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MUNKAGAZDASÁGTAN 

4. hét 

Tudáskínálat – Alapok 

Részletek az emberi tőke elméletéből 

 

Köllő János 

• Ez az anyagrész az emberi tőke elméletet kizárólag, mint a tudáskínálat endogén 

meghatározódására vonatkozó teóriát tárgyalja, és nem, vagy csak jelzésszerűen 

tér ki az elmélet számos fontos kérdésére, például: 

 iskolai fokozatok közötti választás, „sheepskin” hatás 

 a piaci kamatláb, az időpreferenciák és a belső megtérülés viszonyának szerepe a 

tanulási döntésben 

  az egyéni és társadalmi költségek eltérése 

 emberi tőke versus szűrőelmélet 

 az oktatás finanszírozása és tervezése, diákhitel, stb. 

 Az oktatás és a növekedés kapcsolata 

• Ezekkel a kérdésekkel az Oktatásgazdaságtan kurzus foglalkozik 
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Kapcsolat a munkakínálatról tanultakkal 

• Mindeddig homogénnek tekintettük a munkahelyeket és a munkavállalókat 

• Most megengedjük a különbözőséget egyetlen vonatkozásban: léteznek tudásbeli 

különbségek, melyek eltérő termelékenységet eredményeznek 

• Továbbra sincs valódi heterogenitás: a vállalatok alacsonyabb vagy magasabb bért 

kínálnak, a munkavállalók pedig ugyanabból a dologból (a tudásból) többet vagy 

kevesebbet 

Szemléleti alapok 

• A tudás felhalmozása az iskolában és a munkában történik 

 A családi háttér azonban befolyásolja a tanulás hatékonyságát és az időpreferenciákat 

• A termelékenység (bér-) különbségek a tudás különbségeire vezethetők vissza 

• A tanulás jelenbeli fogyasztásról történő lemondást (beruházást) jelent nagyobb 

jövőbeni fogyasztásért cserébe  intertemporális fogyasztói döntés 

Egyszerűsítés 

• A Fisher-féle szeparációs tételt felhasználva csak a vagyonmaximalizálási 

problémát vizsgáljuk 

• Ehhez pótlólagos feltevés: tökéletes hitelpiac, a betéti és hitelkamatok azonosak 
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Fisher-féle szeparációs tétel 

• A haszonmaximalizálási feladat megoldható két lépésben 

1. Úgy választjuk meg a beruházás (jelenbeli fogyasztásról való lemondás) szintjét, 

hogy az maximálja a vagyonunkat (a jelenbeli és jövőbeni jövedelmeink 

jelenértékét) 

2. Hitelfelvétel és -nyújtás segítségével úgy választjuk meg a jelenbeli és jövőbeni 

fogyasztásunk szintjét és szerkezetét  

– a vagyonunk korlátja mellett – hogy az az időpreferenciáinkat figyelembe véve 

maximális hasznosságot eredményezzen 

• Ekkor a beruházási döntés független az egyéni fogyasztói (szabadidő versus 

fogyasztás) preferenciáktól 

Irving Fisher (1867–1947) amerikai közgazdász 

A probléma 

• Az egyén a jelenlegi és jövőbeni nettó (költségek feletti) jövedelmei jelenértékét 

maximalizálja, ennek figyelembe vételével hozza meg a továbbtanulásra vonatkozó 

marginális döntéseit 

• Ha továbbtanul: a jelenlegi fogyasztását közvetlen és közvetett költségek csökkentik 

(beruházás), de a beruházás hozamának köszönhetően magasabb jövőbeni 

jövedelemre számíthat 

• Az emberi tőkefelhalmozás alternatívája: munka a jelenlegi iskolázottsági (tudás-) 

szinten 
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a) Az iskolai továbbtanulásra vonatkozó 

döntés 

Költségek 

Közvetlen költség 

• Tandíj, tankönyv stb. 

  (mínusz ösztöndíj és más juttatások)  

• A tanulás melletti és munka melletti létfenntartási költségek különbözete 

Közvetett költség 

• A tanulás miatt elmulasztott kereset = várható kereset a továbbtanulási döntésig 

elért iskolázottsági szinten 

 (mínusz a tanulás melletti keresmények) 

A közvetett költségek meghatározó szerepe 
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Egyéni versus társadalmi költségek 

Hozam 

• Magasabb termelékenység 

• Ennek köszönhetően magasabb várható jövedelem: magasabb bér és jobb 

elhelyezkedési esélyek 

• A magasabb termelékenység és kereset, a jobb elhelyezkedési esély társadalmi 

szinten is hozam 
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Költségek és hozamok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A továbbtanulási döntés 
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Belső megtérülési ráta  

r az S. évi továbbtanulás – mint egyéni befektetés – belső megtérülési rátája. Az a 

diszkontláb, melynél az összefüggés egyenlőségre teljesül   

A belső megtérülési ráta közelítő értéke 
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Ki meddig tanul? 

Eltérő költségek és hasznok: segédeszközök 
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Eltérő költségek és hasznok: optimális 

választás 

Eltérő termelékenység a tanulásban 
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Eltérő közvetlen költségek 

Eltérő várakozások 
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Várakozások: kereset érettségivel 

(Mo. 2000) 

Várakozások: egy megjegyzés 

• A különböző iskolázottsággal elérhető keresetre vonatkozó várakozások nem 

véletlenszerűek 

• A jellemző diplomás illetve „érettségis” foglalkozásokban eltérően hasznosulnak a 

különböző természetadta képességek  eltérnek a foglalkozás-specifikus, 

reziduális termelékenységek 

• Erről lásd: 5. Tudáskínálat – Kiegészítések 
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Eltérő diszkontráták 

És ha mégsem tökéletes a hitelpiac… 
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Megtérülési ráta becslések* 

b) Döntés a munka közbeni képzésről 

Munka közbeni képzés 

• A tudásfelhalmozás folytatódik az iskola elhagyása után is: formális átképzés, 

tapasztalatgyűjtés 

• Költsége: a munkától elvont idő (és bér) 

• Hozama: magasabb termelékenység 

• Kérdés azonban, hogy ki viseli a költségeket és ki élvezi a hozamot  ez a képzés 

típusától függ 

Ha a munkavállaló termelékenysége: 

• minden vállalatnál nő  Általános képzés 

• csak a képző vállalatnál nő  Speciális képzés 

Itt csak az általános képzés esetével foglalkozunk! 
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Általános képzés – példák 

• Nyelv 

• Számítástechnika 

• Munkagazdaságtan 

• Kerámiabéléses vasbeton födémek méretezése CAD/CAM rendszerrel 

Általános képzés: költség és hozam 

• Ismét intertemporális döntés, de két szereplővel 

• A vállalatot veszteség éri a munkától elvont idő miatt: ahhoz, hogy a „képzésre” sor 

kerüljön azonban neki sem szabad veszítenie 

• Mi biztosítja, hogy a képzés (tapasztalatgyűjtés) ne okozzon veszteséget a 

vállalatnak? 

Két periódus: jelen (t=0) és jövő (t=1,2,…,n) 

A közvetlen költség: c0 

Termelékenység és bér:  

• képzés nélkül: MP0 és w0 

• a képzés után: wt = MPt (mindenhol) 

• a képzés alatt: MP0k<MP0,  w0k = ? 

A vállalat akkor nem jár rosszul, ha: 
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Ha a vállalat állná a költségeket és utána a piacinál alacsonyabb bért fizetne,a 

munkavállaló kilépne 

 a cég nem tudná begyűjteni a hozamot 

 

Következmények 

• A költségeket az egyén állja, a hozamokat az egyén gyűjti be  az iskolázási 

döntéshez hasonló kalkulus 

• Itt az idő már számít: a begyűjtés rövidülő időtávja miatt egyre kevesebb beruházás 

• Emiatt ellaposodó életkor-kereseti görbe 

• Ha a tapasztalati tudás avul, a kereset egy idő után csökkenhet is  
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Életkereseti pálya, ha a tudás nem avul 

Életkereseti pálya, ha a tudás avul 
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További következmények 

• A potenciális termelékenységet fokozatosan megközelítő bérek (a kezdetben nagy, 

majd csökkenő kivont idő miatt)  emelkedő életkor-kereset profil 

• A profilok meredeksége eltér a munka közbeni tanulás mértékétől függően  ábra 

Életkereseti profilok 
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További következmények 

• Ahol széles körben kamatoztatható gyakorlati tapasztalatok halmozhatók fel, 

különösen alacsony a kezdő bér 

– Ügyvédbojtár 

– Üzleti gyakornok 

– Tanonc 

Összefoglalás 

• Az iskolázási döntést a magasabb végzettség esetén várható életkereseti többlet, 

valamint a közvetett és közvetlen költségek jelenértékének viszonya szabályozza 

• Az oktatásban való részvétel jellege szerint beruházási (intertemporális fogyasztói) 

döntés 

• A hozam és költség jelenértékének egyenlőségét biztosító diszkontráta az oktatás 

belső megtérülési rátája 

• Az optimális iskolázottsági szint eltérhet a tanulás hatékonyságának, költségének, a 

kereseti többletre vonatkozó várakozásoknak és a szubjektív időpreferencia-

rátáknak a függvényében 

• Ha a hitelpiac nem tökéletes, a szegények rövidebb ideig tanulnak 

• Az oktatás belső megtérülési rátája az 5-20 százalékos sávban mozog 

• Az általános tapasztalati tudásfelhalmozás (munka közbeni képzés) esetén az 

egyén hasonló megfontolások alapján jár el, mint az iskolázással kapcsolatos 

döntései során 

• Az általános képzés, tapasztalatgyűjtés költségeit a munkavállaló viseli 
 


