
PAPSZT MIKLÓS

Felsôoktatási hallgatók jövedelmi várakozásai 

A tanulmány a diplomával járó bérelőnyhöz fűződő várakozások nemzetközi és hazai kutatásainak feltér-
képezésére vállalkozik, az ezek által feltárt főbb vonatkozásokat hazai adatok fényében is vizsgálja. A diplo-
más foglalkoztatáshoz kapcsolódó jövedelmi elvárások és az ezeket befolyásoló háttértényezők (mint a csa-
ládi háttér, a felsőoktatásban eltöltött évek száma, a nemi vagy a szakterületi különbségek) hazai és nem-
zetközi szakmai irodalmának feltárása az elméleti keretét adja tehát a jelenlegi magyarországi felsőoktatási 
hallgatók fi zetési elvárásaira és helyzetértékelésére fókuszáló empirikus elemzésnek. A vizsgálati eredmé-
nyek az Educatio Nonprofi t Kft. által végzett „Hallgatói motivációs kutatás 2009” adatain alapulnak. 

A diploma továbbra is az anyagi előnyszerzés egyik releváns eszköze. A diplomás túlkínálattal foglal-
kozó gazdag irodalom mellett (Kertesi–Köllő 2005, 2006, Galasi 2004, 2007, Gábor R. 2008) a téma 
elemzői egyetértenek abban, hogy a diploma önmagában is bérelőnyt jelent, függetlenül attól, hogy a 
végzettségnek megfelelő vagy attól lényegesen eltérő területen helyezkedik el a munkavállaló. 

Amint Galasi (Galasi 2004) kimutatta, a végzettségnek megfelelő beosztásban diplomával ma-
gasabb jövedelmet lehet elérni, mint azonos végzettséggel, de a szakmától eltérő beosztásban. A fel-
sőfokú végzettség bérelőnye ugyanakkor ebben az elsőre kedvezőtlennek tűnő esetben (túlképzett 
foglalkoztatás) is érvényesül, hiszen azonos beosztásban a diplomával rendelkező pályakezdőnek 
magasabb a bére, mint a középfokú végzettséggel rendelkező kollégájának. A diplomás túlképzéssel 
kapcsolatos tanulmányukban Kertesi–Köllő (2001, 2006) szerint a felsőoktatási expanzió a munka-
erőpiac keresleti oldalának átstrukturálódása mellett ment végbe, ami az ezredfordulót megelőző-
en keresettöbbletet eredményezett a diplomások esetében, majd 2000-től fokozatosan visszaesett a 
frissdiplomások kereseti előnye. Az ezredfordulót megelőző vizsgálatokban a diplomások kerese-
ti növekedését a külföldi cégek növekvő hazai piaci reprezentációjával, valamint a külföldi cégek 
fi atal munkaerő-felhasználási gyakorlatával magyarázták (Kertesi–Köllő 2001, 15). A diplomás túl-
képzés veszélyeire hívja fel a fi gyelmet Berde (Berde 2005, 3). A szerző  szerint a felsőoktatási ex-
panzió és a kétszintű képzés a magasabb fokozatot (Master) szerzők relatív előnyének növekedé-
sét eredményezi, ugyanakkor az egyre több diplomás munkavállaló a fokozat értékének folyamatos 
csökkenését okozza. A foglalkozási képzettségigény megnövekedése és a diplomások bekerülése az 
irodai-ügyviteli álláshelyekre egy stabil korösszetételű foglalkozási szerkezetben történt, ami a bé-
rek emelkedése mellett az érettségizett munkaerő kiszorulásával járt. Az ügyviteli-irodai munká-
ra alkalmazott diplomásoknak bár magasabb bért fi zettek, a jobb kommunikációs készség, nyelvis-
meret mégis egyaránt növelte irántuk a keresletet. Ezzel együtt az újonnan létrejövő állások jelentős 
része (fele) a diplomás foglalkozásokban jött létre (Kertesi–Köllő 2006,  220).

Galasi (Galasi 2006, 453) tanulmányában arról ír, hogy a diplomás munkavállalók számának 
emelkedése mellett jelenlévő bérprémiumot a keresleti és kínálati oldal igényei közötti eltérések 
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okozták (ugyanerre a következtetésre jutott Kertesi–Köllő 2001, 11). Az Állami Foglalkoztatási 
Szolgálat adatai alapján arra az eredményre jutott, hogy a végzett munkához képest a túlképzett 
(adott foglalkozási terület modális iskolai éveinél magasabb) munkavállaló bérhozama pozitív, te-
hát az iskolai végzettség ebben az esetben is megtérül (Galasi 2004a, 461). A diplomások bérelőnyét 
elsősorban a vállalatok személyzeti politikájának és az állások újradefi niálásának eredőjeként mu-
tatta be Galasi (Galasi 2004b, 13), amikor a munkaerőpiac és a felsőoktatásból való kibocsátás il-
leszkedési mechanizmusát elemezve arra a következtetésre jutott, hogy a felsőfokú végzettségűek 
magas száma és a meglévő munkahelyek egymáshoz illeszkedése tulajdonképpen egy átsorolási je-
lenség eredménye. Ez azt jelenti, hogy egyre több állásban fi zetnek érezhető bérprémiumot a felső-
fokú végzettséget szerzett munkavállalóknak, azaz az általuk betöltött vagy betöltetni kívánt po-
zíciók közül egyre többet tekintenek felsőfokú végzettséget igénylőnek (Galasi–Varga 2005, 25, 43, 
Galasi 2004b, 13). A folyamatosan növekvő létszámú diplomások magasabb jövedelmét tehát egy-
részt a képzett munkaerő iránti kereslet bővülése, másrészt az új állások diplomacentrikus domi-
nanciája, valamint az egyes ágazati sajátosságok egyaránt pozitívan befolyásolták. A diplomás cso-
portokon belüli eltérésekre (Galasi–Varga 2005, 87) vonatkozik az az újszerű megállapítás, hogy az 
iskolai végzettség mellett a felhalmozott gyakorlati idő nem befolyásolja a pályakezdők keresetének 
alakulását, mint ahogyan a fi nanszírozási forma (államilag támogatott vagy költségtérítéses) sincs 
szignifi káns hatással a kezdő bérekre. A friss diplomások bérigényében sem jelenik meg a megszer-
zett gyakorlati idő hatása a kezdő fi zetések, fi zetési elvárások meghatározásakor – derült ki Berde 
kutatásából (Berde 2005, 8). A keresetingadozások az iskolai végzettség növekedésével egyre maga-
sabbak, a két nem között a diplomás nők esetében a legnagyobb az ingadozás, vagyis az ő kereseti 
életútjukban van a diplomának a legnagyobb haszna (Gábor R. 2008, 17). 

Carvajal és szerzőtársai (Carvajal et al. 2000, 7) frissen végzett és felsőéves hallgatók megkér-
dezésén alapuló vizsgálata kimutatta, hogy a fi zetési elvárások jelentősen eltérnek a munkaerő-
piaci realitásoktól. Ezzel együtt is a felsőéves hallgatók sokkal pontosabb képpel rendelkeznek a 
munka világáról, mint fi atalabb diáktársaik. A férfi  válaszadók szignifi kánsan magasabb fi zetési el-
várásaikról számoltak be, mint a női válaszadók, ami a munkaerőpiacon jelen lévő frissen végzett 
hallgatók által visszajelzett nemi jövedelemeltérésekkel összhangban áll. Ennek indokát Carvajal 
egyrészt munkaerő-piaci – valós vagy vélt – tapasztalatokban, valamint az elképzelt karrierkilátá-
sokhoz való igazodásban, illetve eltérő szocializációs mintákban látja (Carvajal 2000, 233). A fi ze-
tési elvárások közötti eltéréseket a valós fi zetési különbségek 40%-kal meghaladják, ami a munka 
világában megjelenő férfi ak és nők közötti bérkülönbségek nagyságrendjének téves megítéléséből 
(alulbecsléséből) ered. A hallgatói elképzelések irrealitását tovább árnyalta az a kutatási eredmény, 
hogy a megkérdezettek több mint 40%-a menedzseri pozícióban képzeli el jövőjét, ami a piacon fel-
kínált ilyen jellegű állások számát messze felülmúlja. Az említettekkel ellentétben ugyanakkor je-
lentősen alulbecsülték a munkaidő hatását a jövedelmekre, hiszen a munkaidő 10%-os növekedésé-
hez mindösszesen 2%-os bértöbbletet vártak, míg a frissen végzettek adatai alapján ez a növekmény 
6%. Az életkor és a nagyvállalatok hatását a jövedelmekre szintén alulbecsülték a megkérdezettek, 
a magasabb életkorhoz ötször nagyobb jövedelemről adtak számot, mint amennyi a valóságban 
realizálható. A nagyvállalatoknál munkába állni szándékozók a többiekhez képest magasabb jö-
vedelmeket vártak, de a nagyvállalatoknál elhelyezkedett végzettek közel ugyanannyival kevesebb 
bért említettek, mint más diplomások (Carvajal 2000, 234–236).

Finnie és Frenette (Finnie–Frenette 2003) egy kanadai nemzeti diplomásokat érintő kutatás és 
pályakövetés adatai alapján longitudinális vizsgálatban azt tapasztalták, hogy az oktatásban dol-
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gozó diplomások relatív jövedelmi szintjüket a kezdeti átlagos jövedelemi szinthez képest az 5. év 
végére az átlag alattinak tartották. Mások, akik az egészségügyben dolgoztak, egy nagyon magas 
relatív jövedelmi szintről (végzést követő második évhez képest) egy közepesen magas szintre csök-
kenésről számoltak be a végzést követő ötödik évben. Először magas, majd alacsony jövedelmi pro-
fi lt fi gyeltek meg a fent említett két csoport esetében, amelyeket a költségvetési, illetve félig költség-
vetési szektort jellemző egységes alkalmazási típusok hatásaként értelmeztek. Velük ellentétben a 
bölcsészettudományi és művészeti végzettségűek növekedést tapasztaltak keresetük szintjében, de 
ezzel együtt is a legalacsonyabb bérről adtak számot. A növekedés egy relatív értelemben kedve-
zőtlenebb pozícióból kevésbé kedvezőtlenre való módosulást jelentett, de ezzel együtt sem javult 
jelentősen helyzetük a többi foglalkozási típushoz képest a megadott szubjektív jövedelemértékelé-
sekben (Finnie–Frenette 2003, 190).

A családi háttér hatása
Smith és Powell (1990,  205) felsőéves egyetemistákkal végzett vizsgálata során a jövedelmi elvárá-
sokkal kapcsolatban úgy találta, hogy az apa iskolai végzettsége hatással van a válaszadó jövedel-
mi elvárásaira. Kutatásuk szerint ugyanis az azonos családi bevételi kategóriába tartozó, alacsony 
iskolai végzettségű szülők gyermekei magasabb jövedelmi elvárásokkal rendelkeztek, mint maga-
sabb iskolai végzettségű szülőktől származó társaik. Smith és Powell vizsgálatához hasonló kutatást 
végzett Brunello (Brunello et al. 2004) tíz európai ország közgazdasági és üzleti képzésben részt ve-
vő hallgatói között. Brunello szerint a magasabb iskolai végzettségű szülők gyermekeinél magasabb 
a majdani, várt jövedelem, hiszen a diák magasabb kognitív képességekkel rendelkezik, és a család 
iskolázottságának következtében létrejövő előnyösebb kapcsolati rendszer nagyobb önbizalmat és 
magasabb jövedelmi elvárást eredményez (Brunello 2004, 1120). A diplomás kezdő fi zetésre vonat-
kozóan a szülők közül a diplomával rendelkező anya hatását sikerült kimutatni, míg az apa hatása 
statisztikai értelemben nem volt igazolható. A munkaerőpiacra való kilépéskor elvárt jövedelem-
ben mintegy +4%-os szignifi káns eltérést tapasztaltak a diplomás anyák gyermekeinél. (A képzé-
si terület szerint bontva az adatokat nem találtak különbséget Brunellóék, de feltételezhető, hogy a 
hallgató képzési területe szerint jelentős eltérésekre lehet számítani a kezdő fi zetések nagyságát il-
letően.) Smith és Powell, valamint Brunello egyaránt a családi háttér és a kereseti elvárások közötti 
kapcsolatot vizsgálták, mégis egymástól eltérő eredményre jutottak. A szerzőpáros szerint (Smith 
és Powell) az alacsonyabb iskolai végzettségűek válaszaikban magasabb fi zetést várnak munká-
jukért, míg Brunello éppen ellenkezőleg, alacsonyabb várt kezdő fi zetésről ad számot. A szakiro-
dalom nem egységes ebben a kérdésben, hiszen a Smith és Powell kutatásaival összhangban Betts 
(1994, 37) vizsgálatában is arra a következtetésre jutott, hogy az alacsonyabb jövedelmű családok 
gyermekeinek az elvárásai is alacsonyabbak (Betts 1994, 37).

A vitát nem oldja fel, inkább kiterjeszti Rouse (2004), amikor az alacsony és magas bevétellel 
rendelkező családok gyermekeinek jövedelmi elvárásai közötti elenyésző különbségről ír. Rouse 
(2004, 1299) szerint sokkal inkább arról van szó, hogy aki magasabb jövedelmet szeretne elérni, 
az felsőfokú képzésre jelentkezik. Ennek értelmében a felsőoktatásban résztvevők között már azért 
sem található jelentős eltérés, mert a törésvonal nem az egyetemisták, főiskolások jövedelmi helyze-
te mentén húzódik, hanem az egyetemre, főiskolára jelentkezők és nem jelentkezők között.
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A felsôoktatásban eltöltött évek száma
Brunello az általa végzett felmérésben az egyetemen eltöltött évek száma és a jövedelmi elvárások 
között szignifi káns kapcsolatot mutatott ki. Eredményei alapján az alacsonyabb évfolyamba járók 
magasabb elvárt jövedelmet reméltek, mint a felsőbb évesek. Ugyanezt az összefüggést erősítette 
az egyetemen eltöltött idő is, ami szintén fordított arányban áll a jövedelmi várakozás nagyságával 
(Brunello et al. 2004, 1128). Az egyetemi évek során ugyanis, érvel Brunello, egyfajta tanulási hatás 
fi gyelhető meg, amely által a hallgatóban mindegyre reálisabb kép alakul ki a jövőbeli fi zetési el-
várásokkal kapcsolatban (Brunello 2004, 1128). Burnello kutatási beszámolójában nem tér ki arra, 
hogy a tanulás formális vagy informális úton megy végbe. Betts (1995, 28) is hasonló összefüggés-
re mutat rá: ha ez az információ (tanulás) nem a diákok kifejezetten szándékos információgyűjté-
sén alapszik a munkaerőpiacról, hanem informális csatornákon át barátoktól, szakos társaktól vagy 
másoktól, akkor a felsőbb évesek automatikusan előnyben vannak az elsősökkel szemben. Az elsős 
és felsőbb évfolyamos diákok közötti eltérés leginkább az utolsó évre tehető, vagyis a munkaerő-pi-
aci viszonyok felmérése közvetlenül a végzést megelőző utolsó évben történik (Betts 1995, 49).

Jövedelmi elvárások nemi differenciáltsága
A nők alacsonyabb jövedelmi elvárása mögött a „realitások” ismerete vagy felismerése húzódik. 
A házasság növeli ugyanis a férfi ak kereseti előnyét, míg a szülővé válás a munkaerő-piaci pozíci-
ót és a nők jövedelmét csökkenti (Waite–Haggstrom–Kanouse 1986, 65). Ez a csökkenés azonban 
Polaschek szerint abból is adódik, hogy az édesanyák a szülést követően inkább olyan munkát vá-
lasztanak, amely kevesebbet fi zet ugyan, de összeegyeztethető a gyermekneveléssel (kevesebb mun-
kaóra). (Hivatkozik rá Waite–Haggstorm–Kanouse 1986, 46) Blau és Ferber ugyanakkor a kezdő fi -
zetéseknél nem talált a két nem között statisztikailag kimutatható különbséget, de az idősebb kor-
osztályban (10–20 éves időtartamra való becslés) vonatkozóan már jelentős eltérést talált a nők és 
férfi ak jövedelmi várakozásaival kapcsolatban (Blau–Ferber 1990,  599). Az eltérés okaként pedig 
a karrier töredezettségét, vagyis a munkából való kiesést említi: anyaság, társadalmi nyomás, nem 
kielégítő gyermekellátó-rendszer. Blau és Ferber érveit némileg gyengíti Waite és társainak ered-
ménye, ők ugyanis azt találták, hogy az első gyermek megszületése az apák karrierelképzeléseire is 
hatással van. Vizsgálatuk szerint a fi atal, általában első gyermeket nevelő apák a születést követő 
időkben kevesebb fi gyelmet fordítanak munkahelyi előmenetelükre (Waite–Haggstorm–Kanouse 
1986, 43). Smith és Powell további érdekes eredménye (Smith–Powell 1990), hogy a jövedelmi elvá-
rások közötti nemi eltérésekben aszerint is különbségek vannak, hogy kire vonatkozik a kérdés. Azt 
találták ugyanis, hogy amennyiben általánosságban kell megadni egy diplomával rendelkezőnek a 
jövedelmi igényeit, akkor a nők és férfi ak közel azonos becslést adtak. Ellenben, ha ugyanez a kér-
dés a kérdezett saját maga által elvárt jövedelmére vonatkozott, akkor viszont a férfi ak nagyobb jö-
vedelemről számoltak be, mint tették a női válaszadók. Smith és Powell szerint ennek oka a férfi ak 
nagyobb magabiztosságában keresendő (Smith–Powell 1990).

Szakterületi különbségek
Az egyes szakterületek közötti eltérésekre hívja fel a fi gyelmet Taylor tanulmánya, amelyben termé-
szettudományi és (mezőgazdasági, agrár) mérnöki, valamint társadalomtudományi végzettséggel 
rendelkezők fi zetési elvárásait vizsgálta (Taylor 2007, 180). A kérdőívben arra a legalacsonyabb ösz-
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szegre kérdezett rá, amelyet elfogadhatónak tartanak a megkérdezettek. A válaszadók 51%-a 40 000 
$ vagy ennél alacsonyabb kezdő fi zetési minimumot jelölt meg. A környezetmérnökök, agrármér-
nökök és geológusok rendelkeztek a legmagasabb fi zetési igényekkel (50 000 $ minimum fi zetést a 
felénél is többen jelöltek meg), míg más tudományok hallgatói, mint például a biológia, társadalom-
tudomány, erdészet visszafogottabb kereseti igényeket jelöltek meg (például a biológusok majdnem 
kétharmada 40 000 $ vagy ennél alacsonyabb jövedelmet). A tanulmány tartalmának lényege még-
sem az eltérések összegszerűségében rejlik, sokkal inkább abban a gondolatban, hogy az egyes tudo-
mányterületeket is érdemes fi gyelembe venni az elemzések során. Betts (1995, 38) a fenti összefüg-
géssel kapcsolatban korábban azt találta, hogy a nagyobb tudományterületek között nem volt egy-
értelmű kapcsolat, ugyanakkor a saját szakterületre vonatkozóan szignifi kánsan magasabb kezdő 
fi zetést jelöltek a válaszadók. Betts szerint ennek oka lehet egyrészt, hogy az adott területen ponto-
sabb ismeretekkel rendelkeznek a megkérdezettek, illetve az is valószínű, hogy éppen a jövedelmek 
felülbecslése az, ami a választásnál szerepet játszott. Végül azonban arra a következtetésre jut, hogy 
nem a saját szakterület jövedelmeinek túlértékeléséről, hanem sokkal inkább a többi terület alábecs-
léséről.

Fizetési elvárások hazai alakulása

A magyarországi hallgatók jövedelmi elvárásainak feltérképezéséhez az Educatio Társadalmi Szol-
gáltató Nonprofi t Kft . által végzett Hallgatói motivációs kutatás 2009 adatait dolgoztuk fel(1). A fi -
zetési elvárás a fi atalok társadalmi státuszának egyfajta jelzőszáma. A jövedelem olyan mérőszám 
a társadalom tagjai számára, amely dominánsan meghatározza az egyének pozíciójáról alkotott vé-
leményét (Coleman and Rainwater 1978). A fi zetési elvárások meghatározzák a továbbtanulási esé-
lyeket (Galasi–Varga 2005, 69), amennyiben pedig az elvárások és a realitások egymástól távol es-
nek, akkor a továbbtanulás mint racionális döntés megkérdőjeleződik, és sikertelenség, csalódott-
ság érzése követheti (Carvajal 2000, 230). Mindemellett ezen várakozások a képzési megtérülés kal-
kulációjának is tekinthetők, de a szektorok (versenyszféra, költségvetési szféra stb.) sajátosságainak 
fi gyelembevételével értelmezhetők. Hiszen a versenyszférában elhelyezkedők magasabb jövedelem 
mellett nagyobb munkaerő-piaci fl uktuációra számíthatnak, míg a költségvetési területet választók 
alacsonyabb kereseti lehetőség mellett biztosabb munkahelyre.

Iskolai végzettség hatása
A kereseti kimutatások szerint a magasabb iskolai végzettség többnyire magasabb jövedelmet je-
lent a munkavállaló számára. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat(2) 2009-es adatai alapján a gim-
náziumi végzettséghez képest háromszor (2,7) magasabb jövedelmet jelent az egyetemi végzettség, 
míg a szakközépiskolai végzettséghez képest a főiskolai diploma is kétszeres (2,1) jövedelemnöve-
kedést eredményez.

(1) A kutatás a TÁMOP 4.1.3 projekt keretében valósult meg. A vizsgálati populációt az államilag elismert felsőoktatási intéz-

mények nappali alap- és osztatlan képzésben részt vevő hallgatói alkották, mintegy 8000 fő.

(2) Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet, Állami Foglalkoztatási Szolgálat: rövid távú 

munkaerő-piaci prognózis, adatfelvétel 2009. október
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1. ábra.  Iskolai végzettség szerinti havi bruttó kereseti átlagok (2009) 

Forrás: ÁFSZ

A hallgatói motivációs vizsgálat kérdőívében a tanult szakmában elvárt jövedelemre és a megfele-
lő jövedelemre egyaránt rákérdeztünk. A kérdéseink magyarországi munkahelyekre és havi java-
dalmazás mellett a nettó bérek nagyságára kérdeztek rá. A kezdő fi zetésekre vonatkozóan a diplo-
más kezdő átlagkereset 135 000 Ft és 137 000 Ft között mozog (95%-os valószínűségi szinten), ezzel 
szemben a megfelelő nettó átlagfi zetés 186 000 Ft és 190 000 Ft között helyezkedik el (95%-os való-
színűségi szinten). A jövedelmi elvárások tehát jelentősen eltérnek a szakmában várható fi zetések-
től, hiszen havi szinten nettó 50 000 Ft különbség van a két jövedelem között. Az átlagok közötti el-
téréseket a következő ábra szemlélteti. 

2. ábra. Kereseti elvárások és eltérések

Forrás: Hallgatói motivációs kutatás 2009 – Educatio Nonprofit Kf t. Felsôok tatási Mûhely

20 000 Ft

40 000 Ft

60 000 Ft

80 000 Ft

100 000 Ft

120 000 Ft

140 000 Ft

160 000 Ft

180 000 Ft

200 000 Ft

0 Ft
kezdô kereset megfelelô kereset dif ferencia

136 438 Ft

51 410 Ft

187 847 Ft

600 000 Ft

500 000 Ft

400 000 Ft

300 000 Ft

200 000 Ft

100 000 Ft

0 Ft
szakközép

52
5 

44
4 

Ft

38
0 

44
0 

Ft

19
5 

27
1 

Ft

18
3 

96
8 

Ft

fôiskolagimnázium egyetem

FEMU_2010-3_teljes.indd   58FEMU_2010-3_teljes.indd   58 2011.02.11.   9:59:102011.02.11.   9:59:10



FELSÔOKTATÁSI  MÛHELY 59

Eltérések nemek szerint
A nemek szerinti kereseti különbségekre jellemző, hogy eltérő mértékben ugyan, de az állami–
nonprofi t–versenyszféra mindegyikében megjelenik, és a férfi  munkavállalók általában magasabb 
fi zetéssel rendelkeznek. A diplomás nők és férfi ak keresete közötti eltérés ágazatonként változó, 
alább a nemzetgazdaságra vonatkozó adatokat közöljük. Látható, hogy a főiskolai diplomával ren-
delkező nők csupán 68%-át keresik a férfi ak jövedelmének. Ennél magasabb, 75%-os arányt érnek 
el az egyetemet végzett nők.

1. táblázat. Kereseti átlagok iskolai végzettség és nemek szerint

Iskolai végzettség Nô Férfi Nô / Férfi 

Általános iskola 0–7 osztály 112 418 130 524 86%

Általános iskola 8 osztály 103 115 120 568 86%

Szakiskola 116 988 129 844 90%

Szakmunkásképzô iskola 116 051 145 589 80%

Szakközépiskola 170 459 193 264 88%

Gimnázium 170 643 214 818 79%

Technikum 209 781 235 645 89%

Fôiskola 255 535 377 969 68%

Egyetem 366 459 485 996 75%

Forrás: Hallgatói motivációs kutatás 2009 – Educatio Nonprofit Kf t. Felsôok tatási Mûhely

A fent említett eltérés a jelenleg egyetemre járók között is kimutatható. A nők rendre kevesebb kez-
dő keresetről adtak számot, mint a férfi ak. A munkaerőpiacon tapasztalható jövedelemeltérések a 
hallgatói válaszokban is visszatükröződnek. 

A következő ábra ennél többet is elmond számunkra, hiszen az egyes képzési szintek közöt-
ti eltéréseket is megfi gyelhetjük. A férfi  válaszadók között egyértelműen érvényesül a tendencia, 
amely szerint képzési szintenként szignifi kánsan eltérő kezdő átlagkereseteket adtak meg, míg a 
nők esetében inkább egyfajta osztott-osztatlan képzés közötti eltérésről érdemes beszélni. Az egye-
temi, főiskolai képzésben résztvevők nemi hovatartozástól függetlenül egyaránt alacsonyabb nettó 
kereseti értéket adtak meg, mint az osztott képzésben tanuló társaik. 
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3. ábra.  Kereseti elvárások képzési szintek és nem szerinti bontában

Forrás: Hallgatói motivációs kutatás 2009 – Educatio Nonprofit Kf t. Felsôok tatási Mûhely

Nemek tekintetében szignifi káns eltérés tapasztalható a jövedelmi elvárások vonatkozásában. 
A női válaszadók 122 000–125 000 Ft közötti kezdő fi zetésre számítanak, míg a férfi ak ennél ma-
gasabb, 147 000–150 000 Ft közötti összeget tartanak reálisnak. Az elvárt diplomás kezdő átlagfi -
zetések alapján a nők 83%-át keresnék a férfi  válaszadók által megadott összegeknek. A szakiroda-
lommal összhangban a nemek közötti eltérést érzékelik a hallgatók, de annak mértékét alábecsülik, 
hiszen a férfi ak fi zetésének 68–75%-át keresi az adott végzettségi kategóriába (főiskola/egyetem) 
tartozó nő. Az eltérések nem csupán összegszerűen jelennek meg, hanem a kezdő és a megfele-
lő életszínvonalat biztosító fi zetések közötti eltérésként is értelmezhetőek. A megfelelő színvona-
lú élethez szükséges összeget is jelentős mértékben alacsonyabbnak ítélték meg a női válaszadók. 
Nem mondhatjuk ugyanakkor, hogy az alacsonyabb jövedelem egy alacsonyabb elvárt életszínvo-
nal eredménye is egyben, hiszen a női és férfi  válaszadók egyaránt úgy gondolták, hogy a megfele-
lő életszínvonalhoz képest kevesebbet keresnek majd. Ugyanakkor a nők szignifi kánsan nagyobb 
arányban számítanak rá, hogy fi zetésük nem fedezi majd megélhetésüket, mint a férfi ak.

4. ábra. Kezdő és megfelelő keresetek nemek szerinti bontásban

Forrás: Hallgatói motivációs kutatás 2009 – Educatio Nonprofit Kf t. Felsôok tatási Mûhely
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A családi háttér hatása

A kezdő diplomás keresetre vonatkozó kérdésünkre adott válaszok tulajdonképpen a diákok véle-
ménye a friss diploma munkaerő-piaci értékéről. A diploma értéke ugyanakkor – Smith és Powell 
(1990, 205) eredményeivel ellentétben – az alacsonyabb iskolai végzettségű szülők gyermekei sze-
rint kevesebbet is ér, mint a magasabb iskolai végzettségű szülők gyermekei szerint. Az említett ösz-
szefüggés ugyanakkor csak a diplomás anyáknál mutatható ki, az alacsonyabb iskolai végzettségnél 
nem. Az apák iskolai végzettségét tekintve viszont az iskolai végzettségi kategória magasabb fokán 
a diákok szignifi kánsan magasabb kezdő diplomás nettó keresetről számoltak be. 

2. táblázat. Kezdő átlagkeresetek a szülők iskolai végzettsége szerint

Anya iskolai végzettsége Diplomás kezdô 
átlagkereset Apa iskolai végzettsége Diplomás kezdô 

átlagkereset

8 általános 129 036     8 általános 121 510    

Középfokú, érettségi nélkül 132 297     Középfokú, érettségi nélkül 130 648    

Középfokú, érettségivel 134 113     Középfokú, érettségivel 135 913    

Diploma 139 946     Diploma 140 083    

Összesen 136 418     Összesen 136 379    

Forrás: Hallgatói motivációs kutatás 2009 – Educatio Nonprofit Kf t. Felsôok tatási Mûhely

A családi háttér kevésbé érvényesült, amikor a megfelelő keresetre kérdeztünk rá. A megfelelő kere-
set tulajdonképpen a megfelelő életszínvonalhoz igazított jövedelmet mutatja. Ennek összege azért 
is érdekes, mert azt várnánk, hogy együtt mozogjon a diplomás kezdő fi zetéssel. A tendencia ha-
sonló, de egyrészt az eltérések kisebbek, másrészt az általános, illetve érettségi nélküli középfokú 
végzettségű szülők gyermekeinél nincs szignifi káns összefüggés. 

A diploma azok szerint ér többet, akiknek a szülei iskolázottabbak, viszont az életszínvonalbeli 
elképzelésekre ennek már kevésbé van hatása.

A település státuszhatása 

Állandó lakóhely szerint vizsgálva a kezdő fi zetéseket, valamint a megfelelő életszínvonalhoz szük-
séges jövedelmet, arra az eredményre jutunk, hogy a településtípus és a jövedelem nagysága mind-
két esetben kapcsolatban áll egymással. A budapesti állandó lakóhellyel rendelkezők minden más 
településtípusnál statisztikai értelemben szignifi kánsan magasabb kezdő fi zetést említettek. Közsé-
gek esetében ez havi szinten meghaladja a nettó 10 000 forintot. Az összefüggés azonban nem min-
den településtípusra igaz egyformán, sőt éppen ellenkezőleg. Az eredmények alapján ugyanis kizá-
rólag a főváros hatása támasztható alá statisztikailag, a többi településtípus között nincs eltérés; a 
kis különbségek az 5. ábrán is ezt mutatják.
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5. ábra. Kezdő fi zetések összege településtípusok szerint bontva

Forrás: Hallgatói motivációs kutatás 2009 – Educatio Nonprofit Kf t. Felsôok tatási Mûhely

A megfelelő keresetre vonatkozóan már más képet kapunk, hiszen a főváros mellett már a megyei 
jogú városok hatása is kimutatható. Ezzel együtt is a fővárosban a legnagyobbak az igények, de a 
megyei jogú városokban is szignifi kánsan magasabb a megfelelő életszínvonalhoz szükséges ösz-
szeg, mint a községekben. A többi településtípus között látható tendencia már nem támasztható alá 
statisztikai értelemben. 

6. ábra. Megfelelő fi zetések összege településtípusok szerint bontva

Forrás: Hallgatói motivációs kutatás 2009 – Educatio Nonprofit Kf t. Felsôok tatási Mûhely
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Modellek a várakozások alakulására

A kutatás során több olyan kérdés is felmerült, amelyre a választ egy olyan sokváltozós modell ad-
ja meg, amely az egyes változók relevanciáját, hatását kimutatni képes.

A jövedelmekre adott válaszok magyarázatára kerestünk olyan modelleket, amelyek a jelenségek 
néhány szegmensét leírni hivatottak. Ehhez két modellt készítettünk, amelyek közül egy a kezdő 
fi zetésre és egy a megfelelő életszínvonalra vonatkozik. A két fő csoport közötti egyik jelentős elté-
rést nyilván a függő változó (kezdő fi zetés – megfelelő fi zetés) adja, ezen belül azután a magyarázó 
változók kiválasztásánál alkalmazott különböző megfontolások állnak. 

Szocio-demográfi ai háttérmodell (A modell)
A megfelelő színvonalú élethez szükséges nettó kereset becslésére egy modellt készítettünk. Arra 
voltunk kíváncsiak, hogy mik azok a tényezők, amelyek jelentős mértékben befolyásolják. A mo-
dell építése ugyanakkor nem volt minden előfeltevés nélküli, úgy gondoltuk, hogy a szülők iskolai 
végzettsége mellett az állandó lakóhely, a nem és a továbbtanulási tervek, a végezni kívánt munka 
szektoriális jellege befolyásolhatja. 

A modell elsődleges célja az volt, hogy segítségünkre legyen a megfelelő életszínvonal szóródá-
sának magyarázatában. Kiemelt fi gyelmet szenteltünk arra, hogy a családi háttérre, illetve jövőbeli 
tervekre vonatkozó változók közül melyek azok, amik pozitívan és melyik, ami negatívan befolyá-
solja a becsült értéket. A szakirodalomtól eltérő változók alkalmazását egyrészt a kutatói kíváncsi-
ság, másrészt a rendelkezésre álló adatok indokolták. A modellbe az anya iskolai végzettsége nem 
került bele. Azt láttuk ugyanis, hogy az anya hatása kisebb volt a jövedelmi kérdésekre, és az egyes 
iskolai kategóriák között inkább az apák esetében tapasztaltunk eltérést. A négy fokozatra redukált 
(általános, középfokú, érettségi, diploma), majd dummy változóként beemelt változók közül ket-
tő maradt véglegesen a modellben: a középiskolai és a diplomás kategória. A középiskolai végzett-
séggel rendelkező apák negatívan, a diplomások pozitívan befolyásolták a megfelelő életszínvonal-
ra adott összeget. A válaszadó neme is a már említett irányban – negatívan – befolyásolta a megél-
hetési összeget, vagyis a kódolásnak megfelelően a nők alacsonyabb jövedelmet említettek, mint a 
férfi ak. A kérdés szerint a szakterülettől függetlenül kellett megadni azt az összeget, amelyet meg-
felelőnek tart a válaszadó. Azonban a válaszok mégsem annyira függetlenek a szakterületektől, hi-
szen két olyan kategória is maradt a modellben, amelyek egyértelműen a szakterületek közötti elté-
résekre világítanak rá. A nonprofi t szférában elhelyezkedni szándékozók alacsonyabb, míg a multi-
nacionális cégeknél elhelyezkedők magasabb megélhetési minimumról adtak számot. A szakterü-
leti eltéréseket az adott szektorban eltöltött gyakorlat is pozitívan befolyásolta. Úgy tűnik, a maga-
sabb életszínvonalhoz a kötetlen munka is hozzátartozik, mert egyedüliként maradt a modellben, 
amelyhez pozitívan hozzájárul.

A feltételezett változók segítségével a keresetek szóródásából 24%-nyi részt sikerült megmagyaráz-
ni. A modell hiányossága, hogy a megmagyarázott hányad jelentős részét a kezdő fi zetésre adott 
változó adja, ami a kettejük közepes (r=0,46) korrelációjának az eredménye.
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3. táblázat.  Szocio-demográfi ai háttérmodell

Model A

Standardizálatlan 
együtthatók

Standardi-
zált együtt-

hatók t Sig. Tolerance VIF

B Std. 
Error Beta

1 (Constant) 6,529 0,147  44,359 0,000   

nem -0,018 0,008 -0,027 -2,276 0,023 0,919 1,088

apa isk. 8. ált -0,037 0,011 -0,043 -3,455 0,001 0,819 1,222

apa isk. szakközép 0,023 0,009 0,033 2,633 0,008 0,799 1,251

folyamatos munka 0,032 0,013 0,029 2,539 0,011 0,985 1,015

nonprofi t -0,048 0,021 -0,026 -2,318 0,020 0,968 1,033

multinacionalis 0,068 0,012 0,063 5,560 0,000 0,970 1,031

alkalmi munka 0,063 0,017 0,042 3,692 0,000 0,981 1,020

14 fôvaros 0,034 0,009 0,042 3,630 0,000 0,940 1,064

képzés agrártud. -0,058 0,016 -0,041 -3,633 0,000 0,974 1,026

mesterképzés -0,025 0,008 -0,036 -3,095 0,002 0,959 1,043

doktori 0,047 0,010 0,053 4,623 0,000 0,970 1,031

tanfolyam, tréning -0,026 0,012 -0,026 -2,147 0,032 0,849 1,178

szakirányú továbbk. 0,032 0,010 0,039 3,182 0,001 0,847 1,180

LNdiplomásbér 0,472 0,012 0,460 38,673 0,000 0,892 1,121

Nem: válaszadó neme, 0 fér fi, 1 nô, apa isk. 8 ált: apa legmagasabb iskolai végzet tsége 8 általános, apa isk. szakközép: apa leg-
magasabb iskolai végzet tsége szakközépiskolai éret tségi, folyamatos munka: állásban volt vagy folyamatos megbízással végzet t olyan 
munkát, ami a szak területhez kapcsolódik, alkalmi munka: végzést követôen elsôsorban alkalmi munkát vagy szerzôdéses munkát vé-
gezne, 14 fôvaros: állandó lakóhely 14 éves korában, képzés. agrártud: képzési terület agrár tudományi, mesterképzés: tanulmá-
nyok mellet t vagy után mesterképzésen foly tatja tanulmányait, szakirányú továbbk.: tanulmányok mellet t vagy után szakirányú to-
vábbképzésen foly tatja tanulmányait, tanfolyam, tréning: tanulmányok mellet t vagy után vállalat által szervezet t tanfolyamon, trénin-
gen foly tatja tanulmányait, doktori: tanulmányok mellet t vagy után dok tori képzésen foly tatja tanulmányait, nonprofit: diploma utá-
ni elhelyezkedési terület, nagyvállalat, magán: diploma utáni elhelyezkedési terület magántulajdonú nagyvállalat, LNdiplomásbér: 
kezdô kereset logaritmusa
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4. táblázat. „A” modell változói

Model A SS df MS F Sig.

1 Regression 169,278 14 12,091 137,333 0,000a

Residual 527,395 5990 0,088   

Total 696,673 6004    

     
R2 0,243

Képzési háttérmodell (B modell)
A kezdő fi zetésre vonatkozó modell a korábbiakhoz képest hasonló kiindulóponton alapszik az-
zal az eltéréssel, hogy azt várjuk, a diploma értékébe olyan változók, mint az elhelyezkedési terület, 
szakterület, szakmai tapasztalat, továbbképzési tervek, sokkal nagyobb hatással lesznek jelen, mint 
az A modell esetében. Azt várjuk, hogy a szakmai ismeretek csökkenteni fogják a kezdő fi zetések-
re vonatkozó elképzeléseket, mert a munkaerőpiac ismerete a realitásokhoz közelíti az egyéni becs-
léseket. A kezdő fi zetésekre vonatkozó válaszok szóródásából végül 38%-ot sikerült lefednie az ál-
talunk alkotott modellnek. E szerint a jövedelemre vonatkozó kérdés mellett a legjelentősebb pozi-
tív befolyásoló tényező a mesterképzésben való részvétel volt. A fővárosi lakóhely is pozitívan (szig-
nifi kánsan) befolyásolja a kezdő fi zetések alakulását, ugyanilyen pozitív befolyásoló tényező az el-
helyezkedés típusai közül a nagyvállalatok, és a továbbtanulási tervek közül az alacsonyabb képzé-
si szintek, például az alapképzés vagy a vállalati tréning. A felsőfokú szakképzés és a szakirányú to-
vábbképzés a kezdő fi zetésekre vonatkozó összegeket negatívan befolyásolja. Azok a válaszadók re-
mélnek több kezdő fi zetést, akik alapszinten tovább képeznék magukat, vagy a leendő munkaadó-
jukra bíznák a további fejlődésüket, míg a felsőfokú szakképzésben, továbbképzésben résztvevők 
talán éppen az alacsonyabb kezdő fi zetések miatt tanulnának tovább. A továbbtanulási tervek közül 
az egyik legérdekesebb jelenség, amelyet a B modell mutat, hogy a mesterképzés pozitívan, a dok-
tori képzés negatívan befolyásolja a kezdő fi zetésekre adott válaszokat. Ez tovább erősíti azt a felte-
vést, hogy a kezdő fi zetések és a továbbképzések (túlképzés?) közötti kapcsolat ellentétes képet mu-
tat, mint az életszínvonalra vonatkozó elképzelések. Amíg az életszínvonalbeli elvárásokat a maga-
sabb iskolai végzettség, tudományos fokozat pozitív módon befolyásolja, addig a kezdő fi zetésekre 
vonatkozóan éppen az újabb képzésben való részvétel hat pozitívan. 

5. táblázat. Képzési háttérmodell

Model B

Standardizálatlan 
együtthatók

Standardi-
zált együtt-

hatók T Sig. Tolerance VIF

B Std. 
Error Beta

16 (Constant) 7,330 0,133  54,985 0,000   

LNmegfelelô kereset 0,388 0,011 0,398 35,839 0,000 0,935 1,070

közszféra -0,164 0,010 -0,220 -17,209 0,000 0,708 1,413
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Model B

Standardizálatlan 
együtthatók

Standardi-
zált együtt-

hatók T Sig. Tolerance VIF

B Std. 
Error Beta

nem -0,104 0,007 -0,156 -14,108 0,000 0,940 1,064

saját vállalkozás -0,089 0,012 -0,090 -7,681 0,000 0,840 1,190

évfolyam -0,015 0,003 -0,067 -5,822 0,000 0,875 1,143

nonprofi t -0,137 0,020 -0,075 -6,719 0,000 0,923 1,083

mesterképzés 0,039 0,008 0,057 4,976 0,000 0,868 1,153

doktori -0,043 0,010 -0,048 -4,403 0,000 0,955 1,047

képzés agrártud. -0,051 0,015 -0,037 -3,351 0,001 0,960 1,042

14 fôváros 0,034 0,009 0,043 3,948 0,000 0,972 1,028

nagyvállalat magán 0,029 0,009 0,038 3,067 0,002 0,769 1,301

alkalmi szerz. -0,043 0,016 -0,029 -2,658 0,008 0,969 1,032

alapkézpés 0,030 0,012 0,027 2,502 0,012 0,978 1,022

szakirányú tov.képzés -0,029 0,009 -0,036 -3,059 0,002 0,852 1,173

tanfolyam, tréning 0,034 0,012 0,034 2,880 0,004 0,832 1,202

felsôfokú szakkép. -0,026 0,013 -0,023 -2,097 0,036 0,959 1,043

LNmegfelelô kereset: megfelelô kereset logaritmusa, közszféra: elhelyezkedési terület, saját vállalkozás: elhelyezkedés típusa 
saját vállalkozás, 14 fôváros: állandó lakóhely 14 éves korában, mesterképzés: tanulmányok mellet t vagy után mesterképzésen foly-
tatja tanulmányait, alapképzés: tanulmányok mellet t vagy után alapképzésen foly tatja tanulmányait, szakirányú tovképzés: tanulmá-
nyok mellet t vagy után szakirányú továbbképzésen foly tatja tanulmányait, tanfolyam, tréning: tanulmányok mellet t vagy után vállalat 
által szervezet t tanfolyamon, tréningen foly tatja tanulmányait, felsôfokú szakkép: tanulmányok mellet t vagy után felsôfokú szakképzé-
sen továbbképzésen foly tatja tanulmányait, doktori: tanulmányok mellet t vagy után dok tori képzésen foly tatja tanulmányait, nonprofit: 
diploma utáni elhelyezkedési terület, nagyvállalat, magán: diploma utáni elhelyezkedési terület magántulajdonú nagyvállalat, alkalmi 
szerz.: diploma után a foglalkoz tatás formája alkalmi vagy szerzôdéses munkavállalás.

6. táblázat. „B” modell változói

Model B SS df MS F Sig.

16 Regression 215,225 16 13,452 184,105 0,000p

Residual 417,293 5711 0,073   

Total 632,518 5727    

     
R2 0,34
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Összegzésként

A hallgatók jövedelmi várakozásainak elemzése azt mutatja, hogy a havi nettó kezdő fi zetésre vo-
natkozó becslések nemek szerint eltérnek, mégpedig a férfi ak javára. A férfi  egyetemi hallgatók ma-
gasabb elvárt jövedelemről adtak számot, és a megélhetéshez szükségesnek tartott összeg is maga-
sabb a körükben. A női válaszadók „realitásérzéke” a munkaerő-piaci jövedelmekkel kapcsolatban 
már az egyetemi évek során megjelenik, igaz, mértékét kisebbnek tartják, mint amekkora valójá-
ban. Annak ellenére ugyanis, hogy alacsonyabb fi zetést adtak meg, mint férfi  hallgatótársaik, így 
is a férfi ak fi zetésének mintegy 83%-ának becsülték meg sajátjukat, szemben az országos adatok-
kal, ahol azonos iskolai végzettség mellett a főiskolai és egyetemi diplomával rendelkező nők a fér-
fi ak jövedelmének csupán 68–75%-át keresik. A családi háttérváltozók közül rendelkezésünkre állt 
a szülők legmagasabb iskolai végzettsége, ami szintén jó magyarázattal szolgált az eltérések ma-
gyarázatához. A szakirodalommal ellentétben azt találtuk, hogy az alacsonyabb iskolai végzettsé-
gű szülők gyermekeinek elvárásaiban alacsonyabbak a kezdő fi zetések. Ezzel együtt viszont a meg-
felelő életszínvonalra vonatkozó jövedelmi kérdésnél már nem érzékelhető a családi háttér szerepe. 
Az egyetemi évek fontos állomásai a munkaerőpiacra való kilépésnek. A kezdetekben eltúlzott vá-
rakozások folyamatosan közelítenek a realitásokhoz. Eredményeink alapján az alsóbb évfolyamba 
járó hallgatók szignifi kánsan nagyobb jövedelmi elvárásokkal rendelkeznek, mint végzős társaik. 
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