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OKTATÁSGAZDASÁGTAN 

Sillabusz  

Tárgyleírás 

A kurzus célja, hogy áttekintést adjon az oktatásgazdaságtan legfontosabb kérdéseiről 

az oktatás közgazdasági elemzésének módszereiről.  Az elméleti kérdések vizsgálata 

mellett a fontosabb empirikus vizsgálatok módszereit, eredményeit is ismerteti, és 

vizsgálja, hogy az egyes elméleti magyarázatok elfogadása milyen oktatáspolitikai 

következményekkel járhat. A tárgy keretében hat nagyobb témakört tárgyalunk. 1. 

Részletesen áttekintjük az oktatás gazdasági szerepéről szóló legfontosabb 

elméleteket: az emberitőke-elméletet; a szűrőelméletet és a munkaerő-szükségleten 

alapuló megközelítést. 2. Vizsgáljuk az oktatási gazdasági növekedés kapcsolatát; 3. az 

oktatási költség-haszon elemzés módszereit és problémáit; 4. az oktatásfinanszírozás 

elméleti kérdéseit és gyakorlatát; 5. az oktatás hatékonyságának értékelésére 

kidolgozott módszereket; és a 6. tanári munkaerőpiac sajátosságait.  

 

Témakörök 

1. Az oktatás gazdasági szerepét vizsgáló elméletek I. Az emberitőke-elmélet: Az 

emberi tőke meghatározása. Az emberi tőke értékének mérése. Az oktatás nem 

pénzbeli hozama. Az egyéni beruházási döntések, az oktatás iránti kereslet.  

2. Vállalati döntések az emberi tőkébe történő beruházásról. Általános és speciális 

képzés. Az életkereseti görbék jellegzetességeinek vizsgálata az emberitőke-

elmélet szerint. 

3. Az állam emberi tőke befektetései Az állam oktatási szerepvállalásának 

magyarázatai az emberitőke-elmélet szerint; az oktatás kvázi közjószág jellege, 
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externális hatások, az oktatási piac tökéletlensége. Egyéb magyarázatok az 

állam oktatási szerepvállalásáról  

4. Költség-haszon elemzés az oktatásban: Az oktatás költségei. Az oktatás 

haszna. A megtérülési ráta számításának módszerei. A nettó jelenérték 

vizsgálata. Vizsgálatok az oktatás megtérülési rátáiról.  

5. Költség-haszon elemzés az oktatásban. Kereseti függvény módszer, mérési 

problémák. 

6. Az oktatás gazdasági szerepét vizsgáló elméletek II. A szűrőelmélet: A szűrés 

haszna és költségei. Empirikus vizsgálatok a szűrőelméletről. 

7. Az oktatás gazdasági szerepét vizsgáló elméletek III. A munkaerő-szükségleten 

alapuló megközelítés, oktatástervezés 

8. Az oktatás és a gazdasági növekedés kapcsolata. Hogyan hathat az 

iskolázottság növekedése a gazdasági növekedésre? Az oktatás növekedéshez 

való hozzájárulásának mérése: korai kísérletek (aggregált termelési függvények 

és egyéb módszerek). 

9. Az oktatás finanszírozása. A magán- és közösségi források aránya. A 

támogatások elosztása oktatási fokozatok, programok között. A közoktatás 

finanszírozása. A különféle támogatási rendszerek hatása. Az alsó és középfokú 

magániskolák támogatása. Az utalványrendszer. 

10. A felsőoktatás finanszírozása. A támogatások formái. Hallgatói hitelek. A 

támogatások hatása. 

11. Az oktatás költséghatékonyságának elemzése. Oktatási termelési függvények. 

Oktatási költségfüggvények. Hatékony iskolák. 

12. A tanárok munkaerő-piaca, tanári keresetek 

13. A magyar oktatás problémái 
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