
 

OKTATÁSGAZDASÁGTAN 

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében 

Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén 

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék  

 az MTA Közgazdaságtudományi Intézet 

és a Balassi Kiadó 

közreműködésével 

Készítette: Varga Júlia 

Szakmai felelős: Varga Júlia 

2011. június 

                    



 

 

 

2

9. hét 

Az oktatás finanszírozása 

Varga Júlia 

• Mekkora legyen a magán- és közösségi források aránya? 

• Hogyan kell a közösségi forrásokat elosztani oktatási szintek, programok 

között? 

• Melyik kormányzati szint legyen felelős a különböző oktatási programok 

finanszírozásáért? 

• Milyen formában nyújtsák a támogatást? 

1. A magán- és a közösségi források aránya  

Közösségi támogatás célja: 

Egyéni kereslet növelése 

•  externális hozamok 

•  tőkepiac tökéletlensége 

•  információ tökéletlensége 

Esélyegyenlőség biztosítása 
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2. A támogatások elosztása oktatási 

fokozatok, programok között  

Az oktatásra rendelkezésre álló erőforrások korlátozottak.  

Hatékonysági kritériumok – az oktatástervezésről szóló órán tárgyaltuk. 

Egyenlőség 

A korcsoportra fordított közösségi 

erőforrások elosztásának egyenlősége a 

korcsoport tagjai között  

 

Az oktatás kumulált költségvetési támogatásának elosztása 

 

Oktatási 
fokozat 

Résztvevők a 
megfelelő korcsoport 

%-ában 

1 tanulóra jutó 
költségvetési 

támogatás 

A 
tanulmányi 
idő hossza 

Alsó fok 60 20 5 

Középfok 25 40 4 

Felső fok 5 120 3 
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Legmagasabb 
iskolai 

végzettség 

Tanulók száma Egy tanulóra jutó 
kumulált 

költségvetési 
támogatás 

Aggregált 
kumulált 

támogatás 

Az összes 
aggregált 
támogatás 
százalékos 
megoszlása 

Alsó fokúnál 
kisebb 

40 0 0 0 

Alsó fokú (100–40–25)=35 (5*20)=100 (35*100)=3500 29,7 

Középfokú 100–40–35-5)=20 (100+(4*40))=260 (20*260)=5200 44,1 

Felső fokú 5 (260+(3*120))=620 (5*620)=3100 26,2 

Összes 100 - 11800 100 

 

     A kumulált  

     oktatási költségvetési  

      ráfordítás %-a                                         D      
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3. Melyik kormányzati szint legyen a felelős 

a különböző oktatási programok 

finanszírozásáért  

Hatékony erőforrás-allokáció közösségi finanszírozású jószág esetén – a 

felhasználókhoz, haszonélvezőkhöz legközelebbi közigazgatási, döntési szinthez 

helyezni  

A haszonélvezők köre közjószágonként változik, költségproblémák – meglévő 

közigazgatási egységek 

Hol a megfelelő közigazgatási szint? 

Pl. iskolakörzetek 

Felsőoktatás – állami, szövetségi (nagyobb a mobilitás) 

Közoktatás – általában decentralizáció 

4. A támogatás formái 

Közoktatás  
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Teljes decentralizáció  

 

Támogatási formák  

1. Egyenlő teljes ellátás 

2. Minimális ellátás biztosítása 

3. Egyenlő hozzáférés biztosítása 

 

Egyforma adózási erőfeszítés mellett A település 1500/tanuló, B település 3000/tanuló 
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Egyenlő teljes ellátás  

Iskolák fenntartása részben (pl. bérköltségek), vagy egészben központi költségvetési 

forrásokból  

Cél: egyenlőség biztosítása  

• Problémák: a döntéshozók és felhasználók köre távol van egymástól  

• Nem tudja kiküszöbölni az egyenlőtlenségeket 

Minimális ellátás biztosítása  

Cél: minden gyerek számára a minimumnak tekintett ellátás biztosítása 

• A minimális ellátáshoz szükséges kiadások meghatározhatók és központi 

adóbevételből garantálni kell 

Formáik:  

• Fejkvótarendszer 

• Támogatásialap-képző rendszerek 
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Fejkvótarendszer  
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A fejkvótarendszer problémái  

• Nem veszi figyelembe az iskolafenntartó települések jövedelemtermelő 

képességének különbségét. 

• Mekkora legyen a fejkvóta szintje? 

• Pazarló, vagy alulfinanszíroz, és nem biztosítja a minimális ellátást. 

Támogatásialap-képző rendszerek  

• Meghatározzák az 1 tanulóra jutó ráfordítások minimális szintjét. 

• Kötelezően előírják meghatározott adókulcs mellett helyi, oktatási célú adó 

kivetését. 

• A különbözetet kapják az önkormányzatok központi költségvetési támogatásként. 
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Egyenlő hozzáférés biztosítása  

• Központilag nem állapítható meg az 1 tanulóra jutó reális költségszint nagysága, 

decentralizáltan jobban meghatározhatók a helyi oktatási igények. 

Cél: az iskolafenntartó helyhatóságok iskolafinanszírozó képességének közelítése. 

Formái: 

• Százalékos egyenlősítés 

• Erőkiegyenlítés rendszere 
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Százalékos egyenlősítés  

A helyhatóság meghatározza saját oktatási költségvetésének nagyságát, a központi 

költségvetés ennek meghatározott részét átvállalja 

 

Az erőkiegyenlítés rendszere  

Meghatározott adókulcsokhoz meghatározott garantált adóbevételt biztosítanak. 

Cél: az azonos oktatási célú adózási erőfeszítést kifejtő helyhatóságoknak legalább az 

átlagos 1 tanulóra jutó források álljanak rendelkezésére. 

• Túlköltekezésre ösztönöz.  

• Mi legyen a gazdag településekkel? � „lefölözés”? 
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Az alsó és középfokú magániskolák 

támogatása  

A nem állami iskolába járó tanulók aránya % 

 
 

Ország Alsó fok Középfok 

Belgium 51 62 

Dánia 7 6 

Anglia és Wales 22 16 

Franciaország 15 21 

Németország 2 9 

Olaszország 8 7 

Hollandia 69 72 

Svédország 1 2 

Egyesült Államok 10 9 

Magyarország 2003 5 17,2 

 

Mi magyarázza a különböző arányokat?  

A fejlődő országokban – túlkereslet; fejlett országokban – kulturális 
heterogenitás 
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Az állami támogatás és a nem állami 

fenntartású iskolák autonómiája (bérek, 

felvétel stb.) 

 

Az utalványrendszer  

A támogatást közvetlenül a családok kapják oktatási utalvány formájában 

Milton Friedmann javaslata (1955)  

• Nő a szegregáció? 

• Mekkora legyen az utalvány nagysága? 

Kísérletek: USA, Világbank támogatásával dél-amerikai országok 

 


