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P É N Z B E S Z É D

Hogyan nőttek meg így a bérek? 
780 ezer forintos kezdőfizetés és 450 ezer forintos átlagos nettóbér? 

Nem ez az egész országra jellemző fizetési szint, de annyira szükség 

van a friss és képzett munkaerőre az országban, hogy aki erről 

álmodik, akár valóra is válthatja. Akár rögtön diploma után!
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Néhány éve még furcsálltuk, amikor a magyar egyete-
misták arról nyilatkoztak, hogy félmilliós kezdőfizetést 
képzelnek el maguknak, hiszen sem a magyar gazda-
ság helyzete, sem a bérek színvonala nem azt mutatta, 
hogy egy kezdő diplomás – néhány szakmától eltekint-
ve – reálisan látja, mire számíthat az első munkahelyén. 
Azóta azonban több dolog is történt. Az elmúlt 6 évben 
a bérek 50 százalékkal nőttek Magyarországon, csak 
az elmúlt egy évben 13 százalékot ugrottak. Ez pedig a 
gazdaság általános erősödése mellett egy igazán rit-
ka, és nálunk eddig ismeretlen jelenségnek köszönhető: 
Magyarországon munkaerőhiány van. 
Ez a hiány pedig egészen általánossá vált a gazda-
ságban. Egyaránt jellemző a betanított munkásokat 
igénylő munkahelyeken, a szakmájukhoz értő szak-
munkák esetén, de a diplomás munkahelyeken is ren-
geteg dolgos kézre lenne szükség. A vállalkozások 
pedig nem igazán tudnak más eszközhöz folyamodni, 
hogy megszerezzék a piacra lépő – demográfiai okok-
ból egyre kisebb létszámú – friss munkaerőt, mint 
hogy egyre magasabb bérekkel csábítják a dolgozói-
kat. Már ameddig ezt anyagilag megtehetik. Most még 
azonban úgy tűnik, hogy megtehetik. Ennek is köszön-
hető, hogy a bérek a mai szintre emelkedtek. 
Idén tavasszal a magyar bruttó átlagfizetés 340 600 
forint volt, ez közel 226 ezer 500 forintos átlagos 

nettóbért jelent. Persze megint arról van szó, hogy 
végzettségtől, munkahelytől, településtől függően 
hatalmasak a különbségek, de az is látható, hogy a 
minimálbér és a diplomás bérminimum is jelentősen 
emelkedett. Ha szektoronként nézzük a dolgot, a 
pénzügyi és biztosítási iparág – hagyományosan a 
legjobban fizetőként – 626 ezer forintos bruttó át-
lagjövedelmet ért el. De még a „legrosszabbul” fizető 
turizmus-vendéglátás átlaga is meghaladta a brut-
tó 206 ezer forintot. Földrajzilag nézve a fizetések 
Budapesten és Győr-Moson-Sopron megyében a leg-
magasabbak. A különbségeket jól mutatja, hogy a 
fővárosban vagy Győrben 240 ezer forint felett volt 
a teljes nettó átlagbér, míg mondjuk az egyébként 
fejlett Fejérben már csak 189 ezer, Békésben eköz-
ben mindössze 150 ezer, Szabolcsban pedig 134 ezer 
forint. Eközben Budapesten és az Észak-Dunántúlon 
a munkanélküliség 1,6 és 3,1 százalék között van me-
gyétől függően. Ez rekord. 
Az is sokat mond, hogy pedagógusból is hiány van, 
az egyik szakmai szervezet szerint akár 2 ezer pe-
dagógussal is kevesebb lehet idén szeptemberben 
a magyar iskolákban, mint kellene, hiszen a nagy 
létszámú generációkba tartozó tanárok éppen 
most mennek nagy számban nyugdíjba. De nem ez 
a legkurrensebb szakma. 
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A magyar munkaerőpiac tetején egy meglepőnek tűnő 
munkahely áll: a légiforgalmi irányítóké. Ők ugyanis 1,5 
millió forintos bruttó fizetésre számíthatnak. Nem vélet-
len, hogy a számos készséget és jó angoltudást követelő 
szakma képzéseire évek óta százszoros a túljelentkezés. 
Ha bérek alapján nézzük, a dobogó alsó két fokán cég-
vezetői beosztások állnak. De a top 10-be beférnek akár 
a szoftverfejlesztők, mérnökök, programozók, HR szak-
értők, fiatal ügyvédek, értékesítési szakemberek, sőt az 
alternatív gyógymódokkal foglalkozók is!
Ha másik oldalról közelítünk – nem a bért tekintjük, ha-
nem a bérek emelkedési ütemét –, látható, hogy az IT 
szektor a legéhesebb mostanában a friss szakemberek-
re. Náluk az évi 10 százalékos átlagos béremelkedés már 
általános. A helyzetet jól mutatja, hogy míg a Kereskedel-
mi és Iparkamara adatai szerint már több mint 80 ezer 
ember hiányzik a magyar munkahelyekről, addig csak az 
IT szektor 20-25 ezres munkaerőhiányról panaszkodik. 
Komoly autóipari beszállítók – nem szalagmunkát, ha-
nem fejlesztőmérnöki és programozói munkát végző cé-
gek – keresnek évente több száz új alkalmazottat, vagyis 
jóval többet, mint ahányan ilyen szakterületen végeznek 
évente a magyar felsőoktatásban.  Az ilyen típusú állások 
nettó átlagbére mára meghaladja a 450 ezer forintot. 
De jól jár az is, aki mostanában lépett ki valamely ke-
reskedelmi irányú főiskoláról egy ropogós diplomával. 
A nagy kiskereskedelmi láncok két éve kezdtek bérhar-
cot, és bár ezt mindegyikük tagadja, néhány havonta 
meglepően magas kezdőfizetésekről érkeznek hírek 
egy-egy lánctól, amelyet aztán a többiek – ha nem 
akarják elveszíteni a dolgozóikat – kénytelenek követni. 
Egy élelmiszerüzlet-lánc üzletvezetője, vagy regioná-
lis értékesítője ma olyan előnyöket élvez, amelyekről a 
magyar munkaerőpiacon még sosem hallottunk. Céges 
autó, és számos béren kívüli juttatás mellett akár 780 
ezer forintos bruttó kezdőfizetésre is számíthat az, aki 
közgazdász végzettségű és németül vagy angolul jól 
beszél. És ez a fizetés kiszámíthatóan és nagy lépések-
ben emelkedik a munkavállalást követő években. 
Persze ez a fizetés még a dinamikusan növekvő ma-
gyar bérek között is kiemelkedő. De ha egy egyete-
mista azt mondja, hogy félmillió forint körül számít 
az első fizetésére diplomaszerzés után, már nem is 
számít annyira merésznek. 


