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MAJER BALÁZS


A magyar hallgatói hitelrendszer


Elméleti szempontok és nemzetközi összehasonlítás


A hallgatói kölcsönök intézménye a modern felsõoktatás-finanszírozás általánosan 
elfogadott eszköze az OECD-országokban, 2001. évi hazai bevezetése régi adóssá
got törlesztett. A magyarországi „diákhitel” megítélése azonban korántsem olyan egy
értelmû, mint ahogyan azt a politikai retorika beállítja. Számos pozitív vonása mellett 
a magyar hallgatói hitelrendszer néhány ponton (többek között például a jelenleg 
alkalmazott kamatpolitikájában) nem felel meg az elméleti (hatékonysági és méltá
nyossági) kritériumoknak, illetve – több más fontos elemét tekintve – a fejlett orszá
gok általános gyakorlatának. A tanulmány röviden összefoglalja az oktatás-gazda
ságtan hallgatói hitelrendszerek szempontjából lényeges elméleti megállapításait, 
és az ezekbõl származtatható kritériumok és a nemzetközi tapasztalatok alapján elemzi 
a magyar hallgatói hitelrendszert, majd kiemeli azokat a pontokat, ahol a jelenlegi 
szerkezet változtatásra szorul.* 
Journal of Economic Literature (JEL) kód: I22. 

Jelenleg a fejlett országok felsõoktatása alapvetõen három forrásból szerzi meg a mûkö
déséhez szükséges pénzeszközöket. Ezek az állam, a hallgató és a hallgató családja.1 Az 
OECD-országok finanszírozási gyakorlatában a költségek megoszlásának aránya (Japán 
és az Egyesült Államok kivételével) átlagosan körülbelül 1:4-hez a közösségi erõforrá
sok javára.2 Bár az állam felsõoktatás-finanszírozási szerepvállalása és szerepének jelen
tõs súlya – fõleg Magyarországon – általánosan elfogadottnak tûnik, e szerepvállalás 
módja és mértéke elméleti szempontból korántsem magától értetõdõ. A felsõoktatási kép
zés során megszerzett diploma magánjószág. Miért indokolt akkor egyáltalán a megszer
zésének az állami támogatása? 

Az állami támogatást a felsõoktatás finanszírozásában a neoklasszikus elméleti para
digma szerint hatékonysági és méltányossági érvekkel legitimálják.3 Hatékonysági szem
pontból elsõsorban a felsõoktatás pozitív externális hatásaival lehet az állami támogatás 
mellett érvelni. Állami erõforrástranszfer nélkül a társadalomban az állampolgárok felsõ

* Ezúton is szeretném megköszönni Semjén András segítségét, amelyet a cikk elkészítéséhez nyújtott. 
1 Ezenkívül lehetséges források a filantróp szervezetek és a gazdasági szféra. A filantróp szervezetek 

hozzájárulása a felsõoktatás költségeihez csak az Egyesült Államokban jelentõs. A gazdasági szféra hozzájá
rulását pedig felfoghatjuk úgy, mint amelyet végsõ soron a fogyasztók viselnek. 

2 OECD [1998] B3. táblázat. Japánban és az Egyesült Államokban az arány körülbelül 1:1-hez. A közös
ségi és a magánerõforrások aránya attól is függ, hogy milyen jövedelmû a hallgató, illetve a családja. 
Alacsonyabb jövedelmû családok, illetve hallgatók esetén a közösségi finanszírozás súlya nagyobb, maga
sabb jövedelmi kategóriákban ellenkezõ tendencia érvényesül (Johnstone [1993], Woodhall [1991]). 

3 A hatékonyság és a méltányosság oktatásfinanszírozásban használt fogalmait illetõen lásd Semjén [2001], 
[1999] és [1997]. 
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oktatás iránti kereslete elmaradna a társadalmilag kívánatos optimumtól. Az oktatásgaz
daságtan-kutatók azonban egyetértenek abban, hogy az oktatási szinteken egyre feljebb 
haladva, a magánhozamok emelkednek, míg a társadalmi hozamok aránya az összhozamon 
belül egyre csökken (Varga [1998]). A felsõoktatás jelentékeny magánhozamai megkér
dõjelezik az univerzálisan ingyenes állami felsõoktatás legitimitását. Állami beavatkozás 
melletti érvek származnak az emberi tõke speciális jellegébõl is, amennyiben a felsõokta
tást az emberi tõkébe való beruházásként fogjuk fel. Ennek értelmében állami beavatko
zás nélkül, tisztán piaci körülmények között a potenciális hallgató pusztán a diplomával 
elérendõ jövõbeli magasabb életkeresetek fedezetével nem juthatna a felsõoktatási tanul
mányok elvégzéséhez szükséges forrásokhoz. 

Az állami beavatkozás méltányossági szempontból is indokolható. Állami szabályo
zás nélkül sérülne az oktatási esélyegyenlõség elve. Az állam legitimált feladata, hogy 
minden állampolgár számára biztosítsa a felsõoktatásban való részvételhez való jogot, 
függetlenül a hallgató, illetve a hallgató családjának jövedelmi-vagyoni helyzetétõl. 
Ebbõl következik, hogy az államnak bizonyos társadalmi csoportok számára csökken
tenie kell az oktatási jószág árát, így növelve részvételüket (részvételi esélyüket) a 
felsõoktatásban. 

A fenti feltételek teljesüléséhez (a hallgatók hozzájárulását képzési költségeikhez, illet
ve az oktatási esélyegyenlõség megteremtését) a hallgatói hitelek intézménye egyszerre 
segít hozzá. A hallgatói kölcsönök a fejlett országokban már évtizedek óta a felsõoktatás
finanszírozás fontos, társadalmi és politikai szempontból is elfogadott eszközei. A követ
kezõkben – a hazai hallgatói kölcsönrendszer kritikai ismertetése elõtt – röviden össze
foglalom az oktatás-gazdaságtan néhány, a diákhitelek szempontjából lényeges elméleti 
kérdését, amelyek segítenek a magyar hitelrendszer megítéléséhez alapul szolgáló krité
riumaink megfogalmazásában. 

A hallgatói hitelrendszer intézményének néhány lényeges elméleti kérdése 

A legtöbb fejlett ország a hallgatók pénzügyi segítségének intézményeit az 1960-as évek
ben vezette be.4 A hallgatói támogatási rendszerek gyors kiépülését alapvetõen két cél 
indokolta. Az egyik cél a felsõoktatáshoz való hozzáférés kiszélesítése volt – a felsõokta
tásban résztvevõk számának gyors növelését pedig a gazdaság (mind a köz-, mind a 
versenyszféra) magasan képzett munkaerõ iránti kereslete indukálta. A másik cél az ok
tatási esélyegyenlõség megteremtésére irányult. A pénzügyi akadályok lebontásával az 
alacsonyabb jövedelmû családok elõtt is megnyíltak a felsõfokú képzésben való részvétel 
lehetõségei.5 Az 1960-as és 1970-es években a felsõoktatási kiadások robbanásszerûen 
növekedtek a fejlett országokban: gyorsabban nõttek, mint a GDP. 

A fejlett országokban az 1960-as és 1970-es években a felsõoktatás kiterjesztésének 
szándéka és az oktatási esélyegyenlõség elvének érvényesítése jelentõs elmozduláshoz 
vezetett a közösségi erõforrásokból finanszírozott hallgatótámogatási formák javára. Az 
adófizetõk egyre nagyobb részt vállaltak a felsõoktatás finanszírozásában a tandíjak csök
kentése vagy eltörlése, állam által támogatott munkalehetõségek megteremtése, különbö

4 A hallgatói hitelek intézményének létjogosultságát és történetét érintõ kérdések, az ellene és mellette 
felhozható érvek (a „hitel vagy segély” vita) ismertetésével kapcsolatban bõvebben lásd például Woodhall 
[1990], [1995]. 

5 A hagyományos közgazdasági elmélet is azt sugallja, hogy ha valaminek az ára csökken, az iránta való 
kereslet növekszik. Ebben az értelmezésben, ha a hallgatók anyagi támogatását növeljük, ezzel csökkentjük 
az oktatási szolgáltatás általuk fizetendõ árát, így növekedni fog a felsõoktatási jószág iránti kereslet. 
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zõ segélyek intézményesítése és az állam által támogatott hallgatói kölcsönrendszerek 
bevezetése következtében. 

Az 1980-as évek során ezek a tendenciák megfordultak. A hallgatói támogatásokat 
szabályozó társadalompolitikában bekövetkezett váltás alapvetõen három okra vezethetõ 
vissza. Egyrészt a gazdasági növekedés ütemének visszaesésével az újraelosztható állami 
erõforrások beszûkültek, miközben a felsõoktatás közösségi erõforrások iránti igénye – a 
korábbi tendenciáknak megfelelõ változatlan expanzió miatt – továbbra is növekedett. 
Másrészt az évtized során megváltozott politikai légkör kihatott az oktatáspolitikai prio
ritásokra is, a korábban legitimáló elméleti paradigmákat kritikai támadások kérdõjelez
ték meg. Harmadrészt pedig (és ez is nyomós érvként szerepelt a megszorítások mellett 
érvelõk retorikájában) a hallgatóknak nyújtott jelentékeny pénzügyi segítség ellenére a 
felsõoktatásban résztvevõk között a magasabb jövedelmû családok gyermekeinek erõtel
jes túlsúlya megmaradt.6 

Az 1980-as években megforduló trend, azaz a hallgatói és családi költségrész növeke
dése a közösségi részarány rovására, egyértelmûen nyomon követhetõ számos fejlett 
ország felsõoktatás-politikájában. Ez a tendencia a kilencvenes években folytatódott 
(Hrubos [2000]).7 Ennek az átmenetnek megfelelõen – amellett, hogy az újonnan kiala
kuló finanszírozási struktúrában a tandíjak és más oktatási költségek egyre nagyobb ré
szét hárították át a hallgatókra és családjukra8 –, az állami támogatási formák körében 
elõtérbe kerültek a kölcsönök, és háttérbe szorultak a segélyek. 

A felsõoktatás-finanszírozás oktatás-gazdaságtanának egyik központi vitája, hogy se
gélyek vagy hitelek formájában támogassák-e a hallgatókat. A vitában elfoglalt álláspon
tot – elméletileg – az határozza meg, hogy ki miképpen vélekedik a következõ kérdések
rõl. 1. Mekkora a felsõoktatás anyagi (költségvetési) forrásainak kívánatos (elérhetõ) 
nagysága? 2. Mekkorák a felsõoktatás társadalmi és egyéni pénzügyi (és egyéb) hoza
mai, és milyen ezeknek eloszlása a társadalmon belül? 3. Milyen a segélyeknek és a 
kölcsönöknek az oktatási esélyegyenlõségekre gyakorolt hatása? 

Ezeken az elméleti kérdéseken túl a gyakorlatban megvalósuló hitelrendszerek megíté
lése függ attól is, hogy a kölcsönrendszer mint támogatási forma milyen állami hallgató
támogatási rendszerbe illeszkedik bele (ezzel összefüggésben, hogy milyen az adott or
szág társadalompolitikai tradíciója). Ahol jelentékeny hallgatói segélyezési rendszer mû
ködik, és a kölcsönrendszer ennek egy részét váltaná fel, ott nyilvánvalóan a hitel negatív 
társadalmi hatásait hangsúlyozzák. Ahol azonban a hallgatói támogatási rendszer csak 
kezdetleges formában mûködik, ott inkább a hitelrendszer hatékonyságnövelõ és méltá
nyossági szempontból kedvezõ társadalmi hatásainak az elemzése kap teret. A kölcsönök 
(illetve a segélyek) melletti érveket a következõképpen foglalhatjuk össze. 

A) A hallgatói hitelek támogatói azzal érvelnek, hogy a hitelek által nyújtott hallgatói 
segítség hatékonyabb és méltányosabb, mint egy pusztán segélyekkel operáló rendszer. 

1. A kölcsönök (adott felhasználható költségvetési támogatást tekintve) hallgatók szé
lesebb rétegei számára nyújtanak segítséget, mint a segélyek. A hitel-visszafizetéseket 
pedig a további generációk támogatására lehet felhasználni. 

6 Ez a tény arra hívja fel a figyelmet, hogy bár a hallgatóknak nyújtott államilag finanszírozott pénzügyi 
segítség lebonthatja az alacsonyabb jövedelmû családokból származó továbbtanulni szándékozók elõtt álló 
pénzügyi korlátokat, önmagában ez nem képes megoldani az esélyegyenlõ(tlen)ség problémáját. Egy ilyen 
állami transzfer növeli ugyan az alacsonyabb jövedelmû hallgatók számát a felsõoktatásban, ennél azonban 
sokkal több kell ahhoz, hogy a különbözõ társadalmi-gazdasági-kulturális helyzetû csoportok között a felsõ
oktatási képzésbe való belépés esélyegyenlõtlenségei csökkenjenek. 

7 A kilencvenes évek végén a felsõoktatás tömegesedésével kapcsolatban újabb kihívások érték a felsõok
tatási rendszert, ami azonban ezeknek az elméleti kérdéseknek a relevanciáját csak fokozta. 

8 Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a magasabb jövedelmû hallgatók támogatásának csökkentése mel
lett ugyanolyan hangsúlyos maradt a pénzügyileg jobban rászorultak támogatásának erõsödése. 
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2. A segélyeket felváltó hallgatói kölcsönrendszer nemcsak a támogatottak körét széle
síti ki, hanem csökkenti a költségvetésre és az adófizetõkre nehezedõ anyagi terhelést is.9 

3. A kutatók érvelése szerint a kölcsönök azért igazságosabbak, mint a segélyek, mert 
a segélyek (ismerve azt a tényt, hogy a felsõoktatásban tanuló hallgatók körében a maga
sabb jövedelmû társadalmi csoportok részaránya nagyobb) jövedelmeket transzferálnak 
az átlagos és az átlag alatti jövedelmûektõl a felsõbb jövedelmi osztályokba tartozó hall
gatók és családjaik számára, akik ráadásul a felsõoktatás révén további elõnyökhöz jut
nak, amelyet az intergenerációs hatások továbbörökítenek.10 

4. A kölcsönök rendszerének bevezetésével azok, akik a felsõoktatásból (elsõsorban a 
magasabb életjövedelmekkel) hasznot húznak, a hitelek felvételével és visszafizetésével 
„automatikusan” hozzájárulnak az oktatásuk költségeihez. 

5. Mivel a hitelrendszer által nyújtott támogatás szélesebb hallgatói csoportok számára 
elérhetõ, és magasabb támogatási összegeket is jelent, mint a segélyekre alapuló rend
szer, ezért jobban szolgálja a hallgatók családjuktól való anyagi (és egyéb területeken is 
megragadható) függetlenedését. A hitelrendszer növeli a hallgatók önállóságát és gazda
sági tudatosságát, amelynek pozitív externális társadalomszervezõ hatását is figyelembe 
vehetjük a kölcsönrendszer értékelése során. 

6. A hallgatói hitelek népszerûek a hallgatók körében, de a társadalomban is. Ez nem 
„racionális” érv, de kétségtelenül erõs. 

B) A hallgatói kölcsönök ellenzõinek érvei felhívják a figyelmet a hitelrendszerek ne
gatív hatásaira. 

1. A hitelrendszert ellenzõk fõ érve, hogy a hitelek kevésbé hatékonyan segítik az 
alacsonyabb jövedelmûeket a felsõoktatásba való belépésre. Véleményük szerint a hitel
felvétellel járó adósság elriasztja az alacsonyabb jövedelmû családok gyermekeit a felsõ
oktatásban való részvételtõl. A lehetséges nõi hallgatók esetében pedig a visszatartó ha
tást („negative drowry” – negatív hozomány) fokozza a gyerekszülés miatti kiesõ (és az 
életpályát tekintve amúgy is alacsonyabb) munkajövedelem. 

Az empirikus bizonyítékok (a volt Német Szövetségi Köztársaság, Svédország, Dánia 
példája) alapján az a következtetést vonhatjuk le, hogy ezek a negatív társadalmi hatások 
csak olyan esetekben jelentkeztek, ahol a vizsgált idõszakban kizárólag hitelekkel lehe
tett hallgatói támogatásokhoz jutni. Minden más esetben az empirikus adatok nem tá
masztják alá, hogy önmagában a kölcsönrendszer alkalmazása eltávolítaná a szegényeket 
a felsõoktatásba való belépéstõl. 

Ugyanez igaz a hallgatók túlzott eladósodására vonatkozó félelmekre is. A hallgatói 
hitelrendszerek esetében valóban elõfordult, hogy a jövõbeli diplomás keresetek felül
becslése és a hitelrendszer paramétereinek rossz szabályozása elkerülhetetlenné tett egy 
állam által finanszírozott hallgatói adósságkonszolidációt. A probléma gyökere ezekben 
az esetekben is az volt, hogy a hallgatók a felsõoktatási költségeik finanszírozásához 
szükséges erõforrásokhoz csak hitel formájában férhettek hozzá. 

2. A másik gyakran hangoztatott ellenérv, hogy a hallgatói hitelrendszerek eltorzítják 

9 Természetesen ez csak annyiban lehet méltányossági és hatékonysági érv, amennyiben: 1. a felszabadu
ló állami erõforrásokat hatékonyan és méltányosan osztják el, 2. a hallgatói kölcsönrendszer maga is haté
kony és méltányos elosztást teremt, illetve 3. a hallgatói kölcsönrendszer intézményi mûködtetése hatékony 
(elfogadható mértékûek az adminisztrációs veszteségek). 

10 Elméleti szempontból ez a jövedelem-újraelosztó hatás a következõ tényezõktõl függ: 1. mekkora a 
felsõoktatásban részt vevõk száma és összetétele (ennek a tényezõnek része a felvételei rendszer szelektivitása 
és a férõhelyek elosztásának módja), 2. milyenek a felsõoktatás finanszírozásának forrásai (mekkora részét 
finanszírozzák az adófizetõk) és 3. milyen az adózási rendszer (mennyire progresszív, mekkora az egyes jövedel
mi kategóriák adóterhelése, és kik fizetik az adók zömét). Az oktatásgazdaságtan-kutatók körében egyetértés van 
abban a tekintetben, hogy a felsõoktatásban megvalósuló állami segélyezési rendszer (az Egyesült Államok 
kivételével) az OECD-országok mindegyikében regresszíven osztja újra a jövedelmeket a társadalmon belül. 
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a karrierválasztási szempontokat, mert a hallgatók egyrészt nem fognak hosszú és költsé
ges képzési formákra beiratkozni (mert azokat nehéz visszafizetni), másrészt vonakod
nak majd alacsonyabb fizetésû pályákat választani (mert ezekbõl a jövedelembõl nehe
zebb törleszteni). Empirikusan ezeket az állításokat egyszer sem sikerült alátámasztani. 
Ennek valószínûleg az az oka, hogy a hallgatók pályaválasztásában csak az egyik elem a 
pálya anyagi megbecsültsége. Az empirikus kutatások szerint az egyéni célokat legin
kább kielégítõ diploma megszerzése érdekében a hallgatók hajlandók hozzájárulásukat 
növelni (Semjén–Tóth-Varga [1997]). Valószínûsíthetõ tehát, hogy a hallgatói hitelrend
szer bevezetése és alkalmazása nincs karriertorzító hatással, és önmagában ez nem bün
teti a magas társadalmi presztízsû, de alacsonyan fizetett szakmákat. 

3. A hitelrendszerrel elérhetõ költségvetési megtakarítási hatás a diákhitelek ellenzõi
nek érvelése szerint csak hosszú távon jelentkezik, a hitelrendszer beindítása komoly 
állami szerepvállalást igényel, amelynek összegét a hitelrendszer támogatói elhanyagol
ják. A modellszámítások szerint a valóságban – megfelelõ paraméterezéssel – az említett 
idõtáv nem tûnik irracionálisan hosszúnak, a kívánt jelentõs megtakarítási hatások egy 
évtizeden belül jelentkeznek. Másrészt – éppen a helyes keretfeltételek megválasztásával 
– a felgyûlt, közpénzekbõl finanszírozott adósságtömeg a másodlagos tõkepiacokon for
galomképes, eladható (errõl bõvebben A hitel kamatozása címû alfejezetben lesz szó). 

4. Az ellenzõk szerint a hitelrendszer bevezetése növeli a lemorzsolódási arányt, mert 
a hallgatók aggódnak jövõbeli adósságterheik miatt. Racionálisan ugyanennyire valószí
nûsíthetõ a lemorzsolódási arány csökkenése is, hiszen a képzési költségek visszafizetése 
csak a diploma megszerzésével elérhetõ magasabb életpálya-jövedelmekkel biztosítható. 
Ez a felsõoktatási intézményben való maradásra, és a diploma megszerzésére ösztökél. 

5. A hitelrendszer adminisztratív költségei, és a hitelt vissza nem fizetõ hallgatók 
állam által garantált megsegítése szintén csökkenti a hitelrendszer támogatói által emle
getett pénzügyi hozamokat. Ez valóban probléma, de egyrészt lehet találni olyan admi
nisztratív megoldást, amely olcsó és hatékony, másrészt a hitelrendszer kamatában felár
ként a hitelt felvevõ hallgatói kockázatközösségre lehet hárítani a mindenképpen felme
rülõ meghiúsulási költségek egészét vagy egy részét. 

6. A hitelrendszer ellenzõi arra is igyekeznek rámutatni, hogy a hallgatói kölcsönök 
állami támogatása (kamattámogatása) végsõ soron rejtett segély (hidden grant). Johnstone 
[1991] szintén kiemeli, hogy az erõsen szubvencionált hiteleknek nem sok értelme van, 
ezekben az esetben valószínûleg hatékonyabb, ha az állam segítségnyújtási eszközként 
inkább a segélyekhez folyamodik. Erre a jogos felvetésre a megoldás az állami szabályo
zás és támogatás átláthatóságának a megteremtése, a szociálpolitikai-méltányossági és a 
fikális-hatékonysági szempontok tudatos szétválasztása és érvényesítése. 

A hallgatói kölcsönrendszerek több évtizedes fejlett országokbeli mûködési gyakorla
tát tekintve két tanulságot fogalmazhatunk meg. Egyrészt, hogy a tisztán hitelen alapuló 
hallgatótámogatási rendszer nehezen kezelhetõ méltányossági problémákhoz vezet. A 
nemzetközi tapasztalatok alapján a kilencvenes évek elejére konszenzus alakult ki az 
oktatás-gazdaságtani szakemberek között abban, hogy a segély–hitel eszköz valamilyen 
arányú (például 50–50 százalékos) kombinációja a leghatékonyabb és legméltányosabb 
hallgatótámogatási eszközrendszer. 

Kijelenthetjük ugyanakkor, hogy a hallgatói hitelek intézménye az OECD-országok
ban a felsõoktatás-finanszírozás jól bevált és elismert eszköze, amellyel alapvetõen mind 
a kormányok, mind az igénybevevõk, mind a társadalom szélesebb rétegei (valamint 
általában az oktatásgazdaságtan-kutatók is) elégedettek (Woodhall [1991] 448. o., [1995] 
904. o.). A hallgatói hitelrendszereknek ez a népszerûsége valószínûleg rugalmasságuk
ban rejlik: a kölcsönstruktúrák paramétereinek megváltoztatásával hatékonyan alakítha
tók a társadalom és a politika folyamatosan változó preferenciához és céljaihoz. 
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A magyar rendszer az elméleti kritériumok és a nemzetközi gyakorlat tükrében 

A következõkben a nemzetközi tapasztalatok és elméleti kritériumok tükrében igyekszem 
értékelni a 2001-tõl Magyarországon is bevezetett hallgatói hitelrendszert. Az elemzés és 
az összehasonlítás szempontjai a hallgatói hitelek következõ megkülönböztetõ jegyei lesz
nek: mire lehet a hitelt felvenni, milyen a hitel kamatozása, mekkora a hitel nagysága, 
miképpen viszonyul a hallgatói hitelrendszer a hallgatótámogatás más állami eszközei
hez, milyen lehetõségek vannak a hitel leírására, milyen hosszú a hitel futamideje, ho
gyan szervezi meg az állam a hallgatói hitel folyósítását és begyûjtését, és mekkora a 
hallgatói hitelt igénybe vevõk rétege. 

Mire vehetõ fel a hitel? 

A nemzetközi gyakorlat alapján megállapítható, hogy azokban az országokban, ahol léte
zik jelentõs összegû tandíj (például Egyesült Államok, Hollandia, Kanada) a tanulmányi 
hitel mind a megélhetésre, mind a tandíjra felvehetõ, függetlenül attól, hogy egységes 
központi tandíjat szednek (például Hollandia), vagy pedig az intézmények differenciálják 
ezt a hallgatói hozzájárulást (például Egyesült Államok). A hitel felhasználhatóságának a 
kötetlensége elméleti érvekkel is alátámasztható, hiszen a hallgató számára a tandíj és a 
megélhetési költségek mint kiadások között nincs különbség. Másrészt a csak tandíj fi
nanszírozására felvehetõ hitel – mivel a tandíj csak az egyik, általában kisebb része a 
hallgató számára felmerülõ költségeknek – nem tölti be azt a társadalompolitikai célját, 
amely a felsõoktatásban való részvételi esélyegyenlõség megteremtésére irányul. 

Magyarországon csak látszólag nincs a kérdésnek fontossága. Bár az állam által finan
szírozott képzésben tanuló elsõ diplomás nappali tagozatos hallgatók jelenleg (1998-tól) 
nem fizetnek tandíjat, a 350 ezer felsõfokú képzésben részt vevõ hallgatóból 160 ezer (46 
százalék) úgynevezett költségtérítéses felsõoktatási képzésben vesz részt, jelentõs, sze
meszterenkénti átlagban 100 ezer forint „tandíjat” fizetve. 

A hitel célját illetõen a 119/2001. kormányrendelet szövegében nem szerepel semmi
lyen megkülönböztetés. A hitelt minden olyan hallgató felveheti, aki a felsõfokú akkredi
tált iskolai rendszerû szakképzésben, valamint felsõoktatási intézmény által folytatott 
akkreditált fõiskolai és egyetemi szintû alapképzésben, kiegészítõ alapképzésben vesz 
részt, az állam által finanszírozott illetõleg költségtérítéses hallgatóként. A hitel felhasz
nálhatóságának kötetlensége a rendszer pozitív eleme, és illeszkedik a fejlett országok
ban teret nyerõ tendenciához. 

A 2001/2002-es tanulmányi év elsõ félévérõl empirikus adatok állnak rendelkezésre 
(Hallgatói hitelrendszer… [2002]). E szerint a képzés finanszírozási módját tekintve 
megállapítható, hogy a hitelfelvevõk 71 százaléka az állam által finanszírozott képzésben 
vett részt, míg 29 százaléka a költségtérítéses képzésben. Ha az adott finanszírozási 
forma jogosultjaihoz viszonyítjuk a hitelfelvevõk számát, akkor azt láthatjuk, hogy az 
állam által finanszírozott oktatási intézményekben a hallgatók 25 százaléka, a költségté
rítéses oktatási intézményekben a jogosult hallgatók 17 százaléka vette fel a diákhitelt. 

Közgazdasági logikával a fenti eredmények nem ésszerûek, hiszen a hitelfelevõk köré
nek ott kellett volna magasabbnak lennie, ahol az oktatási jószág ára magasabb. A magya
rázat valószínûleg a hallgatók társadalmi összetételében kereshetõ: akik képesek költségté
rítéses felsõoktatási képzésben részt venni, azok nem szorulnak rá a hallgatói hitel felvéte
lére. A szemeszterenkénti költségtérítési összeg viszont olyan magas, hogy a jelenlegi diákhi
tel összegébõl ez a „tandíj” nehezen finanszírozható, azaz ez a hallgatótámogatási forma 
ezeket az oktatási intézményeket nem nyitja meg az alacsonyabb jövedelmûek számára. 
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A hitel kamatozása 

A hallgatói hitelek esetében az egyik legfontosabb osztályozási kategória a hitel kamato
zása. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a hallgatói kölcsönök alacsony kamatozású, 
hosszú lejáratú hitelek, amelyet döntõen állami szerepvállalás mellett folyósítanak a hall
gatóknak. A kamat nagyságát alapvetõen az határozza meg, hogy az állam mennyiben 
kíván szociálpolitikai elemeket érvényesíteni ennek, a hallgatói hitelrendszert meghatá
rozó tényezõnek az alakulásában, azaz (kicsit tágabb értelemben), hogy a hallgatói hitel
rendszer milyen szerepet tölt be az adott ország állami felsõoktatás-finanszírozási, illetve 
hallgatótámogatási rendszerében. 

Ennek megfelelõen a kamatozás szempontjából a fejlett országokban megtalálható hi
telrendszereket három csoportra lehet osztani. Az elsõ csoportba azok az országok tar
toznak, ahol a hallgatóknak a felvett hitel után nem kell kamatot fizetniük. Ilyen rendszer 
létezik Franciaországban, Németországban, s egy ilyen típusú hitel van Japánban is. 
Ezekben az esetekben a hitelhez jutás anyagi helyzettõl függõen erõsen szelektív, azaz a 
hitel (formáját és tartalmát tekintve) közelít a segélyekhez. 

A második csoportba azok az országok sorolhatók, ahol a kamatfizetést az állam támo
gatja, ennek következtében a hallgatók szubvencionált hitelekhez juthatnak hozzá (példá
ul Egyesült Államok, Norvégia). A támogatás mértéke országonként eltérõ, és egy-egy 
országon belül különféle típusú hitellehetõségek is megtalálhatók.11 A harmadik csoport
ba azok az államok tartoznak (Nagy-Britannia, Kanada), amelyekben a hallgatói kölcsö
nökre a mindenkori piaci kamatlábat számítják fel. Ezekben az országokban a kölcsön
höz jutás univerzális, azaz minden felsõoktatásban részt vevõ, erre jogosult hallgató 
számára külön hitelbírálat nélkül folyósítható. 

A piaci kamatláb12 alkalmazásának kétségtelen elõnye, hogy egy ilyen hitelrendszer 
fenntartása közösségi erõforrások szempontjából hosszú távon olcsóbb, mert a rendszer 
érettebb állapotában a hiteltörlesztések fedezik az új kifizetéseket. Másrészt a kormány
zat hitelállomány-menedzselésével kapcsolatos manõverezési lehetõségei is megnõnek 
(Barr–Crawford [1996] 12. o.), mert az adósságállomány a másodlagos tõkepiacokon 
forgalomképes. Az effajta hatékony és olcsó magántõke-bevonás lehetõsége vonzó lehet 
minden kormány számára.13 

A hallgatói hitelek kamattámogatása elméletileg paradox intézmény. Különösképpen 
szembeötlõ ez az ellentmondás az univerzális hallgatói kölcsönpolitika mellett (mikor a 
diákok alanyi jogon juthatnak kedvezményes hitelekhez), tehát nincs külön hitelbírálat. 
Szelektív rendszer esetén pedig (amikor a diákok anyagi vagy más kritériumoktól függõ
en jogosultak csak hallgatói hitelek felvételére) feleslegesnek tûnhet a támogatás közve
tett volta: a rászorultak, illetve a megcélzott rétegek közvetlen támogatása hatékonyabb 
lenne (mind az eredményeket, mind pedig a költségeket tekintve). 

A kamattámogatás intézménye univerzális hozzáférés esetén azt a veszélyt is magában 

11 Például az Egyesült Államokban és Japánban is többféle hitelkonstrukció érhetõ el. A hitelhez jutás 
azonban a szubvencionált hitelek esetében mindkét országban korlátozott, erõs (fõleg a hallgató anyagi 
helyzetétõl függõ) központi szelekció érvényesül az igénylõk között (Woodhall [1990]). 

12 A piaci kamatláb nemcsak reálkamatlábat jelent, hanem azt is, hogy a hitelfelvevõk által fizetett kamat 
fedezi egyrészt a rendszer fenntartásának adminisztratív költségeit, másrészt a vissza nem fizetés és a célzott 
kamattámogatás miatt felmerülõ költségeket is. 

13 1992 és 1998 között az angol kormányzatnak 3,5 milliárd font adóssága keletkezett, amelybõl 3 milli
árdot eladott a Greenwich NatWest tulajdonában lévõ, Finance for Higher Education Limited nevû társaság
nak. Természetesen nem lehet a teljes adósságállományt eladni a magánszektornak. Az SLC (Student Loan 
Company) diákhitel-társaság 1 milliárd font adósságot körülbelül 800 millió fontért képes eladni a másodla
gos piacokon, a többi részét ugyanis a hallgatók nem fizetik vissza (korai halál, alacsony kereset, emigráció 
stb. miatt – Benczes [2000]). 
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hordozza, hogy a támogatás mértéke rejtve marad a közvélemény elõtt, és más formában 
ugyan, de tovább él a jelenlegi, társadalmilag méltánytalan, közpénzekbõl finanszírozott, 
a jövedelmeket regresszíven újraelosztó felsõoktatás-finanszírozási rendszer. 

A magyar hallgatói kölcsönrendszerben a hitelre minden 35 évesnél fiatalabb magyar 
állampolgárságú hallgató, aki felsõfokú akkreditált iskolai rendszerû szakképzésben, va
lamint felsõoktatási intézmény által folytatott akkreditált fõiskolai és egyetemi szintû 
alapképzésben, kiegészítõ alapképzésben vesz részt, külön hitelelbírálás nélkül jogosult. 
Ezért elméleti szempontból a magyar hallgatói kölcsönrendszerben – univerzális jellege 
miatt – a piaci kamatozáshoz közelítõ árázásnak kellene érvényesülnie. A hallgatói hitel 
bevezetését megelõzõ tanulmányok következetesen e mellett a modell mellett érveltek. 
Az említett kormányrendelet szövegében is az szerepel, hogy „… a hitelfelvevõk általá
nos kamattámogatásban nem részesülnek”, hanem csak a rendeletben meghatározott ese
tekben és feltételek mellett jogosultak célzott kamattámogatásra, a törlesztés szünetelteté
sére, illetve a tartozás elengedésére. A hitel kamatozásának piaci jellegét erõsíti, hogy a 
hitelek a felvétel napjától kezdve kezdenek kamatozni, tehát nincs mentesség a kamatfi
zetés alól a tanulmányi idõszak alatt. 

A rendelet szövege szerint a hitel kamata eredetileg szintén a következõ elemeket 
tartalmazta: az adott üzleti évben a hallgatói hitelrendszer finanszírozásába bevont for
rásköltségekbõl számolt átlagos kamatot (ez az elsõ évben az MFB-tõl származó 15 mil
liárdos, 8,5 százalékos kamatozású hitel kamatát jelentette), a hallgatók egységes kocká
zatközösségének törlesztés nem teljesítését fedezõ kockázati prémiumot, illetve a hallga
tói hitelrendszer mûködési költségét fedezõ (adminisztratív költségek miatti) felárat. Utóbbi 
két elem mértékét az állam maximálta, azok nem haladhatták meg a 4,5 százalékot.14 

Ettõl az angolszász jellegû magyar modelltõl azonban egy késõbbi módosítás [145/ 
2001. (VIII.13) kormányrendelet] jelentõs elmozdulást hozott. Az állam 2003-ig átvál
lalta a kockázati prémiumot és a mûködési költségekbõl adódó kamatfelárat.15 Ezzel a 
jelentõs szubvencióval16 a folyósított hitelek egy része segéllyé alakult, azaz közösség 
által finanszírozott felsõoktatási költség részévé vált, ennek minden korábban részletezett 
ellentmondásával együtt. 

A hallgatói kölcsönrendszer kamatpolitikájának ez a (szociál)politikai indíttatású vál
tozása nehezen értékelhetõ. Egyrészt – mind méltányossági és hatékonysági szempontok
ból – irracionális egy univerzális szolgáltatást államilag szubvencionálni. Másrészt vi
szont figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a hallgatói hitelt többségében valószínû
leg azok a hallgatók vették fel, akik valóban rászorultak erre a pótlólagos jövedelmi 
forrásra. Ebbõl a szempontból (a rászoruló szempontjából) a hallgatói hitel piaci kondí
cióinak a felpuhítása – még ha ellenkezik is az általánosan megfogalmazott és racionáli

14 A hitelt folyósító bankok számára a hitelek után befolyó kamat csak az egyik bevételforrás, emellett 
egyre fontosabb szerephez jutnak a hitelfolyósítással, illetve számlavezetéssel kapcsolatos kamat- és nem 
kamat jellegû jutalékok. A magyar diákhitelek folyósítását és a hallgatók számlavezetését a Postabank és 
Takarékpénztár Rt. végzi. Üzletpolitikai megfontolásokból a Postabank a járulékos költségeket (például 
számlavezetési díj, kártyadíj, folyósítási jutalék, kezelési költség stb.) átvállalta. Költségelem viszont és 
növeli a hallgatói hitel kamatát a begyûjtésért az APEH-nek fizetett 0,5 százalékos kamatfelárként kalkulált 
ügynöki díj. Az APEH és a Diákhitel Központ Rt. közötti szerzõdést még 2002 májusában írták alá (az elsõ 
törlesztésre csak 2003. január elsejétõl kerülhet sor). 

15 Az állami tehervállalást a magas kamatszinttel indokolták. Az érv nem erõs, mert a hitel kamatozásában 
a reálkamatláb a döntõ, ez pedig idõben sokkal kisebb mértékben változik, mint a nominális kamatszint. 
Véleményem szerint 2003 után is csak nehezen kivitelezhetõ a diákhitel kamatterheinek növelése, mert a 
diákhitel paramétereinek meghatározása – hasonlóan a tandíj kérdéséhez – minden országban politikai kér
dés is. 

16 Egyes számítások szerint 3 százalékos kamattámogatás fenntartása 10 éven keresztül összesen 100 milli
árd forintba kerülne (Walter–Zsembery [2002]). 
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san védhetõ méltányossági és hatékonysági kritériumokkal – érthetõ. Az ellentmondás 
oka, hogy a hallgatói kölcsönrendszert jelenleg Magyarországon nem egészíti ki egy 
hatékony és jól célzott segélyezési rendszer, így a hitelek egyszerre két egymással ellen
tétes célt próbálnak kielégíteni. 

A hitel futamideje 

Minden hallgatói hitelrendszer közös jellemzõje a hosszú futamidõ: a különbözõ hitel
rendszerek futamideje a vizsgált OECD-országokban öt és húsz év között mozog (általá
nos a tíz év), de fontos különbségeket takar a hitelrendszerek között az is, hogy a tanul
mányi idõ során miképpen kezelik a hallgató adósságát, illetve legkésõbb mikor kell a 
törlesztést elkezdeni. Ez a halasztás minden indok nélkül megtehetõ, ezt nevezik türelmi 
idõszaknak. Ezekrõl a jellemzõkrõl nyújt áttekintést az 1. táblázat. 

1. táblázat 
A hitel futamideje és a türelmi idõszak maximális idõtartama 

Ország Türelmi idõszak Futamidõ (év) 

Ausztrália nincs halasztás 
Dánia 1 év 
Egyesült Államok fél év 
Finnország 2 év 
Franciaország nincs adat 
Hollandia 2 év 
Japán nincs adat 
Kanada 6-18 hónap 
Nagy-Britannia 9 hónap 
Németország 5 év 
Norvégia nincs adat 
Svédország 1 év 

változó*


15

5–10

10

10

15


11–20

10

5–7

20

20


10–20


* Mivel jövedelemarányos a törlesztés, egyénenként változik a törlesztési idõ. 
Forrás: Szemerszki [1994], Woodhall [1990]. 

A magyar hallgatói kölcsönrendszer visszafizetésének módja jövedelemarányos. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy ne tárgyalhatnánk a hitel futamidejét külön fejezetben, 
hiszen a jövedelemarányos törlesztés csak a futamidõ rugalmasságát jelenti a fix futam
idõ helyett. 

A Diákhitel Központ Rt. által készített modellek eredményei szerint a hitelek még 
optimális esetben is csak 8–19 év alatt fizethetõk vissza (1. ábra). Az esetek azonban 
nem számolnak munkanélküliséggel,17 a férfiak esetében a katonai szolgálat miatt kiesõ 
idõvel, illetve a nõk esetében a gyed/gyes ideje alatti törlesztések elmaradásával. A havi 
törlesztõrészletek 7 és 11 ezer forint között szóródnak. 

Bár a fejlett országok gyakorlatában a 20 év körüli futamidõ nem ritka, általánosnak 
inkább az ennél rövidebb, 10-15 év körüli lejárat mondható. Tapasztalatok csak a hitel
rendszer érettebb állapotában vonhatók le, de a modellszámítások és a nemzetközi ta

17 Törleszteni munkanélküliség esetén is kell, a mindenkori minimálbér után, de mivel ez a munkajöve
delemnél alacsonyabb összeg, ezért – a jövedelemarányos törlesztési rendszerbõl adódóan – a futamidõ 
elnyúlik. 
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pasztalat alapján a futamidõ jelentõs elnyúlására lehet számítani.18 Ennek fõ oka a ma
gyar jövedelmek alacsony szintje, amelynek késõbbi alakulását, illetve a diplomások 
iránti munkaerõ-piaci keresletet, a diplomások munkanélkülivé válásának kockázatát ne
héz elõre jelezni. A fejlett országok gyakorlatában nem példa nélküli, hogy a hallgatói 
hitelrendszer a nem megfelelõ paraméterezés és a jövõbeli keresetekre vonatkozó túlzó 
elõfeltételezések miatt a diákok súlyos eladósodásához vezetett (Svédország, Dánia, a 
volt NSZK). Az ebbõl származó adósságtömeget végül az államnak kellett – közösségi 
forrásokból – konszolidálnia, azaz az adósság jelentõs részét központilag elengedték. 

1. ábra 
A hitelek futamidejére vonatkozó modellszámítások 
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Forrás: Diákhitel Központ Rt. 

Feltûnõ módon hiányzik a magyar hallgatói kölcsönrendszer intézményébõl a fejlett 
országok gyakorlatában teljesen magától értetõdõnek számító türelmi idõ. Erre a diplo
ma megszerzése után 1/2–2 évig van általában a friss felsõfokú végzettségû hallgatónak 
lehetõsége. A magyar munkaerõpiacon különösen érvényes az a tendencia, hogy a pálya
kezdõk bére aránytalanul alacsonyabb, mint a rákövetkezõ években. Ilyen szempontból 
is méltányos lenne a rendszerbe integrálni ezt a lehetõséget. 

A hitel nagysága 

A magyar hallgatóknak nyújtott hitel a 119/2001. kormányrendelet szerinti maximális 
összege 21 ezer forint lehet havonta, amelyet szemeszterenként öt hónapra folyósítanak. 
Az elsõ átutalás 2001. október 15-én történt és 2002. január 15-ig 7,1 milliárd forint 

18 Ötéves egyetemi képzésben részt vevõ, pedagógus végzettségû diplomás munkavállaló maximális hitel
felvétel mellett optimista karrierszorzókat, kamatkondíciókat és inflációs tényezõket figyelembe véve, a 
hitel összegét 24 év alatt tudja visszafizetni, de ekkor még nem kalkuláltunk a gyes/gyed várható idejével, 
illetve az esetleges munkanélküliséggel. Az orvosi képzés esetén – a tervezett diplomás minimálbérû kezdõ 
fizetéssel és a fenti optimista kondíciókkal (karrier, infláció, kamat) számolva – a visszafizetési periódus 
34(!) év, az átlagos törlesztõrészlet 10 ezer forint (forrás: diakhitel.hu weboldal modellszámításai). 
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került a hallgatók számláira.19 A hiteligénylõk többsége a maximális összeget vette fel (2. 
táblázat). Egy késõbbi módosítás során (11/2002. kormányrendelet) lehetõvé vált, hogy 
a diákhitel szemeszterenkénti összegét a hallgató egyben felvegye. Ezzel a lehetõséggel a 
diákok ötöde élt a 2001/2002 tanév elsõ félévében. A hitel összegét az elõzetes elképze
lések szerint indexelnák az inflációval.20 

2. táblázat 
A hiteligénylések összeg szerinti megoszlása 

2002. január 

Igényelt összeg Kumulált hiteligénylések száma Százalékos megoszlás 

10 000 2 087 3 
15 000 6 211 9 
21 000 62 057 88 

Forrás: Diákhitel Központ Rt. 

A hitel nagyságát alapvetõen egy Magyar Gallup Intézet által 2000 novemberében 
készített felmérés alapján határozták meg, amelyben 2020 diákot kérdeztek meg az or
szág 120 felsõoktatási intézményében. E szerint egy magyar hallgató átlagosan 26 104 
forintot költ havonta (ebbõl 10 ezer forintot lakhatásra és élelmiszerekre, 3500 forintot a 
tanulmányához szükséges tankönyvekre és jegyzetekre, szórakozásra 5500 forintot, a 
fennmaradó részt pedig utazásra).21 A hallgatók 70 százaléka részesült rendszeresen va
lamilyen ösztöndíjban, amelynek átlagos havi mértéke 7118 forint, illetve 69 százalékuk 
kapott valamilyen rendszeres szociális támogatást, amelynek átlagos havi összege 4101 
forint. Mindemellett a diákok 83 százaléka átlagosan havi 17 ezer forintot kap a szüleitõl. 
A fennmaradó rész a diák munkajövedelme. A hallgatók saját bevallásuk szerint havi 42 
ezer forintból tudnák tanulmányaikat nehézségek nélkül folytatni. 

Anélkül, hogy megkérdõjelezném az idézett adatok helyességét és érvényességét, va
lószínûleg reálisabb lenne a tanulmányok folytatásához szükséges összeget objektív meg
élhetési tényezõkkel meghatározni, nem pedig a már felsõoktatásban részt vevõk meg
kérdezésével. Utóbbi módszer ugyanis feltételezhetõen rosszul becsli a valós költsége
ket, lévén, hogy a felsõoktatásban a magyar társadalom jövedelmi helyzetét nem repre
zentáló népesség tanul. Másrészt a felsõoktatásban tanulók esetében a hallgatókat terhelõ 
költségek jelentõsen függenek attól, hogy milyen a hallgató státusa (otthonról jár-e tanul
ni, vagy ingázik, esetleg kollégiumban tanul, vagy albérletbe kényszerült), így félreveze
tõ átlagokról beszélni. A többi OECD-ország gyakorlatában általános a hallgatók ilyen 
szempontú szegmentálása, és ennek megfelelõen a segítségnyújtás differenciálása. 

A hallgatói hitelek nagyságát nehéz nemzetközi összefüggésekben értelmezni. A nem
zetközi gyakorlatban nem találhatunk semmilyen szabályos mintát a hitel összegének 
nagyságával kapcsolatban. Az általam közelebbrõl vizsgált négy országban (Egyesült 
Államok, Japán, Svédország, Nagy-Britannia) a hitel átlagosan a tandíjakkal együtt szá
mított megélhetési költségek 14–76 százalékát fedezte a kilencvenes évek elején. 

19 2002. április végén már 81 ezer hitelfelvevõ, és 12,4 milliárd forint kifizetett összeg szerepelt a kimu
tatásokban. 

20 2002. május 15-én, az Orbán-kormány utolsó ülésén, a hallgatói hitel maximálisan felvehetõ összegét 
25 ezer forintra emelték. Ez az inflációhoz képest több mint kétszeres (19,05 százalékos) emelés. 

21 A Hallgatói Önkormányzat felmérése alapján egy diák 15-30 ezer forintot költ havonta. Egy 1997-es 
felmérés megerõsíteni látszik a fenti az arányokat. E szerint egy egyetemi, fõiskolai hallgató havi kiadásai
nak összege jócskán meghaladja a 20 ezer forintot. Ezzel szemben az átlagos állami támogatás 6500 forint. 
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A hallgatói hitel nagyságának értékelésekor a hallgatóknak nyújtott egyéb állami támo
gatási formákat is mérlegelnünk kell, csak az ezekkel való összefüggésben lehet a hallga
tói kölcsönrendszert elemezni. Ezen a téren azt az elméleti összefüggést lehet a nemzet
közi szakirodalom alapján megfogalmazni, hogy az állami hallgatótámogatási formák 
közül a segély–hitel 50:50 százalékos aránya látszik a méltányossági és hatékonysági 
kritériumokat leginkább kielégíteni. Ezt az arányt már több fejlett ország felsõoktatás
finanszírozási döntéshozói fogalmazták meg konkrét formában (Egyesült Királyság, Né
metország). 

Ebbõl a szempontból a magyar rendszer nem megfelelõ, a segély és a hitel aránya 
átlagosan 20:80 százalék, azaz a hitel részesedése túl nagynak tûnik. Az állami támoga
táson belül a hitel részarányának túlsúlya a nemzetközi tapasztalatok alapján a hallgatók 
túlzott eladósodási veszélyének „melegágya”. 

A hallgatói hitel intézménye mellé szükséges lenne felépíteni egy központilag szerve
zett, jövedelemfüggõ, szociális alapon egységes elvek alapján szelektáló segélyezési rend
szert. Ennek hiányában ugyanis a hallgatói hitelek önmagukban egyrészt nem látják el az 
oktatási esélyegyenlõség megteremtésének feltételét (maga az összeg nem elegendõ az 
alacsonyabb jövedelmû hallgatóknak a felsõoktatásba való belépéshez és ott maradás
hoz), másrészt pedig ugyanezen okoknál fogva a döntéshozók a hallgatói hitelrendszer 
piaci logikáját kénytelenek a kamattámogatás rendszerével szociálisan érzékenyebbé ten
ni. A hitelhez jutás azonban univerzális, anyagi alapon nem szelektív, így a kamattámo
gatásba rejtett segély (hidden grant) szociálpolitikai szempontból rosszul célzott, teljes 
életjövedelmeket tekintve nem méltányos állami támogatás.22 

A magyar hallgatói hitel összegét illetõen megkockáztathatjuk azt a kijelentést, hogy 
maga az összeg egyrészt a hallgatók tényleges teljes megélhetési költségeihez képest 
alacsony, másrészt a jelenlegi jövedelmi és gazdasági paraméterek mellett még ennek a 
hitelösszegnek a törlesztése is irreálisan nagy teher az adós, azaz a jövendõ munkavállaló 
számára. A helyzet ebben a gondolati körben paradox: ha a hitel összegét növelik (ceteris 
paribus), a visszafizetés lesz nehezebb. 

A hitel folyósítója 

A hallgatói hitelek mûködésének elengedhetetlen feltétele a közvetett és közvetlen állami 
szerepvállalás. A piaci elégtelenségek nem teszik lehetõvé a kizárólag piaci elveken mû
ködõ hallgatói hitelrendszereket (az emberi tõke speciális jellegébõl adódóan túl nagy a 
hitel kockázata: a végzett keresõképtelensége – munkanélküliség, tartós betegség –, ki
vándorlás, lemorzsolódás, haláleset stb. miatt). Piaci kondíciók esetén a bankok a hitel
felvevõk számára vállalhatatlan kockázati felárral kalkulálnának. 

Az állam kétféleképpen vállalhat szerepet ezen a területen. Vagy garanciát vállal a 
hallgatói adósságok visszafizetésére (indirekt szerepvállalás), vagy pedig maga szervezi 
meg az ellátást, és saját pénzügyi forrásokat (közpénzeket) használ, legalábbis a hitel
rendszer kezdeti szakaszában. Utóbbi esetben két szervezeti megoldás lehetséges: az 
állam vagy külön új szervezetet állít fel a feladat ellátására, vagy pedig már egy meglévõt 
bíz meg ezzel az új feladattal (2. ábra). 

22 A magyar diáktámogatási rendszer elemeinek ismertetése most nem tárgya ennek a tanulmánynak. Csak 
annyit szeretnék megjegyezni, hogy a hallgatói normatívába épített, intézményi szinten a hallgatói önkor
mányzatok által kidolgozott elvek alapján felépített segélyezési rendszer – túl azon, hogy elégtelen forráso
kat nyújt – alapvetõen méltánytalan. A magyar felsõoktatásban a segélyezési prioritások azért is szorulhat
nak háttérbe, mert a felsõoktatásba egy szelektált népesség kerül, amely nem reprezentálja a magyar társada
lom anyagi-jövedelmi rétegzõdését. 
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2. ábra 
A hitel folyósításának fõbb módjai 

Az állami szerepvállalás módjai 

Közvetlen 
Közvetett 

(Egyesült Államok, Dánia) 

Új intézmény létrehozása 
(Nagy-Britannia, Svédország) 

Régi intézmény megbízása 
új feladattal 

(Hollandia, Kanada, Németország) 

A magán-kölcsönfolyósítóknak nyújtott állami támogatás egy belsõ ellentmondást hor
doz magában. Ha a kormányzati garancia túlságosan bõkezû, akkor a kereskedelmi ban
kokat semmi sem ösztönzi arra, hogy a tartozásaikat behajtsák. Ez a nem kielégítõ haté
konyságú begyûjtés magas meghiúsulási rátához (default rate) vezet. A probléma megol
dása az lehet, ha az állam csak az adósság bizonyos százalékának erejéig vállal garanciát 
(a magyar tandíjhitel-tervezet még 1998-ban ilyen elméleti sémát követett volna).23 

Az állam közvetlen szerepvállalása a hallgatói hitelek folyósítása terén szinte kivétel 
nélküli a fejlett nyugati országokban. Inkább azt kell eldönteni, hogy milyen állami intéz
ményi keretben történjen meg a hitelrendszer megszervezése. A két megoldás közül 
(vagy már meglévõ intézményeket bíznak meg újabb funkciókkal, vagy pedig új, külön
álló intézményt hoznak létre a funkciók ellátására) kétségkívül az elõbbi tûnik általáno
sabbnak. Utóbbira a vizsgált országok közül egyedül Nagy-Britanniában (Student Loan 
Company) és Svédországban (Riksgäldskontoret – nemzeti adóssághivatal) van példa. 

Barr–Crawford [1996] hevesen bírálja a hallgatóihitel-tartozások angol begyûjtési rend
szerét (11–42. o.). Bírálata (magas adminisztratív költségek, felesleges nyilvántartási 
adatok stb.) általánosítható, javaslata rámutat arra, hogy mindenképpen ésszerûbb és 
hatékonyabb (olcsóbb) a hallgatói hitelek törlesztését egy már meglévõ adminisztrációs 
rendszer keretében megszervezni. Erre a szerepre megfelelõ intézményi megoldásnak 
tûnik az adóhivatal. Az angol rendszer ebbõl a szempontból is kritizálható: az adósságok 
begyûjtését egy hatósági jogkörrel nem rendelkezõ intézmény – a Student Loan Company 
– végzi, magas meghiúsulási arányok mellett.24 

A magyar rendszer ebbõl a szempontból a fejlett országokban alkalmazott racionáli
sabb és hatékonyabb modellt követi.25 A 119/2001. kormányrendelet értelmében 2001 

23 Az állami garanciavállalás miatt így kölcsönzött pénz közösségileg finanszírozott erõforrásnak minõsül 
az IMF kategorizálása alapján. Ennek nemcsak statisztikai jelentõsége van (lásd például a maastrichti krité
riumokat). 

24 A diákok jövedelme ellenõrizhetetlen a hivatal számára, és a diákok egy része egyszerûen nem fizet, 
mert szankcióktól nem kell tartania. A meghiúsulási ráta az angol rendszerben eléri a 20 százalékot. 

25 Azt azonban tegyük hozzá, hogy a Postabank kizárólagos megbízása a diákhitel folyósítására nem volt 
piacbarát lépés. A hitelrendszer adminisztratív költségei valószínûleg alacsonyabbak lettek volna, ha a ke
reskedelmi bankok versenyeznek a diákügyfelekért. Az ügyben (melyet egyébként a Magyar Bankszövetség 
is kifogásolt) egy magánszemély a Versenyhivatalhoz fordult, döntés a közeljövõben várható. 
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júniusában a hallgatói kölcsönök mûködtetésére, folyósítására, tágabb értelemben: me
nedzselésére létrejött a Diákhitel Központ Rt. A kezdetben az Oktatási Minisztérium 
tulajdonában lévõ központot még 2001 augusztusában (az 1096/2001. kormányrendelet 
értelmében) eladták a Postabank és Takarékpénztár Rt.-nek. Az új intézmény feladata a 
rendszer finanszírozásához szükséges források bevonása a pénz- és tõkepiacról (az állam 
által garantált hozamú kötvénykibocsátással), az egységes kockázati közösség létrehozá
sa és fenntartása, valamint az adósságok begyûjtésével foglalkozó másik hivatallal, az 
APEH-hel való kapcsolattartás. Erre az intermedier szervezetre (a Diákhitel Központ 
Rt.-re) azért is szükség volt, mert a felsorolt piaci és állami szereplõk különbözõ jogi, 
alkotmányossági és adatvédelmi okok miatt nem léphetnek közvetlenül kapcsolatba egy
mással. 

A rendszer sarkalatos eleme a visszafizetés módjának megszervezése. A magyar hall
gatói kölcsönrendszerben az adósságok behajtását az APEH végzi majd, a Diákhitel Köz
pont Rt.-vel kötött megállapodás keretében 0,5 százalékos kamatfelárnak megfelelõ ügy
nöki díjért. A Diákhitel Központ Rt. jelenleg az Magyar Fejlesztési Bank és a Postabank 
tulajdonában van, 2:1 arányban, jegyzett tõkéje 3 milliárd forint (a Magyar Fejlesztési 
Bank egy zártkörû tõkeemeléssel került birtokon belül).26 

Saját számításaim szerint egy 50 fõs (ennyi alkalmazottja van jelenleg a Diákhitel 
Központ Rt.-nek) cég éves mûködési költsége (irodabérlet, üzemeltetési költség, bér 
stb.) több százmilliós nagyságrendû. Ennek alapján az adminisztratív költségek folyósí
tott hitelekre vetített aránya az elsõ félévben 3 százalék körül alakult, de ez az arány a 
folyósított összeg növekedésével csökkeni fog. A nem fizetésbõl adódó kamat- és tõke
törlesztési veszteségrátát (amelyet a jelenlegi kamattámogatási politika mellett nem hárí
tanak át kamatfelárként a kockázati közösségre, hanem állami erõforrások fognak finan
szírozni) csak a rendszer érettebb szakaszában tudunk majd számolni. 

Az elsõ évben a hitelek folyósítását egy MFB-tõl kapott 15 milliárdos hitelbõl fedez
ték. A hallgatói hitel kamata 2001 májusában 9,5 százalék. A 119/2001. kormányrende
let értelmében a Diákhitel Központ Rt. az Állami Adósságkezelõ Központ Rt.-vel mûkö
dik együtt forrásainak megszerzésében, illetve a majdan állami kezességvállalás mellett 
forrásbevonás céljából kibocsátott értékpapírok forgalomba hozatalában és értékesítésé
ben. Ezzel a finanszírozási szerkezettel, az angolszász példához hasonlóan, a Diákhitel 
Központ Rt. magántõke-erõforrásokhoz juthat. A pénztõkepiacon kialakuló verseny, az 
állami garanciavállalás és a nagy, kockázati szempontból jól kezelhetõ hitelközösség 
elõmozdíthatja a diákhitelezésbe bevont források olcsóbbodását. 

A visszafizetés egyéb feltételei, az adósság leírhatósága és a célzott kamattámogatás 

A hitelrendszerek e területeinek szabályozása szintén szorosan összefügg azzal, hogy a 
szabályozó mennyiben érvényesít szociális szempontokat a kölcsönrendszerek elsõdleges 
szerkezetében. Piaci körülmények között a hitel folyósítását követõen a kölcsönvett összeg 
azonnal kamatozni kezd, és a törlesztés halasztására vagy a törlesztési feltételek utólagos 
módosítására csak kivételes esetekben kerülhet sor. Az emberi tõke speciális jellegébõl 
adódóan azonban számos olyan eset fordulhat elõ, amikor a hitelt felvevõ hallgatótól 
méltányossági szempontból nem várható, hogy tartozását törlessze. Az állam ezért min
den fejlett országban lehetõséget kínál a törlesztés szüneteltetésére, célzott kamattámoga

26 Az elsõ év mûködésének költségeirõl 2002. május közepén még nem kaptam információt a Diákhitel 
Központ Rt. kommunikációs igazgatójától. A mérleget és az eredménykimutatást a társaság csak a törvényes 
határidõ lejárta (május 31.) után hozza nyilvánosságra. 
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tásra, sõt az adósság leírására is. A különbség abban fedezhetõ fel, hogy az állam ezeket 
a többletköltségeket az egységes kockázati közösségre magasabb kamatok formájában 
áthárítja-e, vagy a veszteségek fedezésére közösségi erõforrásokat használ fel. 

A tanulmányok befejezése után általában lehetõvé válik az automatikus halasztás, a 
már említett türelmi idõ. A törlesztett összeg nagyságát Németországban csökkenteni 
lehet a jó tanulmányi eredménnyel vagy a törvényes elõírásnál rövidebb képzési idõvel 
(erre egy kreditrendszerben lehetõség van). Ausztráliában, ha a hallgató egy összegben 
megfizeti a képzési költségének 20 százalékát a diploma megszerzése után, 10 százalék 
kedvezményt kap. Ez a gyakorlat azonban nem általános a fejlett országokban. 

Általánosan elfogadott viszont, hogy automatikusan halasztás lép életbe, ha az adós 
jövedelme valamilyen szint alá esik. Az automatizmus biztosítja a rendszer mûködésének 
zökkenõmentességét. Nagy-Britanniában a visszafizetés egy évre elhalasztható, ha a hi
telt felvevõ jövedelme elmarad az átlagkereset 85 százalékától. Hollandiában nem kell 
fizetnie az adósnak, ha adózandó jövedelme a minimáljövedelem szintje alá esik, Auszt
ráliában pedig az átlagjövedelem ez a limit. Ez a szabályozás nemcsak azért méltányos, 
mert bizonyos jövedelemszint alatt a megélhetés terheit nem növeli tovább a törlesztés 
részleteivel, hanem azért is, mert ezekben az esetekben az adós éppen diplomájának 
ahhoz a fõ elõnyéhez nem jut hozzá – a magasabb keresethez –, amely az oktatás költsé
geihez való egyéni hozzájárulás kikényszerítéséhez szolgáltatott volna legitim hivatkozá
si alapot. 

A vizsgált országokban bizonyos esetekben általában lehetõség van az adósság leírá
sára is. Mivel nem lenne méltányos és ésszerû az adósságot örökölhetõvé tenni, a leírás 
egyik indoka az lehet, ha az adós meghal. Másik indoka az adósság leírásának (elengedé
sének) az, ha egy meghatározott idõszakon belül nem kerül sor az adósság visszafizetésé
re. Ennek esetei lehetnek a tartós betegség miatti keresõképtelenség vagy a tartós munka
nélküliség. Hollandiában ez az idõszak 15 év, Nagy-Britanniában 25 év, illetve ha az 
adós elmúlt 50 éves. Svédországban ha az adós betölti a 65. évét és még van adóssága, 
azt leírják. Végül az elkerülhetetlen veszteségekhez tartozik az az eset, ha a végzett 
hallgató kivándorol, és jövedelme az anyaország számára de facto vagy de jure ellenõriz
hetetlenné válik. 

Elméleti szempontból csak olyan rendszerben ésszerû az adósság meghatározott idõ 
eltelte utáni leírása (amely még évtizedekre lehet a nyugdíjkorhatártól), ahol a hitel ka
mata messze elmarad a piaci kamatlábtól, és az infláció nem elhanyagolható mértékû. 
Ebben az esetben elképzelhetõ, hogy az adóssághátralék reálértéke olyan alacsony, hogy 
nem érdemes behajtani. Minden más esetben egy ilyen megoldás véleményem szerint 
nem védhetõ. 

A magyar rendszer ezekbõl a szempontokból is csak részben illeszkedik a fejlett orszá
gokban uralkodó trendekhez. A 119/2001. kormányrendelet alapvetõen kétféle segítség
nyújtást fogalmaz meg: lehetõség van a törlesztési kötelezettség szüneteltetésére, illetve 
célzott kamattámogatásra.27 

A kormányrendelet értelmében a törlesztési lehetõség szünetel, ha a hitelfelvevõ rok
kantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetõleg gyesben vagy gyedben 
részesül, vagy kötelezõ sorkatonai vagy polgári szolgálatot teljesít. A hitelfelvevõ teljes 
és célzott kamattámogatásban részesül, a törlesztési kötelezettség szüneteltetése mellett a 
gyes/gyed idõszakában, a kötelezõ sorkatonai szolgálat és a polgári szolgálat idején. 

27 Ezenkívül lehetõség van a magyar hallgatói hitelrendszerben az úgynevezett elõtörlesztésre. Az elõtör
lesztett összeg csökkenti a tartozás összegét, így kisebb lesz a kamatteher. Fix törlesztõrészletes hitelszerzõ
dések esetén egy ilyen elõtörlesztéshez szerzõdésmódosításra lenne szükség, amelynek piaci körülmények 
között jelentõs jutalékköltségei vannak (a szerzõdésmódosítási díj). Jövedelemarányos visszafizetési rend
szerben ez a lehetõség automatikus és többletköltségmentes. 
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A kiesõ kamattámogatás állami terheit a megfelelõ minisztériumban kell(ett) megtervezni 
(Szociális, Honvédelmi, illetve Gazdasági Minisztérium). A célzott kamattámogatás iránti 
kérelmet a Diákhitel Központ Rt.-nek kell benyújtani, a kérelemrõl pedig az Államház
tartási Hivatal hoz határozatot. A kölcsönszerzõdés megszûnik abban az esetben, ha a 
hitelfelvevõ eléri a nyugdíjkorhatárt, illetve (értelemszerûen), ha elhalálozik (a tartozás 
nem öröklõdik). 

Amennyiben a hallgató külföldre költözik, és a jövedelmének folyamatos nyomon kö
vetése a magyar adóhatóság számára lehetetlenné válik, akkor a jövedelemarányos tör
lesztés átalakul egy nyugdíjkorhatárig tartó fix törlesztéses rendszerré. 

Az elsõ kritika a már említett kamatpolitikát érinti. A kockázati és mûködési többlet
költségeket az állam magára vállalta, ezzel egy rejtett, rosszul célzott segélyezési elemet 
épített a rendszerbe. Kritika érte a magyar rendszert korábban azért is, mert nem alkal
mazza a türelmi periódus intézményét. Nehézkessé, adminisztratív szempontból rossz 
hatékonyságúvá teszi a mûködést, hogy a Diákhitel Központ Rt. nem rendelkezik a cél
zott kamattámogatás iránti kérelmek elbírálásának jogosultságával. 

A magyar rendszerbõl alapvetõen hiányzik az a méltányossági szempontból védhetõ 
elem, amely a törlesztési kötelezettséget valamilyen nemzetgazdasági átlagjövedelmi li
mithez köti. A szabályozás méltánytalanságát fokozza, hogy a diplomás munkavállaló 
nem jogosult a törlesztés szüneteltetésére esetlegesen bekövetkezõ munkanélkülisége idõ
tartamára sem. Ekkor a mindenkori minimálbér alapján fizet havonta annak bruttó érték
re vetített 6 százalékot. Ez az elem nemcsak az elméleti kritériumoknak nem felel meg, 
de nemzetközi összehasonlításban is nehezen állja meg a helyét. 

Míg az állam a kamatfeltételeket felpuhította, egyéb téren szigorú piaci logikát követ. 
Éppen azokon a területeken nem bõkezû, amelyek célzott támogatások, és ott nagyvona
lú, ahol a rejtett segélyezés mindenkit, függetlenül rászorultságától, támogat. 

A hitel visszafizetésének módja 

A hitelek visszafizetésének alapvetõen két módja létezik a ma mûködõ hitelrendszerek 
esetében: vagy a jövedelem bizonyos százalékát fordítják törlesztésre, vagy az adósságot 
fix összegû havi részletekben kell visszafizetni. A szakirodalom e két módszeren kívül 
külön említi az úgynevezett diplomaadó (graduate tax) intézményét,28 de ez lényegében a 
jövedelemarányos törlesztés egy változatának is felfogható. 

A vizsgált rendszerekben a fix összegû havi részlet alkalmazása a jellemzõ.29 Jelenleg 
csak Svédországban, Új-Zélandon, (1998-tól) Egyesült Királyságban és Ausztráliában 
alkalmazzák a jövedelemarányos törlesztési módszert. 

A fix havi részletekben történõ törlesztés alkalmazása elméleti szempontból nem mél
tányos, hiszen egy alacsonyabb fizetésben ugyanaz a törlesztõrészlet magasabb százalé
kot képvisel. Ráadásul – figyelembe véve a keresetek egyéni életpálya során történõ 
növekedését – fix törlesztõrészletes visszafizetési mód mellett a pályakezdõk relatív anyagi 
terhei (a törlesztõrészlet aránya a jövedelemben) magasabbak, mint a már több éve dol
gozókéi. (Kanadában például az elsõ években a jövedelem 4 százaléka megy törlesztésre, 
késõbb már csak 2 százaléka). Ez sem méltányos megoldás. 

A fix havi részletes megoldás azonban az állam, illetve az adósság begyûjtõje szem

28 Ez a rendszer jelenleg egyedül Ausztráliában mûködik, 1989-tõl. 
29 Az utóbbi évek egyik legfontosabb változása, hogy egyre több országban kezdték komolyan vizsgálni 

a jövedelemarányos visszafizetési módszer bevezetésének lehetõségét (például az Egyesült Államokban vagy 
Németországban). 1998-tól az Egyesült Királyságban már bevezették ezt a lehetõséget, pedig az angol rend
szer 1990-ben fix törlesztõrendszerrel indult. 
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pontjából adminisztratív szempontból egyszerûbb és olcsóbb: valószínûsíthetõ, hogy a 
jelenlegi hitel-nyilvántartási rendszerekben ténylegesen kisebb (elsõdleges) költségekkel 
jár az adósság ilyen módon történõ törlesztése, mint az adós jövedelmének folyamatos 
nyomon követése, és a levonások megszervezése, adminisztrálása. A kereskedelmi ban
koknak évtizedes kifinomult gyakorlata van ezekben a mûveletekben. Számításaim sze
rint a fix összegû beszedési mód mellett a hitel nagyobb részét törlesztik a futamidõ elsõ 
felében, amely az állam szempontjából (meg a politikusok számára is) kedvezõbb. A 
rövid távú érdekeket csak erõsíti az esetleges szubvenció mértéke. 

Csökken azonban a költségelõny, ha figyelembe vesszük a másodlagos költségeket 
(Barr–Crawford [1996] 4–11. o). Különösen igaz ez azokra az esetekre, mikor a fizeté
sek halasztásának területeit vizsgáljuk. A jövedelemfüggõ visszafizetési rendszerekben a 
halasztás, a visszafizetés szüneteltetése automatikus, ha alacsony a jövedelem, míg a 
másik rendszerben igen hosszas adminisztratív folyamat (kérvény, jövedelemigazolás, 
ellenõrzés, engedélyezés stb.) eredménye. Összefoglalva: elméleti szempontból egyér
telmû a jövedelemarányos törlesztés hatékonysági és méltányossági elõnye a fix havi 
törlesztõrészletes rendszerrel szemben. 

A magyar rendszer ezt, az úgynevezett jövedelemfüggõ (income-contingent) visszafi
zetési rendszert alkalmazza. A visszafizetési rendszer ilyen megszervezése szoros együtt
mûködést kíván az adóhatósággal, amely a már említett kamatfelárban jelentkezik. 

A jövedelemfüggõ visszafizetés kulcsparamétere, hogy hány százalékban határozzák 
meg azt a jövedelemarányt, amelyet havonta a hitel visszafizetésére kell fordítani. Ennek 
mértékére is nehéz a nemzetközi tapasztalat alapján valamiféle mintát találni, hiszen a 
havi törlesztõrészlet aránya nagyban függ attól, hogy mekkora a kezdõ diplomás tehervi
selõ képessége, azaz a (reál)jövedelme.30 Magyarországon a bruttó jövedelem 6 százalé
kát kell majd havonta törlesztõrészletként kifizetni. Mivel a visszafizetési kötelezettség
nek nincs alsó jövedelemhatára, a magyar rendszerben nem alakulhat ki adósságcsapda.31 

A bruttó jövedelem mint a részlet meghatározásának alapja racionális választás. A 
százalék mértékének értékelése azonban már nem egyértelmû. A 6 százalékos bruttó 
jövedelem nettó szinten körülbelül 10 százalékot jelent a jelenlegi elvonások értelmében. 
Ez a szint – mind a nemzetközi gyakorlatot, mind a magyar kezdõ fizetések alacsony 
szintjét ismerve – aránytalan terhet jelent. Azt is láthattuk azonban, hogy ötéves képzés 
esetén ilyen arányú jövedelemelvonás mellett is általánosnak tekinthetõ a 20 évesnél 
hosszabb visszafizetési periódus. Az ellentmondás oka a keresetek alacsony szintje, vala
mint a magas reálkamatláb. A nemzetközi történeti gyakorlatok és tapasztalatok tükrében 
félõ, hogy a közeljövõben Magyarországon is sor kerülhet – méltányossági okokból – 
egy nagyobb mértékû, hallgatói hitelekkel kapcsolatos adósságkonszolidációra. 

30 Az Egyesült Államokban orvosi és jogász pályákon (amelyek – ezzel összefüggésben – a legköltsége
sebb képzések is egyben) a kezdõrészlet a fizetés 10 százalékára is rúghat, de ezekben az esetekben a fizetés 
fennmaradó hányadából a pályakezdõ diplomásoknak nem okoz problémát megélhetésük és egyéb igényeik 
finanszírozása (a szûkebb értelemben vett megélhetési költségek a fizetés relatíve kis százalékát teszik csak 
ki). Ugyanez a jelenlegi kezdõ fizetések mellett nyilván nem igaz a magyar diplomás munkavállalókra, mert 
hazánkban számos szakterületen a nettó fizetés 10 százalékának kiesése nemcsak a megélhetést, de a további 
(például lakás-) hitelfelvételi lehetõségeket is megnehezítheti. 

31 Mivel a visszafizetést a bruttó jövedelem százalékában határozzák meg, alsó jövedelmi mentességi limit 
esetén elõállhatna – a szegénységi csapda elméleti modelljének analógiájára – az az eset, hogy a közvetlenül 
limit feletti keresetek esetén a levonás után számított rendelkezésre álló jövedelem már a limit alá esne, így 
az ilyen keresetû diplomás munkavállaló egy bizonyos jövedelemszintig nem lenne érdekelt jövedelmének 
emelésében. Egy ilyen alsó jövedelmi limitet tartalmazó törlesztési rendszerben a csapda jelentkezése elke
rülhetõ, ha csak a limit feletti összegre határozunk meg (a mostani rendszerben alkalmazottnál magasabb) 
százalékos levonási kulcsokat. 
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A hitelben részesülõk aránya és összetétele 

Annak szabályozása, hogy kik jogosultak a hallgatói hitel felvételére, egyike a hitelrend
szer-konstrukciók legfontosabb elemeinek. Az érintettek körének meghatározása azon
ban – legalábbis elméletileg – következik az egész hitelrendszer alapvetésébõl, filozófiá
jából és az abban megtestesülõ közgazdasági, fiskális és társadalompolitikai racionalitás
ból. Elméletileg az az ésszerû, ha egy közel piaci alapon mûködõ hallgatói hitelrendszert 
nem tesznek adminisztratív eszközökkel csak kevés számú hallgató számára elérhetõvé. 
Ugyanakkor egy erõsen szubvencionált kölcsönrendszer esetében pazarló és a hitelrend
szer logikájának ellentmondó lenne a hitelt mindenki számára elérhetõvé tenni. 

A gyakorlat nem támasztja alá következetesen ezeket az elméleti elveket. A konkrétan 
megvalósuló hallgatói hitelrendszert ezen a teoretikus és racionális összefüggésen kívül 
az adott ország szociálpolitikai tradíciója, az állam társadalompolitikai céljai, valamint 
(ezekkel összefüggésben) az erre a célra rendelkezésre álló állami anyagi erõforrások is 
befolyásolják. Figyelembe kell venni, hogy az állami szerepvállalás mértéke nem pusz
tán gazdasági teherbírás kérdése, hanem politikai akarat függvénye is. 

A hallgatói hitelekben részesülõk arányát a teljes felsõoktatási hallgatólétszámhoz vi
szonyítva néhány OECD-országban a 3. táblázat foglalja össze. 

Látható, hogy három ország (Kanada, Nagy-Britannia, Svédország) kivételével min
den vizsgált hitelrendszer szelektív, azaz a hallgatói hitel nem jár alanyi jogon a felsõok
tatásban részesülõ hallgató számára. Az amerikai rendszer is szelektív, de ebben minimá
lis állami segítség mellett a hallgatók széles rétegei jutnak az állam szempontjából olcsó, 
a hallgató szempontjából pedig elviselhetõ teherrel járó finanszírozási lehetõségekhez (az 
Egyesült Államokban a különbözõ hitelkonstrukciókban a hallgatóknak összesen mint
egy 40 százaléka részesedik). 

A szelekció általában jövedelmi természetû: azokat a hallgatókat részesítik elõnyben, 
akiknek vagy akik családjának kedvezõtlenebb a jövedelmi vagy a vagyoni helyzete. 
Ehhez a szigorításhoz járulhat még, hogy a hitel folyósítását tanulmányi eredménytõl is 
függõvé teszik (ez az esetek többségében valami abszolút minimum meghatározása). 
Mivel a hallgatói hitelek általában kedvezõ kamatozású, állami támogatással mûködõ 
konstrukciók, azaz kamatpolitikájuk szociális elemeket tartalmaz, ez az adminisztratív 
korlátozás elméletileg ésszerû.32 

Az elméleti logikát Franciaország példája támasztja alá a legkarakteresebben. Itt az 
erõsen szubvencionált állami hitelekhez csupán a hallgatók egy százaléka juthat, a hitel 
csak azoknak jár, akik még segélyekbõl sem tudják az oktatásukhoz szükséges anyagi 
erõforrásokat megteremteni. Véleményem szerint még ebbe a csoportba sorolható Japán 
is, ahol a kamatmentes hiteleket a hallgatók alig több mint 10 százaléka számára teszik 
elérhetõvé. 

A fenti elméleti logikával azonban a skandináv példákat nem lehet jellemezni. Skandi
náviában jelenleg a hallgatói hitelek közelebb állnak a jóléti szolgáltatásokhoz és az 
univerzális segélyekhez, mint a valódi hitelekhez. Svédországban az erõsen szubvenci
onált hitel minden hallgatónak alanyi jogon jár, Norvégiában pedig olyan magasan 
szabták meg a jövedelemhatárokat, hogy gyakorlatilag minden hallgató felveheti a köl

32 Más kérdés, hogy a szociális elemeket a kamatpolitikán keresztül a legszerencsésebb-e érvényesíteni. 
Véleményem szerint sokkal hatékonyabb rendszerhez vezetne, ha a hitelrendszer fõbb pontjai piaci elveken 
alapulnának, a szociális szempontokat pedig – a hitelrendszerhez szorosan kapcsolódva – más csatornákon 
keresztül érvényesítené az állam (például segélyezési politikával, azaz annak, aki képtelen fizetni a kamato
kat, segélyt adna). Ez a támogatás explicit, nyomon követhetõ, igazságosabb és hatékonyabb lenne az uni
verzális kamattámogatásnál. 
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3. táblázat 
A hallgatói hitelben részesülõk aránya az összes hallgató százalékában 

Hitelben 
Ország Hitelfajta	 részesülõk A hitelhez jutás feltételei 

(százalék) 

Egyesült Államok Stafford 28 A hitelhez jutás szelektív, anyagi alapon 
SLS 6 Csak azoknak a hallgatóknak jár, akik a 

szüleiktõl „függetlenek” (például külön 
élnek) 

Perkins 6 A hitelhez jutás szelektív, anyagi alapon 

Nagy-Britannia 7* A hitelhez jutás a hallgatók körében 
univerzális 

Japán 0%** 11 A hitelhez jutás anyagi alapon és 
tanulmányi eredménytõl függõen szelektív 

3%** 14 
6,5%** nincs adat 

Németország 20-30 A hallgató családjának anyagi helyzetétõl 
és a hallgató tanulmányi eredménye alapján 
szelektív 

Hollandia nincs adat A hallgató családjának anyagi helyzetétõl 
és a hallgató tanulmányi eredménye alapján 
szelektív 

Norvégia 80 A hitelhez jutás anyagi alapon szelektív, 
de magasak a jövedelemhatárok 

Finnország többség Nincs adat 

Franciaország 1 Erõs, központilag szervezett, anyagi alapú 
szelekció 

Kanada 59 Univerzális a hozzáférés 

Dánia nincs adat A hallgató családjának anyagi helyzetétõl 
és a hallgató tanulmányi eredménye alapján 
szelektív 

Svédország túlnyomó A hitel minden hallgatónak jár 
többség 

* 1990-ben, az indulás évében. 1998-ban az arány elérte a 44 százalékot. 
** A hallgatók számára elérhetõ különbözõ hitelkonstrukciók kamatai. 
Forrás: Szemerszki [1994], Woodhall [1990]. 

csönt. A helyzet némiképp más Németországban, ahol az állam által jelentõsen támoga
tott hitelt a hallgatók kisebb aránya, ötöde-harmada veheti igénybe. 

A magyar hallgatói kölcsönrendszer hozzáférését tekintve univerzális jellegû. Ez azt 
jelenti, hogy minden arra jogosult hallgató külön hitelbírálat nélkül felveheti a kölcsönt.33 

E kérdést szabályozó kormányrendelet szövege explicite is deklarálja az oktatási esély

33 Az univerzális hozzáférésû hallgatói kölcsönrendszerek eddig még nem említett, de fontos hatékonysá
gi elõnye, hogy mivel nincs hitelelbírálás, ezzel kapcsolatban nem merülnek fel adminisztratív költségek, 
veszteségek. 
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egyenlõség megteremtésére irányuló kormányzati szándékot. („A hallgatói hitelrendszer 
célja, hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsõoktatásban való részvételre 
…”.)34 A hitelrendszernek ez a sajátossága meghatározza az értékelés szempontjait. 

A hitelt felvevõ hallgatónak magyar állampolgárnak és 35. évesnél fiatalabbnak kell 
lennie. A jogosultsági idõ a megelõzõen már elvégzett félévek számával csökken. A 
hallgató évhalasztás esetén nem jogosult a hallgatói hitelre. A hitelt csak egy képzésre 
lehet felvenni, évenként 10 hónapra. A hiteligénylési idõbe azonban a hallgatói jogvi
szonynak a gyed/gyes alatti szüneteltetése nem számít bele. 

A korhatár felállítása méltányossági és hatékonysági szempontból is indokoltnak tûnik, 
hiszen a hitel visszafizetésének fedezete a hallgató majdani életpálya-jövedelme, ennek 
pedig fizikai korlátot szab az emberi várható életkor. 

A hitelfelvevõk részarányát érintõ kérdés a hallgatói hitelrendszernek szintén olyan 
eleme, amelyet nehéz nemzetközi összehasonlítás tárgyává tenni. Ennek fõ oka, hogy 
alapvetõ különbség van egy szociális indíttatású, jövedelmi szempontból szelektív hall
gatói kölcsönrendszer, illetve egy hitelbírálat nélküli, piaci alapon szervezett hitel
rendszer között. A magyar rendszer értékelését az is megnehezíti, hogy az indulás 
évérõl van szó. 

A Diákhitel Központ Rt. kimutatása alapján a 2001/2002. tanulmányi év elsõ félé
vében az összes jogosult 22 százaléka vette fel a diákhitelt (a képzési típusonkénti meg
oszlásukat a 4. táblázat tartalmazza). Nagy-Britanniában 1990-ben, a bevezetés évében 
ez az arány 7 százalék volt, de az adatok összehasonlítását bonyolítja, hogy a brit példá
val szemben a magyar hallgatói kölcsönrendszert nem felmenõ rendszerben vezették be, 
hanem minden hallgató számára azonnal elérhetõvé tették, függetlenül attól, milyen év
folyamra jár. Az adatok szerint a hitelt felvevõ hallgatók 35 százaléka elsõéves, 23 szá
zaléka másodéves, 19 százaléka harmadéves, 13 százaléka negyedéves, 6 százaléka pe
dig ötödéves volt. A fennmaradó 4 százalék évhalasztó, keresztféléves tanulmányokat 
folytató hallgató vagy hatodéves. Ennek fényében a magyar arány magasnak mondható. 

Képzési idõ szerint csoportosítva: a hitelfelvevõk 18 százaléka 6 féléves képzésben 
vesz részt, 33 százaléka 8 félévesben, 35 százaléka pedig 10 szemeszteres képzési idõt 
tölt elõreláthatólag a felsõoktatásban. 

Sajnos a Diákhitel Központ Rt. adatai nem adnak lehetõséget arra, hogy külön vizsgál
juk a hitelfelvétel nemek szerinti megoszlását. Ez azért lehetne érdekes, mert tesztelni 
lehetne a szakirodalomban „negatív hozománynak” nevezett hatást, amely a nõi hallga
tók hitelfelvételtõl való idegenkedését magyarázza.35 Az elmélet alapjául a nõi hallgatók 
a gyermekvállalási idõszak miatti jövedelemkiesése szolgálhat (még akkor is, ha erre az 
idõszakra a fejlett országok mindegyikében célzott kamattámogatást és törlesztési fel
mentést kapnak). 

A hitelfelvevõk országos területi, szakok, illetve intézmények szerinti megoszlásában 
nehéz bármilyen szisztematikus mintát felfedezni. A Tolna és Baranya megyében lakó 
jogosultak körében a legnagyobb a hitelfelvevõk aránya, e megyék után az ország keleti 

34 A kérdésnek egyik érdekes vetülete, hogy vajon a bõvülõ felsõoktatás Magyarországon együttjár(t)-e a 
bejutás esélykülönbségeinek a csökkenésével a különbözõ társadalmi rétegek között, másrészt pedig az, 
hogy ez az új állami segítség (és az állami segítség általában) valóban növeli-e majd az alacsonyabb anyagi
jövedelmi státusú rétegek részvételi esélyeit a felsõoktatásban. A nemzetközi példák és a magyar kutatások 
az elsõ kérdést illetõen elég pesszimisták (Róbert [2000], Woodhall [1991]). Az empirikus szociológiai 
kutatások Magyarországon azt mutatják, hogy az igazi törésvonal nem a felsõoktatásba jelentkezettek és 
felvettek, hanem a felsõoktatásba jelentkezõk és nem jelentkezõk között húzódnak meg. Az állami támogatás 
ellentmondásos hatását csak fokozza, hogy az igazán alacsony társadalmi státusú rétegek gyermekei el sem 
jutnak a felsõoktatás küszöbéig, hanem – számos kulturális és anyagi dimenzióban megragadható ok miatt – 
alacsonyabb oktatási szinteken kilépnek. 

35 Ezt a hatást az 1980-as évek elején Németországban (NSZK) empirikus felmérésekkel kimutatták. 
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4. táblázat 
A hitelfelvevõk megoszlása képzési típusonként 

Az adott képzési forma 
Képzési forma Hitelfolyósítások Belsõ százalékos jogosultjaihoz 

száma megoszlása viszonyított 
százalékarány 

Nappali 50 651 72 27,36 
Levelezõ 14 408 20 15,71 
Távoktatás 3 917 6 10,38 
Esti 1 379 2 14,94 
Összesen 70 355 100 – 

Forrás: Diákhitel Központ Rt. 

felében található megyék következnek (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár, Bé
kés). Az oktatási intézmények alapján felállított rangsort a Pécsi, illetve a Szegedi Tudo
mányegyetem vezeti, de a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a 8., míg 
a Budapesti Gazdasági Fõiskola a 6. A magyar hallgatók társadalma heterogén, és az 
ország méretébõl is adódóan mobil. 

Összefoglalás 

Összefoglalásként a magyar hallgatói hitelrendszer konkrét paramétereit illetõen a kö
vetkezõket lehet a hatékonysági és méltányossági szempontból kritikaként megfogal
mazni. Mindenképpen szükséges lenne, hogy a közösségi anyagi erõforrásokat fel
használó állami szerepvállalás a célzott támogatásokra összpontosuljon. Ez egyrészt a 
jelenlegi kamatpolitikai gyakorlat megváltoztatását jelenti, mert méltánytalan és nem 
hatékony államilag szubvencionálni egy univerzális szolgáltatást. A magyar törvényi 
szabályozásba integrálni kellene a türelmi idõ, az alsó jövedelmi limit intézményét, 
lehetõséget nyújtva (illetve a hitelt folyósító részérõl kötelezettséget állítva) a törlesztés
szüneteltésre, valamint diplomás munkanélküliség esetén is indokolható lenne az adós 
terheinek az enyhítése. Ezeken a pontokon a hitelrendszer véleményem szerint módo
sításra szorul. 

Szintén a hitelrendszer paramétereit érinti, de már azokon túl is mutat a felvehetõ hitel 
nagyságával kapcsolatos megállapításunk. Itt az elõzetes modellszámítások és a rendel
kezésre álló adatok alapján ellentmondás érzékelhetõ: maga a hitel összege a megélhetés 
költségeihez képest alacsony, törlesztése viszont irreálisan nagy, és idõben elhúzódó 
terhet jelenthet a jövõben a kölcsönt törlesztõ diplomás munkavállalók széles rétegei 
számára. Ez az ellentmondás csak részben (bár vélhetõen nagyobbrészt) vezethetõ vissza 
a magyarországi keresetek alacsony szintjére. 

Ezt az ellentmondást árnyalja, a magyar diákhitelrendszer értékeléséhez további szem
pontokat nyújt, ha a hallgatói kölcsönök intézményét tágabban, egyéb állami hallgatótá
mogatási formákba való „beágyazottságában” vizsgáljuk. A hallgatói kölcsönök beveze
tése ugyanis felveti a többi állami hallgatótámogatási rendszer, elsõsorban a segélyezési 
politika újragondolásának a kényszerét is. Szükséges lenne a bevezetett hallgatói hitel
rendszer mellé egy egységes, központilag meghatározott jövedelmi kritériumok és objek
tív megélhetési költségek alapján differenciált szelektív segélyezési rendszer felállítása, 
amely legalább a felsõoktatás kapujához eljutó hátrányosabb helyzetû hallgatójelöltek 
számára teremtené meg az esélyeket a diploma megszerzéséhez. Jelenleg az állami segít-
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ségnyújtási formákon belül a hitel–segély arány nem éri el kívánt arányokat, és ez fokoz
za az említett visszafizetési nehézségeket. 

A magyar hallgatói hitelrendszer egyszerre két egymásnak ellentmondó kritériumnak 
próbál megfelelni: egyrészt igyekszik növelni a felsõoktatáshoz való hozzáférést a rászo
ruló társadalmi rétegek számára, és ennek megfelelõen igyekszik a hitelrendszer piaci 
elemeit tompítani, másrészt – összhangban a fejlett országok felsõoktatás-finanszírozási 
gyakorlatával – növelni is próbálja a finanszírozásban a hallgatói részarányt, amelynek 
viszont ellentmondanak a hitelrendszerbe épített rejtett segélyezési elemek. A két (egyéb
ként külön-külön legitimálható) célt azonban két egymástól jól artikuláltan is megkülön
böztetett eszközzel hatékony és méltányos elérni. 

A hallgatói hitelrendszer magyarországi megjelenése mindenképpen pozitív fejlemény, 
és bár az új intézmény számos érdemi részét csak érettebb állapotában lehet vizsgálat 
tárgyává tenni, a diákhitelrendszer elemeinek és paramétereinek folyamatos, napi politi
kai érdekeket figyelmen kívül hagyó értékelése a magyar oktatás-gazdaságtani kutatások 
egyik fontos területe lehet. A méltányosság és hatékonyság elméleti kritériumainak, va
lamint a nemzetközi gyakorlatnak való megfeleltetésen túl (többek között) érdekes és 
értékes empirikus kutatási területek nyílhatnak meg annak vizsgálatára, hogy ez az új 
állami segítségnyújtás mennyiben hatott a felsõoktatásba lépõk társadalmi összetételére, 
illetve oktatási fogyasztási szokásaira. 
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