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Az oktatás megtérülési rátái Magyarországon  

A tanulmány azt vizsgálja, hogyan alakult az egyes oktatási fokozatok egyéni és 
társadalmi megtérülési rátája, valamint az egyes végzettségek megszerzésének 
támogatottsága 1971ben, 1986ban és 1993ban. Az eredmények azt mutatják, hogy 1971 és 
1993 között a szakmunkásképzõben szerzett végzettség egyéni megtérülési rátája 
gyakorlatilag nem változott, a középiskolai végzettségé mintegy kétszeresére, a felsõfokúé 
pedig három és félszeresére emelkedett. 

A társadalmi megtérülési ráták másként változtak ugyanebben az idõszakban. A 
legalacsonyabb társadalmi megtérülési rátája mindvégig a felsõoktatásnak volt, a 
középiskola társadalmi megtérülési rátája pedig a legmagasabb, nemzetközi 
összehasonlításban is jelentõs.  

Az egyéni és társadalmi megtérülési ráták arányának változása pedig azt mutatja, hogy a 
felsõfokú végzettség egyéni hozamainak növekedését nemcsak a felsõfokú végzettségûek 
iránti kereslet növekedése magyarázza, hanem a felsõfokú végzettség megszerzési 
költségeinek növekvõ költségvetési támogatottsága is.  

A megtérülési ráták számításáról  

Az oktatás megtérülési rátáinak vizsgálata és a megtérülésirátaszámítások eredményeinek az 
oktatáspolitikai döntésekben való felhasználása a hatvanas évek elejétõl Gary Becker, Jacob Mincer és 
Theodore Schultz munkáinak megjelenését követõen igen elterjedt (BECKER [1975], SCHULTZ 
[1983], MINCER [1962]). A megtérülésirátaszámítások az emberi tõke elméletén alapulnak, 
elfogadják a nálunk is sokat hangoztatott kijelentést, hogy az oktatás beruházás. Ha ez igaz - az 
oktatás növeli az egyén termelékenységét -, a beruházás haszna mind az egyén, mind a társadalom 
számára (legalábbis részben) közvetlen, és mérhetõ - az iskolázottsághoz kapcsolható - 
keresetkülönbségekben jelentkezik. Az iskolázás pénzbeli hasznát és az adott iskolázottság 
megszerzésének költségeit összevetve, más beruházásokhoz hasonlóan az oktatásra is alkalmazhatók a 
beruházásgazdaságossági számítások.  

Az oktatásnak a közvetlen pénzbeli hasznon túl is vannak hozamai. Az egyén számára ilyen minden 
járulékos haszon, amely a magasabb iskolázottsággal megszerezhetõ állásokkal jár. A társadalom 
számára pedig ilyenek az oktatás externális hozamai, melyek létére vonatkozóan azonban inkább csak 
sejtéseink lehetnek. Az oktatás nem pénzbeli hozamairól számos elemzés készült ugyan, a 
megtérülésirátaszámítások azonban csak a pénzbeli hozamokat vizsgálják.  

Mivel az állam tetemes részt vállal az oktatás költségeiben, és az oktatási ágazat súlya is növekvõ - 
Magyarországon mára a nemzetgazdaság második legnagyobb foglalkoztató ágazatává vált, állományi 
létszáma magasabb, mint a mezõgazdaságé, a könnyûiparé vagy az egész államigazgatásé -, 
korántsem mindegy, hogy milyen az oktatási ráfordítások hozama. A prioritási sorrendek 
kijelölésében az oktatás fokozatok szerinti megtérülésének változása segíthet eligazodni: azokat az 
oktatási fokozatokat célszerû fejleszteni, ahol a megtérülési ráták a legmagasabbak.  



A megtérülési ráták számítására háromféle módszer alakult ki: a Mincerféle kereseti függvényeken 
alapuló, valamint Becker és Schultz nyomán az úgynevezett összetett módszer, és ez utóbbi 
egyszerûsített vagy "rövidített" változata. (Ezekre az alkalmazott módszerekrõl szóló részben még 
visszatérek.) Az emberitõkeelmélet megjelenése óta több száz, a megtérülési rátákat vizsgáló 
tanulmány jelent meg,1 ezek eredményeit az oktatásfejlesztési döntésekben, a prioritási sorrendek 
kijelölésekor felhasználják.  

Magyarországra vonatkozóan csak néhány számítás készült az egyéni megtérülési rátákról, a 
társadalmi megtérülési rátára vonatkozó számításoknak nincs elõzménye. Polónyi István 1985ben 
közreadott vizsgálata az oktatás gazdasági hatékonyságáról (POLÓNYI [1985]) közölt egyéni 
megtérülési rátákra vonatkozó számításokat. Az elemzéshez azonban akkor nem álltak rendelkezésre 
iskolai végzettség és korcsoportok szerinti megfelelõ kereseti adatok, ezért Polónyi becsléseket 
végzett a kereseti különbségek meghatározására. Újabb adatokkal dolgozott Baranyai István, aki - bár 
nem készített számításokat az oktatás megtérülési rátáira vonatkozóan - megvizsgálta 1982es és 1986-
os adatok alapján, hogy a közép és felsõfokú végzettségûek összegzett keresete hány év alatt éri el az 
alapfokú végzettségûek összegzett keresetét, valamint hogy hány év alatt "hozzák be" a 
megnövekedett keresetek a tanulmányokkal kapcsolatos ráfordításokat (BARANYAI [1992]). 
Baranyai számításai szerint,1986os adatok alapján, a felsõfokú végzettségûek összegzett nettó 
keresetei 41. életévükre érik el az általános iskolai végzettségûek kumulált kereseteit, a felsõfokú 
végzettségûek tanulmányaikkal kapcsolatos ráfordításai pedig 51. életévükre térülnek meg.  

Meg kell jegyezni, hogy számos metodológiai probléma merül fel e számításokkal kapcsolatban. Mind 
Polónyi, mind Baranyai költségként kezeli a felsõfokú tanulmányokat folytatók tanulmányi idõ alatt 
felmerülõ létfenntartási költségeit, tehát teljes - nemcsak a tanulmányokhoz kapcsolható - 
fogyasztását. Ez a megtérülési rátákat értelemszerûen súlyosan lefelé torzítja, a megtérülés idejét a 
valóságosnál sokkal nagyobbnak mutatja.  

A legutolsó, módszertanilag jól megalapozott, az oktatás egyéni hozamait is vizsgáló tanulmány 
Kertesi Gábor vizsgálata. KERTESI [1995] Mincerféle kereseti függvények segítségével vizsgálta, 
hogy 1973 és 1993 között hogyan változott a különbözõ iskolai végzettségek hozama. A vizsgálat 
eredményei azt mutatják, hogy az 1970es években a szakmunkásképzõ iskola és a középiskola 
viszonylagosan felértékelõdött a többi végzettséghez képest. A nyolcvanas évek második felétõl 
kezdõdõen viszont megfordultak a trendek, a nyolcosztályos és szakmunkásképzõ végzettség 
drámaian leértékelõdött, a felsõfokú iskolai végzettség értéke ugrásszerûen, a középiskolai végzettség 
értéke pedig jelentõsen növekedett. A különbözõ képzettségûek iránti kereslet szerkezete tehát 
átrendezõdött.  

A következõkben bemutatom az egyes oktatási fokozatok egyéni és társadalmi megtérülési rátáira 
vonatkozó számításaim eredményét, és áttekintjük, hogy milyen oktatásfejlesztési konzekvenciák 
vonhatók le az egyéni és társadalmi megtérülési ráták változásaiból. Az egyéni és társadalmi 
megtérülés különbözik egymástól, mivel különböznek az oktatás egyéni és társadalmi költségei és 
hozamai is.  

A társadalmi megtérülési ráta számítási eredményeinek értelmezésével szemben kétségek merülhetnek 
fel. Egyrészt azért, mert nem veszi figyelembe az oktatás externális hozamait, másrészt mert míg 
egyéni szinten az iskolázáshoz kapcsolható többletjövedelem nyilvánvalóan az egyén haszna, 
társadalmi szinten csak akkor mérik jól a keresetkülönbségek az oktatás hasznát, ha a jövedelmek 
követik az iskolázásból adódó termelésnövekedésbõl származó többletoutputot. Az externális 
hozamok figyelmen kívül hagyása a megtérülési rátákat lefelé torzítja, a bérek határterméktõl történõ 
eltérítésének irányáról és így a torzítás irányáról nincsenek pontos ismereteink.  

Az egyéni és társadalmi megtérülési ráták egymáshoz való aránya azt méri, hogy milyen költségvetési 
támogatottság mellett szerezhetõ meg az egyén számára az az iskolázottság, amelybõl egyéni 
többletjövedelem származik. Az egyéni és társadalmi megtérülési ráták összemérése, a kétféle 
megtérülési ráta arányának változása abban segíthet eligazodni, hogy melyek azok az oktatási 



fokozatok, ahol az egyéni teherviselés arányának növelése indokolt lehet, és ellenkezõleg, melyek 
azok, ahol az oktatás egyéni költségeinek valamilyen módszerrel történõ mérséklése mellett szólnak 
érvek.  

Az alkalmazott módszer  

A számításokat három évre végeztem el, 1971re, 1986ra és 1993ra. Az 1971es számításokhoz az 
oktatásgazdaságtani irodalomban rövidített módszerként ismert változatot használtam, mivel az 1971-
re vonatkozó kereseti adatok nem álltak rendelkezésemre életkori csoportonkénti bontásban. A 
rövidített módszer a különbözõ képzettségûek átlagos kereseteit használja a megtérülési ráta 
számításához. Ekkor az oktatás belsõ megtérülési rátáit a következõ módon kapjuk:  

  

ahol E
u
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s
 az u és s iskolai végzettségûek átlagkeresete (u > s),

 

S a tanulmányi idõ hossza, 
C a képzés egy évre jutó közvetlen költsége.  

Bár ez a módszer nagyon durvának tûnik, a megtérülésirátamérések tapasztalatai azt mutatják, hogy a 
rövidített módszer eredményei nem térnek el jelentõsen az egyéb módszerek eredményeitõl. Az 1986-
ra és 1993ra vonatkozó számítások az úgynevezett összetett módszerrel készültek, a belsõ megtérülési 
rátákat a szokásos formula alapján számoltam:  

  

ahol C
t
 az iskolázás t. életévben mért összes költsége,

 

B
t
 a t. életévben mért összes hozama, vagyis az iskolázottsághoz kapcsolható többletkereset, 

n a munkában töltött évek száma, vagyis 15-57,7 éves korig terjedõ életszakasz (mivel nem 
választottam szét az adatokat férfiakra és nõkre).  

Az egyéni, illetve társadalmi belsõ megtérülési ráták számításánál a következõ költségelemeket vettem 
számításba. A társadalmi költségek tartalmazzák: 1. az egy hallgatóra jutó intézményi kiadásokat, az 
amortizációs költségeket is figyelembe véve, 2. az oktatás egyéni közvetlen költségeit, és 3. a 
társadalmi haszonlehetõségköltséget, melyet az iskolázás miatt elmulasztott adózatlan keresetekkel 
mértem. Az egyéni belsõ megtérülési ráták számításánál a következõ költségeket vettem figyelembe: 
1. a hallgatók iskolázásához kapcsolható közvetlen költségeit és 2. az iskolázás egyéni 
haszonlehetõségköltségeit, melyet az adózott keresetekkel mértem. A hallgatói költségeket csökkentõ 
tényezõként vettem figyelembe: 1. az egy hallgatóra jutó átlagos szociális támogatások összegét, 2. az 
elmulasztott kereseteket csökkentettem a hallgatók részmunkaidõs munkavállalásból származó 
jövedelmével.  

A hozamot a különbözõ iskolázottságúak közötti életkeresetkülönbségekkel mértem; a társadalmi 
megtérülési ráta számításánál az adózatlan, az egyéni megtérülés számításánál az adózott 
életkeresetekkel. (Értelemszerûen ezt a különbségtételt csak az utolsó évre, a személyi jövedelemadó 
bevezetése utáni idõszakra lehetett elvégezni.) A hozam mérése tehát kizárólag a pénzbeli hozamokra 
korlátozódik.  

A felhasznált adatok  

A számításokat keresztmetszeti adatok felhasználásával végeztem. Az egyes kohorszokra vonatkozó 



longitudinális keresetekre vonatkozóan nem történtek megfigyelések, és mivel rendszeres 
korcsoportos és iskolai végzettség szerinti kereseti adatgyûjtések sem voltak az utóbbi idõkig, 
számításokat sem lehetett végezni, melyben az egyes kohorszok kereseti változásait lehetne nyomon 
követni.  

A keresztmetszeti adatok használata feltételezi, hogy az életkoriskolázottságkeresetek kapcsolata 
konstans az idõben. Nyilvánvalóan ez a körülmény torzítani fogja számításaink eredményeit. A 
keresztmetszeti adatok alkalmazásának problémáival foglalkozó tanulmányok azt emelik ki, hogy ez a 
módszer alábecsüli az életkereseteket, mivel a gazdasági növekedés idõszakaiban felfelé tolódnak el a 
magasabb képzettségûek keresetei.2 Magyarországon, ha nem is a gazdasági növekedés 
következtében, de a gazdasági átmenet és az oktatási rendszer átalakulásának idõszakában 
nyilvánvalóan ugyancsak változik az életkor, az iskolázottság és a kereset kapcsolata; az iskolázott 
munka relatív kínálatának és keresletének változásai következtében. Éppen ezt a folyamatot mutatta 
be Kertesi is már idézett tanulmányában: a kereslet eltolódott a magasabban képzettek javára.  

Ugyanakkor a keresztmetszeti adatok alkalmazásának számos elõnye is van kétségtelen hátrányai 
mellett. A legtöbb, az oktatás megtérülési rátáit vizsgáló tanulmány keresztmetszeti adatokat használ 
számításaihoz. A legfõbb elõny, hogy míg a longitudinális adatok használata szükségessé teszi a 
kereseti adatok kiigazítását az árszínvonal változásai miatt, és minél hosszabb idõszakról van szó, a 
kiigazítás annál kevésbé lesz megbízható, a keresztmetszeti adatok használata ezt nem teszi 
szükségessé. A longitudinális adatokat ezen túl erõsen befolyásolják az üzleti ciklusok, melyek hatása 
nehezen különíthetõ el.  

A kereseti adatok forrása 1971re a KSH Képzettség és kereset címû reprezentatív adatfelvételének 
iskolai végzettség szerinti átlagos kereseti adatai, 1986ra az ABMH [1988] bértarifafelvétele. Az 
1993as számításokhoz a háztartáspanel 1994. áprilisi felvételének adatait használtam. Igyekeztem a 
legfrissebb kereseti adatokat használni éppen amiatt, mert a különbözõ képzettségûek kereseti arányai 
rendkívül gyorsan változtak az elmúlt néhány évben. A néhány hónapos eltérés a kereseti és 
költségadatok között nem torzítja jelentõsen az eredményeket.  

Az oktatás költségeire vonatkozó adatok forrásai  

A társadalmi közvetlen és közvetett költségek  

- Az egy tanulóra (hallgatóra) jutó oktatási kiadásokra vonatkozó adatok forrása a 
Pénzügyminisztérium zárszámadási adatai.  

- Az egy hallgatóra jutó amortizációs költségekre becsléseket készítettem. Az amortizációs költségek 
számításának alapjául az oktatási ágazat becsült vagyonértéke szolgált. Az oktatási intézmények 
vagyonértékének becsléséhez a POLÓNYI [1985] (51. o.) tanulmányában 1980ra közölt adatokat 
vettem alapul. Az 1980as vagyonértékhez rendre hozzáadtam az 1980-1992 közötti beruházások 
értékét évenként, és évenként korrigáltam az amortizációval.  

- Mivel az intézményi kiadásokban már szerepelnek a hallgatói befizetésekbõl keletkezett források is, 
ezért a kettõs számbavétel elkerülésére ezeket a társadalmi megtérülés számításakor nem kellett 
figyelembe venni.  

- Ugyancsak nem kellett külön számításba venni a társadalmi költség számításakor a hallgatói 
támogatásokat az elõbb elmondottak alapján.  

A társadalmi költségek között is szerepel viszont a hallgatók (tanulók) egyéb, az oktatással összefüggõ 
többletkiadása; a felszerelések, könyvek ára vagy a tanulmányokkal kapcsolatos lakhatási költségek - 
mivel a hallgatók tagjai a társadalomnak, költségeik értelemszerûen társadalmi költségek is. A 
felszerelések stb. költségeire közvetlen adatgyûjtés nem áll rendelkezésre. A könyvek, jegyzetek, 



tanszerek és az egyéb, közvetlenül az oktatással összefüggõ közvetlen költségekre ezért becsléseket 
kellett készíteni. A becsléshez felhasználtam BARANYAI [1992] (27. o.) számításait a különbözõ 
korúak fogyasztásának fogyasztási fõcsoportok szerinti megoszlására.  

A társadalmi közvetett költségek - amelyeket a hallgatók adózatlan elmaradt kereseteivel közelítettem 
- forrását korábban már bemutattam.  

Az oktatás számításba vett egyéni költségei  

- A beiratkozási, vizsga és tandíjak. Ez a költségelem statisztikailag értékelhetõen csak a 
felsõoktatásban van jelen (a csekély számú, a tandíjas intézményekbe járó általános iskolás és 
középiskolás tanuló az átlagos kiadásokat nem érinti egyelõre). A felsõoktatásban viszont ez a 
költségelem is létezik. A felsõoktatásban való részvétel ugyan ez idáig tandíjmentes, de a 
hallgatóknak fizetniük kell csekély mértékû beiratkozási illetéket, a halasztott, illetve ismételt 
vizsgákért pedig kismértékû vizsgadíjat.  

- A kollégiumi térítési díjak, mivel ezek a költségek nem merülnének fel, ha a hallgatók, továbbtanulás 
helyett a munkába állást vállalták volna, annál is kevésbé, mivel Magyarországon a felsõoktatási 
intézmények és részben a középiskolák regionális elhelyezkedése miatt a hallgatók jelentõs része nem 
folytathatja tanulmányait lakóhelye közelében. Az egyéni közvetlen költségek e két elemére 
vonatkozóan a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium - korábban MM - adatai voltak 
hozzáférhetõk. Bár ezek az adatok a felsõoktatásra vonatkozóan csak a minisztérium irányítása alá 
tartozó felsõoktatási intézményekben tanuló hallgatókra vonatkoznak, feltételeztem, hogy megfelelnek 
valamennyi felsõoktatási intézményben tanuló hallgató költségeinek. (A minisztérium alá tartozó 
felsõoktatási intézményekben az összes hallgatók több mint 70 százaléka tanul, ezért a feltételezés 
nem torzítja túlságosan eredményeinket.)  

- Az egyéni egyéb közvetlen költségek: könyvekre, felszerelésekre vonatkozó adatforrásokat a 
társadalmi költségeknél már ismertettem.  

- Az egyéni közvetett költségek: a hallgatók elmulasztott adózott keresete. A kereseteket 
értelemszerûen a megfelelõ érvényben lévõ adókulcsokkal számítottam ki.  

Az elmaradt kereseteket korrigáltam a munkanélküliséggel, de ez csak az utolsó megfigyelt év (1993) 
számításait érintette, mivel korábban a munkanélküliség elenyészõ volt. Az 1993as számításokhoz a 
korcsoportos munkanélküliségi rátákkal korrigáltam a kereseteket.  

Költségcsökkentõ tényezõk  

- Az oktatás egyéni költségeit csökkentik a hallgatóknak nyújtott különféle támogatások. Így a 
hallgatói ösztöndíjak (tanulmányi és szociális), valamint az étkezési hozzájárulás és a kollégiumi 
támogatás. A hallgatói támogatásokra vonatkozó adatok forrásai a Pénzügyminisztérium zárszámadási 
adatai voltak, valamint a KSH által, az UNESCOstatisztika számára készített számítások. Az adatok a 
függelékben találhatók.  

- További költségcsökkentõ tényezõ a hallgatók munkavállalásból származó keresete. Ez a 
felsõoktatásban részt vevõket érinti. A munkavállalás figyelembevételekor az elmaradt keresetek 
számításához hasonlóan nem különböztettem meg a tanévet és a nyári szünetet. Felvethetõ, hogy 
mivel a nyári idõszakban a hallgatók nincsenek akadályoztatva a munkavállalásban, ezért a nyári 
szünet három hónapjában az elmaradt keresetek nem írhatók a felsõoktatás költségeinek számlájára. A 
hallgató saját preferenciarendszere alapján dönt a keresõ tevékenység és a szabadidõ között. Az 
elmaradt keresetekkel foglalkozó munkák egy része valóban csak a tanévre számolja ki az elmaradt 
kereseteket. (Például SCHULTZ [1983] 105. o.) Mivel Magyarországon nemcsak a munkavállalói 
szokások, hanem adminisztratív korlátok is akadályozzák a hallgatói munkavállalást, 12 hónapra 
számított adatokkal dolgoztam. A 11/1980. (VI. 25.) MÜM-OM rendelet szerint a hallgatók 



meghatározott havi munkaidõkereten belül vállalhatnak munkát. A maximálisan engedélyezhetõ 
munkaidõ havi 60 óra. A hallgatók tanulmányok melletti kereseteinek becsléséhez ebbõl indultunk ki, 
a hallgatók potenciális munkából származó jövedelmének meghatározásához a középfokú 
végzettségû, 20-24 éves korcsoportba tartozók átlagos éves keresetének 22 százalékát - mely a 
hallgatók számára engedélyezett maximális engedélyezett munkaidõnek a teljes munkaidõhöz 
viszonyított aránya - tekintettem a hallgatók átlagos munkából származó jövedelmének. Ez a hallgatói 
keresetek alsó becslését jelenti, mivel a nyári munkavállalásra is a szorgalmi idõszakban megfigyelt 
30 órával számoltam.3  

A hozam mérése  

A haszon mérésénél az iskolázottsághoz kapcsolható többletjövedelmeknél hasonlóan jártam el, mint 
az elmaradt keresetek számításakor. A társadalmi hozamnak az adózatlan, az egyéninek pedig az 
adózott életkereseteket tekintettem. Az életkeresetek alakulását is - az elmulasztott keresetekhez 
hasonlóan - felsõfokon érintette jobban az adóterhek növekedése, mint a többi iskolafokozatnál. De 
míg ott az egyéni közvetett költségek relatív csökkenése miatt ez a megtérülés növekedését segítette, a 
változás itt az egyéni hozam relatív csökkenése miatt a megtérülést csökkentette. Az iskolázáshoz 
kapcsolható többletéletkeresetek számításában is elvégeztem a munkanélküliséggel való korrekciót.4  

A számítások eredményei  

A belsõ megtérülési rátákra kapott értékeket az 1. táblázat tartalmazza.  

  

Az 1986os kereseti adatok iskolai végzettség szerinti bontásánál nem tettek különbséget a 
szakmunkásképzõ, a szakközépiskolai, valamint a gimnáziumi végzettség között, a megfigyelésekben 
ezek egységesen középfokú végzettségként jelentkeznek. Így a megtérülési rátákat is csak a 
középfokú iskolákra lehetett számítani, és nem lehetett megbontani iskolatípusokra. Mivel az 1971es 
számítások csak nagyon durva közelítésnek tekinthetõk az alkalmazott módszer miatt, ezért csak 
óvatosan fogalmazhatunk, hogy mi is történt 1971 és a rákövetkezõ évek között. Az így is 
nyilvánvaló, hogy 1971hez képest a felsõfok egyéni megtérülési rátái csökkentek. 1986 és 1993 között 
viszont jelentõs változások történtek a középfokú oktatás különbözõ típusainak jövedelmezõségében. 
A szakmunkásképzõ iskolai végzettség egyéni megtérülési rátája csak csekély mértékben emelkedett, 
míg az érettségit adó középiskolai végzettség megtérülési rátája jelentõsen nõtt, kétszeresére. 
Folytatódott a felsõfokú végzettség egyéni megtérülési rátájának növekedése is. Nagyon hasonló 
eredményekre jutott Kertesi Gábor már idézett tanulmányában másfajta módszer (kereseti 
függvények) alkalmazásával.  

A középiskolák esetében a növekedés egyértelmûen 1986 és 1993 között következett be, 1971 és 1986 
között csökkent a középfokú végzettség megtérülési rátája, és 1986 után indult erõteljes 
növekedésnek. Felsõfokon viszont már a nyolcvanas évek közepére jelentõs növekedés volt 
tapasztalható, és ez 1986 és 1993 között tovább folytatódott.  

A társadalmi megtérülési ráták esetében más a helyzet. A legalacsonyabb társadalmi megtérülési 



rátája mindvégig a felsõoktatásnak volt, szemben az egyéni megtérülésekkel. Ez azt jelzi, hogy a 
legnagyobb támogatást a felsõoktatás kapja. A társadalmi megtérülési ráták 1971 és 1986, illetve 1986 
és 1993 között minden oktatási fokozatban növekedtek (2. táblázat).  

  

Annak megítélésében, hogy az egyes iskolafokozatok támogatottsága hogyan viszonyul egymáshoz, 
és a támogatottság hogyan alakult az idõben, az egyéni és a társadalmi hozamok összevetése segíthet 
minket. A 3. táblázat az egyéni és társadalmi megtérülési rátákat veti össze.  

  

Az adatok azt mutatják, hogy a felsõoktatás támogatottsága jelentõsen növekedett 1971 és 1986, 
valamint 1986 és 1993 között is. Mivel a két idõszakasz nem egyforma hosszúságú, ezért kiszámoltam 
a támogatottság növekedésének évi átlagos növekedési ütemét 1971 és 1986, illetve 1986 és 1993 
között. A felsõoktatásban 1971 és 1986 között a támogatottság évente átlagosan 10,6 százalékkal 
növekedett, 1986 és 1993 között viszont már 16,1 százalékkal. Hogyan alakult ezzel szemben a 
helyzet a középiskolákban? Mivel szakmunkásképzõ és középiskolai bontású adatok 1986ra nem 
álltak rendelkezésre, ezért 1986ra egyformának tekintettem a támogatottságot ebben a két 
iskolatípusban. 1971 és 1986 között a szakmunkásképzõ és a középiskolai végzettség támogatottsága 
is csökkent, az elõbbié évente 2,5 százalékkal, az utóbbié évente 2,6 százalékkal. 1986 és 1993 között 
a középfokú iskolák támogatottsága is növekedni kezdett, de sokkal kisebb mértékben, mint a 
felsõoktatási intézményekben. A szakmunkásképzõ iskolai végzettség esetében ebben az idõszakban 
évente átlagosan 2,9 százalékkal, míg a középiskoláknál 2,7 százalékkal nõtt a támogatottság. Ha 
ezeket az adatokat összevetjük a felsõfokú intézményekre számított növekedésekkel, akkor azt 
mondhatjuk, hogy az egész idõszakban, de különösen 1986 és 1993 között a felsõfokú végzettség 
egyéni megtérülésének növekedése igen erõs támogatottságnövekedés mellett ment végbe - azaz, az 
egyéni hozamok növekedése az egyéni ráfordítások arányának csökkenése mellett ment végbe.  

Az egyéni és társadalmi megtérülési ráták különbsége ugyan gyakran elég nagy, a Magyarországra 
számított értékek a felsõoktatás tekintetében azonban kiugróan magasak. Ennek illusztrálására nézzük 
meg a különbözõ oktatási fokozatok közületi támogatottságára vonatkozó indexeket régiónként (4. 
táblázat). Az index az egyes oktatási fokozatokra azt mutatja, hogy az egyéni megtérülési ráta hány 
százalékkal haladja meg a társadalmi megtérülési rátát. 



  

A legmagasabb támogatottságindex az afrikai országokban van a felsõoktatásban,157es értékkel. Ha a 
Magyarországra vonatkozó számításokból 1993ra hasonlóan százalékos formában kifejezzük az 
egyéni és társadalmi megtérülési ráták különbségét, akkor a középiskolákban végzõk 
támogatottságának indexe 36,3, ami az elõzõ táblázat szerint a latinamerikai és a fejlett országok 
támogatottsági indexe között helyezkedik el. A szakmunkásképzõ iskolákban végzõk támogatottsági 
indexe Magyarországon 1993ban 85,2, ami már igen magasnak mondható, a felsõfok indexe viszont 
424,6 (!), ami nagyságrendekkel haladja meg a szokásos értékeket.  

A megtérülési rátára vonatkozó számításokból a következõ tanulságok adódnak. A felsõoktatás és a 
középiskolai képzés egyéni megtérülési rátái jelentõsen növekedtek az elmúlt években. A növekedést 
nemcsak a kereseti arányok változásai, hanem a munkanélküliség esélye is jelentõsen befolyásolta. A 
felsõoktatásban az egyéni hozamok növekedése a támogatottság jelentõs növekedése mellett ment 
végbe. Vagyis racionális döntéshozatal esetén elkerülhetetlennek látszik az egyéni teherviselés 
növelése. Az egyéni teherviselés szerepének növelése mellett ugyanakkor további javulás remélhetõ a 
felsõoktatás expanziójának folytatódásából, mivel az oktatás egységnyi kiterjesztése nyilvánvalóan az 
átlagköltségnél kisebb mértékben fogja megnövelni az oktatás társadalmi költségeit.  

A következõkben bemutatom azokat a számításokat, melyeket a határ- és átlagköltségek arányára 
vonatkozó feltételezéseim alapján végeztem a felsõoktatás társadalmi megtérülési rátáira az 1993as 
adatokkal. Elõször az átlagköltség 90 százalékának tekintettem a határköltséget, majd 70, és végül 50 
százalékosnak.  

  

A felsõoktatás társadalmi megtérülési rátái rendkívül alacsonyak. A határ- és átlagköltségekre 
vonatkozó számítások viszont azt mutatják, a felsõoktatás további expanziója javíthatja a megtérülési 
rátákat. Nagyon is valószínû, hogy az 1986 és 1993 közötti kismértékû javulást a felsõoktatás 
társadalmi megtérülési rátájában éppen az okozta, hogy ebben az idõszakban a hallgatólétszám 
jelentõsen emelkedett. De még a határ és átlagköltségek arányára vonatkozó legoptimistább 
feltételezések mellett is, amikor a határköltségeket az átlagköltség 50 százalékának tekintettem, 
kevésbé kifizetõdõ a társadalom számára a felsõoktatás, mint a középiskolai képzés további növelése. 



A középiskolai képzésre vonatkozó társadalmi megtérülési ráták azt mutatják, hogy ez az az 
iskolatípus, amelyet elsõsorban fejleszteni kellene a jövõben - az oktatási erõforrások átcsoportosítása 
révén. A megtérülésirátaszámítások mellett egyéb adatok is azt támasztják alá, hogy itt legalább olyan 
jelentõs a lemaradás, mint a felsõoktatásban. A 6. és a 7. táblázat azt mutatja, hogy a 14-24 évesek 
között a megfelelõ korcsoport hány százaléka tanul nappali tagozaton.  

  

Magyarország lemaradása a 16 éves korcsoportnál már elkezdõdik, de a 17,18 éveseknél már igen 
jelentõs a különbség a magyar és az OECDországokra vonatkozó arányok között, ami az általános 
középiskolai képzés elterjedtségével magyarázható az OECDországokban. A középiskolai oktatás 
kiterjesztésének szükségességét minden irányból alátámasztják az adatok. Az is kitûnt viszont a 
számításokból, hogy éppen az itt tanulók viselik legnagyobb mértékben iskoláztatásuk költségeit, 
ezért a további expanzióhoz a középiskolai képzés egyéni költségeinek csökkentésére is szükség lehet. 
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