendelkezők vonzó elhelyezkedési 

lehetőségekhez jutnak, s az üzemi és üzemen kívüli továbbképzések támogatásán keresztül, 

szakirányú- és vezetői fejlődési lehetőségek nyílnak majd számukra. dr. Norbert Bensel, a Német 

Vasút Részvénytársaság személyzeti igazgatója azt hangsúlyozta, hogy „A Bolognai-folyamat 

elősegíti a gazdaság több éve hangoztatott igényének a megvalósítását: a gyakorlathoz közel álló 

egyetemi végzettséggel és nemzetközileg összevethető záróvizsgával rendelkező fiatal végzett 

hallgatók képzését. Ezért fontos, hogy a végzettek számára elhelyezkedési lehetőséget teremtsünk a 

munkaerőpiacon.”  

A hazai vállalatok ennél lényegesen közömbösebbeknek tűnnek. 
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15. Sok vagy kevés? - A hazai matematikai, természettudományos 
és műszaki képzés nemzetközi összehasonlításban444 

 

Bevezetés 

 

A hazai oktatás- és tudománypolitika, sőt újabban a gazdaságpolitika rendszeres időnként 

felvetődődő kérdése, hogy a hazai felsőoktatásba kevés műszaki és természettudományi 

szakos hallgató tanul, illetve kevés hallgató jelentkezik ilyen szakokra. 2009-ben talán a 

szokásosnál is nagyobb hangot kapott a probléma nálunk. A munkaadók szervezetei
445

 

nyilatkozatban foglaltak állást a kérdősről, s az Akadémia elnöke
446

 is fontosnak tartotta 

felhívni a figyelmet a helyzet súlyosságára. 

A matematikai, természettudományos és műszaki szakos hallgatók arányának kezelése 

az Európai Unióban is kiemelt kérdés, ami – többek között - a 2000-ben megfogalmazott 

Lisszaboni stratégiájához
447

 kapcsolódó Uniós törekvésekhez kötődik. Ennek nyomán az 

Európai Unió Oktatási Tanácsa 2003-ban elfogadta az európai oktatási és képzési célokat „Az 

elfogadott 8430/03 számú határozat - a 2010-ig megvalósítandó célokat illetően - a 

következőket tartalmazza. 

 az Európai Unió átlagát tekintve a korai kimaradók aránya nem haladhatja meg a 10 

százalékot; vagyis nem lehet ennél nagyobb azok aránya, akiknek nincs befejezett 

középfokú végzettsége, és mégsem vesznek részt oktatásban vagy képzésben; 

 az Európai Unió átlagát tekintve a matematikai, természettudományi vagy műszaki 

végzettséggel rendelkezők arányának legalább 15 százalékkal kell emelkedni; 

ugyanakkor csökkenni kell a férfiak és nők közötti aránytalanságnak is; 

 az Európai Unió átlagát tekintve a 22 évesek legalább 85 százalékának kell befejezett 

középfokú végzettséggel rendelkezni; 

 az Európai Unió átlagát tekintve az alacsony olvasástudással rendelkező 15 évesek 

arányának 2000-hez viszonyítva legalább 20 százalékkal kell csökkeni 

                                                 
444

 Az tanulmány a K 72177 számú (A hazai felsőoktatás gazdasági integrációja című) OTKA kutatás 

(témavezető Polónyi István) keretében készült  Első változata az Iskolakultúra 2010/2. számában jelent meg 
445 A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a  Magyar Innovációs 

Szövetség valamint a Menedzserek Országos Szövetsége közös nyilatkozatban foglalt állást, hogy a magyar gazdaság 

megújítása érdekében többek között szükség lenne a természettudományos tantárgyak óraszámainak növelésére, e tárgyak 

tananyagának ésszerűsítésére, gyakorlatiasabbá tételére, és a tantárgyak tananyagainak összehangolására, továbbá a 

természettudományi, műszaki végzettségűek számának növelése érdekében a fizika, a kémia és a matematika szakos tanári 

pálya vonzóbbá tételére. Állásfoglalás a magyarországi természettudományos oktatás helyzetéről Budapest, 2009. február 3. 

http://www.innovacio.hu/2a_hu_2009_02_03.php 
446 Pálinkás József az MTA elnöke a világ akadémiáit tömörítő szervezet, az Interacademy Panel (IAP) párizsi ülésén 

elmondandó beszédéről azt nyilatkozta, hogy a természettudományos képzést illetően "a válság olyan mély, hogy erre 

minden országnak kell valamilyen választ adnia" "Előadásomban azt emelem majd ki, hogy ennek a fő oka a 

természettudományos tanárképzés gondjaiban keresendő". Hozzátette, hogy a 2009/2010-es tanévre egyetlen hallgató sem 

jelentkezett az ELTE fizikatanár-képzésére, de az egész országban sem haladja meg a jelentkezők száma a tíz főt. Forrás: A 

világ akadémiáinak vezetői a természettudományos képzésről 2009. 06.15 (MTI-re hivatkozva): 

http://www.mta.hu/index.php?id=634&no_cache=1&backPid=390&tt_news=11168&cHash=d2e782a508  
447 Az Európai Unió 2000. márciusában a Lisszabonban összehívott csúcstalálkozón fogadta el "Foglalkoztatás, gazdasági 

reform és szociális kohézió - úton egy európai alapú innováció és tudás felé" címmel az azóta Lisszaboni Stratégia néven 

emlegetett dokumentumot. A dokumentum legfontosabb, azóta sajnos csak közhellyé, s nem valósággá vált célkitűzése 

szerint az Uniót egy évtizeden belül, tehát 2010-ig a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává 

kell tenni, mely több és jobb munkahely teremtésével és nagyobb szociális kohézióval képessé válik a növekedés 

fenntartására. A Lisszabonban részletesen megfogalmazott közösségi szándékok értelmében az Uniónak több alapvető 

tényezőcsoportra kell összpontosítania. Ezek: az oktatásra-képzésre, a kutatásokra, a tudományra fordított befektetések 

növelése; az európai cégek versenyképességét, illetve a belső piac működését javító intézkedések; az oktatás, a képzés és a 

foglalkoztatás összehangolt erősítése, s ennek részeként az új információs technológiák hasznosítása.  

http://www.innovacio.hu/2a_hu_2009_02_03.php
http://www.mta.hu/index.php?id=634&no_cache=1&backPid=390&tt_news=11168&cHash=d2e782a508
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 az Európai Unió átlagát tekintve a felnőtt, munkaképes korú népesség, a 25 és 64 év 

közötti korosztály legalább a 12,5 százaléka részt kell hogy részt vegyen az egész 

életen át tartó tanulásban” (A matematikai, műszaki… OKM 2006) 

 

Ebben az írásban azt igyekszünk körbejárni, hogy e sokat emlegetett matematikai, 

természettudományi ill. műszaki képzés tekintetében hogyan is áll ténylegesen hazánk. 

 

A felsőoktatási képzési struktúra 

 

Elöljáróban érdemes a felsőoktatás képzési szerkezetét nemzetközi összehasonlításban 

vizsgálni. Ezt elemezve azt látjuk, hogy a felsőfokú A típusú képzésben
448

 a matematikai, 

természettudományi és műszaki szakok
449

 résztvevőinek aránya 2006-ban mintegy 8-10%-kal 

alacsonyabb volt, mint a fejlett országok átlaga. A B típusú felsőfokú képzés
450

 esetében is 

hasonló az elmaradás. Ha az elmúlt évek tendenciáit nézzük, azt látjuk, hogy az A típusú 

képzésnél mind az OECD átlag stagnál, a hazai arány pedig kissé javul, a B típusú képzésnél 

pedig mind a hazai, mind az OECD átlag erőteljesen csökken. 
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Az A típusú matematikai, természettudományos és műszaki képzés hallgatói arányának 

alakulása 2000-2007 között Magyarországon és az OECD országaiban 

Forrás: Education at a Glance 2008 és 2009 

                                                 
448 A típus a főiskolai és egyetemi képzést jelenti 
449 Beleértve az agrár és informatikus képzést is 
450 A B típusú képzés a hazai gyakorlatban a felsőfokú szakképzést jelenti. 



 216 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Matematika, természettudományi,

és műszaki képzés (Engineering,

manufacturing, construction + Life

sciences, physical sciences  and

agriculture + Mathematics and

computer science and Computig) -

B tipusú képzés hallgatóinak aránya

- Magyarország

Matematika, természettudományi,

és műszaki képzés (Engineering,

manufacturing, construction + Life

sciences, physical sciences  and

agriculture + Mathematics and

computer science and Computig) -

B típusú képzés - hallgatóinak

aránya - OECD átlag

 
 

A B típusú matematikai, természettudományos és műszaki képzés hallgatói arányának 

alakulása 2000-2007 között Magyarországon és az OECD országaiban 

Forrás: Education at a Glance 2008 és 2009 

 

Országonként vizsgálva az A típusú képzésben résztvevő matematikai, természettudományi 

ill. műszaki szakos hallgatók arányát 2006-ban az OECD országok között Magyarországon 

volt a legalacsonyabb. Nagyjából hasonló (tehát 15-17% körüli) szintű Hollandiában, 

Izlandon, az USA-ban, és Norvégiában. 2007-ben ezeket az országokat meg is előztük. (2007-

ben Hollandiában volt a legalacsonyabb – kicsit 10 % alatt - ezen hallgatók aránya.) A 

legmagasabb – mintegy kétszerese, tehát 30% feletti – az arány Finnországban, Ausztriában 

és Koreában. A matematikai, természettudományi ill. műszaki szakos hallgatók aránya a 

posztszocialista OECD országok közül Lengyelországban a miénkhez hasonlóan alacsony, 

viszont Csehországban és Szlovákiában a legmagasabbak között van
451

. 

Végül is egyértelműen leszögezhetjük, hogy a fejlett országok között a magyar 

felsőoktatásban az egyik legalacsonyabb a matematikai, természettudományi és műszaki 

hallgatók aránya mind az A típusú mind a B típusú képzésben. 

 

A matematikai, természettudományi és műszaki szakokra felvételizők 

 

Azonban nem egyszerűen csak arról van szó, hogy a matematikai, természettudományi és 

műszaki szakokon tanulók arány alacsony. Érdemes egy pillantást vetni a hazai 

felsőoktatásban a különböző szakokra jelentkezők felvételin elért eredményeire. 

Ha a 2007. évi felvételi eredményeket elemezzük, szembetűnik, hogy a pedagógus, és a 

műszaki szakokra jelentkezők teljesítménye, elért pontszáma a legalacsonyabb, de az 

informatikus és az agrár szakokra jelentkezőké is csak kismértékben jobb.  

 

                                                 
451 Adatok forrása: 2006: Educatio at a Glance 2008 OECD Paris 2008, 2007: Education at a Glnace 2009 OECD Paris 2009 
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A felsőoktatásba az adott szakra első helyen jelentkezők közül 0 pontnál többet elért 

tanulók átlagpontszáma és pontszámok szórása 2007-ben 

Forrás: saját számítás a felvételi adatbázis alapján 

 

 

A matematikai, természettudományi, műszaki és agrár szakokra jelentkezők eloszlása az elért 

eredmények alapján azt mutatja, hogy az ilyen szakokra jelentkező hallgatók átlagosan 

gyengébb eredményeket értek el, mint a többi szakra jelentkezők.  
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A matematikai, természettudományi, műszaki és agrár szakokra jelentkezők valamint a 

többi szakra jelentkezők megoszlása az elért pontszám szerint 2007-ben 

Forrás: saját számítás a felvételi adatbázis alapján 

 

A műszaki képzések felvételi keretszámának kiszélesítése, s a felvett létszám erősen 

ambicionált növelése tehát azzal a következménnyel járhat, hogy a képzés színvonala süllyed. 

De igaz ez az informatikai és agrár szakokra is. 
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A diplomások 

 

Kicsit alaposabban belegondolva, tulajdonképpen nem a matematikai, természettudományi és 

a műszaki szakon tanuló hallgatók aránya a lényeges, ráadásul az EU határozat sem a 

hallgatókról szól, hanem az ilyen végzettséggel rendelkezőkről.  

Meglepő – vagy talán a hazai felsőoktatás korábbi időszakaira tekintve nem is olyan 

meglepő -, hogy a 25-64 éves diplomások között messze nem olyan rossz a matematikai, 

természettudományi, és műszaki végzettségűek aránya, mint a hallgatók között. Sőt az egyik 

legkedvezőbb – Szlovákia, Finnország és Írország után a negyedik - Magyarország helye az 

OECD országok között.  

Persze figyelembe kell venni, hogy az egyes országokban eltérő a diplomások aránya a 

népességen belül. Ha figyelembe vesszük a diplomások arányát az össznépességen belül, 

akkor még mindig a középmezőnynél kedvezőbb helyzetben vagyunk a 2006-os adatok 

szerint. Nagyjából Szlovákiával, Svédországgal, Kanadával vagyunk egy szinten, jelentősen 

megelőzve Olaszországot, Norvégiát, vagy Franciaországot, s csak kicsit elmaradva 

Hollandiától, Ausztriától, vagy az Egyesült Királyságtól. 

Ennek az az oka, hogy a rendszerváltás előtt ezek a szakcsoportok, - különösen az agrár 

és műszaki képzések – kiemelt prioritást élveztek, mint a termelő, produktív ágazatok 

szakemberigényének kielégítését szolgáló képzések
452

.  

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A
u
s
z
tr

á
lia

 

O
la

s
z
o
rs

z
á
g

N
o
rv

é
g
ia

F
ra

n
c
ia

o
rs

z
á
g

M
e
x
ik

ó

L
u
x
e
m

b
u
rg

 

B
e
lg

iu
m

N
é
m

e
to

rs
z
á
g

D
á
n
ia

S
p
a
n
y
o
rs

z
á
g

S
z
lo

v
á
k
ia

S
v
é
d
o
rs

z
á
g

M
a
g
y
a
ro

rs
z
á
g

K
a
n
a
d
a

H
o
lla

n
d
ia

A
u
s
z
tr

ia

Iz
la

n
d

E
g
y
e
s
ü
lt
 K

ir
á
ly

s
á
g

Ír
o
rs

z
á
g

F
in

n
o
rs

z
á
g

(%
)

 
 

A tudományos, műszaki, agrár és szolgáltatási végzettségűek aránya a 25-64 éves 

népességen belül 2006-ban az OECD országokban (A típusú és doktori végzettség) 

Forrás: Education at a Glance 2008 alapján saját számítás 

 

Érdemes megvizsgálnunk a matematikai, természettudományi és műszaki diplomások 

munkaerő-piaci helyzetét is. 

                                                 
452 1950-ben 46%, 1960-ban 42%, 1970-ben 51%, 1980-ban 40% volt a matematikai, természettudományi, műszaki és agrár 

szakokra járók aránya. (Forrás: Oktatás, művelődés 1950-1985 KSH Bp 1986) 
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Erre az egyik lehetőség a FIDÉV vizsgálat
453

 néhány eredményének áttekintése, 

amelynek segítségével a matematikai, természettudományi és műszaki végzettségű 

pályakezdők munkaerő-piaci helyzetéről alkothatunk képet. Ezek sajnos már egy évtizedes 

adatok, ugyanis a FIDÉV vizsgálatok 1998-ban majd 1999-ben a felsőoktatás nappali 

tagozatán végzett hallgatók munkaerő-piaci állapotának feltérképezését célozták önkitöltős 

postai kérdőíves formában történt vizsgálat formájában. (Azóta nem ismételték meg a 

kutatást, igaz, hogy a 2005. évi felsőoktatási törvényt követően az intézmények feladatává 

tették a végzettek pályakövetését. Azonban ebből öt év múltán sincs átfogó eredmény.) 

A FIDÉV kutatás többek között vizsgálta az egyes szakcsoportokon végzettek 

munkaerő-piaci státuszát, azaz a foglalkoztatottak, a munkanélküliek és az inaktívak arányát a 

végzést követő évben. Az adatok tanúsága szerint a természettudományi egyetemen 

végzettek, valamint az agrár főiskolán és agrár egyetemek végzettek foglalkoztatotti státusz-

aránya a legkisebb (75 % illetve az alatt). A jelen dolgozatban vizsgált szakcsoportok közül az 

informatikai főiskolai végzettségűek foglalkoztatottsági aránya a legmagasabb (de ez is 

viszonylag jelentősen elmarad a legjobb helyzetű szociális főiskolai és a jogi egyetemi 

szakcsoport arányától). A munkanélküliséget tekintve is közel hasonló helyzetet tapasztalunk, 

azaz az agrár egyetemi és főiskolai szakcsoportban végzettek helyzete a legkedvezőtlenebb, 

de a műszaki főiskolát és a természettudományi főiskolát és egyetemet végzettek 

munkanélküliségi aránya is elég kedvezőtlen. Legkedvezőbb az informatikai egyetemet 

végzettek munkanélkülisége. A természettudományi, műszaki, informatikai, agrár 

végzettségűek együttes foglalkoztatottsági aránya alacsonyabb, munkanélküliségük átlaga 

pedig magasabb, mint az összes diplomás átlaga. 

A szubjektív inkongruencia tekintetében szintén az agrár főiskolai és egyetemi 

szakcsoport végzettjeinek helyzete a legkedvezőtlenebb – tehát ők nyilatkoztak leginkább 

úgy, hogy munkájuk és végzettségük kapcsolata nem igazán szoros. De az informatikai 

főiskolai és a műszaki főiskolai végzettek helyzete is elég kedvezőtlen ebből a szempontból. 

A természettudományi, műszaki, informatikai és agrár végzettségűek együttes szubjektív 

kongruenciája némileg (10%-kal) magasabb, mint az összes végzett esetében. 

 

                                                 
453 Jelentés a felsőoktatás nappali tagozatán 1999-ben végzett fiatal diplomások munkaerő-piaci életpálya-vizsgálatának 

eredményeiről Budapest, 2001. szeptember Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Emberi 

Erőforrások Tanszék FIDÉV Kutatócsoport 

http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=556&articleID=371&ctag=articlelist&iid=1  

http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=556&articleID=371&ctag=articlelist&iid=1
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Átlag Szórás

 
 

A munka és a képzettség kapcsolata szakcsoport és szint szerint 
Megjegyzés: 

F: főiskolai, E: egyetemi. 

A szakképzettség és a munka 1: Szorosan, 2: Nagyrészt, 3: Félig-meddig, 4: Alig, 5: Egyáltalán nem kapcsolódik 

egymáshoz. 

Forrás: Jelentés a felsőoktatás … 2001 

 

 

Az átlagkereseteket vizsgálva egyáltalán nem látszik igaznak az az általánosan hangoztatott 

álláspont, hogy nem megfelelő a megbecsültsége a természettudományos és műszaki 

végzettségeknek. Ha összevetjük átlagkereseteik átlagát, akkor mintegy 8%-os bérelőnyt 

állapíthatunk meg javukra. 
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Átlagkereset szakcsoportonként és szintenként (ezer forint) 

Forrás: Jelentés a felsőoktatás … 2001 

 

Jól lehet a FIDÉV vizsgálatot nem ismételték meg a 2000-es években, annyiban mégis képet 

alkothatunk a matematikai, természettudományi és műszaki végzettségűek munkaerő-piaci 

helyzetéről, hogy a bérstatisztikák alapján lehetőségünk van képet alkotni ezen végzettségű 

diplomások nemzetgazdasági átlagkeresetének vizsgálatára. A 2007-es adatok
454

 alapján a 

természettudományi, matematikus és műszaki végzettségű diplomások havi átlagkeresete 

mintegy 16%-kal magasabb, mint az összes diplomás átlaga. 

A matematikai, természettudományi, agrár és műszaki végzettségű diplomások 

munkaerő-piaci helyzete tehát ellentmondásos. Kereseti helyzetük viszonylag kedvező, a 

diplomás átlagnál magasabb a jövedelmük. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy egyes 

részkategóriáik esetében nyilvánvaló a túlkínálat, - ilyen az agrár egyetemi és főiskolai 

végzés, valamint a természettudományi képzések egy része is. 

Nyilvánvaló tehát, hogy a matematikai, természettudományi, agrár és műszaki képzés 

bővítése – mégoly határozott EU állásfoglalás ellenére sem - nem történhetne meg a 

munkaerő-piaci helyzet alapos elemzése nélkül. 

 

És a közoktatás? 

 

Befejezésül érdemes röviden kitekinteni a közoktatásbeli matematikai, természettudományi és 

műszaki képzésre is. Ez annál is aktuálisabb, mert az utóbbi időben több állásfoglalás született 

a tárgyban
455

. 

                                                 
454 Adatok forrása: http://internet.afsz.hu/sysres/adattar/index.html illetve azon belül 

http://internet.afsz.hu/sysres/adattar/tables/N03_01.html „Foglalkozásonkénti létszám-, bér- és kereseti adatok a 

nemzetgazdaság egészére” adatokból a 2-es számmal kezdődő (felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő 

foglalkozások) teljes kereset oszlopa. 
455 Lásd például a már említett, munkaadói szövetségek nyilatkozata: „Állásfoglalás a magyarországi természettudományos 

oktatás helyzetéről” Budapest, 2009. február 3. vagy az Országos Köznevelési Tanács javaslatait „Az OKNT javaslatai a 

http://internet.afsz.hu/sysres/adattar/index.html
http://internet.afsz.hu/sysres/adattar/tables/N03_01.html
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A nemzetközi összehasonlítás két területen kínál elemzési lehetőséget a közoktatási 

matematika, természettudományi és műszaki képzés tekintetében.  

Az egyik lehetőség a hazai oktatás matematikai és természettudományos oktatási-

teljesítményének
456

, minőségének értékelésére, a mára már széles körben ismert PISA 

vizsgálat
457

 alapján.  

Az OECD PISA 2000 vizsgálat alapján kiderült, hogy nemzetközi összehasonlításban a 

magyar 15 éves – tehát lényegében általános iskolai, illetve azt éppen elvégzett - diákok 

természettudományos ismeretei átlagosak, matematikából átlag alattiak, az olvasott szöveg 

megértésében pedig nagyon gyengék.  
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bra A PISA 2006 matematikai, tudományos és olvasási literacy átlageredményei 

Forrás: OECD (http://www.oecd.org) 

 

2000-ről 2006-ra Magyarország helyezése nem sokat változott (olvasás-értésben 21 ill. 22, 

matematikában 21., természettudományban pedig 15. mindkét évben)
458

  

A PISA alapján tehát megállapíthatjuk, hogy a hazai természettudományos és 

matematikai (köz)oktatás eredményeként a magyar gyerekek ezen tárgyakból felmutatott 

teljesítménye a fejlett országok között a harmadik harmadban helyezkedik el. De tegyük 

hozzá azonnal, hogy a hasonló gazdasági fejlettségű országokhoz hasonlóan, ugyanis a PISA 

eredmények elég szoros kapcsolatot látszanak mutatni a gazdasági fejlettséggel. Úgy is 

                                                                                                                                                         
természettudományos közoktatás helyzetének javítására” Fizikai Szemle 2009/1 

http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0901/termtudokt0901.html  
456 „A matematikatudás terén … a vizsgálat az egyszerű matematikai műveletektől kezdve a matematikai gondolkodáson át 

az átfogó problémalátásig számos alkalmazási területet feltérképez. A feladatmegoldáshoz szükség volt számos matematikai 

ismeret birtoklására és felhasználására, a valószínűségszámítás, a változás és növekedés, a geometria, a két- és 

háromdimenziós alakzatok, a bizonytalanság és a függőségi viszonyok ismeretére, az algebrában, a számolási feladatokban és 

a geometriában való jártasságra. A PISA által definiált természettudományos műveltség fogalma magában foglalja az 

alapvető tudományos koncepciók ismeretét, hiszen ezek segítenek világunk megismerésében, ezek tükrében hozzuk 

döntéseinket. A meghatározás mellett magában foglalja a természettudományos kérdések felismerésének, bizonyítékok 

használatának, tudományos következtetések levonásának és ezek megfogalmazásának szükségességét. A diákoknak 

világunkat érintő fontos természettudományos koncepciókat kellett értelmezniük, felhasználniuk. Ebbe a műveltségi területbe 

vannak besorolva például az élethez és az egészséghez, a Földhöz és környezetünkhöz, valamint a modern technológiához 

kapcsolódó fogalmak és ismeretek.” (Vári és tsai 2001) 
457 PISA vizsgálat az OECD kezdeményezésére a világ különböző helyein élő tizenöt éves diákok olvasási-szövegértési 

képességét, matematikai és természettudományos műveltségét mérte, illetve ma már rendszeresen méri fel. 
458 Bár az országok száma 2006-ban valamivel több.  

http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0901/termtudokt0901.html
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fogalmazhatunk tehát, hogy a PISA eredményeink nagyjából megfelelnek a gazdasági, 

társadalmi fejlettségünknek.
459

 

A másik nemzetközi összehasonlítási lehetőség a matematikai és a természettudományos 

képzés közoktatási tantervi arányainak összevetése. 

Ez az összevetés azt mutatja, hogy a hazai közoktatás alsó tagozatán (a 9-11 évesek 

oktatásában) a matematika az OECD átlag felett van, viszont a felső tagozaton (a 12-14 

évesek képzésében az átlag alatt, - de mindkét esetben igaz, hogy nem tér el jelentősen a 

fejlett országok átlagától. 

A természettudományos képzés tekintetében azonban némileg más a helyzet. Az alsó 

tagozaton (a 9-11 éveseknél) a természettudományi képzés tantervi aránya igen alacsony, 

jelentősen elmarad az OECD átlagtól, a felső tagozaton viszont messze az átlag felett van, 

majdnem a legmagasabb az összes OECD ország között.  

Ezek az adatok azt mutatják, hogy nem elsősorban az óraszámokkal van probléma a 

közoktatási természettudományos képzés tekintetében, hanem annak hatékonyságával. 

Korántsem biztos, hogy az – állásfoglalások által hangoztatott – óraszám növelés jelent 

megoldást, sokkal inkább a pedagógusok motivációjának, módszertani kultúrájának emelése, 

s a tananyag korszerűsítése az ami előrelépést hozhat. 

 

A matematika és a természettudományos képzés tantervi arányai a közoktatási 

tantervekben az OECD országokban 2006-ban 

 

 A 

matematika 

tantervi 

aránya a 9-

11 évesek 

képzésében  

 Matematika 

képzés 

aránya a 12-

14 évesek 

oktatásában  

 Természet-

tudományos 

képzés tantervi 

aránya a 9-11 

évesek 

oktatásában  

 Természet-

tudományos 

képzés aránya a 

12-14 évesek 

oktatásában  

Ausztrália 9  Ausztrália 9  Ausztrália 2  Luxemburg 5  

Olaszország 10  Skócia 10  Írország 4  Belgium (Fl.) 7  

Írország 12  Japán 10  Franciaország 5  Ausztrália 7  

Skócia 12  Hollandia 10  Szlovákia 5  Izland 8  

Korea 13  Korea 11  Hollandia 6  Hollandia 8  

USA 13  Görögország 11  Magyarország 6  Írország 8  

Törökország 13  Portugália 11  Luxembourg 6  Norvégia 9  

Svájc 14  Spanyolország 11  Németország 6  Japán 9  

Görögország 14  Magyarország 12  Norvégia 7  Skócia 9  

Japán 15  Olaszország 12  Dánia 8  Belgium (Fr.) 9  

Norvégia 15  Anglia 12  Olaszország 8  Görögország 10  

Szlovákia 15  Belgium (Fr.) 13  Spanyolország 8  Olaszország 10  

Izland 15  Norvégia 13  Izland 8  Németország 10  

Ausztria 16  Finnország 13  Svédország 9  Korea 11  

Portugália 16  Belgium (Fl.) 13  Japán 9  Spanyolország 11  

Svédország 17  Csehország 13  Skócia 9  Svédország 12  

Dánia 17  Írország 13  Csehország 9  Portugália 12  

Magyarország 17  Dánia 13  Anglia 10  Anglia 12  

Németország 18  Törökország 13  Korea 10  Franciaország 13  

Franciaország 18  Svédország 14  Törökország 10  Ausztria 13  

Finnország 18  Németország 14  Finnország 10  Törökország 14  

Luxemburg 18  Izland 14  Ausztria 10  Dánia 15  

Hollandia 19  Mexikó 14  Görögország 11  Szlovákia 16  

Belgium (Fl.) 19  Lengyelország 14  Portugália 12  Lengyelország 16  

                                                 
459 A PISA vizsgálat hazai tanulságai sokkal inkább abban keresendők, hogy a gyerekek eredményei sajnos nagyon szorosan 

összefüggenek társadalmi, szociális helyzetükkel, lakóhelyükkel stb. – tehát markánsan visszatükrözik a társadalmi 

egyenlőtlenségeket, s azt, hogy az iskola nem képes ezeket kompenzálni. 
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Csehország 19  Franciaország 15  Svájc 12  Finnország 17  

Spanyolország 20  Luxemburg 15  USA 12  Mexikó 17  

Anglia 22  Ausztria 15  Mexikó 15  Magyarország 18  

Mexikó 25  Szlovákia 16     Csehország 20  

Országátlag 16  Országátlag 13  Országátlag 9  Országátlag 11  

Forrás: Education at a Glanace 2008 

 

Befejezésül 

 

Ha össze szeretnénk foglalni a matematikai, természettudományi és műszaki képzés hazai 

sajátosságait, először azt kellene hangsúlyozni, hogy az nem vizsgálható a posztszocialista 

múlt nélkül. Az államszocialista időszak felsőoktatás-politikája nyomán, - amely a „termelési 

rendeltetésű” képzéseket túlpreferálta – a mai diplomás állományon belül egyáltalán nem 

látszik hiány a matematikai, természettudományos és műszaki végzettségűek tekintetében. 

Más oldalról lehet hogy ennek a túlhajtásnak a mai következménye ezen szakok iránti igen 

lecsökkent kereslet. Valószínűleg alaposabb vizsgálatot igényelne, de talán anélkül is 

kimondható,  az hogy ezen diplomás kategóriák korábbi munkaerő-piaci helyzete, 

pályaelhagyási törekvései, inkongruens foglalkoztatása visszahat a mai felsőoktatás iránti 

keresletre. Ezt a „szubjektív hatást” alighanem erősíti az, hogy a közoktatás területén – jól 

lehet nemzetközi összehasonlításban egyáltalán nem alacsonyabb a matematikai és 

természettudományos tárgyak aránya – a matematikai, természettudományi tanárképzés 

gondjai és e pályák presztízse miatt alacsony színvonalú, módszertanilag gyenge a képzés. 

(Ami – miután a gyerekekkel nem sikerül megszerettetni ezeket a tárgyakat, sőt! - ördögi 

körként visszahat a természettudományos tanárképzésre, s ez által a közoktatás ezen 

tárgyainak oktatási színvonalára.) Nyilván az is szerepet játszik ezen képzések 

visszaesésében, hogy a felsőoktatás hazai (és más országbeli) kiterjedése alapvetően az 

olcsóbb, kevésbé infrastruktúra igényes szakok területén zajlott le. Fontos megjegyezni 

azonban, hogy mindezen folyamatok még a munkaerőpiacon nem eredményezték a 

matematikai, természettudományos és műszaki diplomások hiányát (sőt az agrár diplomások 

esetében túlkínálat látszik), s az elmúlt öt évben ezen diplomások bérelőnye nem változott 

jelentősen. 

Mindezen tények arra utalnak, hogy túlzottak azok a hangok, amelyek a hazai 

matematikai, természettudományi és műszaki képzés katasztrofális problémáiról, 

visszaeséséről stb. szólnak. Könnyű felismerni azonban az indítékokat, ha megnézzük a hazai 

tudományos káderek szakmai struktúráját.  

 

A matematikai, természettudományi, műszaki és agrár szakirányosok Magyarországon 

a hierarchia egyes szintjein 

 

 Matematikai, természettudományi, 

műszaki és agrár szakirányosok aránya 

Felsőoktatási hallgatók (A típusú és phd-képzés) (2007) 17 % 

25-64 éves diplomások (2007) 31% 

PhD végezettek (2007-2009)
460

 35% 

MTA doktorok (2006) 55% 

Akadémikusok 65% 

 

                                                 
460 Valójában a doktori védések száma a www.doktori.hu adatbázis alapján 

http://www.doktori.hu/
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A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjainak mintegy 65%-a matematikai, 

természettudományi, agrár és műszaki szakterületű, az MTA doktorainak pedig 55%-a esik 

ezekre a szakterületekre. Tehát nemcsak a diplomás munkaerő, hanem a tudományos 

hierarchia felső szintjei is a posztszocializmustól örökölt struktúrával bírnak. 

Lehet, hogy ez is befolyásolja a vészharangok kongatását? 
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