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Bevezetés 

2012 júniusának és júliusának fordulóján jelent meg a magyarországi médiában a Magyar 

Távirati Iroda (MTI) híre a diplomások foglalkoztatottsági helyzetéről és munkaerő-piaci 

kilátásairól. A hír a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által kiadott Magyarország 2011 

című kiadványban foglalt adatok és megállapítások alapján felhívja a figyelmet a diplomás 

fiatalok foglalkoztatási rátájának csökkenésére, amely jelenséget már az elmúlt évtized 

elejétől eredezteti a KSH tanulmánya. Mindemellett az MTI jelentése alapján írt cikkek 

kiemelték: a többi iskolázottsági szinthez képest a pályakezdő – 20-24 éves – diplomások 

munkanélkülisége is magas. 

 A megjelent sajtóhírek olyan hangzatos címekkel vonták magukra az olvasók 

figyelmét, mint például: „Munkanélküliség vár a pályakezdő diplomásokra”1, „Egyre több a 

diplomás munkanélküli”2, „Egyre több diplomás nem talál munkát”3, „KSH: jelentősen 

csökkent a diplomás fiatalok foglalkoztatási rátája az elmúlt tíz évben”4. A cikkek tehát a 

diplomát szerzettek kedvezőtlennek tűnő munkaerő-piaci helyzetére helyezik a hangsúlyt, 

amire néhány egyszeri, kontextusából kiragadott statisztika alapján következtetnek, holott 

a témát meggondolásunk szerint érdemes lenne több tényezőt figyelembe véve, 

tényszerűbben is megközelíteni. Mindezt különösen fontossá és időszerűvé teszik a 

középfokú- és a felsőoktatást érintő aktuális oktatáspolitikai intézkedések. 

 Rövid elemzésünkben áttekintjük a Magyarország 2011 című kiadványban 

megjelent releváns megállapításokat, továbbá ismertetünk néhány, a témával kapcsolatos 

kutatási eredményt. Mindezek mellett a KSH adatai alapján röviden elemezzük a 

diplomások munkaerő-piaci helyzetét. Különös figyelmet fordítunk a diplomások és a többi 

iskolázottsági kategóriához tartozók munkaerő-piaci helyzetének egymáshoz való 

viszonyítására. 

                                                
1http://www.origo.hu/itthon/20120630-munkanelkuliseg-var-a-palyakezdo-
diplomasokra.html 
2http://www.hirado.hu/Hirek/2012/06/30/09/Egyre_tobb_a_diplomas_munkanelkuli.aspx 
3http://www.mfor.hu/cikkek/Egyre_tobb_diplomas_nem_talal_munkat.html 
4http://gazdasag.ma.hu/tart/cikk/c/0/136387/1/gazdasag/KSH_jelentosen_csokkent_ 
a_diplomas_fiatalok_foglalkoztatasi_rataja_az_elmult_tiz_evben 
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Fontosabb adatok, eredmények áttekintése 

A KSH fentebb említett tanulmányának vezetői összefoglalója a következő állítással 

él: 

„A diplomás fiatalok foglalkoztatási rátája az elmúlt tíz évben 

jelentősen csökkent, amiben természetesen a válság is szerepet 

játszott, azonban a folyamat korábbról eredeztethető. A 

munkanélküliség kockázata az elmúlt évtized elejétől nőtt, 2009-től 

keveset változott. A többi képzettségi szint mellett a pályakezdő 

diplomás, 20-24 éves korcsoport munkanélkülisége is magas.“ 

(Freid, 2012, pp. 10.) 

Az elemzést tovább olvasva azonban megtudhatjuk, hogy a diplomások helyzetéhez 

képest az alacsonyabb iskolai végzettségűek még rosszabb helyzettel kell, hogy 

szembenézzenek a munkaerőpiacon. A foglalkoztatottak körében a diplomások arányának 

emelkedéséről tájékoztat a tanulmány. Továbbá beszámol arról is, hogy valamennyi 

iskolai végzettségi kategória esetében a 25-64 évesek körében elmaradnak az uniós 

átlagtól a foglalkoztatottsági arányok, azonban a különbségek mérséklődnek a képzettségi 

szint emelkedésével (a diplomások foglalkoztatottsága 2009-ig pedig még meghaladta az 

uniós átlagot is!). Kitér az elemzés a felsőoktatás expanziójára is, miszerint az elmúlt két 

évtizedben évente átlagosan 1,7-szer többen diplomáztak, mint az 1970 és 1990 közötti 

időszakban, miközben az ország népessége csökkent. Mindemellett a tanulmány 

megállapítja, hogy a munkanélküliség a diplomások körében is növekszik, de kisebb 

ütemben, mint az országos átlag – összehasonlításra alkalmas adatokat azonban nem 

közöl. 

Diplomások csoportján belüli munkaerő-piaci különbségek 

 A KSH kiadványa rámutat a képzések minőség- és szerkezetbeli problémáinak 

munkaerő-piaci hatásaira, azonban részleteiben nem tárgyalja azokat. A Gazdaság- és 

Vállalkozáskutató Intézet (GVI) egy 2005 óta tartó, évente megszervezett vállalati 

adatfelvétel-sorozatában éppen ezen munkaerő-piaci körülményeket járja körül (Várhalmi, 



 

MKIK GVI ▪ 1034 Budapest, Bécsi út 120. ▪ tel: 235-05-84 ▪ fax: 235-07-13 ▪ e-mail: gvi@gvi.hu ▪ Internet: 
www.gvi.hu 

5 / 13 

2012). A legfrissebb, 2011. évi kutatás eredményei szerint nem beszélhetünk a diplomás 

munkaerő túlkínálatáról – a felsőoktatásban végzettek túlnyomó része hosszabb-rövidebb 

idő alatt munkahelyre talál. E megállapítás rendkívüli fontosságú a sajtóhírek állításai 

tükrében, ugyanis azok a 20-24 éves korosztály diplomásainak kedvezőtlen helyzetét 

emelik ki, míg a felsőoktatásból – öt éves képzési időt feltételezve – többnyire épp 23-24 

éves korukban kerülnek ki a diákok, akik néhány hónap álláskeresést követően már jó 

eséllyel a 25-29 éves korkategóriába tartozóvá válnak. A KSH tanulmánya is rámutat arra, 

hogy míg a 20-24 éves diplomások munkanélkülisége 19,8%, addig ez az arány a 25-29 

évesek körében már „csak” 7%.5 

 Számottevő jelentőséggel bír az elhelyezkedési esélyeket illetően a diplomások 

képzési területe, illetve az oktatást nyújtó intézmény presztízse, minősége. A GVI adatai 

szerint belátható, hogy leginkább a mérnöki – villamos-, gépész-, építő vagy 

gyártástechnológiai mérnök – pályára lépő hallgatók számíthatnak az irántuk 

megnyilvánuló munkaerő-kereslet növekedésére, míg a turisztikai, pénzügyi, logisztikai 

munkakörök potenciális betöltői a kereslet szűkülését tapasztalhatják (Várhalmi, 2012). 

Emellett az oktató intézményeket tekintve megállapítható, hogy a műszaki képzési 

területen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a gazdasági képzési 

területen pedig a Budapesti Corvinus Egyetem karai a legmagasabb presztízsűek a 

munkaadók körében, növelvén ezzel diplomásaik elhelyezkedési esélyeit. 

Foglalkoztatottsági ráta: 16-20%-kal magasabb a diplomásoknál, mint az 

érettségizetteknél 

 A KSH statisztikái szerint belátható, hogy a diplomások még mindig nagyobb 

eséllyel válnak foglalkoztatottá, mint az alacsonyabb iskolai végzettségűek. Az egyetemi 

illetve főiskolai képesítéssel rendelkezők körében a foglalkoztatási ráta 1998 óta 

folyamatosan 70% fölötti szinten mozog, míg a középfokú képzettséggel bíró munkaerő 

már alacsonyabb, 2011-ben 40-62%-os rátával jellemezhető (lásd az 1. ábrát). Az idősort 

tekintve láthatjuk, hogy a szakiskolákból illetve szakmunkásképző intézményekből kikerült 

                                                
5 A KSH tanulmányában idézett korcsoportonként és iskolai végzettségi kategóriánként 
megállapított foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatok sajnálatos módon a Hivatal 
honlapján nem érhetőek el és a tanulmányvan sincsenek olyan formában közzétéve, 
amely lehetővé tenné az összehasonlítást teljes népességen belül. 
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szakemberek foglalkoztatottsági rátája az ezredforduló környékén tapasztalt, 70%-ot 

meghaladó szintről fokozatosan visszaszorult, 2011-ben alig felülmúlva a 60%-ot. 

1. ábra. A foglalkoztatottsági ráta alakulása a legmagasabb iskolai végzettség kategóriái 

szerint, 1998-2011. 
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A foglalkoztatási ráta alakulása a legmagasabb iskolai végzettség kategóriái szerint, 
1998-2011

8 általános iskolánál kevesebb Általános iskola 8. osztálya Szakiskola és szakmunkásképző
Gimnázium Egyéb érettségi Főiskola
Egyetem Összesen

 

Megjegyzés: a pontos adatokat lásd a Függelék 1. táblázatában. 
Forrás: KSH 
 

Munkanélküliségi ráta: a diplomásoknál 3-5%, az érettségizetteknél 9-10% volt 2011-

ben 

 A munkanélküliségi ráta elemzése kapcsán is hasonló következtetésre jutunk: az 

egyetemi és főiskolai képzésekkel rendelkezők körében jóval kisebb valószínűséggel 

találkozhatunk munkanélkülivel, mint a legfeljebb középfokú végzettségűek esetében. 

1998 óta számítva a felsőoktatás intézményeiből kikerültek körében a munkanélküliségi 

ráta egyik évben sem lépte túl az 5%-os szintet, 2011-ben pedig a főiskolát végzettek 

körében 5%-on, míg az egyetemi diplomával rendelkezők körében 3%-on állt (lásd a 2. 
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ábrát). Ehhez képest az alacsonyabb végzettségi kategóriákban a munkanélküliségi ráta 

mindvégig magasabban alakult, a szakiskolai és a szakmunkásképző intézményekben 

végzettek körében az elmúlt két évben 10%-on állt. 

2. ábra. A munkanélküliségi ráta alakulása a legmagasabb iskolai végzettségi kategóriái 

szerint, 1998-2011. 
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A munkanélküliségi ráta alakulása a legmagasabb iskolai végzettség kategóriái 
szerint, 1998-2011
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Megjegyzés: a pontos adatokat lásd a Függelék 2. táblázatában. 
Forrás: KSH 
 

Bérprémium: a pályakezdő diplomások átlagosan több mint kétszer többet kerestek 

az érettségizetteknél 2009-ben 

 Nem feledkezhetünk meg továbbá arról a bérkülönbségről, ami a diplomával 

betölthető munkakörök és az alacsonyabb végzettséget igénylő állások között 

tapasztalható. Az OECD adatai szerint a diplomások és a legfeljebb középfokú 

végzettségűek keresetei között jelentős, nemzetközi összehasonlításban kiemelkedő 

eltérés tapasztalható, különösen a férfiak körében (lásd a 3. ábrát). Megállapíthatjuk, hogy 
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nagyságrendileg a diplomások a középfokú végzettségűek bérének a dupláját keresték 

meg 2006-ban. 

3. ábra. A 25–64 éves diplomások keresete a 25–64 éves középiskolai végzettségűek 

keresetének arányában Magyarországon és néhány európai országban, 2006. 
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Forrás: OECD 
 

 Galasi Péter (2005) megállapításai szerint a már az 1990-es években is tapasztalt 

jelentős diplomás bérprémium az akkori rugalmatlan diplomás munkaerőpiaci kínálat 

mellett növekedett meg. Galasi (2004b) azonban a felhívja a figyelmet arra is, hogy a 

felsőoktatás expanziójával ez a növekedés elméleti feltevések alapján akár csökkenésbe 

is fordulhat, azonban empirikus adatai arra mutattak rá, hogy egyfelől a munkahelyek 

egyre nagyobb arányban igényeltek magas iskolai végzettséget, másfelől pedig egyre 

magasabb bérprémiummal honorálták az igényelt képzettséggel bíró munkavállalókat. 

Rámutatott továbbá azon külföldi tapasztalatokra is, melyek szerint a diplomások 

emelkedő száma, a túlképzés felé mutató tendenciák és azok okozatai az Egyesült 
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Államokban és Nagy-Britanniában sem változtattak a ’70-es évek óta a diploma magas 

bérhozamán. 

 Kertesi Gábor és Köllő János (2006) a 2000-es évek elejére vonatkozóan 

megállapította, hogy a magyarországi diplomások bérprémiuma az érettségizettekhez 

képest 60-80%-os, míg ez az érték a fejlett uniós országokban 35-75% között szóródik. A 

szerzőpáros rámutatott a diplomás állások magas, mintegy 50%-os arányára az 1995 és 

2004 között létrejött munkahelyek között. Hozzátehetjük, hogy nincs okunk feltételezni azt, 

hogy a létrejött új munkahelyek megoszlása tekintetben 2005 óta jelentősebb változás 

történt volna. Továbbá a foglalkozások képzettségigényének emelkedése (skill upgrading 

vagy upskilling) is a diplomások elhelyezkedési esélyeit növelő tényező – ezt a legújabb 

empirikus eredmények is alátámasztják, mi több, az alacsonyabb végzettségi kategóriák 

esetében is kimutatják e tendencia hatását (lásd Czibik Ágnes és szerzőtársai, 2011). 

 Varga Júlia (2010a) eredményei szerint 2003 és 2008 között a főiskolai diplomával 

rendelkezők bérpérmiuma csökkent, míg az egyetemi végzettségűek körében e tendencia 

2006 után indult meg – különösen a pályakezdő, 22-30 éves korosztályban voltak 

markánsak e folyamatok. Azonban 2009-ben már újra növekedésnek indult mindkét típusú 

diploma bérhozama, a pályakezdők körében is. Mindemellett Varga rámutat a pályakezdő 

munkanélküliek arányának 2006 óta tartó csökkenésére a regisztrált diplomás 

munkanélküliek között. Ezt a témát egy másik szemszögből is bemutatja: a 22-30 éves 

diplomások között vizsgálja a munkanélküliek arányát megkülönböztetve a főiskolai és az 

egyetemi végzettségűeket. A karrierjüket főiskolai oklevéllel megkezdők körében ez az 

arány jelentősen, mintegy 2%-kal magasabban alakul, mint az egyetemről kikerült 

pályakezdők esetében, köszönhetően a meredekebb, intenzívebb emelkedésnek – 

valószínűleg a KSH diplomásokra vonatkozó megállapításai mögött is a főiskolás 

pályakezdők körében növekvő munkanélküliség rejlik, és nem a hozzájuk képest 

stabilabbnak tekinthető, az egyetemek friss diplomásait jellemző munkanélküliségi arány. 

 Mindezen tudományos eredményekkel összhangban a Workania munkaerő- és 

állásközvetítő vállalat által működtetett Fizetesek.hu portálon közzétett6 legfrissebb, 2012 

első negyedévére vonatkozó adatok szerint az egyetemi diplomával rendelkezők bruttó 

                                                
6 http://www.fizetesek.hu/elemzesek/a-magyar-atlagfizetesek/50054 
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352.983 forintot, míg a főiskolai oklevelek birtokosai 300.222 forintot keresnek átlagosan. 

A legfeljebb érettségivel rendelkezők körében ez az érték 173.235 forint, míg az 

érettségizetlen középfokú végzettségűek esetében 144.716 forint, az alapfokú 

végzettségűeket tekintve pedig 129.324 forint. Az egyetemi diplomával rendelkezők 

bérprémiuma az érettségizettekhez képest tehát több mint 100%, a főiskolai végzettséggel 

rendelkezők esetében pedig 73%.  

Nyilvánvaló tehát, hogy továbbra is érdemes diplomát szerezni Magyarországon: 

mindmáig nagy bérelőnyt hoz a munkavállalók számára egy  egyetemi, vagy főiskolai 

diploma léte. 

Összefoglalás 

 Összességében tehát megállapítható, hogy 2012-ben a diplomások kedvezőbb 

elhelyezkedési esélyekre számíthatnak a munkaerőpiacon a többi végzettségi 

kategóriához tartozókhoz, illetve az országos átlaghoz képest. Mindemellett az elmúlt 

években vitathatatlanul emelkedett a diplomások – a főiskolai és az egyetemi 

végzettségűek – körében is a munkanélküliségi ráta, azonban ez még mindig jóval 

alacsonyabb az alacsonyabb képzettségi szinteken tapasztalható értékeknél. A 

Magyarország 2011 című kiadványban bemutatott, a diplomásokat érintő negatív 

tendenciákat több kutatás eredményei is alátámasztották (Varga, 2010a, 2010b; Várhalmi, 

2012), azonban a kérdést jóval mélyebben, részleteiben, a diplomások heterogenitását és 

sajátos jellemzőiket (pl. a képzés befejezésének időpontja, a képzést nyújtó intézmények 

és a képzések sokszínűsége) figyelembe véve tárgyalták azokat. 

 A munkaerőpiacon bizonyos képzések esetében (pl. mérnöki területek), illetve a 

nagyobb presztizsű intézményekből kikerült diplomások iránt stabil, illetve növekvő 

kereslet mutatható ki a GVI felméréssorozatának legfrissebb hulláma szerint (Várhalmi, 

2012). Az is megfigyelhető, hogy a munkaadók már „beárazták a képző intézményeket”, 

egy-egy nagyobb presztizsű egyetem, főiskola elvégzése jobb elhelyezkedési esélyeket és 

magasabb kezdő béreket valószínűsít. 

Továbbá a fentebb bemutatott és idézett adatok, és kutatási eredmények alapján is 

nyilvánvaló, markáns törésvonalat képez a diplomások csoportján belül a főiskolát és az 
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egyetemet végzettek közötti különbség. A diplomások aggregált, homogén csoportként 

történő jellemzése komoly információ-torzítással jár. 

 Végül, de nem utolsó sorban hangsúlyoznunk kell, hogy a KSH elemzése a „20-24 

éves diplomások” munkaerő-piaci helyzetéről tesz megállapításokat. Ezek után az MTI 

híre és az ezt ismertető újságcikkek a 20-24 éves diplomások helyzetét firtatva a 

felsőoktatásban végzettek rossz és romló munkaerő-piaci helyzetét hangsúlyozzák7. Ez 

azonban rendkívül félrevezető, mivel az egyetemi képzésből legkorábban ugyanis épp 23-

24 éves korukban léphetnek ki a hallgatók. 

Amikor ugyanis a 20-24 éves korcsoportban „diplomások”-ról beszélünk, akkor a 

főiskolát végzettek (három éves képzés) esetében a végzést és az azt követő két-három 

évet vesszük figyelembe, az egyetemi képzésnél (öt éves képzés, master fokozat) pedig 

legfeljebb a végzést követő évet. 

A 20-24 éves korcsoportban a diplomások növekvő munkanélküli rátája ezért 

egyrészt a főiskolát végzettek, illetve a három éves képzés után tovább nem tanulók romló 

munkaerő-piaci helyzetéről szólnak8, vagy / és az egyetemet végzettek esetében az első 

állás megtalálásának elhúzódásáról tudósítanak. 

Az utóbbi esetben nyilvánvalóan az álláskeresés időtartamának 

meghosszabbodásáról beszélhetünk9, amire a KSH elemzése is utal, hiszen a 25-29 éves 

korcsoportban már jóval alacsonyabb munkanélküliségi rátáról tudósít. 

                                                
7 Szép példája ennek az origo.hu-n megjelent cikk címe: „Munkanélküliség vár a 
pályakezdő diplomásokra” A sajtóban az MTI híre alapján megjelent cikkek 
következtetései rendkívül izgalmas média- és tartalomelemzési kérdéseket hordoznak 
magukban, ugyanis olvasatuk szerint nem érdemes a felsőoktatási képzésekbe belépni, 
holott ezt a Magyarország 2011 megállapításai sem támasztják alá, a tudományos kutatási 
eredmények, és a KSH adatai pedig egyértelműen cáfolják. 
8 Amit a nyilvánosságra kerülő KSH adatok és más adatokra alapozó kutatási eredmények 
(Varga, 2010a, 2010b) is alátámasztanak. 
9 Ezen időtartam alakulása valószínűleg szintén jelentősen eltér a főiskolát, illetve az 
egyetemet végzettek körében, erről azonban sajnos a KSH nem közöl információkat. 
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Függelék 

1. táblázat. A foglalkoztatottsági ráta alakulása a legmagasabb iskolai végzettség kategóriái szerint, 1998-2011, %. 

Legmagasabb iskolai végzettség 
Év 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

8 általános iskolánál kevesebb 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 7 

Általános iskola 8. osztálya 28 27 26 26 25 24 23 23 23 22 22 21 21 21 

Szakiskola és szakmunkásképző 70 71 71 71 71 70 69 68 69 68 65 63 62 61 

Gimnázium 51 45 46 45 45 45 43 43 42 42 41 40 39 40 

Egyéb érettségi 64 67 67 66 66 66 66 66 66 66 65 63 62 62 

Főiskola 75 76 75 76 76 76 76 77 75 74 73 72 72 72 

Egyetem 74 74 76 77 76 77 77 77 74 75 75 73 73 74 

Összesen 47 49 50 50 50 51 51 51 51 51 50 49 49 50 

Forrás: KSH 

2. táblázat. A munkanélküliségi ráta alakulása a legmagasabb iskolai végzettség kategóriái szerint, 1998-2011, %. 

Legmagasabb iskolai végzettség 
Év 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

8 általános iskolánál kevesebb 32 23 20 20 26 30 29 35 42 46 46 42 43 50 

Általános iskola 8. osztálya 12 12 11 11 11 11 12 14 16 16 18 23 24 24 

Szakiskola és szakmunkásképző 9 8 8 6 6 7 7 8 8 8 8 11 12 12 

Gimnázium 7 6 6 4 4 5 6 7 7 6 8 9 10 10 

Egyéb érettségi 5 5 5 4 4 4 4 5 5 6 6 7 9 9 

Főiskola 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 

Egyetem 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 4 3 

Összesen 8 7 6 6 6 6 6 7 7 7 8 10 11 11 

Forrás: KSH 


