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AZ EGY 
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SOK 
LESZ

P É N Z B E S Z É D

Mennyit akar keresni egy egyetemista? 
Bár hatalmas ugrásokkal nőtt a magyar átlagbér az elmúlt 

években, az egyetemista korosztály jó ideje alaposan túlbecsüli, 
mennyi is lesz az első fizetése. Átlagosan 100 ezer forinttal 

többet várnak a valóságnál, és ahogy a bérek nőnek, 
a várakozások is éppen olyan ütemben emelkednek. 

Kotsis Márk

Hogy rögtön az elején lelőjük a poént, 350-500 ezer áll 

szemben a 180-370 ezerrel. Az első adat az a bruttó 

fizetés, amelyet a mai egyetemisták pályakezdő átlag-

bérként elfogadhatónak tartanak. A második pedig az 

a bruttó bér, amelyet a legnagyobb valószínűséggel 

megkapnak majd életük első munkahelyén. Persze 

mindkét szám átlag, mert biztosan van egyetemista, 

aki reálisan látja a lehetőségeket, és olyan is, aki való-

ban kifogja, megfelelő városban jelentkezik a megfelelő 

állásra, ahol éppen őt keresik, és nagyon nagy szükség 

van a frissen szerzett tudására. 

Ma Magyarországon a bruttó átlagbér 328 ezer forint. 

Kedvezmények nélkül ennek az összegnek a 66,5 száza-

lékát viszi haza a munkavállaló minden hónapban. Ez a 

nettó fizetés, amelynek átlagos összege 218 ezer forint. 

Vélhetően ez az adat is táplálja a fiatalok elképzeléseit 

azzal kapcsolatban, hogy mekkora fizetésre számíthat-

nak diplomával a kezükben. Mivel azonban átlagról van 

szó, nem csupán a végzettség számít, hanem nagyon 

sok egyéb tényező: melyik egyetemen vagy főiskolán 

szerezték a tudásukat, mennyire hiányszakma az övék, 

mekkora értéke van a munkaerőpiacon a tudásuknak, 

melyik régióban és milyen településen keresnek mun-

kát, milyen egyéb tudásuk, készségük, esetleg nyelvis-

meretük van, és milyen hatékonyságú, gazdasági erejű 

és mennyire jövedelmező munkáltatónál jelentkeznek. 

Mindezek egy elég széles skálán lövik körül a lehetsé-

ges fizetések terjedelmét. Ugyanaz a diploma, eltérő 

egyetem esetén egy kisvárosban érhet 180 ezer bruttó 

fizetést, míg egy jobbnak tartott intézményből kikerül-

ve a fővárosban akár 250 ezres jövedelmet is. 

Ráadásul az átlagfizetés egy olyan statisztikai adat, 

amely senkire sem igaz. Ahogy nincs a valóságban át-

lagember, úgy nem keres senki átlagjövedelmet. Ha 

mégis ezt lőjük be célként, akkor elmondható, hogy 

diplomásként nagyjából 8-10 év munkatapasztalattal 

érhető el a mindenkori bruttó átlagbér, vagyis jelenleg 

328 ezer forint. 

NAGYOT NŐTTEK A BÉREK? 

Igen, nagyot. Méghozzá a második év telik el, hogy 10 

százalékkal nőtt a magyar bruttó átlagjövedelem. 

Mindez összetett folyamat, de amit egyetemistaként 

érdemes tudni, hogy az átlagbér statisztikai szintjéhez 

hasonlóan a növekedés sem minden szakmára egyfor-

mán érvényes. Vagyis ha egy állásban két évvel ezelőtt 

300 ezer forint bruttót lehetett keresni, egyáltalán 

nem biztos, hogy ma ugyanezért a munkáért megkap-

hatunk 360 ezer forintot. 

A különbségeket – mint már jeleztük – sok összetevő 

okozza. Manapság az egyik legfontosabb ezek közül az, 

hogy mennyire hiányszakma a végzettségünk szerinti 

munkakör. Informatikusból – ami eleve egy nagyon tág 
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fogalom – a szakmai szervezetek szerint most azonnal 

40 ezret tudna felvenni a magyar gazdaság. Ezért is 

lehet, hogy a friss diplomás programozók például el-

érhetik a 400 ezer forintos kezdőfizetést – egyes hírek 

szerint többet is –, már amennyiben a megfelelő mun-

kaadónál jelentkeznek. 

Kevésbé függ a munkaerőképzés helyzetétől a földrajzi 

elhelyezkedés. Jó esetben – néhány nagyobb városban 

és Budapesten – egy adott végzettség biztosan jó jöve-

delmet jelent, míg más városokban akár több tízezer 

forinttal is kevesebbet ér ugyanaz a tudás. És van, ahol 

semmit. Képzeljük el azt, hogy egy programozó vagy 

gépészmérnök simán megkapja Győrben a 370 ezer 

forintos kezdőfizetést, míg egy nyírségi faluban nem 

hogy kevesebbet kap, de semmilyen állást nem talál. 

De még ha talál is, a statisztika szerint ma az ország 

leggazdagabb és legszegényebb településén ugyanaz a 

munka akár bruttó 120 ezer forinttal többet vagy keve-

sebbet is érhet. És ugye egyáltalán nem mindegy, hogy 

100 ezer vagy 220 ezer forintot viszünk haza. Az elmúlt 

két-három év nagyjából 20-22 százalékos bruttó bér-

növekedési átlaga is így képzelhető el: bizonyos helye-

ken, bizonyos munkakörökben akár 30-40 százalékkal 

is többet fizetnek, mint 2016-ban. Más helyeken és más 

szaktudásért pedig lehet, hogy egy fillérrel sem lehet 

többet megszerezni. 

Csak hogy lássuk az eloszlást: Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében 147 ezer forint volt az első félévben a nettó 

átlagjövedelem, míg Budapesten 265 ezer.  Ha a szel-

lemi foglalkozásokat nézzük, a fővárosban ilyen mun-

kakörben 321 ezer volt a jövedelmi nettó átlag, ehhez 

képest Békés megyében csupán 200 ezer forint. Ha pe-

dig szektoronként nézzük, még nagyobb különbségeket 

láthatunk. Miközben a vendéglátásban a nettó jövedelmi 

átlag nem érte el a 139 ezer forintot, a pénzügyi, biztosí-

tási ágazatban 406 ezer volt az átlagos nettó bér. 

ELSZÁMÍTOTTÁK MAGUKAT 
AZ EGYETEMISTÁK? 

Joggal adódik a kérdés, hogy mekkorát is tévednek va-

lójában azok a fiatalok, akik jóval az átlagos bérszint fe-

lett képzelik el a kezdőfizetésüket. A kiábrándító válasz, 

hogy ez csupán attól függ, milyen szakon tanulnak, 

és milyen diplomát szereznek majd. Az általános 

helyzet az, hogy a megcélzott nettó fizetés – mond-

juk 250 ezer forint – nagy valószínűséggel a reális 

bruttó fizetést takarja. 

Egy műszaki végzettség esetén – gépészmérnökként, 

vegyészmérnökként vagy villamosmérnökként – a kez-

dőfizetés már ma is elérheti a 320-380 ezer forintos 

bruttó összeget. Mindez abból a szempontból érdekes, 

hogy ez az összeg bőven meghaladja azt a szintet, amit 

2-3 éve vártak el a fiatalok. Vagyis nem csak a bérek, de 

az elvárások is dinamikusan nőnek. 

Miközben egy egyetemet végzett kezdő tanár ma 200 

ezer forintos bruttóval indítja a karrierjét, egy számvite-

li szakos hallgató 250 ezer forintot is belőhet – vagyis 

akár túl is szárnyalhatja ezt –, egy turizmusban elhe-

lyezkedő marketinges viszont lehet, hogy a tanári kez-

dőbért sem éri el. De ez a 200 ezer forint körüli bruttó 

bér a reális akkor is, ha valamilyen műszaki végzettsé-

get egy kevésbé értékelt és kurrens szakon szereztünk 

meg. Összegzésként és végül az mondható el, hogy az 

egyetemisták nagyságrendileg 100 ezer forinttal be-

csülik túl a megszerezhető első fizetés reális szintjét. 

MI LESZ, HA MEGÖREGSZÜNK? 

Érdekes módon a fiatalok nem csak a kezdőbért illetően 

optimistábbak az idősebb munkavállalóknál. Egy nem-

régiben készült nemzetközi felmérés arra volt kíváncsi, 

hogy milyen időskori életkörülményekre számítanak az 

emberek, és ezt 15 országban mérték meg. Az általános 

kép szerint a magyarok 67 százaléka arra számít, hogy 

idős korában rosszabbul él majd, mint munkavállalóként. 

Ehhez képest a fiatal korosztály – egy másik felmérés 

szerint – úgy látja, hogy lesz annyi megtakarítása a nyug-

díjkorhatár elérésekor, amely az állami nyugdíjtól függet-

lenül lehetővé teszi, hogy fenntartsa az évtizedek során 

megteremtett életszínvonalat. 

De a magyar fiatalok pénzügyi várakozásai kedvezőbbek a 

svéd vagy svájci kortársaikénál is. Igaz, míg a nyugat-euró-

pai pályakezdő utazásra és fogyasztási cikkekre gyűjt pénzt, 

addig a megkérdezett magyar fiatalok a saját ingatlan meg-

vásárlását tűzték ki célnak legtöbben, és emiatt spórolnak. 


