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I. A kutatásról  

 

1.1. Az adatok forrása 

 

A magyarországi Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) keretein belül 2011 tavaszán 31 felsőoktatási 

intézmény egymással szinkronban gyűjtött adatokat végzettjeiről és hallgatóiról. E nagyszabású 

vállalkozás révén immár második éve áll össze egy rendkívül gazdag és értékes adatállomány a hazai 

frissdiplomások munkaerő-piaci fogadtatásáról, kilépéséről, képzési és foglalkoztatási stratégiáiról.  

A programban résztvevő intézmények a 2008-ban, illetve 2010-ben abszolutóriumot szerzett 

végzettjeik teljes körét keresték meg online kérdőívek segítségével. Az országos DPR adatbázis az 

intézményi megkeresésre válaszoló végzettek adataiból épült fel. Az átlagos válaszadási ráta 18,16 

százalékos. A válaszadók teljes létszáma 20.453 fő.  

Az intézményi adatokból összeálló országos adatbázison az egyes intézmények alappopulációs 

megoszlásai alapján súlyozási eljárást végeztünk, amelynek eredményeképpen a későbbi feldolgozás 

alapját képező adatbázis a válaszadók neme, végzési éve, képzési területe és munkarendje szerint 

reprezentatív az alapsokaságra nézve.  

1. tábla: A válaszadók intézményi megoszlása 

Eredeti, nem súlyozott adatbázis alapján. 

Intézmény Esetszám Százalék 

ANNYE 3 0 

AVKF 199 1 

ÁVF 133 0,7 

BCE 853 4,2 

BGF 616 3 

BKF 351 1,7 

BME 945 4,6 

DE 1585 7,7 

EJF 144 0,7 

EKF 931 4,6 

ELTE 3090 15,1 

KE 536 2,6 

KF 261 1,3 

KJF 42 0,2 

ME 1017 5 

MOME 120 0,6 

MÜTF 170 0,8 

NYF 548 2,7 
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Intézmény Esetszám Százalék 

NYME 748 3,7 

OE 513 2,5 

PE 318 1,6 

PPKE 900 4,4 

PTE 1887 9,2 

SE 447 2,2 

SZE 706 3,5 

SZF 223 1,1 

SZIE 699 3,4 

SZTE 1879 9,2 

WJLF 74 0,4 

ZMNE 245 1,2 

ZSKF 270 1,3 

Összesen 20453 100,0 

 

1.2. Főbb megállapítások 

 

A kutatás alapsokaságát a 2008-ban, illetve 2010-ben a felsőoktatás alapképzésein abszolutóriumot 

szerzett végzettek alkotják. Ezt a kört kereste meg online kérdőívvel a DPR programban résztvevő 31 

felsőoktatási intézmény. A több mint 20 ezer fős adatbázis eredményeinek, adatsorainak részletes 

közlése előtt a frissdiplomások körében zajlott 2011-es pályakövetési kutatás eredményeiből három 

fontos megállapítást emelnénk ki.  

Folytonos az átmenet 

Az egyik ilyen lényeges értelmezési keret a frissdiplomás munkaerő-piaci kilépés folytonosságának 

hangsúlyozása. Egyfelől jól látható, hogy a felsőoktatásból kikerülő végzettek nagy része a szó 

klasszikus értelmében nem feltétlenül tekinthető frissdiplomásnak, hiszen már a felsőoktatási évek 

alatt erős összefonódásban él a munkaerőpiac világával. Ezt a folytonosságot jól mutatja, hogy a 

végzettek egyharmada már felsőoktatási tanulmányai alatt is alapvetően dolgozónak tekintette 

magát, s csak kétharmaduk gondolt úgy magára az egyetemi/főiskolai évek alatt, mint 

„főfoglalkozású” diákra. A diploma megszerzése előtt (akár tanulmányai során, akár azt is 

megelőzően) a válaszadók több mint ötven százaléka kipróbálta már magát a munka világában, ha 

nem is a saját tanult szakterületén. Kimondottan a tanulmányokhoz kapcsolódó munkatapasztalatról 

a felsőoktatás éveiben ennél is többen, 60 százaléknyian számoltak be. A képzés és munka világának 

összecsúszását, a határok elmosódását jól mutatja, hogy az abszolutórium megszerzésekor a 

végzettek 41 százaléka már rendelkezett főállású munkaviszonnyal. Ez a magas átlag nyilvánvalóan a 

nem nappali munkarendben tanulók válaszaiból adódik, akik körében (esti, levelező és távoktatásos 

munkarendben) 85 százalék feletti az abszolutórium-szerzéskor főállásban dolgozók aránya. 

Ugyanakkor a nappali tagozatosok között mért 16,2%-os foglalkoztatott-arány sem tekinthető 

elhanyagolhatónak.  
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Ahogy az átmenet, a felsőoktatásból történő kilépés nem egyértelmű választóvonal, a felsőfokú 

tanulmányok sem egy egyszeri pontként értelmezhetőek a tanulmányi életútban. A kutatás két 

meghatározott végzett-évfolyamot érintett, ám e diploma szerzését gyakran előzték meg, vagy 

követték további felsőfokú tanulmányok. A végzettek majd 20 százaléka már diplomásként kezdte el 

a vizsgált szakon tanulmányait, s kb. 10 százalékuk a vizsgált tanulmányok alatt, vagy az azt követő 

időszakban szerzett másik diplomát is. További 18 százalék - a 2010-es évfolyamban 22,7% - a 

felsőoktatásban maradtak aránya. Ezekben az esetekben döntően a mesterképzésekbe történt 

átlépés, s főleg a BA/BSc képzések egykori hallgatói érintettek.  

Éles jövedelmi különbségek 

A végzettek munkaerő-piaci helyzetének szintén lényeges tapasztalata a frissdiplomások közt 

meglévő rendkívül nagy jövedelmi különbség. A vizsgálat során a foglalkoztatottaktól az utolsó, 

fizetési szempontból átlagosnak tekinthető hónap havi nettó átlagjövedelmének megadását kértük. 

Az adatok kezelése során már az első lépésben nyilvánvalóvá vált, hogy a Magyarországon szerzett 

jövedelmeknek a teljes átlagtól mért elkülönült kezelése indokolt. A külföldi munkával szerzett 

jövedelmek bizonyos pályákon (főként az orvos- és egészségtudományin) és bizonyos ágazatokban 

(főként a vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás területén) nagyon nagy mértékben emelnek a 

frissdiplomás jövedelem-átlagokon. A nagy különbségek a frissdiplomás pálya számos egyéb 

aspektusában is dominálnak. Képzési területi bontásban kiugró a műszaki, informatikai, 

gazdaságtudományi és jogi pályák végzettjeinek bérelőnye. A munkaerő-piaci részvétel időtartama 

úgyszintén fontos tényező a jövedelmek alakulásában. A 2008-ban diplomázók (akik két évvel többet 

tölthettek a munka világában diplomásként) átlagosan majd 20.000 forinttal keresnek többet 

frissebben kilépett társaiknál. A legjobban és legrosszabbul fizető ágazatok között 90 ezer forintos az 

átlag jövedelem különbsége (információ-kommunikáció illetve oktatás). A Magyarországon 

foglalkoztatottak esetében a magánszféra vállalatainál dolgozó frissdiplomások bérelőnye majd 40 

ezer forint az állami tulajdonú cégek dolgozóihoz képest. A Magyarországon foglalkoztatott 

frissdiplomások a teljes mértékben külföldi tulajdonú cégeknél átlagosan 66 ezer forinttal (!) 

keresnek többet, mint a teljesen magyar tulajdonú foglalkoztatók munkavállalói (nyilvánvalóan az 

állami alkalmazók teljes köre ide sorolódik).  

A nagy jövedelmi különbségek némileg pozitívabb oldalát azok a szempontok alkotják, ahol a 

jövedelem-többlet nagyobb tanulmányok alatti háttér-befektetéssel hozható összefüggésbe. Ide 

sorolható a diplomázás előtti külföldi tanulmányok jelentős jövedelem-növelő szerepe, vagy a 

végzettség előtti szakmai munkatapasztalat-szerzés munkaerő-piaci megtérülése.  

Nagyon is aggasztóak ugyanakkor a jövedelmi eltérések az olyan adottságok, meghatározottságok 

mentén, mint a válaszadó neme, vagy szülők képzési háttere. A Magyarországon foglalkoztatottak 

körében a nők és férfiak között mért jövedelmi különbségek mértéke drámaian nagy, meghaladja a 

40 ezer (!) forintot. Ez a különbségképzési területi bontásban sem tűnik el, pusztán mértéke változik. 

Szintén differenciáló erőnek tűnik a jövedelmi adatok alakulására a szülők legmagasabb iskolai 

végzettsége. Minél képzettebb a szülő, annál nagyobb átlagjövedelmet jelzett vissza a frissdiplomás. 

Ha egy képzési szisztéma hatásait e szempontból (ez egyenlőtlenségek csökkentése vs. átörökítése) 

értelmezzük, a kapott eredmények nem adnak okot elégedettségre.  
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Diplomát szerezni érdemes 

A diplomások körében zajlott kutatás harmadik, legfontosabb megállapításaként azt a korábbi 

kutatásokban is megerősített tézist erősítenénk meg, mely szerint ma Magyarországon továbbra is 

érdemes diplomát szerezni. A diploma egyfelől határozott jövedelem-többletet, másfelől pozitív 

foglalkoztatási esélyeket jelent (csökkenti a munkanélküliség, növeli a foglalkoztatottá válás esélyét). 

Az abszolutórium után munkát keresők egyharmada lényegében azonnal, egy hónapon belül álláshoz 

jutott. Az átlagos állás-keresési idő a sikeres állás-keresők körében 3,4 hónap. Leggyorsabban az 

orvos- és egészségtudományi diplomások találtak munkát végzés után, a leghosszabb átlagos munka-

keresési idővel a műszaki és agrár területeken kellett számolni. A frissdiplomások körében 

tapasztalható munkanélküliség mérésekor a vizsgált időszakban a KSH által közölt országos 10,6 

százalékos munkanélküliségi rátához képest 8 százalékos munkanélküliséget találtunk (amely 

nemcsak a regisztrált, hanem az öndefiníción alapuló munkanélküliséget is magába foglalja). Képzési 

területi bontásban a művészeti, az agrár és a társadalomtudományi képzési területek végzett-köre 

mutatja a legmagasabb, tíz százalék fölötti munkanélküliségi rátát. A legkisebb arányban az 

informatika, a gazdaságtudomány, a jogi és igazgatási, valamint az orvos- és egészségtudományi 

terület végzettjei jeleztek vissza munkanélküliséget. A végzés éve alapján itt is a 2010-ben végzettek 

helyzete mutatkozik nehezebbnek. (Ők a 8 százalék körüli átlagot meghaladó mértékben, 10,2 

százalékban voltak munkanélküliek a megkérdezés időpontjában).  

A jövedelmek feltárása során az önbevalláson alapuló adatok szerint a frissdiplomások 

átlagjövedelme 159.790 forint. A jövedelmi kérdést külön vizsgálva a nem külföldön dolgozók 

körében ennél alacsonyabb, 148.710 forintos havi nettó átlagjövedelmeket mérhetünk. 

Összevetésként, a KSH által 2011-ben mért (2011 január-novemberi) átlag-jövedelmi adatok 

nemzetgazdasági szinten 140.00 forintos nettó havi keresetet mutatnak. A diploma tehát egyértelmű 

jövedelem-többletet jelent a munkaerő-piacon.  
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II. Tanulmányi életút 

A megkeresés alapját képező csoport - a 2008-ban, illetve 2010-ben abszolutóriumot szerzettek köre 

– a szó klasszikus értelmében nem feltétlenül tekinthető frissdiplomásnak. Láthatjuk majd, hogy a 

felsőoktatási évek alatt egyes hallgatói csoportok milyen erős összefonódásban vannak a 

munkaerőpiac, munka világával. Ahogy az átmenet, a felsőoktatásból történő kilépés nem 

egyértelmű választóvonal tehát, a felsőfokú tanulmányok sem egy egyszeri pontként értelmezhetőek 

a tanulmányi életútban. A kutatás során mindig ahhoz a végzettséghez viszonyítottunk, amelyet a 

megkérdezett a vizsgált években (2008-ban, vagy 2010-ben) szerzett. Jól látható azonban, hogy ez a 

diploma sok esetben a tanulmányi életútnak csak egy köztes állomását jelentette. Ezt megelőzően, 

ezt követően vagy akár ezzel párhuzamosan is sokszínű a mintája a tanulmányok kombinációjának, 

amelyek ideális esetben a maguk speciális mintázataiban, tipikus irányaiban vizsgálhatóak. Most egy 

ennél felületesebb, összegző képet alkotva is láthatjuk azért, hogy a végzettek majd 20 százaléka már 

diplomásként kezdte el a vizsgált szakon tanulmányait. Körülbelül 11 százalékuk a vizsgált 

tanulmányok alatt, vagy az azt követő időszakban szerzett másik diplomát is (ők tehát alapvetően 

párhuzamosan végeztek több képzést), míg 18,4 százalékuk a megkereséskor is a felsőoktatás 

hallgatója volt. Ez az arány nyilvánvalóan jóval magasabb (22,7 százalékos) a frissebben, 2010-ben 

végzettek között, míg a 2008-as évfolyam körében 13 százalékot ér el.  

1. ábra: A felsőfokú tanulmányi életút 

Az egyes képzéseken részt vettek aránya, százalékos megoszlás. 
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A továbbiakban a 2010-es végzett évfolyamra fókuszálva (akik körében a tanulmányok folytatása 

jobban mérhető, hiszen a 2008-ban végzettek akkori diplomájuk óta elvégezhettek akár egy újabb, pl. 

mesterképzést is) vizsgáljuk a felsőoktatási tanulmányok folytatólagosságának tendenciáit. A 

megkérdezéskor felsőfokú képzésben résztvevő 22,7% (2355 fő) majd kétharmada (64 százaléka) a 

mesterképzésbe lépett át. Minden tizedik felsőoktatásban maradó 2010-ben diplomázott válaszadó 

doktori képzésben folytatja tanulmányait.  

2. ábra: A felsőoktatásban maradtak jelenlegi képzési formája 

A 2010-ben abszolutóriumot szerzettek körében, esetszám, százalék. 

 

N=2343 

Az alábbi tábla fordítva teszi fel a felsőfokú tanulmányok folytatására vonatkozó kérdést: Mely 
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csak a 2010-es évfolyamra vonatkozó adatok azt mutatják, hogy alapvetően a bachelor képzések 

diplomásai körében jellemző a további tanulás. Körükben majd minden harmadik végzettet még a 

felsőoktatásban találjuk egy évvel a diplomaszerzés után.  

3. ábra: A felsőfokú képzésben résztvevők aránya az egyes képzési formák végzettjei között 

A 2010-ben abszolutóriumot szerzettek körében, százalékos megoszlás. 

N=10007 
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esetleges mesterképzési terveket. Összességében nagyon nagy arányú, 47 százalékos a 

mesterképzési tervekkel rendelkező frissdiplomások aránya. Ezt a magas rátát főleg – de nem 
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kizárólag! – a BA/BSc végzettséget szerzettek adják, hiszen körükben 56 százalékos a felsőoktatásból 

már kilépettek, ám MA/MSc képzésben újabb tanulmányokat tervezők aránya. Tőlük alig maradnak el 

tanulmányi motivációikat tekintve a főiskolai diplomát szerzettek  

4. ábra: Az MSc részvételt tervezők aránya az egyes képzési formák végzettjei között 

A 2010-ben végzett, jelenleg felsőfokú tanulmányokat nem folytatók körében, százalékos 

megoszlás. 
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III. Átmenet a felsőoktatás és a munkaerőpiac között 

 

3.1. Abszolutórium és diplomaszerzés közötti időszak kitolódása 

 

A frissdiplomás életpálya vizsgálata során kiemelt figyelmet kapott a felsőoktatásból a munkaerő-

piacra történő átmenet feltárása. Ezen időszak gyakori problémája a magyar rendszerben az 

abszolutórium megszerzése és a tényleges diplomaszerzés közötti időtartam kitolódása. A DPR 

kutatások jórészt épp e probléma feltárása miatt alapulnak az abszolutórium szerzés és nem a 

diplomaszerzés definícióján, hiszen így tudjuk elérni és vizsgálni azt a csoportot, akit e probléma 

érint. A végzettek jelentős része – kutatásunk szerint 31,4 százaléka - jelezte, hogy az abszolutórium 

megszerzése után később szerzett csak diplomát. Az átlagnál nagyobb e jelenség előfordulása a 

bölcsészettudományi, természettudományi, jogi és igazgatási, művészeti és társadalomtudományi 

végzettek körében.  

5. ábra: Közvetlenül az abszolutórium után nem diplomázottak képzési területi aránya 

Százalékos megoszlás. 
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Az esetek felében ezt azt jelenti, hogy a „végzett” még a megkérdezés idején sem szerezte meg a 

végzettségét hivatalosan is igazoló diplomát. Ez a húszezres mintában összesen több mint háromezer 

főt érintő probléma. 

6. ábra: Végzettek megoszlása az abszolutórium és a diploma-szerzés között eltelt idő szerint 

Az abszolutórium után késve diplomázottak körében, esetszám, százalék. 

 

N=6340 

A késedelem alapvető oka a diplomához szükséges nyelvvizsga hiánya. Az idő-eltolódással szerzett 
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A „nyelvvizsga-probléma”, mint az időeltolódás kiváltó oka átlagon felüli gyakoriságú a 

pedagógusképzés, a művészeti, az agrár- és a gazdaságtudományi képzési területeken. Ugyanakkor ez 

a kitolódott időtartam a jogi, informatikai és bölcsészettudományi képzési területek végzettjeinél az 

esetek felében más, nem a hitelesített nyelvtudással összefüggő okokra vezethető vissza.  

7. ábra: A diplomázás késlekedése a nyelvvizsga hiánya miatt  

Az abszolutórium-szerzés után közvetlenül nem diplomázók körében, százalékos megoszlás.
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3.2. Munkatapasztalat a diplomázás előtt 

 

A felsőfokú képzések kitolódása, sokszínű mintázata mellett a felsőoktatási kibocsátás, átmenet 

megragadását a munka világával kialakított kapcsolatok sokfélesége is árnyalja. A végzettekre 

korántsem tekinthetünk úgy, mint akiknek a tanulmányok után éles váltással immár a 

munkaerőpiacon kell helytállniuk. Egyfelől, mint láttuk sokan újabb szálakkal kötődnek a 

felsőoktatáshoz, másfelől pedig a felsőoktatási tanulmányok időszaka alatt sokan elkezdték kiépíteni 

a munkaerő-piaci kapcsolódási pontjaikat is. Ezt a folytonosságot jól mutatja, hogy – szubjektív 

megítélésen alapulva – a végzettek egyharmada már felsőoktatási tanulmányai alatt is alapvetően 

dolgozónak tekintette magát, s csak kétharmaduk gondolt úgy magára az egyetemi/főiskolai évek 

alatt, mint „főfoglalkozású” diákra.  

A diploma megszerzése előtt (akár tanulmányai során, akár azt is megelőzően) a válaszadók több 

mint ötven százaléka kipróbálta már magát a munka világában, nem saját tanult szakterületén. 

Kimondottan a tanulmányokhoz kapcsolódó munkatapasztalatról a felsőoktatás éveiben ennél is 

többen, 60 százaléknyian számoltak be.  

8. ábra: A diplomázás előtti munkatapasztalat-szerzés  

Az egyes munkaerő-piaci tapasztalatszerzési formák gyakorisága a végzettek körében, százalékos 

megoszlás. 
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A képzés és a munka világának összecsúszását, a határok elmosódását jól mutatja, hogy az 

abszolutórium megszerzésekor a végzettek 41 százaléka már rendelkezett főállású 

munkaviszonnyal. Ez a magas átlag nyilvánvalóan a nem nappali munkarendben tanulók 

válaszaiból adódik, akik körében (esti, levelező és távoktatásos munkarendben) 85 százalék feletti 

az abszolutórium-szerzéskor főállásban dolgozók aránya. Ugyanakkor a nappali tagozatosok 

között mért 16,2%-os foglalkoztatott-arány sem tekinthető elhanyagolhatónak, főként ha 

mérlegeljük, hogy ez az arány kizárólag a teljes idejű, főállású munkaviszonyt jelenti, amelyet 

nem növel a mellékállás, részmunka, alkalmi munkavégzés stb. aránya.  

9. ábra: A végzettség megszerzésekor főállású munkaviszonnyal rendelkezők munkarend 

szerinti bontásban 

Százalékos megoszlás. 
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Összességében a tanulmányok melletti főállású munkavállalás a sporttudomány, a 

pedagógusképzés és a jogi és igazgatási képzési területeken haladja meg az átlagot, s az orvosi, 

művészeti és agrár képzéseken jóval ritkább – nyilvánvalóan összefüggésben a nem nappali 

munkarendben tanulók arányával.  

10. ábra: A végzettség megszerzésekor főállású munkaviszonnyal rendelkezők aránya képzési 

területi bontásban 

Százalékos megoszlás. 

 

N=19384 
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30,70% 

39,40% 

44,60% 

43,90% 

49,00% 

36,40% 

30,10% 

27,00% 

57,40% 

57,20% 

42,20% 

21,80% 

41,10% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Agrár képzési terület 

Bölcsészettudomány képzési terület 

Gazdaságtudományok képzési terület 

Informatika képzési terület 

Jogi és igazgatási képzési terület 

Műszaki képzési terület 

Művészet képzési terület 

Orvos- és egészségtudomány képzési terület 

Pedagógusképzés 

Sporttudomány képzési terület 

Társadalomtudomány képzési terület 

Természettudomány képzési terület 

Összesen 



16 
 

gazdaságtudományi, természet-, bölcsészet- és társadalomtudományi frissdiplomások számoltak be. 

Úgy tűnik, az orvos- és egészségtudományi végzettséggel van erre a legkisebb mértékben szükség. A 

jogi és igazgatási, műszaki és informatikai végzettségek területén láthatjuk azt a jelenséget, hogy az 

átlagnál kevesebb elküldött önéletrajz átlag feletti megvalósult interjú-számmal párosul.  

11. ábra: Az álláskeresési célból kezdeményezett és a megvalósult kapcsolatfelvételek átlagos 

száma képzési területi bontásban 

Az abszolutórium után állást keresők körében, átlag. 
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Úgy tűnik, hogy a 2008 és 2010 között eltelt időszakban némileg nehezült a pályakezdő 

diplomások és a munkáltatók „egymásra találása”. A 2008-ban végzettek között kevesebb 

kapcsolatfelvétel és kissé kevesebb interjú-alkalom vezetett az első diplomás állás 

megtalálásához.  

12. ábra: Az álláskeresési célból kezdeményezett és a megvalósult kapcsolatfelvételek átlagos 

száma a végzés éve bontásban 

Az abszolutórium után állást keresők körében, átlag. 

 

N=8851; 8953 
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13. ábra: A diploma utáni első munkába állás átlagos ideje a végzettség éve szerinti bontásban 

Az abszolutórium után sikeresen munkát keresők körében 
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Az álláskeresés időtartama képzési területenként is változó: a leggyorsabban az orvos- és 

egészségtudományi diplomások találtak munkát végzés után. A leghosszabb átlagos 

munkakeresési idővel a műszaki és agrár területeken kellett számolni.  

14. ábra: A diploma utáni első munkába állás átlagos ideje képzési terület szerinti bontásban 

Az abszolutórium után sikeresen munkát keresők körében. A kereséssel töltött hónapok átlaga. 
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Az első diplomás munkához jutás (azok a munkák tehát, amelyeket a frissdiplomások közvetlenül az 

abszolutórium utáni állás-keresés révén találtak) többnyire álláshirdetés (36%), vagy a munkáltató 

közvetlenebb megkeresése (jellemzően az önéletrajz elküldése, 17%) révén valósult meg. A 

személyes ismeretség szerepe is nagyon nagynak, 22 százalékosnak mutatkozik (minden ötödik 

keresésben ez segített).  

15. ábra: Hogyan jutott az abszolutórium utáni első munkájához? 

Az abszolutórium után sikeresen állást keresők körében, esetszám, százalék. 

 

N=7085 

A végzettek válaszaiból ezekről a munkákról azt is tudhatjuk, hogy több mint az esetek 20 

százalékában egyáltalán nem kapcsolódtak a tanulmányok szakterületéhez. Ez a tendencia a 

művészeti területekről kikerülőket különösen jellemzi, míg a jogi és igazgatási, informatikai, valamint 

az orvos-és egészségtudományi diplomák esetében már az első munkahely esetén is erős az 

illeszkedés.  
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IV. Külföldi tapasztalatok 

 

4.1. A nyelvismeret 

 

A diploma megszerzéséhez a nyelvvizsga megléte a magyar képzési szisztémában kötelező feltétel. 

Ebből adódóan az abszolutóriumot szerzettek többségének (akit nem érint a fentiekben elemzett 

nyelvvizsga-probléma a diplomaszerzésben) magától értetődően van nyelvvizsgája. Érdekes lehet 

azonban az egyes ismert nyelvek gyakoriságának alakulása a frissdiplomások körében. Ha mindenkit, 

aki – bármilyen szintű – nyelvtudásról nyilatkozott számba veszünk, azt látjuk, hogy a frissdiplomások 

körében az angol nyelv egyértelműen dominál, majd 93 százalékuk jelezte, hogy tud angolul. A német 

nyelvet (bármilyen szinten) ismerők aránya 72 százalékos. A többi felkínált nyelv (orosz, francia, 

olasz, spanyol) ismerete 20 százalék alatti a végzettek körében.  

16. ábra: A nyelvismeret gyakorisága a végzettek körében 

Az egyes nyelveket ismerők aránya. 
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4.2. Külföldi tanulmányok 

 

A frissdiplomások 11,2 százaléka jelezte, hogy vizsgált felsőfokú tanulmányai alatt tanult külföldön. Ez 

az arány átlag feletti a művészeti és bölcsészettudományi képzési területek egykori hallgatói között, 

ugyanakkor a külföldi tanulás az átlagnál jóval ritkább a sporttudomány, a pedagógusképzés és az 

informatika területein.  

17. ábra: A diplomázás előtt külföldi tanulmányokat folytató végzettek aránya az egyes képzési 

területeken 

Százalékos megoszlás. 

 

N=19479 

A felsőfokú képzés alatti külföldi tanulmányok erősebben kötődnek az egységes/osztatlan 

képzésekhez és a hagyományos egyetemi képzési formához (látnunk kell azonban, hogy e képzési 

formában sok „túlfutó” hallgató is van a végzettek között, akik épp az eseteges külföldi 

tanulmányok miatt hosszabbították meg képzési ciklusukat). A BA/BSc diplomát szerzettek között 

mindössze 6,8 százalékos a külföldön tanulók aránya. A külföldi tanulmányokkal töltött időtartam 

átlagos hossza (az egyes tanulmányokat összeadva) 8,14 hónap. A tanulmányok finanszírozása az 

esetek 57 százalékában (részben) a Tempus/Erasmus program révén valósult meg, de a 

családi/egyéni ráfordítás súlya sem csekély, 41 százalékos gyakoriságú. 
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18. ábra: A diplomázás előtt külföldi tanulmányokat folytató végzettek aránya az egyes képzési 

formákon 

Százalékos megoszlás.

 

N=19482 

 

4.3. Külföldi munkavállalás 

 

Míg a külföldi tanulmányok esetében a felsőfokú tanulmányi időszakot vizsgáltuk, addig a külföldi 

munkavállalás kapcsán a diplomaszerzés óta lezajlott eseményekre fókuszáltunk. Az abszolutórium 

megszerzése után a végzettek 8,4 százaléka dolgozott hosszabb-rövidebb ideig külföldön. Az esetek 

többségében (71 százalékban) egy alkalomról van szó, 15 százalék két külföldi munkavállalásról 

számolt be. (A külföldi munka-alkalmak átlagos száma így 1,77, a munkavégzés átlagos időtartama 

9,79 hónap.  

A frissdiplomás külföldi munkavállalás átlag alatti a pedagógusképzési, a jogi és igazgatási és a 

társadalomtudományi képzési területeken, gyakori, tíz százalék feletti ugyanakkor a művészeti, 

műszaki, orvosi-egészségtudományi és informatikai területeken végzettek között. A tanulmányok 

utáni külföldi munkavállalás az esetek egyharmadában egyáltalán nem a diploma szakterületéhez 

kapcsolódó szakmai munka. Különösen így van ez a társadalom- vagy a bölcsészettudomány 

területén – a közülük külföldön munkát vállalók gyakrabban végeznek olyan munkát, amely nem 

illeszkedik végzettségükhöz.  

19. ábra: A külföldi munka szakterületi illeszkedése 

Ez a munka/ezek a munkák kapcsolódtak-e a felsőfokú végzettségéhez? A végzettség óta külföldi 

munkát vállalók körében, esetszám, százalék. 

N=1651 
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V. A frissdiplomás munkahely 

 

5.1. A munkáltató tulajdonviszonyai 

 

Az aktuálisan, a megkereséskor foglalkoztatott végzetteket vizsgálva azt találtuk, hogy a 

frissdiplomások több mint fele, 53 százaléka helyezkedett el a magánszféra területén. Az 

állami/önkormányzati szféra 42 százalékukat foglalkoztatja.  

20. ábra: Köz- és magántulajdon aránya a végzettek aktuális munkahelyén 

Az aktív végzettek körében, esetszám, százalék.  

 

N=15841 

Inkább a közszféra számára kibocsátó képzési területek a pedagógus-, az orvos-és egészségügyi, 

valamint a jogi és igazgatási képzések. Ugyanakkor az informatikai, műszaki vagy gazdaságtudományi 

területekről kikerülő frissdiplomások az átlagnál gyakrabban helyezkednek el a magánszféra 

vállalatainál.  

21. ábra: Köz- és magántulajdon aránya a végzettek munkahelyén képzési területi bontásban 

A foglalkoztatottak körében, százalékos megoszlás. 

 

N=15368 
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Teljes mértékben külföldi tulajdonú cégeknél az aktív végzettek 22 százaléka dolgozik, a többség – 

70% - teljes mértékben magyar tulajdonú cégek alkalmazottja.  

22. ábra: Magyar és külföldi tulajdon aránya a végzettek aktuális munkahelyén 

Az aktív végzettek körében, esetszám, százalék. 

 

N=15772 

A külföldi tulajdonú cégeknél dolgozók aránya három képzési terület – a műszaki, informatikai és 

gazdasági – esetében haladja meg az országos átlagot.  

23. ábra: A teljes mértékben külföldi tulajdonú cégeknél dolgozók aránya képzési területi 

bontásban 

A foglalkoztatottak körében, százalékos megoszlás.

 

N=15301 

Összesen legalább 1000 főt foglalkoztató vállalatoknál a frissdiplomások 24 százaléka dolgozik. Ez 

esetben a teljes vállalati létszám megadását kértük, tehát e körbe mind a nagy állami intézmények, 

mind a multinacionális cégek beletartozhatnak. A leggyakoribb cégméret az 50-249 foglalkoztatotti 

létszámú.  
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24. ábra: A végzetteket foglalkoztató cég létszáma 

Az aktív végzettek körében. A teljes (legnagyobb) munkavállalói létszám, több telephely esetén az 

anyavállalat összesített létszáma, esetszám, százalék. 

 

N=15846 

A megkeresés időpontjában a végzettek 5,4 százaléka dolgozott külföldön. Ez az arány egészen 9,1 

százalékig szökik fel az orvos- és egészségtudományi végzettséggel rendelkezők körében. Alig jellemzi 

viszont a pedagógus- és a jogi pályák végzettjeit.  

25. ábra: A külföldön dolgozók aránya képzési területi bontásban 

A foglalkoztatottak körében, százalékos megoszlás. 

N=15364 
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VI. A frissdiplomás munka 

 

6.1. Munkanélküliség 

 

A frissdiplomások körében tapasztalható munkanélküliség mérésekor viszonyítási alapként a KSH 

2011. szeptember/novemberi állapotra vonatkozó gyorstájékoztatásának1 adatait vettük alapul. 

Eszerint a vizsgált időszakban az országos munkanélküliségi ráta 10,6 százalékos volt. A 25-54 évesek, 

azaz a „legjobb munkavállalási korúak” között ez az arány országos szinten 9,7 százalékos volt. A 2011 

tavaszán-nyarán zajlott pályakövetési kutatások során a végzettek az aktuális munkaerő-piaci 

státuszukat tekintve 8 százalékban számoltak be munkanélküliségről, ráadásul ez alatt a szubjektíve 

megélt, ám nem regisztrált munkanélküliséget is érthették a válaszadók. Ez a már a diplomás pálya 

kezdetén is az országos átlagnál alacsonyabb ráta egyértelműen jelzi a diploma munkaerő-piaci 

megóvó hatását.  

26. ábra: A végzettek aktuális munkaerő-piaci státusza 

Esetszám, százalék 

 

N=19881 

Képzési területi bontásban a művészeti, az agrár és a társadalomtudományi képzési területek 

végzett-köre mutatja a legmagasabb, tíz százalék fölötti munkanélküliségi rátát. A legkisebb arányban 

az informatika, gazdaságtudomány, jogi és igazgatási, valamint az orvos- és egészségtudományi 

területek végzettjei jeleztek vissza munkanélküliségről.  

  

                                                           
1
 Központi Statisztikai Hivatal Gyorstájékoztató. Foglalkoztatottság és munkanélküliség. 2012. január 5. 

www.ksh.hu 
2
 Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Gyorstájékoztató. Foglalkoztatottság Létszám és kereset a 
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27. ábra: A munkanélküliek aránya képzési területi bontásban 

Százalékos megoszlás

 

N=19278 

A végzés éve alapján itt is a 2010-ben végzettek helyzete mutatkozik nehezebbnek. Ők a 8 százalék 

körüli átlagot meghaladó mértékben, 10,2 százalékban voltak munkanélküliek a megkérdezés 

időpontjában, míg a 2008-as végzett évfolyam körében mindössze 4,3 százalékot mértünk. 

A magát munkanélkülinek definiálók átlagosan 8,28 hónapja nem foglalkoztatottak és döntő 

többségük (94 százalékuk) aktívan keres munkát.  

 

6.2. A foglalkoztatás formái 

 

Mint fentebb láthattuk, a végzettek döntő többsége (74 százaléka) aktuális fő munkaerő-piaci 

státuszát tekintve alkalmazott. Nyilvánvaló, hogy a megkereséskor dolgozók aránya ennél magasabb, 

hiszen ide sorolhatók egyfelől a vállalkozók is, másfelől mindazok, akik jelzett fő státuszuk (GYES-

GYED-en lévők, tanulók) mellett dolgoznak is. Ez az arány 83,2 százalékos, s a megkeresés további 

szakaszaiban ezen az alapsokaságon vizsgálhattuk a végzett munka, a jövedelem, vagy az 

elégedettség alakulását.  

A foglalkoztatottak körében a többség, (79 százalék) állandó jellegű és határozatlan idejű 

munkaviszonnyal rendelkezik. A határozott idejű munkaviszonyban állók aránya 18 százalékos.  
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28. ábra: A munkaviszony formája 

A foglalkoztatottak körében, esetszám, százalék. 

 

N=16016 

 

A foglalkoztatás típusát tekintve a közalkalmazotti, köztisztviselői vagy kormánytisztviselői jogviszony 

az esetek 36 százalékában fordul elő. Az átlagnál lényegesen nagyobb arányt a pedagógusképzés, az 

orvos- és egészségtudományi, valamint a jogi és igazgatási képzési területek diplomásai között 

mértünk. Az e szakterületeken végzettek több mint fele helyezkedett el az előbbi típusú 

státuszokban.  

29. ábra: A foglalkoztatás típusa 

A foglalkoztatottak körében, esetszám, százalék. 

 

N=16006 
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30. ábra: A foglalkoztatás típusa képzési területenként 

A foglalkoztatottak körében, százalékos megoszlás. 

 

N=15511 

6.3. Illeszkedés 

 

A végzett munka s a felsőfokú tanulmányok illeszkedésének vizsgálata során több szempontot is 

figyelembe vettünk. Vizsgáltuk egyfelől a tanulmányok szakterülete és a munka közötti horizontális 

illeszkedést, másfelől pedig a tanulmányok szintje és a munka által igényelt végzettség-szint közötti 

vertikális egyezést, avagy annak hiányát. Mindemellett az illeszkedés egy tágabb értelmezéséhez 

igazodva arra is kitértünk, hogy a dolgozó végzettek milyen mértékben használják jelenlegi 

munkájukban a tanulmányaik alatt elsajátított tudást, megszerzett képességeket. E tekintetben a 

végzettek 10,9 százaléka értékelte úgy, hogy a felsőoktatásban általa megszerzett tudást, készségeket 

egyáltalán nem tudja hasznosítani a munkaerő-piacon.  

A fentebb definiált horizontális illeszkedés esetében a végzettek 21 százalékának esetében 

találkozhatunk „pályaelhagyással”, azzal a jelenséggel tehát, amikor a végzett munka egyáltalán nem 

illeszkedik a tanulmányok szakterületéhez. Ezzel a jelenséggel az átlagnál nagyobb arányban a 

bölcsészet- és társadalomtudomány, valamint a természettudomány és az agrárképzés végzettjei 

körében találkozhatunk.  
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31. ábra: A végzett munka illeszkedése a tanulmányok szakterületéhez 

Foglalkoztatottak körében, esetszám, százalék. 

 

N=15888 

32. ábra: A végzettség szintjének illeszkedése a munkához képzési területek szerint 

Foglalkoztatottak körében, százalékos megoszlás. 
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A vertikális illeszkedés (a munka megfelelése a tanulmányok szintjéhez) az esetek 18,5 százalékában 

egyértelműen sérül: a végzettek ekkora arányban nyilatkoztak úgy, hogy munkájuk nem igényel 

felsőfokú végzettséget.  
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Képzési területi bontásban ezzel a jelenséggel átlag feletti arányban találkozunk az agrár-, bölcsészet, 

művészet és társadalomtudomány végzettjei között, de a gazdaságtudományok területén is 20 

százalék fölötti arányt mutat a felsőfokú végzettséget nem igénylő munkát végzők aránya. 

33. ábra: Felsőfokú végzettséget nem igénylő munkát végzők aránya a végzettség képzési 

formája szerint 

Foglalkoztatottak körében, százalékos megoszlás. 

 

N=15431 

6.4. Mellékállás 

 

A munkaerőpiacon aktív végzettek 15,6 százaléka jelezte, hogy főállása mellett mellékállásban is 

dolgozik. Ez a jövedelem-kiegészítési forma fokozottan jellemzi a művészeti és sporttudományi 

területek frissdiplomásait. A végzettek visszajelzései szerint a mellékállás az esetek egynegyedében 

nem szakterületen végzett munkát jelent, s majd egyharmadában felsőfokú végzettséget sem igényel 

(illeszkedése tehát minkét szempontból rosszabb, mint a fő munkaviszonyokban végzett munkáké).  

34. ábra: A mellékállással rendelkezők aránya képzési területi bontásban 

Foglalkoztatottak körében, százalékos megoszlás.
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VII. Frissdiplomások jövedelme 

A frissdiplomás jövedelmek feltárása során a foglalkoztatottak körében a legutóbbi, jövedelmi 

szempontból átlagosnak tekinthető hónap havi nettó főállásból származó jövedelmének megadását 

kértük. Ezen önbevalláson alapuló adatok szerint a frissdiplomások átlagjövedelme 159.790 forint. A 

jövedelmi kérdést külön vizsgálva a nem külföldön dolgozók körében ennél alacsonyabb, 148.710 

forintos havi nettó átlagjövedelmeket mérhetünk. Összevetésként, a KSH által 2011-ben mért (2011. 

január-novemberi) átlag-jövedelmi adatok2 nemzetgazdasági szinten (a családi adókedvezmények 

nélkül) 140.00 forintos nettó havi keresetet mutatnak. Ezen belül a fizikai foglalkozásúaké 99.800 FT, 

a szellemi foglalkozásúaké 181.600 Ft volt. Egyfelől tehát a diploma (ezzel összefüggésben a szellemi 

munka) egyértelmű jövedelem-többletet jelent a munkaerő-piacon, másfelől a teljes népességre 

vonatkozó adatok tanúsága szerint a diplomás bérelőny idővel vélhetőleg fokozatosan nő.  

Az egyes végzett-csoportok esetében többnyire érdemes külön vizsgálni a teljes átlagjövedelem és a 

Magyarországon szerzett fizetési átlagok különbségét. Bár a külföldön dolgozók 5 százalék körüli 

aránya nem teszi lehetővé, hogy önmagában a külföldön munkát vállalók jövedelmének megoszlásait 

feltárjuk, leválasztásuk a teljes jövedelmi szintről abban mindenképpen informatív, hogy beszédesen 

rendezi át a kereseti sorrendeket. Képzési területi bontásban például jól látszik, hogy átlag feletti 

jövedelmeket a műszaki, az informatikai, a gazdaságtudományi és a jogi pályák végzettjei között 

mérhetünk. A hazai és a teljes jövedelmi átlagok összevetése azonban azt is mutatja, hogy két pálya – 

az orvos- és egészségtudományi, valamint az informatikai – külföldi munkavégzés esetén nagyon 

nagy jövedelem-többletet eredményez.  

35. ábra: Frissdiplomás havi nettó átlagjövedelmek képzési terület szerinti bontásban 

Önbevalláson alapuló összegek, havi nettó ezer Ft. 

 

N=13315; 12533 

                                                           
2
 Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Gyorstájékoztató. Foglalkoztatottság Létszám és kereset a 

nemzetgazdaságban. 2012. január 20. www.ksh.hu 
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Szakos bontásban vizsgálva mindezt jól látszik, hogy az informatikai, mérnöki és gazdasági szakokon 

végzettek hazai jövedelmüket tekintve is átlag feletti keresetekkel bírnak, amelyet a külföldi 

munkából származó bérek hozzászámítása jelentősen tovább növel. Az összjövedelmekre vonatkozó 

szórások nagysága azonban jól kiemeli, hogy az orvostudományi szakokon (akár osztatlanként, akár 

egyetemi képzésként rögzítette az intézmény) drámai különbségek vannak a magyarországi 

jövedelmek és a külföldi keresetekkel növelt átlagértékek között. Konkrétan, az adatok alapján egy 

kezdő orvos átlagosan 209 ezer forint körül keres, ám ha kizárólag a hazai fizetésekre szűkítjük a 

vizsgálatot, mindössze 117 ezer forintos átlagot kapunk (a táblázatban kiemelve).  

2. tábla: Az 1-3 éve végzettek havi nettó átlagjövedelme az 50 legnagyobb létszámú szakon 

A Magyarországon munkát vállalók illetve az összes végzett körében 

A végzettség szakja (képzési 
forma) 

Magyarországon dolgozó 
végzettek 

Összes végzett 

Átlag 
(ezer Ft) 

Szórás Esetszám 
Átlag 

(ezer Ft) 
Szórás Esetszám 

Műszaki informatikai (egyetemi) 264,13 101,944 120 301,41 172,053 132 

Villamosmérnöki (egyetemi) 242,83 65,208 74 280,17 148,997 82 

Gépészmérnöki (egyetemi) 207,75 58,029 106 256,01 150,692 124 

Villamosmérnöki (főiskolai) 206,09 89,791 94 213,52 100,359 100 

Műszaki menedzser (főiskolai) 196,70 124,072 106 196,70 124,072 106 

Gépészmérnöki (főiskolai) 194,72 81,853 88 197,13 92,556 95 

Műszaki menedzser (egyetemi) 194,71 77,338 67 209,99 104,903 71 

Gazdálkodási (egyetemi) 184,96 116,939 232 196,92 136,789 245 

Mérnök informatikus (BA/BSc) 175,46 95,485 138 197,32 141,038 149 

Villamosmérnöki (BA/BSc) 173,89 80,670 90 180,12 90,874 95 

Gépészmérnöki (BA/BSc) 171,85 102,015 101 173,62 103,217 105 

Közgazdász-gazdálkodási 
(egyetemi) 

168,63 69,022 188 177,97 93,959 198 

Jogász (egyetemi) 163,01 87,430 383 172,75 113,311 397 

Gazdálkodási (főiskolai) 162,62 78,032 310 167,06 86,454 319 

Pénzügyi (főiskolai) 162,58 63,770 119 164,38 65,755 120 

Kereskedelmi (főiskolai) 162,41 56,840 83 172,79 73,225 89 

Építőmérnöki (egyetemi) 162,31 44,287 87 198,95 134,994 98 

Személyügyi szervező (főiskolai) 157,41 74,886 93 161,64 77,070 96 

Kereskedelem és marketing 
(BA/BSc) 

156,95 108,208 103 159,22 107,303 108 

Kommunikáció (főiskolai) 156,85 81,964 70 165,19 99,752 76 

Pénzügy és számvitel (BA/BSc) 155,08 105,789 181 157,80 106,860 186 

Nemzetközi gazdálkodás (BA/BSc) 152,83 57,263 77 177,21 117,738 86 

Idegenforgalmi és szálloda 
(főiskolai) 

151,40 56,920 69 155,82 59,231 72 

Jogász (osztatlan) 150,06 88,883 185 151,61 90,411 188 

Gazdálkodási és menedzsment 
(BA/BSc) 

147,54 84,152 293 155,03 91,180 308 

Kommunikáció és médiatudomány 
(BA/BSc) 

145,62 110,731 76 151,15 110,952 86 

Német nyelv és irodalom (egyetemi) 141,19 69,190 82 148,83 75,605 92 

Gazdasági agrármérnöki (egyetemi) 140,25 49,411 79 158,12 123,330 83 

Ápoló (főiskolai) 136,02 89,445 76 141,19 92,069 79 
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Magyar nyelv és irodalom (egyetemi) 
134,74 112,102 163 148,11 131,885 175 

Angol nyelv és irodalom (egyetemi) 132,47 59,037 133 158,95 104,508 152 

Óvodapedagógus (BA/BSc) 132,02 161,923 90 132,22 158,705 94 

Szociológia (egyetemi) 128,98 50,458 83 142,13 87,363 88 

Művelődésszervező (főiskolai) 128,40 62,715 194 132,41 68,927 214 

Turizmus-vendéglátás (BA/BSc) 127,16 48,681 97 146,18 73,407 109 

Gyógypedagógia (főiskolai) 125,07 123,898 160 127,46 124,636 165 

Általános szociális munkás 
(főiskolai) 

118,25 93,135 83 125,54 91,833 106 

Történelem (egyetemi) 118,09 44,399 123 119,15 45,120 126 

Pszichológia (egyetemi) 117,82 37,385 102 135,86 113,096 109 

Általános orvos (osztatlan) 117,79 37,070 110 207,66 205,563 133 

Andragógia (BA/BSc) 116,59 61,774 89 125,43 78,092 99 

Általános orvostudományi 
(egyetemi) 

116,49 28,796 92 209,35 209,069 113 

Informatikus könyvtáros (főiskolai) 115,67 39,335 77 115,67 39,335 77 

Gyógypedagógia (BA/BSc) 114,46 85,391 132 114,63 85,061 133 

Szociálpedagógus (főiskolai) 112,16 32,443 184 117,12 55,170 190 

Tanító (BA/BSc) 110,38 102,680 76 111,33 100,926 80 

Szociális munka (BA/BSc) 109,48 34,056 101 109,04 34,214 103 

Tanító (főiskolai) 99,60 72,573 181 104,68 81,054 186 

Gyógytornász (főiskolai) 99,54 46,416 68 117,33 80,954 77 

Óvodapedagógus (főiskolai) 97,55 23,856 134 100,86 35,684 138 

 

Az egyes képzési formákon szerzett diplomák között mind a hazai, mind az összesített jövedelmi 

adatok a hagyományos egyetemi képzéseken végzettek bérelőnyét mutatják. Gondolnunk kell 

azonban itt arra, hogy e képzési forma végzettjei nagyobb arányban kerülnek ki a 2008-as végzett 

évfolyamból, s a munkaerő-piacon eltöltött két évvel hosszabb idő – mint majd látni fogjuk - 

pozitívan hat a jövedelmekre. Úgy tűnik, hogy a 148 ezres hazai jövedelmi átlaghoz képest ezen kívül 

az MA/MSc és osztatlan képzések végzettjei is kedvezőbb keresettel rendelkeznek. A legalacsonyabb 

átlagkereseteket a BA/BSc-végzettek körében mértük, amelyek (nyilván itt is számolnunk kell az idő-

eltolódás hatásával) nem érik el a főiskolai diplomához társuló kereseti szinteket.  

36. ábra: Frissdiplomás havi nettó átlagjövedelmek képzési szint szerinti bontásban 

Önbevalláson alapuló összegek, havi nettó ezer Ft. 

N=13311; 12529 
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A munkaerő-piaci részvétel időtartama úgyszintén fontos tényező a jövedelmek alakulásában. A 

2008-ban diplomázók (akik két évvel többet tölthettek a munka világában, diplomásként) átlagosan 

majd 20.000 forinttal keresnek többet frissebben kilépett társaiknál.  

37. ábra: Frissdiplomás havi nettó átlagjövedelmek a végzettség éve szerinti bontásban 

Önbevalláson alapuló összegek, havi nettó ezer Ft. 

 

N=13212; 12438 

Ugyancsak számíthat a munkaerőpiacon eltöltött idő hatása a jövedelmekre, hiszen a kereseti átlagok 

épp azon tagozatok (távoktatás, nappali, esti) végzettjei körében magasabbak, akik már a 

felsőoktatási évek alatt is többnyire dolgoztak. 

38. ábra: Frissdiplomás havi nettó átlagjövedelmek a tanulmányok munkarendje szerinti 

bontásban 

Önbevalláson alapuló összegek, havi nettó ezer Ft. 

 

N=13666; 12870 
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A havi nettó bérjövedelem alakulása a foglalkoztatott beosztása szerint szinte tökéletesen illeszkedik 

a hierarchikusság lépcsőfokaihoz. A magasabb munkahelyi pozíció tehát mérhető bérelőnnyel jár.  

39. ábra: Frissdiplomás havi nettó átlagjövedelmek a foglalkoztatottak beosztása szerinti 

bontásban 

Önbevalláson alapuló összegek, havi nettó ezer Ft. 

 

N=12323; 11627 

A jövedelmek ágazati megoszlásának elemzése során egyfelől arra kell tekintettel lennünk, hogy e 

kategorizálás a hivatalos (KSH által alkalmazott) keretekhez illeszkedik, s megoszlása a válaszadók 

(gyakran problémás) önbesorolásán alapul. A kérdőívben az önbesorolási nehézségeket példák 

megadásával igyekeztünk enyhíteni, de még így is 9 százalék körül alakult az „egyéb”, tehát a 

válaszadó által nem besorolhatónak érzett válaszok aránya. A másik kiemelendő szempont, hogy az 

ágazat esetében mindig a foglalkoztató profiljának megadását kérjük – így természetes, hogy a cég 

ágazata nem feltétlenül fedi le a válaszadó által végzett munka ágazati jellegét (pl. adminisztratív, 

vagy szolgáltató munka egy ipari termelő, feldolgozó cégnél). Az adatok ettől függetlenül jól 

elkülöníthető képet adnak az egyes gazdasági szektorokban jellemző frissdiplomás jövedelmekről. A 

különböző ágazatokban mért jövedelmek alakulása azt mutatja, hogy a legjobban fizető gazdasági 

szektorok az információ-kommunikáció, a pénzügyi-biztosítási tevékenység, a villamosenergia, a gáz-, 

gőzellátás, a légkondicionálás. Jóval átlag feletti jövedelmeket mutat a szállítás-raktározás, a 

feldolgozóipar, a szakmai, tudományos, műszaki tevékenységek is. Az egészségügy, művészet és 

oktatás területén a legalacsonyabbak az átlagkeresetek. Ágazati bontásban érdemes külön 

kiemelnünk a szálláshely-szolgáltatást, amelyről eddig – képzésként a gazdaságtudományok képzési 

területbe olvadva – nem mutatkozott meg a hazai jövedelmi szintek jelentős eltérése a teljes, 

külföldön szerzett jövedelmeket is magába foglaló átlaggal szemben.  
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40. ábra: Frissdiplomás havi nettó átlagjövedelmek a foglalkoztatottak ágazata szerinti 

bontásban 

Önbevalláson alapuló összegek, havi nettó ezer Ft. 

 

N=13497; 12721 
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A Magyarországon foglalkoztatottak esetében a foglalkoztató tulajdonviszonyai szerinti 

átlagjövedelmek a magánszféra vállalatainál dolgozó frissdiplomások bérelőnyét mutatják.  

41. ábra: Frissdiplomás havi nettó átlagjövedelmek a munkáltató tulajdonviszonya szerinti 

bontásban 1.  

A Magyarországon foglalkoztatottak körében, önbevalláson alapuló összegek, havi nettó ezer Ft. 

 

N=12813 

Az állami szférában foglalkoztatottak esetében még részletesebben azt is láthatjuk, hogy a 

köztisztviselői, közalkalmazotti, kormánytisztviselői jogviszony alacsonyabb átlagfizetéssel jár, mint az 

állami, vagy önkormányzati szféra vállalatainál létesített munkaviszony.  

42. ábra: Frissdiplomás havi nettó átlagjövedelmek a foglalkoztatottak beosztása szerinti 

bontásban 

A Magyarországon foglalkoztatottak körében, önbevalláson alapuló összegek, havi nettó ezer Ft. 

 

N=12867 

A magánszférában mért, a közszféránál lényegesen magasabb átlagjövedelmek közti eltérések 

tovább szélesednek, amennyiben a munkáltató hazai, avagy külföldi tulajdonviszonyát vizsgáljuk. A 

Magyarországon foglalkoztatott frissdiplomások a teljes mértékben külföldi tulajdonú cégeknél 

átlagosan 66 ezer forinttal (!) keresnek többet, mint a teljesen magyar tulajdonú foglalkoztatók 

munkavállalói (nyilvánvalóan az állami alkalmazók teljes köre ide sorolódik).  
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43. ábra: Frissdiplomás havi nettó átlagjövedelmek a munkáltató tulajdonviszonya szerinti 

bontásban 2. 

A Magyarországon foglalkoztatottak körében, önbevalláson alapuló összegek, havi nettó ezer Ft. 

 

N=12780 

Jól látszik a jövedelmi lépcső a vállalati létszám esetében is. Jellemzően (az önfoglalkoztatást kivéve) 

az átlagos jövedelmi szintek a vállalatmérettel párhuzamosan növekednek.  

44. ábra: Frissdiplomás havi nettó átlagjövedelmek a munkáltató foglalkoztatott-létszáma 

szerinti bontásban 

A Magyarországon foglalkoztatottak körében, önbevalláson alapuló összegek, havi nettó ezer Ft. 

 

N=12828 

Az egyéni befektetések későbbi fizetésre gyakorolt hatásának vizsgálata során a diplomázást 

megelőző külföldi tanulmányokat, valamint a munkaerő-piaci gyakorlatot emeltük be az elemzésbe. 

Előbbi szempont – a külföldi tanulmányok – esetében jól látszik a későbbi keresetre gyakorolt 

egyértelműen pozitív hatás, amely a Magyarországon foglalkoztatottak körében is 20 ezer forintos 

átlagjövedelem-növekedésben nyilvánul meg. (Természetesen itt sem tiszta hatásról van szó. 

Mindezt számos egyéb háttértényező, pl. szakterületi, demográfiai struktúrák is befolyásolják.)  
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45. ábra: Frissdiplomás havi nettó átlagjövedelmek a végzettséget megelőző külföldi 

tanulmányok szerinti bontásban 

Önbevalláson alapuló összegek, havi nettó ezer Ft. 

 

N=13658; 12862 

A másik, tanulmányok alatti befektetésként értelmezhető tevékenység a szakmai munkavégzés, 

tapasztalatszerzés már a diploma előtti időszakban. Nyilvánvaló, hogy itt is több tényező mosódik 

össze (pl. életkor, munkarend, képzési szint különbségei) de a jövedelmi átlagokból jól látszik a 

szakmai munkatapasztalat szerepe a frissdiplomás jövedelmek alakulásában.  

46. ábra: Frissdiplomás havi nettó átlagjövedelmek a végzettséget megelőző szakmai 

munkatapasztalat szerinti bontásban 

A Magyarországon foglalkoztatottak körében, önbevalláson alapuló összegek, havi nettó ezer Ft. 

 

N=12800 

A diplomázás előtti „befektetések” területe mellett szükséges kitérnünk az olyan nem módosítható 

adottságok jövedelem-alakító szerepére is, mint a nemek közötti eltérések, vagy a származási háttér 

meghatározó szerepe.  

A Magyarországon foglalkoztatottak körében a nők és férfiak között mért jövedelmi különbségek 

mértéke drámaian nagy, meghaladja a 40 ezer (!) forintot. E mögött is feltételezhetünk 

természetesen strukturális, pl. képzési területi hatásokat, de ha ebben a bontásban vizsgáljuk is az 

adatokat, a két nem átlagjövedelme közti különbség nem tűnik el, esetleg csak mértéke mutat némi 

csökkenést (például a művészet, pedagógia, bölcsészet- vagy társadalomtudomány területein).  
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47. ábra: Frissdiplomás havi nettó átlagjövedelmek nemek szerinti bontásban 

A Magyarországon foglalkoztatottak körében, önbevalláson alapuló összegek, havi nettó ezer Ft. 

 

N=13635 

48. ábra: Frissdiplomás havi nettó átlagjövedelmek nemek szerinti bontásban, az egyes képzési 

területeken 

A Magyarországon foglalkoztatottak körében, önbevalláson alapuló összegek, havi nettó ezer Ft. 

 

N=11739 
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Szintén differenciáló erőnek tűnik a jövedelmi adatok alakulására a szülők legmagasabb iskolai 

végzettsége. Minél képzettebb a szülő, annál nagyobb átlagjövedelmet jelzett vissza a frissdiplomás. 

E rendezett „hierarchia” a mögöttes tartalom figyelembe vételével egyáltalán nem mondható pozitív, 

vagy bíztató képnek.  

49. ábra: Frissdiplomás havi nettó átlagjövedelmek a szülők legmagasabb iskolai végzettsége 

szerinti bontásban 

A Magyarországon foglalkoztatottak körében, önbevalláson alapuló összegek, havi nettó ezer Ft. 

 

N=12805; 12785 
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VIII. Elégedettség 

A frissdiplomás visszajelzések talán leginkább szubjektív területe a munkával való elégedettség 

alakulása. Évről-évre látható tendencia, hogy a végzettek legkevésbé a jövedelmükkel és karrier-

lehetőségeikkel, leginkább pedig munkájuk tartalmával és személyi körülményeivel elégedettek. Ez 

mind az egyes aspektusok értékelésére adható átlagpontok összevetéséből, mind a teljesen 

elégedetlenek arányát vizsgálva jól látszik.  

50. ábra: Elégedettség a végzett munka egyes aspektusaival 

A foglalkoztatottak körében,1-4-ig adható pontszámok átlagai. 

 

51. ábra: A munka egyes aspektusaival teljesen elégedetlenek aránya 

A foglalkoztatottak körében, az 1-4-ig tartó értékelő skálán az 1-es (teljes mértékben elégedetlen) 

értéket választók aránya. 
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