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Fundamentális és instrumentális preferenciák

Az ország kormányzásának alapvető céljaiban 
csaknem mindannyian egyetértünk. Szeret-
nénk, ha tartós, kiegyensúlyozott fejlődés 
köszöntene ránk, gyerekeink egyenlő eséllyel 
részesülnének magas színvonalú oktatásban. 
Jó lenne, ha csökkenne a bűnözés, növeked-
ne a jogbiztonság, emelkedne az életszínvonal, 
jobban működne az egészségügyi rendszer. 
Scott E. Page A különbözőség című művében 
fundamentális preferenciáknak nevezi ezeket 
a célokat (Page, 2009). Kevésbé idilli a kép, 
ha az alapvető célok elérésének eszközeivel 
kapcsolatban kell közös nevezőre jutnunk. 
Vajon a piac láthatatlan kezére bízzuk a rend-
szer hatékonyságát, vagy bürokratikus kont-
rollal kell megakadályoznunk, hogy az elsza-
badult önérdek válságba taszítsa az országot? 
Vajon a közoktatás színvonalának emelése a 
szegregáció felszámolását követeli meg, vagy 
célszerűbb, ha az iskola homogén csoportok 
igényeire és adottságaira szabott, korszerű 
pedagógiai módszereket használ? Page inst-
rumentális preferenciáknak nevezi azokat az 
eszközöket, melyekkel az alapvető céljainkat 
szeretnénk megvalósítani. Az ország állampol-
gárai – miközben általában egyetértenek az 

alapvető célokkal – különbözőképpen véle-
kednek az instrumentális preferenciákról. 
Mindannyian szeretnénk, ha csökkenne a 
bűnözés, de eltérő véleménnyel vagyunk a 
halálbüntetés alkalmazásáról, a személyi 
szabadságot korlátozó intézkedések pozitív 
vagy negatív hatásairól. Mindannyian szeret-
nénk jobb iskolákat, de nincs közmegegyezés 
az integrált oktatás előnyeiről és hátrányairól, 
a tanári, tanulói teljesítmények értékelésének 
módszereiről, az elszámoltathatóság és a ta-
nári autonómia viszonyáról, a pedagógusok 
kiválasztásának, képzésének és javadalmazá-
sának mikéntjéről.

A kormányzat feladata, hogy a közpolitika 
különböző területein az instrumentális prefe-
renciák koherens, hatékony rendszert alkossa-
nak. Kérdés azonban, hogy mi módon állít-
ható elő a különböző szakpolitikai eszközök 
koherens, hatékony rendszere. Vannak prob-
lémák, melyekben a józan ész, a tapaszta lat, 
a puszta belátás, az életünk során megtanult 
hüvelykujjszabályok jól eligazítanak ben nün-
ket. A közpolitika művelése azonban bonyo-
lult folyamat, ahol nem a tökéletesen ismert 
összefüggésekre, hanem azok többé-kevésbé 
helytálló interpretációjára, beavatkozásaink 
következményeire vonatkozó jóslatokra, ele-

gánsabban fogalmazva, prediktív modellekre 
támaszkodunk. A mindennapi életben ter-
mészetes, hogy értékeinknek, érde keinknek, 
meglévő ismereteinknek megfelelően értel-
mezzük az előttünk álló feladatokhoz kapcso-
lódó jelenségeket, miközben meg érzéseinkre, 
közvélekedésekre, anekdotákra, nemritkán 
előítéleteinkre hagyatkozunk. A jó kormány-
zás ezzel szemben az ok-okozati összefüggések 
alapos ismeretére, a közpolitikai döntések 
rö vid és hosszú távú, szándékolt és nem szán-
dékolt hatásainak gondos elemzésére támasz-
kodik. A döntések előkészítőinek nem csu-
pán arra kell figyelniük, hogy valóban kivált-
ja-e a várt hatást az adott intézkedés, hanem 
arra is, hogy milyen áron érjük el a kitűzött 
célokat, milyen rövid és hosszú távú hozamai 
vannak az adott beavatkozás költségeinek. 

A tényekre alapozott közpolitika tervezé-
se és gyakorlása során számos diszciplína 
eredményeire támaszkodhatunk. Tény, hogy 
a közgazdaságtudomány fogalmi, elemzési 
apparátusa szinte minden szakpolitikai terü-
leten teret nyert az elmúlt évek során. A köz-
gazdasági elemzések a közvélekedéssel ellen-
tétben nem csupán a költségek és hasznok – 
amúgy korántsem felesleges – összemérését 
teszik lehetővé. Segítséget nyújtanak az em-
beri viselkedést befolyásoló ösztönzők meg-
értéséhez, a jogrend működésével – a jogo-
sultságok és felelősségek elosztásával – járó 
következmények megismeréséhez, a társada-
lom és a gazdaság intézményeiben működő 
hatásmechanizmusok, az okok és okozatok 
láncolatának feltárásához, a hatások erőssé-
gének méréséhez és a nem szándékolt mel-
lékkövetkezmények kimutatásához.1 

Az itt következő írás kiindulópontja egy 
sokak által osztott alapvető cél: szeretnénk, 
ha Magyarország gyors, fenntartható növeke-
dési pályára lépne, és belátható időn belül 
tagja lenne a legfejlettebb országok csoportjá-
nak. Válaszra váró kérdéseink az instrumentá-
lis preferenciákhoz kapcsolódnak. Miképpen 
érhetjük el az ország felzárkózását? Mi a sze-
repe az oktatási teljesítmények javításának a 
gazdasági növekedés felgyorsításában? Hova 
koncentráljuk erőforrásainkat, amikor a fel-
zárkózást elősegítő oktatáspolitikai intézke-
désekről kell döntenünk? Milyen támponto-
kat adnak az oktatáspolitika számára ezekben 
a döntésekben a közgazdaságtudományi 
kutatások?

Az oktatás minősége és a gazdasági növekedés

A közgazdaságtan fontos feladata a gazdaság 
hosszú távú, fenntartható növekedését meg-
határozó tényezők megismerése, a növekedés 
és a hatótényezők között meglévő oksági me-
chanizmusok feltárása. Az ok-okozati össze-
függések lényeges információkkal szolgálnak  
a gazdaság fejlődési képességét javító kor-
mányzati intézkedésekhez. Az oktatáspolitika 
képviselője kétségtelenül nehéz helyzetben 
van a szűkös erőforrásokért folytatott verseny-
ben, hiszen az oktatás minőségét javító intéz-
kedések gyakran rövid távú érdekeket sérte-
nek, és csak hosszú távon, egymásra épülő 
változások sorozatán keresztül vezetnek el a 
kitűzött célokhoz. A tényekre alapozott köz-
gazdasági elemzések azonban meggyőző ér-
veket adnak mindazok számára, akik az ok-
tatás elsőbbségét, az oktatási rendszer meg-
újítását szorgalmazzák (Fazekas et al., 2008).

A gazdasági növekedés és az oktatás mi-
nősége közötti kapcsolat megértéséhez elen-
gedhetetlen, hogy megfelelő elméleti keretbe 
illesszük a kapcsolat meglétét és erősségét. Az 

1 Lásd például Kertesi Gábor előadását az Országos 
Köznevelési Tanács által szervezett  A közgazdasági 
szemlélet szerepe a közoktatás megújításában c. kerekasz-
tal-beszélgetés során (Kerekasztal-beszélgetés, 2009).
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elmélet adja meg számunkra a modellbe sű-
rített valóság narratíváját, a modell szerkezete 
és paraméterei pedig egzakt, mérhető, tesztel-
hető formába sűrítik a fontos elméleti össze-
függéseket. A közgazdaságtanban az emberi 
tőke elmélete szolgál a leginkább használható 
kerettel az oktatás minősége és a gazdasági 
növekedés közötti összefüggések feltárásához. 
Bár a gazdaság növekedését az emberi tőke 
jellemzőivel is magyarázó közgazdasági mo-
delleknek számos variációja létezik, a leggyak-
rabban használt modellek az endogén növe-
kedési modellek családjába tartoznak. Ezek-
ben a modellekben a tudás, az emberi tőke 
minősége a gazdasági fejlődés központi ma-
gyarázó tényezője. Az oktatás folyamatosan 
növeli a gazdaság innovációs kapacitásait, 
segíti új eszmék és új technológiák létrejöttét, 
így folyamatosan hozzájárul a termelékenység 
emelkedéséhez. Az endogén növekedési mo-
dellek nem csupán arra adnak választ, miért 
magasabb azoknak az országoknak a teljesít-
ménye, ahol fejlettebb az emberi tőke, de arra 
is magyarázatot kínálnak, hogy hosszú távon 
miért gyorsabb a növekedésük. 

Kétségtelen, hogy az emberi tőke fejlett-
sége és a gazdasági növekedés kapcsolatára 
vonatkozó első empirikus vizsgálatok nem 
mutattak ki szoros kapcsolatot a két változó 
között. Az is igaz, hogy ezek az elemzések az 
oktatásra költött ráfordításokat, a beiskolázá-
si arányokat, a munkaképes korú népesség 
által elvégzett iskolai osztályok számát hasz-
nálták az emberi tőke mérésére, jóllehet ezek 
a mutatók nyilvánvalóan nem ragadták meg 
a gazdaság rendelkezésére álló munkaerő 
minőségét, és nem vették figyelembe annak 
demográfiai, oktatási, migrációs okokból be-
következett változását. A legsúlyosabb problé-
ma, hogy ezek a becslések nem vették figye-
lembe az egyes országok iskolarendszerének 

minősége közötti hatalmas szakadékot. Az 
elmúlt tíz évben vált lehetővé a közgazdászok 
számára, hogy a kognitív képességek minősé-
gét jelző mutatószámokat is bevonjanak a 
növekedést meghatározó tényezők hatóere-
jének becslésébe. 

A szakpolitika számára természetesen 
döntő jelentőségű, hogy van-e valódi oksági 
kapcsolat a népesség tudásszintje, szakértelme 
(kompetenciája) és a gazdasági teljesítmény 
javulása között. Ha csupán arról van szó, hogy 
a tanulók tudását mérő tesztek eredményei 
korrelálnak a növekedést befolyásoló valósá-
gos okokkal, akkor a teszteredmények javulá-
sa önmagában még nem vezet gyorsabb 
gaz dasági növekedéshez. A témára vonatko-
zó irodalomból kiemelkednek Eric A. Ha-
nushek és szerzőtársainak elemzései, amelyek-
ben összesítették a nemzetközi kompetencia-
vizsgálatok eredményeit, és azokat egységes 
elméleti és módszertani keretbe rendezve 
nem csupán a növekedés és a kognitív képes-
ségek minősége közötti szoros oksági kapcso-
lat tényét bizonyították, de a modellek adta 
keretek között számszerűsítették is a sikeres 
és a nem megfelelően teljesítő oktatási rend-
szerek gazdasági következményeit.2 

A különböző országok gazdasági fejlődé-
sére természetesen az emberi tőke minősége 
mellett más tényezők is (földrajzi helyzet, ter-
mészeti erőforrások megléte vagy hiánya, az 
országok intézményi és jogszabályi rendszere, 

2 Eric A. Hanushek és Ludger Woessmann (2010a) 
ötven ország gazdasági növekedési adatait vizsgálta 1960 
és 2000 között. A szerzőpáros a különböző időpon-
tokban, különböző országokban végrehajtott kompe-
tencia-felmérések eredményeit a PISA-felmérések 
skálájára normálták, és az így létrehozott mutatóval 
becsülték az egy főre jutó GDP növekedési ütemének 
különbségeit, majd a kapott paraméterek alapján szi-
mulálták a kompetenciaszintek eltéréseinek gazdasági 
következményeit.

a vállalkozói kultúra fejlettsége, a korrupció 
szintje, a társadalmi tőke fejlettsége stb.) ha-
tással vannak. Hanushek és Woessmann 
(2010b) szisztematikusan elemzik a szóba 
jöhető és mérhető okok hatásait. A becslési 
eredmények szerint mindössze két olyan vál-
tozócsoport van, amely az oktatás minőségétől 
függetlenül viszonylag erős hatással van a 
hosszú távú gazdasági növekedésre: 1. a tulaj-
don biztonságát szavatoló jogrendszer léte és 
stabilitása, illetve 2. a gazdaság nyitottsága.  

A szimulációs elemzések szerint a tanulók 
kompetenciaszintjének emelése hosszú távon 
jelentős növekedési többletet eredményez a 
gazdaságban. Az ötven országra normált kom-
petenciamutatóban mért egy szórásegységnyi 
különbség a gazdasági növekedés közel két 
százalékpontos eltérésével jár együtt. A kom-
petenciaeredményeket javító oktatási refor-
mok hatása természetesen nem érzékelhető 
egyik pillanatról a másikra. A szerzők azt fel-
tételezték, hogy a vizsgált országokban beve-
zetendő oktatási reformok húsz év alatt való-
sulnak meg. A munkaerőpiacra belépő ko-
horszok egy-egy évben a teljes népesség 2,5 
szá zalékát teszik ki, így negyven évig tart, 
amíg az új, magasabb átlagos kompetencia-
szint a munkaerő-állomány minden korcso-
portjában jellemző lesz. A szerzők – figyelem-
be véve, hogy a most megszülető gyermekek 
várható élettartama az OECD-országokban 
79 év – erre az időtávra kumulálták a kom-
petenciaszintek növekedéséből eredő hatáso-
kat. Az előző negyven év adatai alapján felté-
telezték, hogy oktatási reformok nélkül az 
OECD-országok évi másfél százalékkal növe-
kednek, és megbecsülték, hogy az oktatási 
teljesítmények javulásának hatására milyen 
növekedési pályát futnak be az egyes országok. 
Ez alapján megbecsülhető, hogy egy 2010-
ben elindított oktatási reform összességében 

jelenértéken a GDP-t mennyivel növeli. A 
szimulációs eredmények szerint egy negyed 
szórásegységnyi növekedés összesen huszon-
öt százalékkal emeli a GDP-t. Ha az OECD-
országok mindegyike elérné a finnek PISA-
eredményeit – ez átlagosan fél szórásegységnyi 
javulást jelent – a GDP 79 évre számított 
többletnövekedése évi 0,87 százalék lenne. 
Magyarország esetében a finn eredmények 
eléréséből számított többletnövekedés ehhez 
hasonló nagyságú: évi 0,88 százalék.

Sok ez, vagy kevés? Egyrészt sok, hiszen 
a tények azt mutatják, hogy az oktatási rend-
szerek minőségét befolyásoló mai jó vagy 
rossz döntés hosszú távú, kumulált következ-
ményei méretükben messze felülmúlják a 
rövid távú gazdasági ciklusok hatásait. Az 
át lagos kompetenciaszint országok között 
mért különbségei mögött jelentős részben 
belső: regionális, etnika, társadalmi-gazdasá-
gi különbségekhez kapcsolódó, eltérő okta-
tási rendszerekhez köthető teljesítménykü-
lönbségek húzódnak meg. Az elemzések rá-
mutatnak arra, milyen súlyos gazdasági kö-
vetkezményei vannak, ha az oktatási rendsze-
rek egy része nem képes megfelelő tudással, 
szakértelemmel ellátni egy-egy országon belül 
a diákok jól meghatározható csoportjait 
(McKinsey, 2009). Másrészt, az eredmények 
alapján nyilvánvaló, hogy a javuló kompe-
tenciateljesítmények nyomán várható több-
letnövekedés önmagában nem elegendő ah-
hoz, hogy érdemben csökkenjen a különbség 
a szegény és a gazdag országok között. Tud-
nunk kell, hogy a Hanushek-féle becslé sek és 
szimulációk, és a rájuk is támaszkodó McKin-
sey-féle számítások is a fejlett OECD-orszá-
gok adatain alapszanak, s valójában azt vizs-
gálják, hogy a fejlett piacgazdasági intézmény-
rendszert működtető államok hosszú távon 
milyen többletnövekedési potenciálra tehet-
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elmélet adja meg számunkra a modellbe sű-
rített valóság narratíváját, a modell szerkezete 
és paraméterei pedig egzakt, mérhető, tesztel-
hető formába sűrítik a fontos elméleti össze-
függéseket. A közgazdaságtanban az emberi 
tőke elmélete szolgál a leginkább használható 
kerettel az oktatás minősége és a gazdasági 
növekedés közötti összefüggések feltárásához. 
Bár a gazdaság növekedését az emberi tőke 
jellemzőivel is magyarázó közgazdasági mo-
delleknek számos variációja létezik, a leggyak-
rabban használt modellek az endogén növe-
kedési modellek családjába tartoznak. Ezek-
ben a modellekben a tudás, az emberi tőke 
minősége a gazdasági fejlődés központi ma-
gyarázó tényezője. Az oktatás folyamatosan 
növeli a gazdaság innovációs kapacitásait, 
segíti új eszmék és új technológiák létrejöttét, 
így folyamatosan hozzájárul a termelékenység 
emelkedéséhez. Az endogén növekedési mo-
dellek nem csupán arra adnak választ, miért 
magasabb azoknak az országoknak a teljesít-
ménye, ahol fejlettebb az emberi tőke, de arra 
is magyarázatot kínálnak, hogy hosszú távon 
miért gyorsabb a növekedésük. 

Kétségtelen, hogy az emberi tőke fejlett-
sége és a gazdasági növekedés kapcsolatára 
vonatkozó első empirikus vizsgálatok nem 
mutattak ki szoros kapcsolatot a két változó 
között. Az is igaz, hogy ezek az elemzések az 
oktatásra költött ráfordításokat, a beiskolázá-
si arányokat, a munkaképes korú népesség 
által elvégzett iskolai osztályok számát hasz-
nálták az emberi tőke mérésére, jóllehet ezek 
a mutatók nyilvánvalóan nem ragadták meg 
a gazdaság rendelkezésére álló munkaerő 
minőségét, és nem vették figyelembe annak 
demográfiai, oktatási, migrációs okokból be-
következett változását. A legsúlyosabb problé-
ma, hogy ezek a becslések nem vették figye-
lembe az egyes országok iskolarendszerének 

minősége közötti hatalmas szakadékot. Az 
elmúlt tíz évben vált lehetővé a közgazdászok 
számára, hogy a kognitív képességek minősé-
gét jelző mutatószámokat is bevonjanak a 
növekedést meghatározó tényezők hatóere-
jének becslésébe. 

A szakpolitika számára természetesen 
döntő jelentőségű, hogy van-e valódi oksági 
kapcsolat a népesség tudásszintje, szakértelme 
(kompetenciája) és a gazdasági teljesítmény 
javulása között. Ha csupán arról van szó, hogy 
a tanulók tudását mérő tesztek eredményei 
korrelálnak a növekedést befolyásoló valósá-
gos okokkal, akkor a teszteredmények javulá-
sa önmagában még nem vezet gyorsabb 
gaz dasági növekedéshez. A témára vonatko-
zó irodalomból kiemelkednek Eric A. Ha-
nushek és szerzőtársainak elemzései, amelyek-
ben összesítették a nemzetközi kompetencia-
vizsgálatok eredményeit, és azokat egységes 
elméleti és módszertani keretbe rendezve 
nem csupán a növekedés és a kognitív képes-
ségek minősége közötti szoros oksági kapcso-
lat tényét bizonyították, de a modellek adta 
keretek között számszerűsítették is a sikeres 
és a nem megfelelően teljesítő oktatási rend-
szerek gazdasági következményeit.2 

A különböző országok gazdasági fejlődé-
sére természetesen az emberi tőke minősége 
mellett más tényezők is (földrajzi helyzet, ter-
mészeti erőforrások megléte vagy hiánya, az 
országok intézményi és jogszabályi rendszere, 

2 Eric A. Hanushek és Ludger Woessmann (2010a) 
ötven ország gazdasági növekedési adatait vizsgálta 1960 
és 2000 között. A szerzőpáros a különböző időpon-
tokban, különböző országokban végrehajtott kompe-
tencia-felmérések eredményeit a PISA-felmérések 
skálájára normálták, és az így létrehozott mutatóval 
becsülték az egy főre jutó GDP növekedési ütemének 
különbségeit, majd a kapott paraméterek alapján szi-
mulálták a kompetenciaszintek eltéréseinek gazdasági 
következményeit.

a vállalkozói kultúra fejlettsége, a korrupció 
szintje, a társadalmi tőke fejlettsége stb.) ha-
tással vannak. Hanushek és Woessmann 
(2010b) szisztematikusan elemzik a szóba 
jöhető és mérhető okok hatásait. A becslési 
eredmények szerint mindössze két olyan vál-
tozócsoport van, amely az oktatás minőségétől 
függetlenül viszonylag erős hatással van a 
hosszú távú gazdasági növekedésre: 1. a tulaj-
don biztonságát szavatoló jogrendszer léte és 
stabilitása, illetve 2. a gazdaság nyitottsága.  

A szimulációs elemzések szerint a tanulók 
kompetenciaszintjének emelése hosszú távon 
jelentős növekedési többletet eredményez a 
gazdaságban. Az ötven országra normált kom-
petenciamutatóban mért egy szórásegységnyi 
különbség a gazdasági növekedés közel két 
százalékpontos eltérésével jár együtt. A kom-
petenciaeredményeket javító oktatási refor-
mok hatása természetesen nem érzékelhető 
egyik pillanatról a másikra. A szerzők azt fel-
tételezték, hogy a vizsgált országokban beve-
zetendő oktatási reformok húsz év alatt való-
sulnak meg. A munkaerőpiacra belépő ko-
horszok egy-egy évben a teljes népesség 2,5 
szá zalékát teszik ki, így negyven évig tart, 
amíg az új, magasabb átlagos kompetencia-
szint a munkaerő-állomány minden korcso-
portjában jellemző lesz. A szerzők – figyelem-
be véve, hogy a most megszülető gyermekek 
várható élettartama az OECD-országokban 
79 év – erre az időtávra kumulálták a kom-
petenciaszintek növekedéséből eredő hatáso-
kat. Az előző negyven év adatai alapján felté-
telezték, hogy oktatási reformok nélkül az 
OECD-országok évi másfél százalékkal növe-
kednek, és megbecsülték, hogy az oktatási 
teljesítmények javulásának hatására milyen 
növekedési pályát futnak be az egyes országok. 
Ez alapján megbecsülhető, hogy egy 2010-
ben elindított oktatási reform összességében 

jelenértéken a GDP-t mennyivel növeli. A 
szimulációs eredmények szerint egy negyed 
szórásegységnyi növekedés összesen huszon-
öt százalékkal emeli a GDP-t. Ha az OECD-
országok mindegyike elérné a finnek PISA-
eredményeit – ez átlagosan fél szórásegységnyi 
javulást jelent – a GDP 79 évre számított 
többletnövekedése évi 0,87 százalék lenne. 
Magyarország esetében a finn eredmények 
eléréséből számított többletnövekedés ehhez 
hasonló nagyságú: évi 0,88 százalék.

Sok ez, vagy kevés? Egyrészt sok, hiszen 
a tények azt mutatják, hogy az oktatási rend-
szerek minőségét befolyásoló mai jó vagy 
rossz döntés hosszú távú, kumulált következ-
ményei méretükben messze felülmúlják a 
rövid távú gazdasági ciklusok hatásait. Az 
át lagos kompetenciaszint országok között 
mért különbségei mögött jelentős részben 
belső: regionális, etnika, társadalmi-gazdasá-
gi különbségekhez kapcsolódó, eltérő okta-
tási rendszerekhez köthető teljesítménykü-
lönbségek húzódnak meg. Az elemzések rá-
mutatnak arra, milyen súlyos gazdasági kö-
vetkezményei vannak, ha az oktatási rendsze-
rek egy része nem képes megfelelő tudással, 
szakértelemmel ellátni egy-egy országon belül 
a diákok jól meghatározható csoportjait 
(McKinsey, 2009). Másrészt, az eredmények 
alapján nyilvánvaló, hogy a javuló kompe-
tenciateljesítmények nyomán várható több-
letnövekedés önmagában nem elegendő ah-
hoz, hogy érdemben csökkenjen a különbség 
a szegény és a gazdag országok között. Tud-
nunk kell, hogy a Hanushek-féle becslé sek és 
szimulációk, és a rájuk is támaszkodó McKin-
sey-féle számítások is a fejlett OECD-orszá-
gok adatain alapszanak, s valójában azt vizs-
gálják, hogy a fejlett piacgazdasági intézmény-
rendszert működtető államok hosszú távon 
milyen többletnövekedési potenciálra tehet-
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romlásával jár, képtelenné teszi az érintett 
családokat, közösségeket arra, hogy megfele-
lően felkészítsék gyermekeiket az iskolai és 
később a munkapiaci követelmények teljesí-
tésére. A családi háttér a legtöbb országban 
nagyon erőteljesen hat az iskolai teljesítmény-
re és a későbbi életkilátásokra (várható élet-
kereset, foglalkoztatás valószínűsége, egészsé-
gi állapot, várható élettartam). Ezért a felzár-
kózó gazdaságokban különösen fontos, hogy 
az iskola képes legyen kiegyenlíteni a családi 
szocializációs hátrányokat, az új, innovatív 
gazdaság által igényelt tudást minden gyermek 
számára át kell adnia. Sajnos pontosan ez az 
a két terület, ahol a magyar oktatási rendszer 
különösképpen gyengén teljesít. Ismeretes, 
hogy az OECD-országok között Magyaror-
szágon határozza meg leginkább a gyermekek 
teljesítményét a családok szocializációs hátte-
re és az iskolák minősége. Itt nem hivatkozha-
tunk csupán a múlt átkos örökségére, a 
rendszerváltás elkerülhetetlen társadalmi 
költségeire. Éppen a legutóbbi PISA-ered mé-
nyek bizonyították, hogy a volt szocialista 
országok között is vannak olyanok, amelyek 
lényegesen javították kompetenciaeredmé-
nyeiket, és képesek jobban ellensúlyozni a 
családi szocializációs hátrányokat. 

Az ország az elmúlt évtizedekben rendel-
kezésére álló erőforrásokat nem megfelelően 
hasznosította a felzárkózás érdekében. Ebben 
jelentős szerepet játszottak a járadékvadászok, 
akik nem a szociálpolitika, foglalkoztatáspo-
litika, fejlesztéspolitika, oktatási rendszer 
minőségét javító szakpolitikai reformokban, 
hanem a jövedelmek újraelosztása során 
megszerezhető járadékok növelésében voltak 
érdekeltek. A közgazdasági elemzések járadék-
vadászaton a jövedelemszerzés olyan mód ját 
értik, amelyet a gazdaság szereplői, a cégek, 
szervezetek, intézmények, egyének a gazda-

sági vagy politikai környezet manipulálásával, 
hatalmi befolyással, nem pedig a törvények 
és intézmények által szabályozott gazdasági 
tranzakciókkal valósítanak meg. Mancur 
Olson (1987) bizonyította először, hogy a 
járadékvadászat következtében halmozódó 
torzítások jelentősen csökkentik a gazdasági 
növekedést. Különösképpen kritikus ez a 
jelenség a felzárkózási periódusban. Ha az 
átalakuló társadalom stabil jogi intézményi 
rendszere nem korlátozza hatékonyan a jára-
dékvadászat lehetőségeit, akkor az amúgy 
képzett, megfelelő kompetenciával rendelke-
zők – sőt éppen a tehetségesebbek, a képzet-
tebbek – jelentős részben nem a vállalkozá-
sokba, nem a technológiai fejlődés húzó 
ágazataiba, hanem a járadékvadászat szem-
pontjából leginkább vonzó területekre áram-
lanak. Murphy (2009) elméleti és empirikus 
bizonyítékát adja annak, hogy miképpen 
jelenik meg a járadékvadászat a felsőfokú 
képzés szerkezetében – például a jogászok és 
a mérnökök arányában –, és a képzési szer-
kezetre gyakorolt hatása miként befolyásolja 
negatívan a gazdaság növekedési ütemét. Jól 
mutatja ezt a tendenciát a magyarországi 
felsőoktatás képzési szerkezetének alakulása, 
így például a mérnöki, természettudományi 
szakok létszámának csökkenése, a tanárkép-
zésben megfigyelhető kontraszelekció.

Termelési függvények, tudásgyárak, 
21. századi kompetenciakövetelmények

Milyen tényezők határozzák meg leginkább 
a közoktatás eredményességét a különböző 
országokban? A közgazdasági elemzésekben 
használt termelési függvények analógiájára 
kétféle módon is próbálkozhatunk a fenti 
kérdés megválaszolásával. Nemzetközi össze-
hasonlító vizsgálatokat végzünk, és megvizs-
gáljuk, hogy 1. a mért kompetenciaszint-kü-

nek szert oktatási teljesítményük javításával.3 

Számunkra azonban éppen az a fontos kérdés, 
hogy milyen szerepe lehet az oktatási teljesít-
mény javításának a középtávú konvergencia 
sikerében akkor, ha nem 79, hanem tíz–tizen-
öt éven belül szeretnénk felzárkózni a legfej-
lettebb országokhoz. E cél eléréséhez pedig a 
GDP-nek nem 0,8, hanem három százalékos 
növekedési többletére lenne szükségünk. Le-
hetséges ez? Ha igen, milyen szerepe lehet az 
oktatási teljesítmények javításának a gazda-
sági teljesítmények konvergenciájában?

Konvergencia, polarizáció és járadékvadászat

A fejlett országokhoz való gyors felzárkózás 
elképzelhetetlen gyors és mélyreható gazdaság-
szerkezeti átalakulás, technológiai fejlődés és 
termelékenységnövekedés nélkül. Ennek 
során nagy tömegben szűnnek meg az ala-
csony termelékenységű, alacsony tudásigényű 
munkahelyek, miközben gyorsan és nagy 
tömegben jönnek létre magas termelékenysé-
gű, magas tudásigényű állások. Különöskép-
pen gyors volt ez a folyamat a rendszerváltó 
országokban, ahol az állami tulajdonú válla-
latok összeomlása miatt egyrészt tömeges ál-
lásvesztés történt, másrészt a magántulajdon, 
a vállalkozás szabadsága, a hatalmas mennyi-
ségben beáramló külföldi működő tőke gyors 
technikai fejlődést és összességében nettó 
munkahelyteremtést eredményezett (Kőrösi, 
2009). Azok a növekedési elméletek és empi-
rikus vizsgálatok, amelyek figyelembe vették 
a fejlett technológiák diffúziójára épülő gyors 
gazdasági fejlődés és az oktatás színvonalának 

kapcsolatát, az oktatás minőségének erőteljes 
pozitív hatását mutatták ki ezeken a területe-
ken is. Mivel Magyarország már a rendszer-
váltás előtt is viszonylag jó eredményeket ért 
el a kompetenciavizsgálatokban, arra lehetett 
számítani, hogy a fejlett piacgazdaságok jogi, 
intézményi rendszerének rendszerváltást kö-
vető kiépítésével belátható időn belül utoléri 
a hasonló vagy akár rosszabb kompetencia-
eredményeket felmutató legfejlettebb orszá-
gokat. Mint tudjuk, ez nem következett be. 
A kudarcnak természetesen több oka is volt. 
Itt két olyan tényezőt emelek ki, melyek az 
elmúlt két évtizedben súlyosan torzították az 
emberi tőke és a gazdasági növekedés kap-
csolatát. Az egyik a társadalom polarizációja, 
a másik a járadékvadászat terjedése. 

A rendszerváltást követő szerkezeti átala-
kulás munkapiaci következményeit igen 
rész letesen tárgyalja Köllő János (2009). El-
vesztik állásukat, tartósan kiszorulnak a fog-
lalkoztatásból azok, akik nem rendelkeznek 
az új gazdasági szerkezet által igényelt tudás-
sal, kompetenciával, miközben növekednek 
a magasabb képzettség, a nagyobb kompe-
tencia hozamai. A tömeges méretű munkaerő-
piaci kiszorulás társadalmi kirekesztettséghez, 
súlyos területi lepusztuláshoz, gazdasági és 
társadalmi hátrányok intergenerációs felhal-
mozódásához, társadalmi feszültségek kiéle-
ződéséhez, végül az ország versenyképességé-
nek romlásához vezet. Az elmúlt húsz év 
magyarországi fejleményei azt bizonyítják, 
hogy ez a súlyos társadalmi probléma pusztán 
foglalkoztatáspolitikai, szociálpolitikai és 
fejlesztéspolitikai eszközökkel nem kezelhető. 
Az inaktivitás és tartós munkanélküliség egyé-
ni és társadalmi következményeit a múló idő, 
a munkából kiszorult népesség „kiöregedése” 
sem oldja meg. A tartós munkanélküliség, az 
elszegényedés nem csupán az életminőség 

3 Hanushekék regressziós számításaikból kihagyták az 
adatbázisukban szereplő tizenöt volt szocialista orszá-
got, mivel úgy vélték, hogy a rendszerváltó országok 
jogi, intézményi, társadalmi folyamatai súlyosan tor-
zítják a növekedés és az emberi tőke minősége között 
a piacgazdaságokban érvényesülő kapcsolatot.
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romlásával jár, képtelenné teszi az érintett 
családokat, közösségeket arra, hogy megfele-
lően felkészítsék gyermekeiket az iskolai és 
később a munkapiaci követelmények teljesí-
tésére. A családi háttér a legtöbb országban 
nagyon erőteljesen hat az iskolai teljesítmény-
re és a későbbi életkilátásokra (várható élet-
kereset, foglalkoztatás valószínűsége, egészsé-
gi állapot, várható élettartam). Ezért a felzár-
kózó gazdaságokban különösen fontos, hogy 
az iskola képes legyen kiegyenlíteni a családi 
szocializációs hátrányokat, az új, innovatív 
gazdaság által igényelt tudást minden gyermek 
számára át kell adnia. Sajnos pontosan ez az 
a két terület, ahol a magyar oktatási rendszer 
különösképpen gyengén teljesít. Ismeretes, 
hogy az OECD-országok között Magyaror-
szágon határozza meg leginkább a gyermekek 
teljesítményét a családok szocializációs hátte-
re és az iskolák minősége. Itt nem hivatkozha-
tunk csupán a múlt átkos örökségére, a 
rendszerváltás elkerülhetetlen társadalmi 
költségeire. Éppen a legutóbbi PISA-ered mé-
nyek bizonyították, hogy a volt szocialista 
országok között is vannak olyanok, amelyek 
lényegesen javították kompetenciaeredmé-
nyeiket, és képesek jobban ellensúlyozni a 
családi szocializációs hátrányokat. 

Az ország az elmúlt évtizedekben rendel-
kezésére álló erőforrásokat nem megfelelően 
hasznosította a felzárkózás érdekében. Ebben 
jelentős szerepet játszottak a járadékvadászok, 
akik nem a szociálpolitika, foglalkoztatáspo-
litika, fejlesztéspolitika, oktatási rendszer 
minőségét javító szakpolitikai reformokban, 
hanem a jövedelmek újraelosztása során 
megszerezhető járadékok növelésében voltak 
érdekeltek. A közgazdasági elemzések járadék-
vadászaton a jövedelemszerzés olyan mód ját 
értik, amelyet a gazdaság szereplői, a cégek, 
szervezetek, intézmények, egyének a gazda-

sági vagy politikai környezet manipulálásával, 
hatalmi befolyással, nem pedig a törvények 
és intézmények által szabályozott gazdasági 
tranzakciókkal valósítanak meg. Mancur 
Olson (1987) bizonyította először, hogy a 
járadékvadászat következtében halmozódó 
torzítások jelentősen csökkentik a gazdasági 
növekedést. Különösképpen kritikus ez a 
jelenség a felzárkózási periódusban. Ha az 
átalakuló társadalom stabil jogi intézményi 
rendszere nem korlátozza hatékonyan a jára-
dékvadászat lehetőségeit, akkor az amúgy 
képzett, megfelelő kompetenciával rendelke-
zők – sőt éppen a tehetségesebbek, a képzet-
tebbek – jelentős részben nem a vállalkozá-
sokba, nem a technológiai fejlődés húzó 
ágazataiba, hanem a járadékvadászat szem-
pontjából leginkább vonzó területekre áram-
lanak. Murphy (2009) elméleti és empirikus 
bizonyítékát adja annak, hogy miképpen 
jelenik meg a járadékvadászat a felsőfokú 
képzés szerkezetében – például a jogászok és 
a mérnökök arányában –, és a képzési szer-
kezetre gyakorolt hatása miként befolyásolja 
negatívan a gazdaság növekedési ütemét. Jól 
mutatja ezt a tendenciát a magyarországi 
felsőoktatás képzési szerkezetének alakulása, 
így például a mérnöki, természettudományi 
szakok létszámának csökkenése, a tanárkép-
zésben megfigyelhető kontraszelekció.

Termelési függvények, tudásgyárak, 
21. századi kompetenciakövetelmények

Milyen tényezők határozzák meg leginkább 
a közoktatás eredményességét a különböző 
országokban? A közgazdasági elemzésekben 
használt termelési függvények analógiájára 
kétféle módon is próbálkozhatunk a fenti 
kérdés megválaszolásával. Nemzetközi össze-
hasonlító vizsgálatokat végzünk, és megvizs-
gáljuk, hogy 1. a mért kompetenciaszint-kü-

nek szert oktatási teljesítményük javításával.3 

Számunkra azonban éppen az a fontos kérdés, 
hogy milyen szerepe lehet az oktatási teljesít-
mény javításának a középtávú konvergencia 
sikerében akkor, ha nem 79, hanem tíz–tizen-
öt éven belül szeretnénk felzárkózni a legfej-
lettebb országokhoz. E cél eléréséhez pedig a 
GDP-nek nem 0,8, hanem három százalékos 
növekedési többletére lenne szükségünk. Le-
hetséges ez? Ha igen, milyen szerepe lehet az 
oktatási teljesítmények javításának a gazda-
sági teljesítmények konvergenciájában?

Konvergencia, polarizáció és járadékvadászat

A fejlett országokhoz való gyors felzárkózás 
elképzelhetetlen gyors és mélyreható gazdaság-
szerkezeti átalakulás, technológiai fejlődés és 
termelékenységnövekedés nélkül. Ennek 
során nagy tömegben szűnnek meg az ala-
csony termelékenységű, alacsony tudásigényű 
munkahelyek, miközben gyorsan és nagy 
tömegben jönnek létre magas termelékenysé-
gű, magas tudásigényű állások. Különöskép-
pen gyors volt ez a folyamat a rendszerváltó 
országokban, ahol az állami tulajdonú válla-
latok összeomlása miatt egyrészt tömeges ál-
lásvesztés történt, másrészt a magántulajdon, 
a vállalkozás szabadsága, a hatalmas mennyi-
ségben beáramló külföldi működő tőke gyors 
technikai fejlődést és összességében nettó 
munkahelyteremtést eredményezett (Kőrösi, 
2009). Azok a növekedési elméletek és empi-
rikus vizsgálatok, amelyek figyelembe vették 
a fejlett technológiák diffúziójára épülő gyors 
gazdasági fejlődés és az oktatás színvonalának 

kapcsolatát, az oktatás minőségének erőteljes 
pozitív hatását mutatták ki ezeken a területe-
ken is. Mivel Magyarország már a rendszer-
váltás előtt is viszonylag jó eredményeket ért 
el a kompetenciavizsgálatokban, arra lehetett 
számítani, hogy a fejlett piacgazdaságok jogi, 
intézményi rendszerének rendszerváltást kö-
vető kiépítésével belátható időn belül utoléri 
a hasonló vagy akár rosszabb kompetencia-
eredményeket felmutató legfejlettebb orszá-
gokat. Mint tudjuk, ez nem következett be. 
A kudarcnak természetesen több oka is volt. 
Itt két olyan tényezőt emelek ki, melyek az 
elmúlt két évtizedben súlyosan torzították az 
emberi tőke és a gazdasági növekedés kap-
csolatát. Az egyik a társadalom polarizációja, 
a másik a járadékvadászat terjedése. 

A rendszerváltást követő szerkezeti átala-
kulás munkapiaci következményeit igen 
rész letesen tárgyalja Köllő János (2009). El-
vesztik állásukat, tartósan kiszorulnak a fog-
lalkoztatásból azok, akik nem rendelkeznek 
az új gazdasági szerkezet által igényelt tudás-
sal, kompetenciával, miközben növekednek 
a magasabb képzettség, a nagyobb kompe-
tencia hozamai. A tömeges méretű munkaerő-
piaci kiszorulás társadalmi kirekesztettséghez, 
súlyos területi lepusztuláshoz, gazdasági és 
társadalmi hátrányok intergenerációs felhal-
mozódásához, társadalmi feszültségek kiéle-
ződéséhez, végül az ország versenyképességé-
nek romlásához vezet. Az elmúlt húsz év 
magyarországi fejleményei azt bizonyítják, 
hogy ez a súlyos társadalmi probléma pusztán 
foglalkoztatáspolitikai, szociálpolitikai és 
fejlesztéspolitikai eszközökkel nem kezelhető. 
Az inaktivitás és tartós munkanélküliség egyé-
ni és társadalmi következményeit a múló idő, 
a munkából kiszorult népesség „kiöregedése” 
sem oldja meg. A tartós munkanélküliség, az 
elszegényedés nem csupán az életminőség 

3 Hanushekék regressziós számításaikból kihagyták az 
adatbázisukban szereplő tizenöt volt szocialista orszá-
got, mivel úgy vélték, hogy a rendszerváltó országok 
jogi, intézményi, társadalmi folyamatai súlyosan tor-
zítják a növekedés és az emberi tőke minősége között 
a piacgazdaságokban érvényesülő kapcsolatot.
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lönbségek milyen, általunk fontosnak tartott 
– az egyes országok oktatási rendszereit jellem-
ző – tényezőkkel vannak szoros kapcsolatban; 
2. egy-egy országon, országcsoporton belül a 
kompetenciaszintek változását milyen ténye-
zők befolyásolták leginkább egy-egy perió-
dusban. 

A nemzetközi összehasonlító vizsgálatok 
általában három fő csoportba osztják a diákok 
eredményeit meghatározó tényezőket. 1. A 
tanulók egyéni, családi hátterét jellemző válto-
zók, például a szülők iskolai végzettsége, a 
csa lád jövedelmi viszonyai, a tanulási folya-
matot segítő környezeti impulzusok megléte 
vagy hiánya. 2. Az iskolák minőségét befolyá-
soló tényezők, például az oktatási ráfordítások 
mértéke, az átlagos osztálylétszámok nagysá-
ga, az iskolák felszereltsége, a tanárok kép-
zettsége, gyakorlati ideje, bérezési viszonyai. 
3. Az oktatás intézményi jellemzői, például a 
diákok tudásának értékelése, a tanári teljesít-
mények elszámoltathatósága, az iskolai auto-
nómia, az oktatási intézmények közötti ver-
seny megléte, a különböző iskolatípusokba 
való beiskolázás ideje, a lemorzsolódás jellem-
zői, a kora gyerekkori fejlesztés intézményei.

Az elmúlt években keresztmetszeti és 
lon gitudinális empirikus elemzések tömegét 
végezték el annak érdekében, hogy igazolják, 
teszteljék, számszerűsítsék a feltételezett ösz-
szefüggéseket. Az eredmények azt mutatják, 
hogy a legtöbb országban a diákok eredmé-
nyeit nagyon erősen befolyásolják az egyéni, 
családi háttér jellemzői. Az iskola fontos fel-
adata, hogy kiegyenlítse az eltérő szocializá-
ciós háttérből adódó különbségeket, és min-
den gyermeket ellásson a szükséges értékekkel, 
ismeretekkel, kompetenciával a sikeres élet-
hez, a munkapiacon való boldoguláshoz. A 
különböző országok iskolarendszerei igen 
eltérően teljesítenek e tekintetben. Köztudott, 

hogy Magyarországon nagyok az eltérések a 
tanulók gazdasági, szociális hátterében, és az 
iskola a legkevésbé képes kompenzálni az 
egyre növekvő családi szocializációs hátrányo-
kat. Különösen fontosak ebből a szempont-
ból Kertesi Gábor és Kézdi Gábor (2011) 
frissen publikált vizsgálatai a roma és nem 
roma tanulók teszteredményeinek különb-
ségeit meghatározó tényezőkről. A szórásegy-
ségben mért teszteredmény-különbségek 
Magyarországon nagyon hasonlítanak ahhoz, 
amit fekete és fehér tanulók között mértek 
az Egyesült Államokban a 80-as évek elején. 
Az egészség, az otthoni nevelési környezet és 
az iskola a teszteredmények etnikai különb-
ségeinek nagy részét megmagyarázzák. Az 
egészségi körülményekben és az otthoni ne-
velési környezetben meglevő, jelentős mérté-
kű etnikai különbségek ugyanakkor teljes 
mértékben betudhatók a szülők iskolai vég-
zettségében és a család jövedelmi viszonyai-
ban meglévő különbségeknek. 

Az elemzések azt mutatják, hogy önma-
gukban az iskolarendszerbe invesztált erőfor-
rások (például infrastrukturális beruházások, 
osztálylétszámok csökkentése) nem befolyá-
solják jelentősen a diákok teljesítményét, az 
intézményi hatások viszont nagyon erősek. 
Az iskola minősége nagyon is befolyásolja a 
diákok teljesítményét, elsősorban a tanárok 
minőségén és a teljesítményt meghatározó 
in tézményi struktúrán keresztül. A legsikere-
sebb iskolarendszerekben az elszámoltatha-
tóság, a külső, független kontroll párosul a jó 
minőségű iskolai vezetéssel és a tanítás tartal-
mára, módszereire, a személyi dönté sekre 
vonatkozó kiterjedt iskolai autonómiával.

A teszteredményeket leginkább befolyá-
soló tényezők megismerése segíti a szakpoliti-
kai beavatkozások tervezését, nem pótolja 
azonban a beavatkozások eredményeinek 
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szisztematikus vizsgálatát. Különösen fontos 
a longitudinális vizsgálatok elvégzése, ame-
lyek megbízhatóan képesek elemezni a kü-
lönböző országokban végrehajtott oktatási 
reformok eredményeit. Vizsgálnunk kell, 
hogy milyen költségei és hozamai vannak az 
oktatási expanziónak, a gyermekek családi, 
szocializációs hátrányait kompenzáló kora 
gyerekkori fejlesztési programoknak, az isko-
lai lemorzsolódást csökkentő eszközöknek, 
az iskolarendszer fejlesztését szolgáló inputok-
nak, az intézményi rendszer átalakításának, a 
tanárok minőségét javító oktatási, ösztönzési, 
ellenőrzési, támogatási intézkedéseknek. A 
szükséges döntések meghozatalában termé-
szetesen fontos segítséget kaphatunk korábbi 
kormányzati beavatkozások hatásainak szisz-
tematikus elemzéséből, és nagyon hasznos 
lehet, ha elemezzük a sikeres oktatási refor-
mok tapasztalatait (Mourshed et al., 2010). 
Az alkalmazott közgazdaságtan gazdag mód-
szertant dolgozott ki annak érdekében, hogy 
korrekt mintavételi és adatelemzési technikák 
álljanak rendelkezésünkre ezen a területen. A 
gondot legtöbbször nem a módszertani isme-
retek, sokkal inkább a megfelelő adatok hiá-
nya okozza.4  

Bár a gazdaság fejlődése szempontjából 
oly fontos kognitív ismeretek fő forrása két-
ségtelenül az iskola, a család, a tágabb társa-
dalmi környezet, a munkahely meghatározó 
szerepet játszik a tudás megszerzésében és 
fejlesztésében. Ezért különösképpen fontosak 
azok a közgazdasági elemzések, amelyek a 
tudás akkumulációját az életciklus egészére 
kiterjedő elméleti keretbe illesztve képesek 
vizsgálni. A hosszú időtávot átfogó elemzési 

keret nem csupán azért lényeges, mert be-
avatkozásaink következményei gyakorta csak 
évek multán bontakoznak ki, hanem azért is, 
mert a  beavatkozások egymásra épülnek: 
amit nem teszünk meg az életciklus egy adott 
szakaszában, azt később már nem, vagy csak 
sokkal nagyobb költségekkel érhetjük el. 
Másrészt beavatkozásaink következményei 
igen szerteágazók. Így például a kora gyerek-
kori fejlesztés eredményei kihatnak a várható 
jövedelmekre, a bűnözési hajlandóságra, az 
egészségi állapotra, az állampolgári attitűdök-
re. Az elmúlt években számos empirikus 
elemzés ebbe az elméleti keretbe illesztve mu-
tatta ki a különböző oktatáspolitikai intézke-
dések egyéni és társadalmi hozamait.  

Az empirikus közgazdasági elemzések azt 
mutatják, hogy az iskolázottság növekedésé-
nek önmagában is hatalmas egyéni és társa-
dalmi hozamai vannak. A növekvő iskolázott-
ság növekvő életkeresetekkel jár, és erős szig -
nifikáns hatása van a foglalkoztatás és a 
munkanélküliség valószínűségére. Az OECD 
elemzései szerint Magyarországon kirívóan 
magas a felsőfokú végzettség kereseti hozama, 
és a végzettség emelkedésével gyorsan nő a 
foglalkoztatás valószínűsége. Magyarország 

– hasonlóan más volt szocialista országokhoz 
– ebből a szempontból is az „outlierek”, a ki-
lógók közé tartozik. A felsőfokú végzettségű 
férfiak foglalkoztatási rátája több mint har-
minc százalékkal haladja meg az alacsonyabb 
végzettségűek foglalkoztatási rátáját. Még 
inkább meggyőzőek az adatok, ha a közvetlen 
munkapiaci hatások mellett a közvetett gaz-
dasági és társadalmi hozamokat is figyelembe 
vesszük. Az iskolázottság emelkedésével 
csökken a bűnözés valószínűsége, növekszik 
a várható, egészségben megélt élettartam. 
Ezek a hatások nem csupán az egyének, ha-
nem az egész társadalom számára számszerű-

4 A korrekt hatásvizsgálatok követelményeibe és buk-
tatóiba alapos betekintést ad egy, a Magyar Tudomány-
ban megjelent cikk nyomán kialakult polémia. (Kézdi 

– Surányi, 2010)
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lönbségek milyen, általunk fontosnak tartott 
– az egyes országok oktatási rendszereit jellem-
ző – tényezőkkel vannak szoros kapcsolatban; 
2. egy-egy országon, országcsoporton belül a 
kompetenciaszintek változását milyen ténye-
zők befolyásolták leginkább egy-egy perió-
dusban. 

A nemzetközi összehasonlító vizsgálatok 
általában három fő csoportba osztják a diákok 
eredményeit meghatározó tényezőket. 1. A 
tanulók egyéni, családi hátterét jellemző válto-
zók, például a szülők iskolai végzettsége, a 
csa lád jövedelmi viszonyai, a tanulási folya-
matot segítő környezeti impulzusok megléte 
vagy hiánya. 2. Az iskolák minőségét befolyá-
soló tényezők, például az oktatási ráfordítások 
mértéke, az átlagos osztálylétszámok nagysá-
ga, az iskolák felszereltsége, a tanárok kép-
zettsége, gyakorlati ideje, bérezési viszonyai. 
3. Az oktatás intézményi jellemzői, például a 
diákok tudásának értékelése, a tanári teljesít-
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nómia, az oktatási intézmények közötti ver-
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zői, a kora gyerekkori fejlesztés intézményei.

Az elmúlt években keresztmetszeti és 
lon gitudinális empirikus elemzések tömegét 
végezték el annak érdekében, hogy igazolják, 
teszteljék, számszerűsítsék a feltételezett ösz-
szefüggéseket. Az eredmények azt mutatják, 
hogy a legtöbb országban a diákok eredmé-
nyeit nagyon erősen befolyásolják az egyéni, 
családi háttér jellemzői. Az iskola fontos fel-
adata, hogy kiegyenlítse az eltérő szocializá-
ciós háttérből adódó különbségeket, és min-
den gyermeket ellásson a szükséges értékekkel, 
ismeretekkel, kompetenciával a sikeres élet-
hez, a munkapiacon való boldoguláshoz. A 
különböző országok iskolarendszerei igen 
eltérően teljesítenek e tekintetben. Köztudott, 

hogy Magyarországon nagyok az eltérések a 
tanulók gazdasági, szociális hátterében, és az 
iskola a legkevésbé képes kompenzálni az 
egyre növekvő családi szocializációs hátrányo-
kat. Különösen fontosak ebből a szempont-
ból Kertesi Gábor és Kézdi Gábor (2011) 
frissen publikált vizsgálatai a roma és nem 
roma tanulók teszteredményeinek különb-
ségeit meghatározó tényezőkről. A szórásegy-
ségben mért teszteredmény-különbségek 
Magyarországon nagyon hasonlítanak ahhoz, 
amit fekete és fehér tanulók között mértek 
az Egyesült Államokban a 80-as évek elején. 
Az egészség, az otthoni nevelési környezet és 
az iskola a teszteredmények etnikai különb-
ségeinek nagy részét megmagyarázzák. Az 
egészségi körülményekben és az otthoni ne-
velési környezetben meglevő, jelentős mérté-
kű etnikai különbségek ugyanakkor teljes 
mértékben betudhatók a szülők iskolai vég-
zettségében és a család jövedelmi viszonyai-
ban meglévő különbségeknek. 

Az elemzések azt mutatják, hogy önma-
gukban az iskolarendszerbe invesztált erőfor-
rások (például infrastrukturális beruházások, 
osztálylétszámok csökkentése) nem befolyá-
solják jelentősen a diákok teljesítményét, az 
intézményi hatások viszont nagyon erősek. 
Az iskola minősége nagyon is befolyásolja a 
diákok teljesítményét, elsősorban a tanárok 
minőségén és a teljesítményt meghatározó 
in tézményi struktúrán keresztül. A legsikere-
sebb iskolarendszerekben az elszámoltatha-
tóság, a külső, független kontroll párosul a jó 
minőségű iskolai vezetéssel és a tanítás tartal-
mára, módszereire, a személyi dönté sekre 
vonatkozó kiterjedt iskolai autonómiával.

A teszteredményeket leginkább befolyá-
soló tényezők megismerése segíti a szakpoliti-
kai beavatkozások tervezését, nem pótolja 
azonban a beavatkozások eredményeinek 

Fazekas Károly • Közgazdasági kutatások…

szisztematikus vizsgálatát. Különösen fontos 
a longitudinális vizsgálatok elvégzése, ame-
lyek megbízhatóan képesek elemezni a kü-
lönböző országokban végrehajtott oktatási 
reformok eredményeit. Vizsgálnunk kell, 
hogy milyen költségei és hozamai vannak az 
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gyerekkori fejlesztési programoknak, az isko-
lai lemorzsolódást csökkentő eszközöknek, 
az iskolarendszer fejlesztését szolgáló inputok-
nak, az intézményi rendszer átalakításának, a 
tanárok minőségét javító oktatási, ösztönzési, 
ellenőrzési, támogatási intézkedéseknek. A 
szükséges döntések meghozatalában termé-
szetesen fontos segítséget kaphatunk korábbi 
kormányzati beavatkozások hatásainak szisz-
tematikus elemzéséből, és nagyon hasznos 
lehet, ha elemezzük a sikeres oktatási refor-
mok tapasztalatait (Mourshed et al., 2010). 
Az alkalmazott közgazdaságtan gazdag mód-
szertant dolgozott ki annak érdekében, hogy 
korrekt mintavételi és adatelemzési technikák 
álljanak rendelkezésünkre ezen a területen. A 
gondot legtöbbször nem a módszertani isme-
retek, sokkal inkább a megfelelő adatok hiá-
nya okozza.4  

Bár a gazdaság fejlődése szempontjából 
oly fontos kognitív ismeretek fő forrása két-
ségtelenül az iskola, a család, a tágabb társa-
dalmi környezet, a munkahely meghatározó 
szerepet játszik a tudás megszerzésében és 
fejlesztésében. Ezért különösképpen fontosak 
azok a közgazdasági elemzések, amelyek a 
tudás akkumulációját az életciklus egészére 
kiterjedő elméleti keretbe illesztve képesek 
vizsgálni. A hosszú időtávot átfogó elemzési 

keret nem csupán azért lényeges, mert be-
avatkozásaink következményei gyakorta csak 
évek multán bontakoznak ki, hanem azért is, 
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elemzései szerint Magyarországon kirívóan 
magas a felsőfokú végzettség kereseti hozama, 
és a végzettség emelkedésével gyorsan nő a 
foglalkoztatás valószínűsége. Magyarország 

– hasonlóan más volt szocialista országokhoz 
– ebből a szempontból is az „outlierek”, a ki-
lógók közé tartozik. A felsőfokú végzettségű 
férfiak foglalkoztatási rátája több mint har-
minc százalékkal haladja meg az alacsonyabb 
végzettségűek foglalkoztatási rátáját. Még 
inkább meggyőzőek az adatok, ha a közvetlen 
munkapiaci hatások mellett a közvetett gaz-
dasági és társadalmi hozamokat is figyelembe 
vesszük. Az iskolázottság emelkedésével 
csökken a bűnözés valószínűsége, növekszik 
a várható, egészségben megélt élettartam. 
Ezek a hatások nem csupán az egyének, ha-
nem az egész társadalom számára számszerű-

4 A korrekt hatásvizsgálatok követelményeibe és buk-
tatóiba alapos betekintést ad egy, a Magyar Tudomány-
ban megjelent cikk nyomán kialakult polémia. (Kézdi 

– Surányi, 2010)
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síthető haszonnal járnak. Növekednek az 
állam adóbevételei, miközben csökkennek a 
várható állami kiadások.

Az oktatási rendszernek a születés pilla-
natától segítenie kell a gyermeket az iskolára 
való felkészülésben, az iskola által tanított 
ismeretek és képességek sikeres megszerzésé-
ben, az élethosszig tartó tanulás képességének 
elsajátításában és fejlesztésében. Az államnak 
azonban kétségtelenül döntenie kell arról, 
hogy az oktatásra fordítható véges erőforrása-
it hol és hogyan használja fel. Ehhez a dön-
téshez az oktatáspolitika a neveléstudomány 
eredményei mellett mindinkább számíthat 
az interdiszciplináris kutatások, például a 
köz gazdaságtan, és az agy tanulási folyamata-
it kutató neurológiai kutatások egymást erő-
sítő eredményeire. Jó példa erre a közgazda-
sági Nobel-díjas James J. Heckman munkás-
sága, aki nem csupán elemzéseiben támasz-
kodik más tudományágak, mindenekelőtt 
az agykutatás eredményeire, de kezdeménye-
zője és aktív résztvevője is volt az oktatáspo-
litika számára ajánlásokat megfogalmazó 
interdiszciplináris szakértői csoportoknak. Ő 
és társai számos elemzésben hívták fel a fi-
gyelmet arra, hogy bár az oktatási rendszer 
számtalan elemét kell javítanunk, a hátrányos 
helyzetű gyermekek fejlesztését szolgáló kora 
gyerekkori programok hozamai kiemelkedőek 
más fejlesztési programok hozamaival össze-
hasonlítva. A racionális közgazdasági kalkulá-
ció nem gyengíti, sőt erősíti a gyer mekek kora 
gyerekkori fejlesztéséhez és oktatásához kap-
csolódó méltányossági szempontokat. „Ke vés 
olyan társadalompolitikai kezdeményezést is-
merünk, amelyről elmondhatnánk, hogy nem-
csak a méltányosságot és a tár sadalmi igazságos-
ságot segíti elő, de a gazdaság és a társadalom 
működésének hatékonyságát is előmozdítja. A 
hátrányos helyzetű gyermekek ok tatására irá-

nyuló programok ilyen kezdeményezéseknek 
tekinthetők.” (Heckmann, 2006, 2.)

Nem könnyíti meg az oktatáspolitikusok 
helyzetét, hogy az oktatási reformok kimun-
kálása során a döntések kidolgozóinak gyor-
san mozgó célt kell eltalálniuk. Miközben 
növelni kell a gyengén teljesítő egyének és 
csoportok alapvető kompetenciaszintjeit, 
biztosítani kell a kiemelkedő tehetségű tanu-
lók fejlődését, csökkenteni kell az iskolai le-
morzsolódás mértékét, az iskolának alkalmaz-
kodnia kell a XXI. századi gazdaság átalaku-
ló követelményeihez. A globalizáció, az in-
novációs folyamatok felgyorsulása drámai 
hatással van az iskolarendszer által közvetí-
tendő tudás tartalmára. Azok az ismeretek, 
készségek, amelyekkel a ma iskolába kerülő 
gyerekeknek majd az iskolarendszerből a 
munkapiacra kikerülve rendelkezniük kell, 
jelentős részben ma még nem léteznek. Nem 
csupán az iskola által közvetített tudástarta-
lomnak kell követnie ezt a folyamatot, hanem 
a pedagógiai módszereknek, az oktatás tárgyi 
feltételeinek és a mérés és értékelés módszer-
tanának is.5 

A jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság 
tapasztalatai alapján is elmondható, hogy a 
közgazdaságtudománynak nem erőssége a 
ritka és váratlan eseményeket tartalmazó el-
oszlások elemzésén alapuló előrejelzés. A 
munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalán 
zajló hosszú távú folyamatok azonban kevés-
bé vannak kitéve előre nem látható, a rendszer 
egészét befolyásoló sokkhatásoknak. A mun-
kaerő-kereslet szerkezetében lezajló változá-
sok előre jelezhetők, és az oktatáspolitika 

5 Felsorolunk néhányat a XXI. századi követelmények 
azonosításával és oktatásával foglalkozó interdiszcipli-
náris programok közül: Partnership for 21st Century 
Skills (http://www.p21.org/), 21st Century Schools 
(http://www.21stcenturyschools.com/index.html).

számára nagyon is releváns információkkal 
szolgálnak.6 Ezen a ponton is szorosan össze-
kapcsolódnak az ország gazdaságpolitikáját 
megalapozó közgazdasági stratégiai elemzések 
és az oktatáspolitika stratégiai megalapozása. 
Ha a kormányzat innovációkra, magas tech-
nológiai szintű termelésre és fejlesztésre ala-
pozó, és nem a járadékvadászok igényeit ki-
elégítő gazdaságfejlesztési stratégiát kíván 
követni, akkor ennek összhangban kell lennie 
a XXI. századi oktatási követelményeknek 
megfelelő sikeres stratégiával. Ez természete-
sen azt is jelenti, hogy egy ország csak akkor 
vállalkozhat innovatív fejlesztési stratégián 
alapuló tartós gazdasági növekedésre, ha 
képes rá, hogy oktatási rendszere ellássa a 
diákokat és a felnőttképzésben részt vevőket 
a tudás alapú gazdaságban szükséges ismere-
tekkel és kompetenciákkal. 

A XXI. század gazdasága által megkövetelt 
kompetenciákat talán Tony Wagner fogalmaz-
ta meg legfrappánsabban A globális teljesít-
ményhiány című könyvében (Wagner, 2008). 
A szerző megfogalmazásában minden fiatal-
nak rendelkeznie kell azzal a túlélőkészlettel, 
amellyel sikeres lehet egy folyamatos innová-
cióra építő tudásgazdaságban. Ez a készlet a 
következő elemekből áll: a kritikai gondol-
kodás képessége, az együttműködés és vezetés 
képessége, alkalmazkodóképesség új körül-
ményekhez és feladatokhoz, hatékony szóbe-
li és írásbeli kommunikáció, az információk-
hoz való hatékony hozzáférés és feldolgozás, 
képzelőerő és a megszokottól eltérő látásmód. 
Az oktatástudomány és a gyakorló pedagógu-
sok feladata, hogy megtalálják és alkalmazzák 

azokat a módszereket, amelyekkel ezek a 
képességek/készségek fejleszthetők és értékel-
hetők. De még ezen a területen is van tere az 
interdiszciplináris megközelítéseknek. Jól 
mu  tatják ezt például az ATC21S-projekt7 
eredményei, amelyben a telekommunikációs 
világcégek számos ország kormányával, veze-
tő kutatóintézeteivel, szakmai és civil szerve-
zeteivel közösen dolgozták ki a XXI. századi 
kompetenciák mérésére és értékelésére alkal-
mas módszereket. Hogy a különböző orszá-
gok iskolarendszerei mennyire lesznek haté-
konyak a XXI. századi követelményeknek 
megfelelő oktatásban, és a megszerzett isme-
reteknek milyen egyéni és társadalmi hoza-
mai lesznek a jövőben, azt többek között a 
jövő közgazdasági kutatásai fogják kimutatni. 
A hosszú távú hozamok számszerűsítése na-
gyon fontos feladata lesz a következő évek 
közgazdasági kutatásainak.

*

Összefoglalás helyett szeretnék két, a közgaz-
dasági gondolkodás oktatáspolitikában tör-
ténő térnyerésével kapcsolatos gyakori ellen-
vetésre reflektálni. 

1. Az iskola nem profitorientált tudásgyár, 
az oktatást nem lehet termelési függvényekkel 
elemezni, az iskola feladata messze túlmutat a 
munkapiaci helytállásra való felkészítésen, hi-
szen az iskolának értékeket, erkölcsi normákat 
is közvetítenie kell.

Valóban kérdés, hogy a közgazdasági gon-
dolkodás térnyerése, a ráfordítások és hasznok 
mér legelése nem szorítja-e háttérbe az értékek 
átadásának, a méltányosság és igazságosság 
érvényesítésének nemes szempontjait az 
oktatáspolitika formálása során. A válasz egy-
értelmű nem! Ellenkezőleg, éppen a közgazda-

6 Ilyen kutatás például Magyarországon az MTA KTI 
által vezetett TáMOP 2.3.2. Munkaerő-keresleti folya-
matok előrejelzése, munkaerő-piaci előrejelzések készí-
tése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése: http://
elorejelzes.mtakti.hu. 7 http://atc21s.org/default.aspx
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ben, az élethosszig tartó tanulás képességének 
elsajátításában és fejlesztésében. Az államnak 
azonban kétségtelenül döntenie kell arról, 
hogy az oktatásra fordítható véges erőforrása-
it hol és hogyan használja fel. Ehhez a dön-
téshez az oktatáspolitika a neveléstudomány 
eredményei mellett mindinkább számíthat 
az interdiszciplináris kutatások, például a 
köz gazdaságtan, és az agy tanulási folyamata-
it kutató neurológiai kutatások egymást erő-
sítő eredményeire. Jó példa erre a közgazda-
sági Nobel-díjas James J. Heckman munkás-
sága, aki nem csupán elemzéseiben támasz-
kodik más tudományágak, mindenekelőtt 
az agykutatás eredményeire, de kezdeménye-
zője és aktív résztvevője is volt az oktatáspo-
litika számára ajánlásokat megfogalmazó 
interdiszciplináris szakértői csoportoknak. Ő 
és társai számos elemzésben hívták fel a fi-
gyelmet arra, hogy bár az oktatási rendszer 
számtalan elemét kell javítanunk, a hátrányos 
helyzetű gyermekek fejlesztését szolgáló kora 
gyerekkori programok hozamai kiemelkedőek 
más fejlesztési programok hozamaival össze-
hasonlítva. A racionális közgazdasági kalkulá-
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merünk, amelyről elmondhatnánk, hogy nem-
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nyuló programok ilyen kezdeményezéseknek 
tekinthetők.” (Heckmann, 2006, 2.)

Nem könnyíti meg az oktatáspolitikusok 
helyzetét, hogy az oktatási reformok kimun-
kálása során a döntések kidolgozóinak gyor-
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növelni kell a gyengén teljesítő egyének és 
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5 Felsorolunk néhányat a XXI. századi követelmények 
azonosításával és oktatásával foglalkozó interdiszcipli-
náris programok közül: Partnership for 21st Century 
Skills (http://www.p21.org/), 21st Century Schools 
(http://www.21stcenturyschools.com/index.html).

számára nagyon is releváns információkkal 
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ta meg legfrappánsabban A globális teljesít-
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azokat a módszereket, amelyekkel ezek a 
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*

Összefoglalás helyett szeretnék két, a közgaz-
dasági gondolkodás oktatáspolitikában tör-
ténő térnyerésével kapcsolatos gyakori ellen-
vetésre reflektálni. 

1. Az iskola nem profitorientált tudásgyár, 
az oktatást nem lehet termelési függvényekkel 
elemezni, az iskola feladata messze túlmutat a 
munkapiaci helytállásra való felkészítésen, hi-
szen az iskolának értékeket, erkölcsi normákat 
is közvetítenie kell.

Valóban kérdés, hogy a közgazdasági gon-
dolkodás térnyerése, a ráfordítások és hasznok 
mér legelése nem szorítja-e háttérbe az értékek 
átadásának, a méltányosság és igazságosság 
érvényesítésének nemes szempontjait az 
oktatáspolitika formálása során. A válasz egy-
értelmű nem! Ellenkezőleg, éppen a közgazda-

6 Ilyen kutatás például Magyarországon az MTA KTI 
által vezetett TáMOP 2.3.2. Munkaerő-keresleti folya-
matok előrejelzése, munkaerő-piaci előrejelzések készí-
tése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése: http://
elorejelzes.mtakti.hu. 7 http://atc21s.org/default.aspx
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sági elemzések hívják fel figyelmünket arra, 
hogy versenyképes gazdaság nem csupán 
tárgyi ismeretekkel, készségekkel rendelkező 
állampolgárokra, hanem kooperációra képes, 
értékek által vezérelt, művelt, több szempont 
mérlegelésére, eltérő perspektívák figyelem-
bevételére képes emberekre építhet. Éppen a 
modern gazdaság igényeinek megértése segít-
het abban, hogy az iskola meghaladja a múlt 
század gyakorlatán alapuló képzési rendszert, 
és innovációra, egy egész életen át való tanu-
lásra képes állampolgárokat neveljen. Nem 
utolsósorban a közgazdasági elemzések ered-
ményei igazítanak el bennünket abban, hogy 
az ország erőforrásait ne a járadékvadászok 
étvágyának kielégítésére, ne a szociális függő-
ség újratermelésére pazaroljuk, hanem lássuk 
el a kora gyerekkori fejlesztő intézményeket, 
az óvodákat, az iskolákat és az egyetemeket 
azokkal az eszközökkel, ismeretekkel, intéz-
ményi feltételekkel, amelyekkel képesek a 
szülőkkel, a helyi társadalommal, a vállalko-
zókkal együttműködve minden gyermeket, 
függetlenül azok származásától, lakóhelyétől, 
XXI. századi kompetenciákkal, sikeres, bol-
dog életre felkészítő értékekkel ellátni. 

2. A cipész maradjon meg a kaptafánál, az 
oktatáspolitikai javaslatok kidolgozását az ok-
tatás, a pedagógiai gyakorlat elméleti és gyakor-
lati területein jártas pedagógusokra kell bízni. 

Valóban, nem hatékonyabb-e ha az egyes 
szakpolitikai döntések előkészítésében az 
adott szakterülethez leginkább értő szakem-
berek foglalkoznak? Itt visszakanyarodnék a 
Scott Page korábban idézett könyvének leg-
fontosabb üzenetéhez. Page matematikus 
közgazdászként nagyon bonyolult rendszerek 
működésével, nagyon bonyolult problémák 
sikeres megoldásának hatékony módszereivel 
foglalkozik. A könyvben bemutatott elemzé-
sek egyértelműen alátámasztják, hogy nagyon 
bonyolult problémák megoldása során az 
eltérő perspektívával, eltérő látásmóddal, el-
térő elemzési apparátussal rendelkező csopor-
tok sokkal sikeresebbek, mint az adott szak-
területhez egyébként kiválóan értő szakértők-
ből álló homogén csoportok. Ez az összefüg-
gés a különböző diszciplínák együttműködé-
sére is igaz. Nem azért kell együttműködni a 
tőlünk eltérő látásmóddal, fogalmi, elemzési 
apparátussal rendelkező szakemberekkel, mert 
így tisztességes, hanem mert ez a fajta ko operá-
ció előfeltétele annak, hogy sikeresen megold-
juk a bonyolult problémákat, hogy az okta-
tási rendszer megújítása érdekében a közösen 
elfogadott fundamentális preferenciák irányá-
ba mutató innovációkra legyünk képesek. 
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Mi juthat eszébe manapság 
a nem szakembernek a kémiáról? 

Vajon a kémia csodálatos eredményei, vívmá-
nyai, például a fantasztikus tulajdonságú, az 
acél szilárdságát sokszorosan felülmúló anya-
gaink, a fertőzéseket, betegségeket felfedezni, 
megelőzni, leküzdeni képes diagnosztiku ma-
ink, illetve gyógyszereink, energiaforrásaink 
kiaknázása, újak feltárása, más tudomány-
ágak által is felhasználásra kerülő felismerések 
és módszerek, az élet – ’a legbonyolultabb 
ké miai gyár’ – és biológiai történések egyre 
több mozzanatának és összefüggéseinek meg-
értése vagy mindennapjaink nélkülözhetetlen 
eszközei, például a ruhatárunk, korszerű fő-
zőeszközeink, járműveink, számítógépeink? 
Mindezeket mindennapjaink természetes 
velejárójának érezzük, azokban ritkán csodál-
va vagy egyáltalán számba véve egy-egy tudo-
mányág szerepét, észre se véve a kémia fon-
tosságát. A kémiáról – sajnálatosan – valószí-
nűleg sokkal inkább káros környezeti hatások, 

szennyezőanyagokat pöfékelő gyárkémények, 
a kémia azon problémás oldalai jutnak eszé-
be az embernek, melyek a nem kellően körül-
tekintő, különösen a nem békés, nem a jólét 
érdekében való alkalmazás vagy egyszerűen 
gondatlanság miatt károkat, pusztítást, ka-
tasztrófákat okozhatnak. Különböző élelmi-
szerbotrányok és illegálisan földbe ásott, ne-
hézfémvegyületeket tartalmazó fémhordók 
felbukkanása időről időre borzolja a kedélye-
ket. Mindezek mély nyomokat hagynak a 
köz   véleményben, amelyeket a legnagyszerűbb 
eredményekkel is nehéz ellensúlyozni.

1962-ben jelent meg Rachel Carson elhí-
resült műve a Néma tavasz (Silent Spring), 
amely többek közt a DDT (di klór-di fenil-tri-
klóretán) nevű rovarirtószer környezetünkre 
ki fej tett ártalmas hatásait mutatta be. A DDT 
nagyon hatásos rovarirtószer, ám kémiailag 
stabilis, zsírokban jól oldódik, így a táplálék-
lánc mentén feldúsul. A szer megjelent a tej-
ben, tojásban, húsokban. A ragadozóma da-
rak esetében a törékennyé vált tojáshéj az 
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anyamadár kotlása közben gyakran összetört. 
Sen ki sem vitatja e káros következmények 
sú lyosságát, de azt is tudni kell, hogy a DDT 
a szúnyogok elpusztításával a mocsaras vidé-
keken élők millióinak életét mentette meg a 
maláriától. A Néma tavasz című mű jelentős 
befolyással volt a környezeti mozgalmakra, 
nagymértékben elősegítette az ökológiai gon-
dolkodás kialakulását, de egyúttal hozzájárult 
a kemofóbia kialakulásához is. E sorba illenek 
a növényvédő szerek és műtrágyák felhaszná-
lása körül napjainkban is folyó, gyakran ér-
zelmi töltetű viták. Kétségkívül mindannyi-
unk érdeke a környezet óvása, környezetbarát 
eljárások alkalmazása, ahol csak lehetséges, 
de ne feledjük, kidolgozásukhoz a kémiára 
szintén szükség van!

A tragikus vegyipari balesetek, melyek 
nemcsak a természeti környezetet rombolták, 
de emberéleteket is követeltek, még inkább 
megtépázták a kémia hírnevét, akár évekre is 
elhomályosítva nagyszerű eredményeit. 

A legsúlyosabb vegyipari katasztrófát még 
ma is emlegetjük elrettentő példaként: az 
indiai Bhopalban 1984-ben történt baleset-
ben a légkörbe jutó 45 tonna metil-izocianát 
2500 ember halálát és mintegy húszezer em-
ber tartós megbetegedését okozta.

Mindezek miatt a 20. században talán 
egyetlen tudomány megítélése sem változott 
annyit és annyiszor, mint a kémiáé és a hoz-
zá kapcsolódó mérnöki tudományoké.

A kémia számtalan pozitív hatását a né-
hány kiragadott példa önmagában is alátá-
masztja, sőt könnyen belátható, hogy a kémia 
eredményei, vívmányai nélkül a modern élet 
elképzelhetetlen. Azt sem hallgathatjuk el 
azonban, hogy a kémiai eljárások kockázato-
sak, ezért minden esetben gondosan mérlegel-
ni kell azok lehetséges eredményeit, hatásait. 
Minekünk, kémikusoknak a feladatunk el-

sősorban az, hogy egy eljárás, technológia 
kidolgozásakor, alkalmazásakor, bevezetése-
kor egyaránt mérlegeljük a pozitív és negatív 
hatásokat, és a megvalósítás ennek tükrében 
történjék úgy, hogy a kockázatokat minima-
lizáljuk. 

2008-ban az ENSz Etiópia és húsz továb-
bi ország felterjesztésére 2011-et a Kémia 
Nem zetközi Évének nyil vánította. Ennek 
ke  retében a United Nations Educational 
Scientific and Cultural Organization (UNES-
CO) és az International Union of Pure and 
Applied Chemistry (IUPAC) szervezetek 
irányításával és koordinálásával a kémia terü-
letén elért eredmények bemutatására és 
méltó ünnepi keretek között, a kémia néhány 
kiemelkedően fontos személyiségének és ese-
ményének centenáriumi megemlékezésére 
kerül sor. 

Marie Skłodowska-Curie kémiai Nobel-
díjának (a rádium és a polónium felfedezésé-
ért, a rádium fémállapotban való előállításá-
ért, tulajdonságai és vegyületeinek vizsgálata 
terén elért eredményeiért) százéves évfordu-
lója, s mellette, a kémia fejlődése és eredmé-
nyessége szempontjából szintén jelentős két 
másik eseménynek, az International Associa-International Associa-
tion of Chemical Societies (IACS) megala-(IACS) megala-
pításának (1911, Párizs) és az első Solvay-kon-
ferencia megrendezésének (1911, Brüsszel) 
százéves évfordulója említhetők.  

Az IyC 2011 ünnepélyes megnyitójára 
Párizsban, az UNESCO székházában január 
27-én került sor, a rendezvényen prominens 
személyiségek, politikusok, nagynevű kémi-
kusok, nemzeti kémikusi szervezetek delegá-
ciói, ipari vállalatok és akadémiai intézmé-
nyek képviselői (összességében több százan) 
vettek részt. A kétnapos, nagy nemzetközi 
fi gyelmet kapott eseményen a kémia szerepét 
(Chemistry – Our Life, Our Future!) illuszt-




