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Mottó
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“Ne feledjük el, hogy az a szent terület, amelyet mi hazánknak nevezünk, Közép-Európában,
Európa belvárosában fekszik és ha mi magyarok csak egy kisebb műveltségű állam zsúpfedeles
házában akarnánk élni, akkor ilyen ház számára nagyon korán túlságosan drágává válnék
Európának ebben a belvárosában a házhely! Lebontanák szegény zsúpfedeles házunkat, és más
szerencsésebb nemzetek építenének itt modern palotát. Valójában lét vagy nemlét kérdéséről
van itt szó.”

(Klebelsberg Kuno)



A modellváltásról – elöljáróban
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❖A jelenleg zajló felsőoktatási modellváltás történelmi léptékű, nemzetstratégiai jelentőségű
intézkedés: a gyermekeink, így az ország jövőjébe való befektetésről van szó.

❖A 21. századi globális gazdasági versenyben egyértelműen a tudás az a tőke, amely a
legértékesebb – és adottságainál fogva Magyarország is a kiművelt emberfők nemzeteként képes
érvényesülni a nemzetközi porondon.



Exkurzus: demográfia és felsőoktatás
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Lakónépesség alakulása 2020 és 2030 között

0-4 év 5-9 év 10-14 év 15-19 év

20-24 év 25-29 év 30-34 év 35-39 év

40-44 év 45-49 év 50-54 év 55-59 év

60-64 év 65-69 év 70-74 év 75-79 év

80-84 év 85 éves vagy idősebb

Forrás: https://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html (Letöltve: 2021.03.04.)
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Exkurzus: demográfia és felsőoktatás

❖2030-ig vizsgálva a várható népességet, látható, hogy a 30-
34 éves korosztály és a náluk fiatalabbak aránya folyamatosan
csökkenni fog, míg a náluk idősebbeké folyamatosan nő.

❖A 15-19, 20-24 éves korosztály várható csökkenése 10%.

❖A 25-29 éves korosztály várható csökkenése 27%.

❖A 10-14 éves korosztály létszámában 10%-os csökkenés
várható 2030-ig.



A felsőoktatásban kutatott és oktatott jövő technológiáinak 
súlya 5-10 év múlva az egyes kiemelt iparágazatokban Az adott technológia 

jelentősége az ágazatban
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Stratégiai kihívásaink, fejlesztési céljaink a magasan képzett munkaerő növelésére és az innovációs 
képesség megerősítésére építenek. Ehhez teljesítmény alapon finanszírozott, stabil felsőoktatásra 
van szükség

Stratégiai iparágak, fejlesztendő
ágazatok, hiányszakmák

Egészségipar

Járműipar

Védelmi ipar

Nukleáris ipar

Agrár- és élelmiszer ipar

ICT ipar, digitalizáció

Egészségügyi ellátás

Tanárok, szakoktatók

Magasan képzett, a jelenleginél 
nagyobb számban elérhető 

munkaerő

Kutatás-fejlesztési és 
innovációs kapacitások 

bővítése
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A felsőfokú diploma megtérülő befektetés a költségvetés számára

A felsőfokú végzettséggel rendelkező 25-64 év 
közötti felnőttek relatív jövedelme jelentős a 
középfokú végzettséggel rendelkezők 
jövedelméhez képest (középfokú 
jövedelem=100%). 

Alapképzésben szerzett diploma közel 160%-
os, mesterképzésben közel 220%-os
jövedelemelőnyt jelent Magyarországon.

A magasabb jövedelmekhez kapcsolódó 
közvetlen és közvetett költségvetési 
többletbevétel a diplomát hosszú megtérülő 
befektetéssé teszi az állam számára is.
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Forrás: Education at a Glance 2019: OECD Indicators - © OECD 2019 Figure A4.1. Relative earnings of tertiary-educated adults, by

educational attainment (2017)
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2021. évi általános felvételi eljárás első helyes jelentkezési adatai

101 769

ÖSSZES JELENTKEZŐ

alapképzés
63%

mesterképzés
19%

osztatlan képzés
12%

felsőoktatási 
szakképzés

6%



Legnépszerűbb képzési területek

első helyes jelentkezések alapján

Változás a 2020-as 
adatokhoz képest 
(2020=100%)



A felsőoktatási modellváltás okai

PROF. DR. STUMPF ISTVÁN

❖Digitális forradalom miatt tudás alapú munkaerőpiac: felértékeli a tanulást, azonban

❖Globálissá vált tudásipari versenyben kell a hazai egyetemeknek fennmaradni (külföldi vagy 
online alternatívák), mégpedig

❖Demográfiai nyomás mellett: fontosabb, mint valaha, hogy a magyar fiatalok magyar 
egyetemen akarjanak továbbtanulni, és a diplomájukkal el tudjanak jól helyezkedni a magyar 
munkaerőpiacon



Egyetemek meghatározó statisztikái fenntartói kategóriánként

Állami (6 db)

Egyházi (24 db)

KEKVA (21 db)

Magán (12 db)
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A felsőoktatási modellváltás célja

❖Az egyetemek jövője Magyarország jövője.

A felsőoktatási modellváltás célja helyzetbe hozni az egyetemeket:

• Rugalmasságot, agilitást adó struktúra 

• Társadalmi-gazdasági-tudományos beágyazottság

• Versenyképességet, teljesítményorientált működést ösztönző rendszer
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A felsőoktatási modellváltás központi eleme
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❖Az új működési struktúrát állami alapítású közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő
alapítvány által fenntartott intézményként javasolt kialakítani.

❖Ezzel az intézmények kikerülnek a közvetlen állami fenntartású intézmények köréből, a
feladatellátásához közvetlenül szükséges infrastruktúra az egyetemek tulajdonába, valamint az
alapítói és fenntartói jogok is a vagyonkezelői alapítványhoz kerülnek.

❖Vannak általános körülmények, amelyek alapján valamennyi intézménynek előnyös a
modellváltás – ilyen például az államháztartási szabályok alóli mentesség. De ezen felül a döntő
faktor az adott egyetem profiljától is függ: az új modell egyik esszenciája, hogy a piaci szinergiák
erősítését teszi lehetővé.



A közfeladatot ellátó közérdekű alapítványokról
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A közfeladatot ellátó közérdekű alapítványi forma garanciát ad az országnak és az egyetemeknek:

❖A KEKVA tv. hatálya alá tartozó alapítvány csak közérdekű célra alapítható.

❖A közfeladat-ellátás hosszú távú, kiszámítható biztosításához fűződő közérdekre figyelemmel a
közfeladat az alapítványtól el nem vonható, és annak ellátásával az alapítvány nem hagyhat fel.

❖Az alapítvány által végezhető cél szerinti tevékenység:
a) a törvényben meghatározott közfeladat ellátása,

b) a törvényben meghatározott közérdekű célok megvalósítása, és

c) az előbbiek forrásának megteremtése érdekében történő vagyonkezelés mint jövedelemtermelő és
vagyon gyarapítására irányuló tevékenység.



A felsőoktatás szerkezete módosul
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❖A modellváltás sajátos alapítványi forma létesítését teszi lehetővé: a közfeladatot ellátó
közérdekű vagyonkezelő alapítványok a közfeladat-ellátás körében egyrészt közjogi funkciót
látnak el, ugyanakkor státuszukat tekintve magánjogi jogalanyoknak tekintendőek. Az
Alaptörvény szerint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok szigorú
alkotmányossági védelem alatt állnak, amit az általuk ellátott közfeladatok, közérdekű célok
indokolnak.

❖Új felsőoktatási struktúra:
1) állami fenntartású egyetemek

2) egyházi fenntartású egyetemek

3) magánegyetemek

4) közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi tulajdonú egyetemek



Új egyetemi governance
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„A fenntartói jogkört gyakorló kuratórium és a felsőoktatási intézmény közös feladata és közös felelőssége
a felsőoktatási intézmény működési hatékonyságának és oktatási-kutatási minőségének biztosítása. A […]
felsőoktatási intézmény kuratóriuma és a szenátus ebben a tekintetben azonos érdekállású testületeknek
tekinthetők.” (Alkotmánybíróság)

Stakeholder Jogi státusz Funkció

Állam minisztérium finanszírozó

Kuratórium fenntartó stratégiai irányítás

Szenátus felsőoktatási intézmény egyetemi autonómia

Egyetemi vezetés felsőoktatási intézmény operatív menedzsment



A stratégiai szemlélet garanciája: a kuratórium összetétele
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❖ 5 fős grémiumok: a gazdaság, helyi közösség, politika, oktatás, kutatás képviselői

❖ A fenntartó és a fenntartott egyetem a közös sikerben érdekelt rendszert alkot

❖ Olyan tudással, rálátással bíró személyek, olyan összetételű testületek, amelyek az
egyetemek számára új stratégiai szemléletet biztosítani tudják

❖ A kormányzat hivatalosan felkérte az egyes felsőoktatási intézmények rektorait, valamint a
Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia elnökét, hogy tegyenek
javaslatot a kuratórium tagjainak személyére. Ezeket a javaslatokat a kormányzat a kijelölés
során figyelembe vette.



Versenyképességet ösztönző rendszer

❖ Az intézmények számára az állami
finanszírozás mellett további források
bevonásának jobb lehetősége

❖ Teljesítményértékelési rendszer
alkalmazása az állami finanszírozásban

❖ Az oktatók közalkalmazotti jogviszonya
helyébe munkavállalói jogviszony lép:
teljesítmény alapú javadalmazásra ad
lehetőséget
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Felsőoktatási autonómia a modellváltás tükrében
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❖Az Alaptörvény X. cikk (3) bekezdése deklarálja, hogy „[a] felsőoktatási intézmények a kutatás
és a tanítás tartalmát, módszereit illetően önállóak, szervezeti rendjüket törvény szabályozza.”

Az egyetemi autonómia több tényezőből áll: 

• Szervezeti

• Gazdasági

• Foglalkoztatási

• Oktatási-kutatási



Felsőoktatási autonómia a modellváltás tükrében
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❖Gazdálkodási autonómia: a modellváltás egyik lényeges eleme, hogy az egyetemek, az eddigi vagyonkezelés
helyett tulajdonba veszik vagyontárgyaikat (ingatlanokat, ingóságokat). Ezzel a vagyonnal pedig az államháztartási
szabályok szigorú korlátai helyett maguk gazdálkodnak, ám a vagyongazdálkodás nem öncélú: a közfeladat ellátás
érdekében történik. Azaz a gazdálkodási autonómia nő.

❖Szervezeti autonómia: a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek
távolabb kerülnek az állami fenntartástól, ez alapján egy decentralizáltabb működési formájuk lesz. Az egyes
egyetemi működési formára, belső szervezeti struktúra kialakítására a sarkalatos törvény tág teret ad. A jogi
hátteret és a már modellt váltott egyetemek gyakorlatát tekintve megállapítható, hogy a modellváltás feloldja a
korábbi kötött és szűk struktúrát: lehetőséget teremt az adott egyetem profiljához, szervezeti kultúrájához
leginkább illeszkedő működési modell kialakítására – ezáltal a szervezeti autonómia újrarajzolására, kiszélesítésére
is.

❖Foglalkoztatási autonómia: a munkavállalók egy kötött, meghatározott fizetési kategóriákat tartalmazó
közalkalmazotti jogviszonyból munkaviszonyba kerülnek át. Ez utóbbi teljesítményelvű, szabadabb foglalkoztatási
formát jelent, így ezzel szintén növekszik az autonómia.

❖Oktatási-kutatási autonómia: az alaptörvényi garancia mellett a sarkalatos törvény és a nemzeti felsőoktatási
törvény továbbra is kiemelt védelemben részesíti.



Az Alkotmánybíróság döntése
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❖Az előbbiek igazolásaként a Színház- és Filmművészeti Egyetem modellváltása kapcsán indított
perben, az eljáró bíró kezdeményezésére a magyar Alkotmánybíróság 2021. június 8-án
megállapította, hogy a modellváltás nem sérti a felsőoktatási autonómia alaptörvényi értékét.

❖Ezzel párhuzamosan rögzítette: a felsőoktatási intézményrendszer fenntarthatóságának
biztosításából és a felsőoktatási intézményi autonómia garantálásából következő alkotmányos
követelmény, hogy ha a fenntartó fogadja el a felsőoktatási intézmény költségvetését, éves
beszámolóját, szervezeti és működési szabályzatát, vagyongazdálkodási tervét, gazdálkodó
szervezet alapítását vagy abban való részesedés szerzését, illetve írja ki a rektori pályázatot,
akkor köteles a felsőoktatási intézmény szenátusát megillető véleményezési jog

1) gyakorlására kellő időt biztosítani, valamint

2) lehetőséget kell adnia érdemi javaslattétel megfogalmazására, és

3) mindezt nyomon követhető módon figyelembe kell vennie a döntéshozatal során.



A felsőoktatási modellváltás története

❖Ez idáig 9 felsőoktatási intézmény modellváltása valósult meg:
a) 2019. július 1. napjától a Budapesti Corvinus Egyetem; 2020. augusztus 1. napjától az

Állatorvostudományi Egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Neumann
János Egyetem, a Széchenyi István Egyetem és a Soproni Egyetem;

b) 2020. szeptember 1. napjától a Színház- és Filmművészeti Egyetem és a Szent István Egyetem (2021.
február 1. napjától Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem néven működik);

c) 2021. szeptember 1. napjától a Pannon Egyetem.
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A felsőoktatási modellváltás története
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❖A modellváltás második hullámában olyan intézményekről van szó, amelyek maguk, a szenátuson
keresztül kezdeményezték a fenntartónál a modellváltást.

❖2021. augusztus 1. napján vált modellt:
1) Budapesti Gazdasági Egyetem

2) Debreceni Egyetem

3) Dunaújvárosi Egyetem

4) Magyar Táncművészeti Egyetem

5) Nyíregyházi Egyetem

6) Óbudai Egyetem

7) Pécsi Tudományegyetem

8) Semmelweis Egyetem

9) Szegedi Tudományegyetem

10) Testnevelési Egyetem

11) Tokaj-Hegyalja Egyetem (új intézmény)



Állami felsőoktatási intézmények a modellváltás után

❖A modellváltást követően 5 egyetem és 1 főiskola
marad állami fenntartásban:

1) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem

2) Eötvös Loránd Tudományegyetem

3) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

4) Magyar Képzőművészeti Egyetem

5) Nemzeti Közszolgálati Egyetem

6) Eötvös József Főiskola
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Modellváltás és vagyonjuttatás
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❖A jogszabályok egyértelművé teszik, hogy mind az alapítvány, mind az egyetem részére
biztosított ingatlan, ingóság és egyéb vagyoni juttatások a közfeladat-ellátási céllal (felsőoktatás,
egészségügy, oktatás stb.), a közfeladat ellátás érdekében kerülnek átadásra.

❖A privatizáció az állami vagyon értékesítését jelenti, amelynek eredményeként arra az államnak
már nincs ráhatása. Jelen esetben erről szó sincs: nem értékesítésről van szó, az állam nem
eladta a vagyont, hanem elővásárlási jog terhe mellett átadta egy olyan szervezetnek, amely
hatékonyabban használja azt.



A vagyonjuttatás törvényi garanciái
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❖A vagyonjuttatás körében hármas szabályrendszert épített ki a jogalkotó:
1) Főszabály szerint az állam által ingyenesen juttatott vagyonelemekkel az alapítvány vagyonkezelési

tevékenysége keretében szabadon gazdálkodhat, azzal az alapítvány a felelős gazdálkodás
követelménye sérelme nélkül szabadon rendelkezhet.

2) Korlátozott vagyonkezelésről is dönthet az állam az ingyenes vagyonjuttatáskor, ekkor a
vagyonelem tekintetében az államot megillető elővásárlási jogot alapít.

3) Közfeladattal terhelt vagyon ingyenesen juttatásáról is dönthet az állam/alapító, amikor az egyes
vagyonelemeket közvetlenül az alapítványi célok közfeladat, közérdekű tevékenység
megvalósítására rendeli. Ez esetben a közfeladat alapítvány általi ellátása vagy a cél megszűnése,
illetve megvalósulása esetén a közfeladattal terhelt vagyon az alapítóra visszaszáll.



Vagyongazdálkodás a modellváltás után
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❖A vagyongazdálkodás alapvető szabálya, hogy az alapítvány az állam által juttatott vagyont és
annak hozamát közvetlenül vagy közvetett módon a közfeladatra, illetve közérdekű célra fordítja.
• Ennek során az alapítvány a piaci magánbefektető elvével összhangban gazdálkodási tevékenységet

végezhet, ami nem veszélyeztetheti a közfeladat-ellátást.

❖Ezen felül a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány nem csak az állam által
juttatott vagyonból gazdálkodhat: céljai megvalósításához az államon kívüli más személy is
támogatást adhat vagy adományt nyújthat.



Az állam szerepe a modellváltás után
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❖Az állam nem vonul ki a felsőoktatásból, csupán szerepe változik meg: az eddigi fenntartói szerepből
a felsőoktatási közfeladat megrendelőjévé válik.

❖A finanszírozás osztrák minta alapján történik. A modell előnye, hogy előre rögzített
teljesítménymutatók alapján, a különböző feladatok sajátosságait figyelembe vevő középtávú
finanszírozás valósul meg.
• A finanszírozás az intézmény számára kiszámíthatóbbá válik, illeszkedik az egyetem és az ellátandó feladat

sajátosságaihoz, objektíven mérhető és számon kérhető minőségi és mennyiségi teljesítmény-elvárások
meghatározásával teszi érdekeltté a szereplőket a hatékonyság és a minőség javításában.

❖Az új finanszírozás pillérei:

1) oktatás

2) kutatás

3) működtetés és üzemeltetés.



Az új finanszírozási rendszerrel kapcsolatos alapelvek

Teljesítmény alapú

Kormányzati stratégiákkal, 
célokkal összehangolt

Többszörös hatásokat 
érvényesítő

Ösztönző, motiváló

Kiszámítható és tervezhető

Létező legjobb 
gyakorlatokon alapuló

Értékkövető

Specialitásokat rugalmasan 
kezelő

Mérhető és számon kérhető elvárásokon alapuló, okozathű költségeket elismerő rendszer

Érvényesíti a különböző iparág-, szektorfejlesztési stratégiákkal kapcsolatos képzési és kutatás-
fejlesztési igényeket

A felsőoktatás alapfeladatellátásának támogatásán túl az intézmények társadalmi-gazdasági 
szerepvállalását is erősítő mechanizmus 

A finanszírozó/megrendelő céljainak magas minőségű kiszolgálására építő ösztönzőket 
tartalmaz

A központi költségvetés és az intézmények számára is tervezhető, lehetőséget ad hosszú távú 
fejlesztések és stratégiák megvalósítására

Magyarország számára releváns példaként állítható, nemzetközi jó gyakorlatokat a hazai 
viszonyokra ültető megoldás 

A közfeladat-ellátás költségeinek változásait okozathű módon és automatikusan követi

Az egyes intézmények eltérő funkcióinak, szerepvállalásainak kezelésére alkalmas
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A teljesítményelvű finanszírozási rendszer indikátorai
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Oktatás

Alaptámogatás Hallgatói létszám

Teljesítmény Képzési előrehaladás

Teljesítmény Lemorzsolódás csökkentése

Teljesítmény Elhelyezkedés diploma után

Kutatás

Alaptámogatás Kutatói létszám (FTE)

Teljesítmény K+F+I Pályázati bevétel

Teljesítmény Publikációs teljesítmény

Teljesítmény Vállalati együttműködések bevételei

Infrastruktúra

Alaptámogatás Bázis (üzemeltetési hozzájárulás)

Teljesítmény Beruházási ráta

Teljesítmény Kapacitáskihasználtság

Teljesítmény Felhasználói elégedettség

Kiemelt 
ágazati célok

Nemzetköziesítés Külföldi hallgatói létszám

Nemzetköziesítés Idegen nyelvű oktatói létszám

Nemzetköziesítés Mobilitási programban részt vevők létszáma

Tehetséggondozás OTDK résztvevők létszáma

Tehetséggondozás OTDK helyezetetek száma

Tehetséggondozás Szakkollégiumi hallgatói létszám

Technológia transzfer Piaci megbízások bevételei

Technológia transzfer Szellemi tulajdon hasznosítás bevételei

Technológia transzfer Hasznosító vállalkozások száma

Társadalmi kohézió/inklúzió Megváltozott képességű hallgatók száma

Társadalmi kohézió/inklúzió HHH térségből érkező hallgatók száma

Társadalmi kohézió/inklúzió Gyermeket nevelő hallgatók száma



Zárásként
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A modellváltás nem öncél:

• Eszköz arra, hogy a világ sorsforduló értékű történelmi helyzetében jobb eséllyel álljon helyt a 
magyar felsőoktatás és általa a magyar nemzet

• Lehetőséget teremt

• Az állam szerepe megmarad, de kiegészül

• A munka java még csak most kezdődik…



A FELSŐOKTATÁSI MODELLVÁLTÁS KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS KORMÁNYBIZTOS
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


