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KERTESI GÁBOR–KÖLLÕ JÁNOS 

Felsõoktatási expanzió, „diplomás munkanélküliség” 
és a diplomák piaci értéke 

A magyar felsõoktatásnak a kilencvenes években végbement hirtelen bõvülése so
kakban keltett aggodalmat: vajon az expanzió nem vezet-e tömeges „túlképzéshez”, 
azaz növekvõ munkanélküliséghez a fiatal diplomások vagy az általuk kiszorított 
csoportok körében és/vagy a diplomához kapcsolódó kereseti elõny süllyedéséhez? 
A tanulmány koréves vagy korcsoportos, illetve foglalkozási bontású adatok segít
ségével vizsgálja az esetleges túlképzés tüneteit 1995 és 2004 között. Az elemzés a 
Foglalkoztatási Hivatal bértarifa-felvételének és a KSH munkaerõ-felvételének kor
éves, illetve foglalkozási szinten összekapcsolt adatbázisain nyugszik és a 2003 vé
géig (foglalkoztatás), illetve 2004 májusáig (bérek) terjedõ idõszakra vonatkozik. 2000
ig óriási mértékben nõtt az újonnan szerzett fõiskolai és egyetemi diplomák piaci 
értéke, ezt követõen azonban a növekedés lelassult, majd a pályakezdõ diplomások 
kereseti elõnye csökkent. Ugyanakkor az adatok nem igazolják sem a diplomás mun
kanélküliséggel, sem a kiszorítási hatásokkal kapcsolatos aggodalmakat.* 
Journal of Economic Literature (JEL) kód: I21, J21, J31, J44, J45. 

Oktatási expanzió és a diplomás munkaerõpiac 

A rendszerváltást követõen gyors expanzió ment végbe a magyar felsõoktatásban. A nap
pali tagozatos hallgatók létszáma 1986-tól, az esti, levelezõ és távképzésben részesülõké 
pedig 1992 óta növekszik. A fõiskolai és egyetemi hallgatók száma a rendszerváltás elõtti 
100 ezer körüli szintrõl mára 350 ezer fölé emelkedett. A frissen végzett diplomások 
száma 1995-ben indult növekedésnek, azóta a felsõoktatás éves kibocsátása hozzávetõle
gesen megkétszerezõdött. Napjainkban több mint ötvenezer diplomás lép ki évente a 
fõiskolákról és egyetemekrõl, több mint kétszer annyi, mint a rendszerváltás évében 
(1. ábra).1 

A kínálati sokk mértékét összefoglalóan mutatja az 1. táblázat. A politikai rendszer
váltást megelõzõ és követõ öt-öt évben nagyjából 120 ezer friss diplomás lépett a munka-

A tanulmány A fõiskolát és egyetemet végzettek iránti kereslet Magyarországon a rendszerváltás után 
címû OFA/CXXVII-97 kutatás zárótanulmánya alapján készült. A cikk a Budapesti Munkagazdaságtani 
Füzetek 2005. évi 3. számú kötetében megjelent tanulmány (Kertesi–Köllõ [2005], http://econ.core.hu/doc/ 
bwp/bwp/Bwp0503.pdf) rövidített változata. Köszönettel tartozunk Édes Balázsnak lelkiismeretes asszisz
tensi munkájáért. 

1 A kibocsátásnak az állománynál kisebb növekedése a képzési idõ hosszabbodásából, illetve a második 
diploma megszerzésének gyakoribbá válásából adódik. 

Kertesi Gábor, MTA Közgazdaságtudományi Intézet és Sulinova Kht., kertesi@econ.core.hu.

Köllõ János, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, IZA (Bonn) és WDI (Ann Arbor), kollo@econ.core.hu.
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1. ábra 
A hallgatói létszám (bal oldal) és a friss diplomások számának (jobb oldal) alakulása* 
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* A kibocsátásra vonatkozó 2004. és 2005. évi adatot az 1995–2003-as (nemlineáris) trendek alapján 
becsültük. 

1. táblázat 
A kínálati sokk mértéke 

A frissen végzett A diplomások A frissen végzettek 
Idõszak diplomások száma összlétszáma aránya az összes 

(ezer fõ) (ezer fõ) diplomás százalékában 

1986–1990 121 1988: 572a 21,2 
1991–1995 120 1993: 640b 18,8 
1996–2000 196 1998: 694b 28,2 
2001–2005c 257 2003: 850b 30,1 

a Forrás: 1987/88. évi KSH-jövedelemfelvétel. 
b Forrás: az adott évi KSH-munkaerõfelvétel õszi hulláma. 

A végzett diplomások számára vonatkozó 2004. és 2005. évi adat becsült adat. 

erõpiacra, már közel 200 ezer a rákövetkezõ öt évben, 2000 óta pedig – becslésünk 
szerint – több mint 250 ezer. A diplomások összlétszáma a rendszerváltás elõtti szint 
másfélszeresére nõtt úgy, hogy a frissen végzettek az állománynak ma már majdnem az 
egyharmadát adják. 

Több tanulmány (Kertesi–Köllõ [1997], Kézdi–Köllõ [1998], Kõrösi [1998], [2000], 
[2002], Kézdi [2004]) is rámutatott, hogy a rendszerváltás elején nagymértékben növeke
dett a diplomások kereseti elõnye, és az oktatás egyéni költségeit figyelembe véve is 
jelentõsen emelkedett a felsõfokú tanulmányok egyéni megtérülési rátája (Varga [1997]). 
Ez a diplomások iránti keresletnek a kínálatét meghaladó ütemû növekedésére utal. Kertesi– 
Köllõ [2003] tanulmányunkban amellett mutattunk be empirikus érveket, hogy e mögött 
a modern technológia és a korszerûsödött felsõoktatásban megszerzett szakismeretek komp
lementaritása áll. 

Az idézett írások azonban – csakúgy, mint Svejnar [1999] hasonló tendenciákat feltáró 
közép-kelet-európai áttekintése – a kilencvenes évek fejleményeit elemezték, azt az idõ
szakot, amikor a felsõfokú szakismeretek iránt megnövekedett kereslet merev vagy leg
alábbis viszonylag lassan növekvõ kínálattal találkozott. Ma, tíz évvel azután, hogy az 
expanzió következményei a munkaerõpiacon is megjelentek, kellõen hosszú idõszak és 
elegendõ adat áll rendelkezésre annak felmérésére, vajon a felsõoktatás kibõvülése hosszabb 
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távon nem vezetett-e „túlképzéshez”, azaz, a diplomák piaci értékének süllyedéséhez, 
valamint növekvõ munkanélküliséghez a fiatal diplomások – vagy az általuk kiszorított 
idõsebb diplomások és érettségizettek – körében. 

A felsõfokon képzett munkaerõ piacán – mivel a kínálat csak többéves késéssel képes 
reagálni a kereslet növekedésére – elvileg könnyen bekövetkezhet a Freeman [1976] 
nyomán pókhálóciklusnak nevezett eseménysorozat, amelyben a keresleti görbe eltoló
dását követõen a bérek az egyensúlyi szint fölé emelkednek, nagy tömegeket csábítva az 
egyetemekre; majd négy-öt év elteltével a hirtelen kínálatnövekedés hatására az egyensú
lyi szint alá csökkennek, ami visszaveti a beiskolázást. A megint csak négy-öt éves késés
sel bekövetkezõ kínálatcsökkenés hatására ismét magasra szöknek a bérek – és ez így tart 
mindaddig, amíg a piac rá nem talál a megnövekedett keresletnek megfelelõ, új egyensú
lyi pontra. (A konvergencia szükséges feltétele, hogy a kereslet rugalmasabb legyen a 
kínálatnál.) Mint a bevezetõ jellegû tankönyvek, például Ehrenberg–Smith [2003] (355– 
357. o.) is hangsúlyozzák, pókhálóciklus csak naiv várakozások esetén, zárt foglalkozási 
részpiacon alakul ki, nem szükségszerû következménye az oktatási expanziónak. 

Noha a diplomák elértéktelenedésérõl sok szó esik napjainkban, még a legfrissebb 
kutatási eredmények sem támasztják alá a beiskolázási adatok alapján olyannyira indo
koltnak tûnõ aggodalmakat. Az ezredfordulón elvégzett vizsgálatok Kelet-Közép-Euró
pa-szerte az egyetemi végzettség – és általában az iskolázottság – további felértékelõdé
sérõl adtak számot. A klasszikus Mincer-féle regressziós becslés szerint Romániában az 
oktatás megtérülési rátája (mely 1985–1989-ben még csupán 0,034 volt) 1997 és 2000 
között 0,069-rõl 0,085-re emelkedett (Andren–Earle–Sapatoru [2004] 23. o.).2 Csehor
szágban az egyetemi végzettségûeknek az érettségizettekhez viszonyított bérelõnye 1998 
és 2002 között 0,409 logaritmuspontról 0,482-re emelkedett (Jurajda [2004]; az adatok 
a versenyszféra 10 fõsnél nagyobb vállalataira vonatkoznak.)3 Magyarországon az okta
tás megtérülési rátája 1998–2004-ben a nõknél 0,106-ról 0,130-ra, a férfiaknál 0,118-ról 
0,139-re emelkedett, a diplomások (log) bérelõnye a nõknél 0,363–ról 0,594-re, a férfi
aknál 0,550-rõl 0,715-re nõtt a bértarifa-felvételek adataival becsült Mincer-féle alap
egyenletek szerint. 

Galasi [2004a], [2004b] két tanulmányban is kutatta a diplomák esetleges elértéktele
nedésének jeleit. Az egyik lehetséges tünet, ha az egyetemi végzettségûek fokozódó mér
tékben kényszerülnek érettségivel is betölthetõ munkakörök elfogadására. Megállapítása 
szerint 2002-ig nem mutatható ki ilyen irányú elmozdulás. Ellenkezõleg, a diplomások
nak évrõl évre nagyobb része dolgozott „felsõfokú foglalkozásban”, olyanban, ahol a 
munkáltatók magas bérprémiummal jutalmazzák a fõiskolai vagy egyetemi végzettséget 
(Galasi [2004b]). Eközben megduplázódott azoknak a foglalkozásoknak a száma, ahol 
az egyetemi végzettséghez kapcsolódó bérelõny meghaladta a „diplomás foglalkozás” 
minõsítéshez szükséges küszöbértéket (a konkrét vizsgálatban a 44 százalékot).4 

2 A Mincer-féle alapegyenletben ( ln w = b0 + b1S + b2 X + b2 X 2,  ahol S az iskolában, X pedig a munkában 
töltött éveket jelzi) a b1 paraméter méri az oktatás megtérülési rátáját végtelen idõhorizont, zérus közvetlen 
oktatási költség és idõben stabil tapasztalat–kereseti profil esetén. 

3 Az utóbbi évben egy iskolaév hozama a Mincer-féle alapegyenlettel becsülve 0,089 volt a nõknél és 
0,111 a férfiaknál, ami nagyjából megfelelhet a román értéknek, figyelembe véve, hogy a cseh vizsgálatban 
figyelmen kívül hagyott költségvetési szektorban általában kisebbek a bérkülönbségek. 

4 Az újabb és újabb foglalkozások belépése e körbe azzal a következménnyel járt, hogy (1998 után) 
csökkent a „felsõfokú foglalkozásokban” dolgozó átlagegyén bérprémiuma, ez azonban nem áll ellentmon
dásban azzal, hogy a felsõfokú képzettségûeknek az érettségizettekhez viszonyított bérelõnye ebben az idõ
szakban összességében jelentõsen növekedett. Egyrészt a teljes bérelõny függ a diplomásoknak az egyes 
foglalkozásokon belüli kereseti többletétõl, másrészt a „diplomás foglalkozások” köre minden bizonnyal 
olyanokkal bõvült, amelyekben a többlet éppen a vizsgált periódusban lépte át (valószínûleg nem sokkal) a 
44 százalékos hozamküszöböt. 
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A diploma leértékelõdésének egy másik lehetséges tünetét elemezte Galasi [2004a] 
tanulmánya, amely az iskolázottság kereseti hozamát aszerint vizsgálta, hogy az egyén a 
foglalkozásának éppen megfelelõ, illetve annál magasabb vagy alacsonyabb iskolázott
sággal rendelkezik-e. Az egyes foglalkozások betöltéséhez szükséges iskolázottsági szin
tet a benne dolgozók modális iskolázottsága mérte, az ennél többet végzett egyének mi
nõsültek „túlképzettnek”, és az általuk elvégzett osztályoknak a szükséges szint feletti 
többlete „többletosztálynak”. (A túlképzettek aránya 1994 és 2002 között tízrõl húsz szá
zalékra nõtt, miközben az alulképzetteké egyharmadról egyötödre csökkent.) Figyelemre 
méltó eredmény, hogy 1995–2001-ben a piac a többletosztályokat, ha árnyalatnyival is, de 
többre értékelte, mint a foglalkozás betöltéséhez szükséges iskolázottságot, és csupán 2002
ben billent helyre a sorrend, amikor egy „szükséges” iskolai osztály 0,108-del, egy több
letosztály viszont már „csak” 0,094-del emelte az egyének keresetének logaritmusát. A több
letosztályokhoz kapcsolódó kereseti hozam azonban 1999 után abszolút értékben csökke
nésnek indult, miután 1994–1998-ban nagyjából megduplázódott, ami – a „szükségesnél” 
képzettebbek számának szaporodásával együtt – a diplomák piaci értékét rontó túlképzés 
elsõ, halvány jeleként is értelmezhetõ. Tanulmányunk megerõsíti, hogy 2003–2004-ben 
néhány további, hasonló következtetés levonására indító változás figyelhetõ meg. 

Mielõtt azonban az új diplomák értékének változásáról beszélnénk, célszerû tisztázni, 
hogy milyen szintet ért el az egyetemi végzettség piaci értéke Magyarországon. Nem 
teljes körû, de megbízható és pontos összehasonlításra nyílik mód Brunello–Comi–Lucifora 
[2000], valamint Jurajda [2004] adatainak felhasználásával. Brunello és szerzõtársai tíz 
EU-országra számították ki a felsõ- és középfokú végzettségû 45–51 éves férfiak közötti 
logaritmikus órakereset-különbséget. A mért értékek 0,28 (Olaszország) és 0,57 (Portu
gália) között szóródtak. A magyar oktatási rendszerhez hasonlóval rendelkezõ Ausztriá
ban 0,37, Németországban 0,41 értéket mértek. A cseh versenyszférában a keresetkü
lönbség lényegesen nagyobb, 0,6 volt 2002-ben, Magyarországon pedig 2004-ben 0,64 a 
költségvetési szektorban és 0,87 a versenyszférában. Összességében, feltételezve, hogy 
a költségvetési szektorban dolgozók között minimálisak a ledolgozott órák tekintetében 
mutatkozó különbségek, a logaritmikus órabérkülönbséget 0,71 szintûnek becsülhetjük a 
magyar gazdaság egészében. Ez azt jelenti, hogy míg egy középkorú osztrák diplomás férfi 
45 százalékkal keres többet középiskolát végzett társánál (e0,37 = 1,45), Magyarországon a 
diplomás bérelõnye 103 százalék, az osztrák értéknek jóval több, mint kétszerese! 

Felmerülhet, hogy a magyar diplomások különlegesen magas keresete merõ látszat 
abban az értelemben, hogy – éppen a felsõoktatás évtizedeken át tartó korlátozása miatt 
– a felsõfokon képzettek aránylagosan, a magyar átlaghoz képest több emberi tõkével 
rendelkeznek, mint mondjuk a francia diplomások a francia átlaghoz képest. Mivel az 
egyetemekre kevesen kerültek be – és nem véletlenszerûen, hanem nagyjából a tehetsé
gük és szorgalmuk szerint –, az így képzõdött szûk elit átlagos tagja különlegesen jó 
képességekkel rendelkezik, esetleg még akkor is, ha ehhez maguk a felsõfokú tanulmá
nyok keveset tettek hozzá. A képességek szerinti szelekció, azonosnak feltételezve a 
képzés színvonalát, és feltéve, hogy a munkáltatók azonosan értékelik az emberi tõke 
egy-egy egységét, magasabb diplomásbéreket implikál olyan országokban, ahol viszony
lag kevés a diplomás. 

Az OECD 20 országra és a 16–64 év közötti populációra kiterjedõ nemzetközi 
felnõttírásbeliség-vizsgálata (IALS) – amely kutatásban Magyarország is részt vett 1998
ban – alkalmas mutatókat szolgáltat arra nézve, hogy egy ország népessége, az életben 
valóban hasznosítható tudás tekintetétében milyen szintû képességekkel rendelkezik. Az 
írásbeliségvizsgálat alapvetõen a szövegértési jártasságok mérését tûzte ki célul, a tesz
tekben három különbözõ szövegtípust tartalmazó feladatok szerepeltek: prózai szövegek, 
egyszerû dokumentumok és kvantitatív típusú szövegek. 
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A 2. táblázat a különbözõ iskolafokozaton végzettek átlagos pontszámát a teljes IALS
minta iskolázottságspecifikus átlagaihoz hasonlítja a részt vevõ volt szocialista országok
ban. A diplomások különlegesen jó képességeire utalna, ha a relatív teljesítményük sok
kal jobb lenne, mint a középfokon vagy alsó fokon végzetteké. 

2. táblázat 
A különbözõ iskolázottságú válaszolók teljesítménye a nemzetközi írásbeliségvizsgálatban 

a felvétel teljes mintájának iskolázottságspecifikus átlagaihoz viszonyítva 

Ország Általános iskola Középiskolaa Fõiskola, egyetem 

Csehország 110,4 106,1 103,5 
Magyarország 90,7 92,3 92,9 
Lengyelország 86,1 90,1 90,5 
Szlovénia 79,8 87,8 93,3 

a Szakmunkásképzõvel együtt. 
Az adatok forrása: Literacy [2002]. 

A diplomás válaszadók Szlovéniában valóban sokkal jobb teljesítményt nyújtottak, 
mint a középfokon és különösen az alsó fokon végzettek. Lengyelországban a diplomá
sok és középiskolát végzettek egymáshoz hasonlóan, az általános iskolát végzetteknél 
valamivel jobban szerepeltek. Magyarországon igen kicsik az iskolázottság szerinti kü
lönbségek: a diplomások nem nyújtottak jobb teljesítményt más országok diplomásaihoz 
viszonyítva, mint a középiskolát végzettek más országok középiskolát végzettjeihez ké
pest, és csak árnyalatnyival szerepeltek jobban – relatív értelemben –, mint az általánost 
vagy azt sem végzettek. Csehországban a relatív teljesítmény csökkent az iskolázottsággal. 

Azt állíthatjuk tehát, hogy a magyar diplomások nem rendelkeznek különlegesen jó 
képességekkel a szónak az IALS-vizsgálatban használt értelmében, annak ellenére sem, 
hogy a diplomások aránya a magyar részmintában lényegesen alacsonyabb, mint a minta 
egészében (14 százalék a 25 százalékkal szemben). Még rosszabb lenne a helyzet, ha a 
szakmunkásképzõt végzettek a maguk helyén, a középiskolát (upper secondary education) 
nem végzettek között szerepeltek volna, ekkor a diplomások és az érettségizettek között 
még kisebb különbség mutatkozna, mint a 2. táblázatban. 

Azt, hogy a magyar diplomások különlegesen magas relatív béreit nehéz lenne a ki
emelkedõ relatív képességeikkel magyarázni, alátámasztja az emberi tõke hozamának 
becslésével foglalkozó tanulmányok egy újabb generációja is, amely szintén az IALS 
adataira támaszkodik. Az elért pontszámot és az iskolai végzettséget együttesen szerepel
tetõ modellek (Literacy [2002], Danny–Harmon–O’Sullivan [2004], Carbonaro [2002]) 
közös eredménye, hogy a rendszerváltó országokban, Magyarországon is, az iskolázott
ság a mért képességeket adottnak véve is rendkívül erõs befolyást gyakorol a keresetekre 
(különösen lásd Carbonaro [2002] 21–22. o.). 

Fiatal diplomások – munkanélküliség és bérek 

A diplomák esetleges értékvesztésének legnyilvánvalóbb és társadalmilag legsúlyosabb 
tünetét az egyetemekrõl kikerülõk elhelyezkedési nehézségei jelentenék. A pályakezdõk 
munkapiaci helyzetének alakulása nehezen követhetõ nyomon, egyrészt mert a felsõfokú 
tanulmányok, a munka és az inaktivitás határai elmosódottak (és a naptári idõben elõre
haladva egyre inkább azzá válnak, mint Róbert [2002] tanulmánya bizonyítja), másrészt, 
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mert az egyetlen elvileg használható forrás, a KSH munkaerõ-felvétele túlságosan kis 
méretû az idõbeli változások aprólékos tanulmányozásához. Egy-egy negyedéves mintá
ban korévenként 100-150 megfigyelés áll rendelkezésre a diplomásokról, akiknek mind
össze 1-2 százaléka (1-3 fõ) munkanélküli – ez értelemszerûen rendkívül bizonytalanná 
teszi a mérést. A munkanélküli-regiszter adatai még kevésbé alkalmasak a pályakezdõ 
diplomások helyzetének megítélésére. Míg a nem foglalkoztatott, de fizetett munkát aka
ró, általános iskolát vagy szakmunkásképzõt végzettek közül minden negyediket, az érett
ségizettek közül minden hatodikat, a diplomások közül csak minden nyolcadikat regiszt
rálnak a munkaügyi kirendeltségek.5 Nagyobb adatbázisok [az e célra alkalmatlan nép
számlálást és a mindössze két idõpontban felvett fiatal diplomások életpálya-vizsgálatát 
(Fidév) leszámítva] nem állnak rendelkezésre. 

Vállalható kompromisszumnak tûnik, ha hosszabb idõszakok átlagértékeit kalkuláljuk, 
korcsoportonként. A 3. táblázat hároméves átlagokat közöl három korévet átfogó életko
ri csoportokra. Az átlagok mögött korcsoportonként és évhármasonként négy-ötezer egyéni 
megfigyelés (a munkanélküliekre pedig 50–100 megfigyelés) áll rendelkezésre. 

3. táblázat 
A fizetett munkát akaró nem foglalkoztatottak aránya a diplomások egyes életkori csoportjaiban 

1992–2003 között, hároméves átlagok hároméves korcsoportokra 

Férfiak Nõk 
Életkor 

1994 1997 2000 2003 1994 1997 2000 2003 
1992– 1995– 1998– 2001– 1992– 1995– 1998– 2001– 

21–23 16,7 15,9 11,5 12,6 8,6 14,7 9,1 13,8 
24–26 8,6 8,1 6,4 5,7 8,4 8,1 6,6 5,8 
27–29 4,8 4,8 2,0 2,2 7,3 6,1 4,6 4,4 
30–32 3,8 4,6 3,5 2,9 9,1 7,8 5,7 3,7 
33–35 4,4 4,8 2,6 2,5 7,9 6,5 5,4 4,8 
36–38 5,2 4,4 2,6 2,3 5,9 2,4 3,3 2,1 
39–41 3,6 2,9 2,3 1,8 3,1 3,9 3,5 2,6 
42–44 4,7 3,1 2,7 1,9 2,0 3,3 3,7 2,6 
45–47 5,5 2,7 2,8 2,0 3,3 2,0 3,2 2,8 
48–50 5,1 3,9 3,0 2,8 6,4 4,5 2,8 3,0 
51–53 5,4 3,4 3,8 2,7 4,4 3,0 2,7 3,9 
54–56 4,9 2,0 2,8 4,2 3,2 3,3 2,9 2,5 
57–59 3,6 4,7 2,6 2,9 7,1 8,2 2,1 3,6 
60–62 4,8 3,5 2,4 2,3 6,7 2,1 3,0 1,5 
63–65 3,0 2,5 2,3 2,4 5,4 1,7 2,8 0,9 
66–68 3,9 1,4 2,1 2,9 6,3 1,9 1,2 2,9 
69–71 6,8 1,6 1,4 1,1 2,6 0,0 0,6 0,3 
72–74 3,0 0,3 1,5 1,6 2,0 0,0 1,6 0,4 

További kérdés, hogy milyen mutatóval mérjük a pályakezdõ diplomások munkanél
küliségét. A munkában nem állók aránya túlságosan tág, az ILO–OECD-kritériumok 
szerint mért munkanélküliség túlságosan szûk kritériumnak tûnik a tanulmányok befeje
zésének idõszakában. A legrobusztusabb mutató az „akar-e fizetett állást” kérdésre adott 
válaszokból konstruálható, véleményünk szerint, mert elkülöníthetõvé teszi a munkavál
lalásra törekvõ (vagy legalább arra vágyó) népességet a továbbtanulásra várakozóktól, 

5 A KSH munkaerõ-felvétel 2001. évi harmadik negyedévi hullámából számított értékek. 
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másfelõl, nem rekeszti ki a „munkanélküli” fogalmából azokat, akik a vonatkoztatási 
héten csak passzívan kerestek állást, vagy éppen csak reménykedtek egy vonzó állásaján
lat felbukkanásában. Végül, de nem utolsósorban a dolgozni akarók és nem akarók meg
különböztetése termékenyebbnek tûnik az elhelyezkedési esélyek elõrejelzése szempont
jából is, mint az állást keresõk és nem keresõk közötti. Micklewright–Nagy [1999], illet
ve Köllõ [2001] is azt találták (1997. évi adatok alapján), hogy Magyarországon nem 
különbözik érdemben az aktívan állást keresõ, illetve a csupán „dolgozni akaró” férfiak 
elhelyezkedési esélye (a nõknél az állást keresõk nagyobb arányban helyezkednek el, 
mint a nem keresõk). 

A táblázat adatai szerint a fenti módon definiált munkanélküliségi ráta (dolgozni akaró 
nem foglalkoztatottak osztva a kohorsz teljes népességével) a férfi diplomások körében 
igen alacsony szinten mozgott 2001–2003-ban, és szinte minden korosztályban csökkent 
a megelõzõ idõszakokhoz képest. A 27 évesnél idõsebb diplomásoknál a ráta (egyetlen 
kivétellel) három és hat százalék között alakult 1992–1995-ben, és folyamatosan csök
kenve ért a 2001–2003-ban jellemzõ másfél–három százalékos sávba. 

Ez igaz a tipikus pályakezdõ (24–26 éves) korcsoportra is, amelynek munkanélküli 
rátája 8,6 százalék volt 1992–1997-ben, de csak 6,4 százalék 1998–2000-ben, és 5,7 
százalék 2001–2003-ban. Az ezredforduló után csak a legfiatalabb, 21–23 éves korcso
port helyzete romlott (a ráta 11,5 százalékról 12,6 százalékra emelkedett), azonban meg 
kell jegyeznünk, hogy esetükben igen kis létszámú, a két nemnél együttesen nagyjából 
15 ezres népességrõl van szó, szemben a 24–26 éves diplomások közel hetvenezres po
pulációjával, továbbá az ide tartozók jellemzõen fõiskolai végzettségûek, sok esetben 
csupán hároméves képzéssel a hátuk mögött. 

A nõknél a ráták – elsõsorban a szülõképes korosztályokban – magasabbak, a 4–6 
százalékos tartományban mozogtak 2001–2003-ban. A 24–26 éves korcsoportban a dol
gozni kívánó állástalanok aránya folyamatosan csökkent az 1992–1994-es 8,4 százalék
ról 5,8 százalékra. A még ennél is fiatalabb, de már diplomával rendelkezõ korcsoport
ban emelkedést tapasztalunk, de ebben az esetben is érvényesek a megfigyelések kis 
számáról és torzításáról mondottak. 

Figyelembe véve, hogy a diplomások munkába állásának folyamata ma, Magyarorszá
gon a 26. életév végére fejezõdik be, érdemes megvizsgálni a pályakezdés zökkenõin és 
a munkapiaci „keresgélés” (job shopping) folyamatán már túljutott, de még mindig pá
lyakezdõnek tekinthetõ 27–29 éves korosztály foglalkoztatásának alakulását is. A dol
gozni akaró nem foglalkoztatottak aránya ebben a kohorszban a férfiaknál 4,8 százalék
ról 2,2 százalékra, a nõknél 7,3 százalékról 4,4 százalékra csökkent a felsõoktatási ex
panzió elsõ évtizedének végére. 

A ma elérhetõ foglalkoztatási adatok tehát a piacra lépõ fiatal diplomások munkapiaci 
helyzetének folyamatos javulásáról tanúskodnak, és még a 2001–2003-as idõszakban 
sem látjuk jelét azoknak az „elhelyezkedési nehézségeknek”, melyekrõl oly bõ terjede
lemben írtak már akkor is a közéleti lapok. Természetesen elképzelhetõ, hogy a tanulmá
nyok meghosszabbításáról hozott döntéseket esetenként az elhelyezkedés zökkenõi moti
válják, és különösen, hogy a „megfelelõ” (jól fizetõ) munkahely megtalálása hosszú idõt 
vesz igénybe, de a fiatal diplomások még ma is csak elvétve – és ritkábban, mint a 
kilencvenes évek elején – kénytelenek megélni azt az élethelyzetet, amit a szó legtágabb 
értelmében „munkanélküliségnek” nevezhetünk. 

A bérekre térve, a fiatal diplomások kereseteinek idõbeli alakulása a munkanélküliség
nél sokkal pontosabban nyomon követhetõ a bértarifa-felvételek jóvoltából, amelyek 
korévenként jóval több, mint ezer diplomás foglalkoztatottról közölnek adatot. A felsõ
fokú végzettségûek egyes kohorszainak kereseti elõnyét az (1) keresztmetszeti regresszi
ók b3 együtthatóival mérjük: 



´
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2. ábra 
Koréves bérhozamok, 1992–2004 

Mért bérhozamok Trendek 

0,1 
0,1 

0,0
0,0 

–0,1 –0,1 

–0,2 –0,2 

–0,3 –0,3 

–0,4 Év –0,4 Év 
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 

22 éves 23 éves 24 éves 

0,4 0,4 

0,3 0,3 

0,2 0,2 

0,1 0,1 

0,0 0,0 

–0,1 Év –0,1 Év 
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 

25 éves 26 éves 27 éves 28 éves 29 éves 

0,6 0,5 

0,5 
0,4

0,4 
0,3

0,3 

0,2 0,2 

0,1 Év 0,1 Év 
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 

30 éves 31 éves 32 éves 33 éves 34 éves 

0,6 0,6 

0,5 0,5 

0,4 0,4 

0,3 0,3 

0,2 Év 0,2 Év 
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 

35 éves 36 éves 37 éves 38 éves 39 éves 

Forrás: bértarifa-felvételek. 

ln wi = b0 + b1ALTi + b2SZAKMi + ∑b3 
i 
KOR i × FELSOi ´ ´ + b4BUDAPEST + ui, (1) 

i 

ahol ÁLT, SZAKM és FELSÕ az iskolai végzettségre, KOR az életkorra utal. A paraméterek 
tehát az egyes diplomás kohorszoknak az átlagos életkorú érettségizett munkavállalóhoz 
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2. ábra (folytatás) 
Koréves bérhozamok, 1992–2004 

Mért bérhozamok Trendek 

0,7 0,6 

0,6 0,5 

0,5 0,4 

0,4 0,3 

0,3 Év 0,2 Év 
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 

40 éves 41 éves 42 éves 43 éves 44 éves 

0,7 
0,65 

0,6 0,60 

0,55 
0,5 

0,50 

0,4 Év 0,45 Év 
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 

45 éves 46 éves 47 éves 48 éves 49 éves 

0,8 0,70 

0,7 
0,65 

0,60 
0,6 

0,55 

0,5 
Év 0,50 Év 

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 

50 éves 51 éves 52 éves 53 éves 54 éves 

0,8 0,75 

0,70 
0,7 

0,65 

0,6 0,60 

0,55
0,5 Év Év 

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 

55 éves 56 éves 57 éves 58 éves 59 éves 

Forrás: bértarifa-felvételek. 

viszonyított bérelõnyét mérik, kiszûrve a diplomások munkapiacán jelentékeny Buda
pest–vidék különbség hatását, amelyet kiegyenlítõ jellegûnek tekintünk. A regressziók 
1992–1994-ben a húszfõsnél, 1995–2004-ben a tízfõsnél nagyobb vállalatok és a költség
vetési szféra alkalmazottaira vonatkoznak, az ebbõl adódó torzítás kérdését a késõbbiek
ben tárgyaljuk. Az eredményeket a 2. ábra mutatja be. A bal oldali ábrák a mért koréves 



210 Kertesi Gábor–Köllõ János 

bérhozamok idõbeli pályáját, a jobb oldali ábrák pedig e bérhozamok trendjét mutatják. 
(A trendeket ötéves mozgó átlagolásos szûrõ segítségével becsültük meg az 1986., 1989., 
illetve az 1992–2004. évek adatait tartalmazó 15 éves idõsorokból.) 

Az 2. ábra világosan mutatja, hogy a 30 éves vagy annál idõsebb diplomások kereseti 
elõnye 2000 után még a korábbit is meghaladó mértékben emelkedett. (A rendszerváltás 
évtizedében a 33 évesnél fiatalabb diplomások bére sokkal gyorsabban emelkedett, mint 
az idõsebbeké.) A pályakezdõ kohorszok (adataik a 2. ábra legelején láthatók) felfelé 
ívelõ kereseti pályája azonban 2003–2004-ben megtört, a kereseti elõny csökkenését fi
gyelhetjük meg a 22–23, valamint a 25–27 éveseknél. A 28–29 évesek – az ennél idõseb
bekhez hasonlóan – azonban további kereseti nyereségre tettek szert ezekben az években is. 

Számításaink a tízfõs vagy nagyobb vállalatokra vonatkoznak, ami esetleg torzíthatja a 
fiatal diplomások bérelõnyére vonatkozó adatokat. A 2003–2004. évi bértarifa-felvételek 
már a legkisebb (1–5 fõs) vállalatok alkalmazottaira is közölnek adatokat, így alkalmasak 
a torzítás mértéknek felmérésére. Az (1) függvényt megbecsültük az eddig használt min
tára és a felvétel teljes populációjára is, majd teszteltük a paraméterek páronkénti egyen
lõségét a két modellben. A 4. táblázatban láthatók az F-próbák eredményei a minket 
leginkább érdeklõ korosztályokra. 

4. táblázat 
A mikrovállalatokat nem tartalmazó és tartalmazó mintákon futtatott (1) egyenletek 
b3 paramétereinek páronkénti összehasonlítása a 22–30 évesek esetében (F-próba) 

Életkor 
Megnevezés 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Paraméterek 
– mikrovállalatok nélkül 

becsülve –0,125 –0,009 0,099 0,172 0,275 0,324 0,380 0,442 0,461 
– a teljes mintából 

becsülve –0,128 0,021 ,117 0,193 0,288 0,344 0,406 0,448 0,484 
F-próba az egyenlõségre 0,01 2,07 1,25 1,67 0,75 2,27 3,17 0,14 1,45 
Szignifikancia 0,915 0,149 ,264 0,196 0,387 0,132 0,075 0,711 0,229 

Forrás: 2003–2004. évi bértarifa-felvételek. 

A fiatal diplomásoknak az átlagos életkorú érettségizetthez viszonyított bérelõnye – 
egy esetet leszámítva – magasabbnak mutatkozik, ha a becslést nem korlátozzuk a tízfõs 
és nagyobb vállalatokra, illetve a költségvetésre. Az eltérések azonban minimálisak, egyet
len esetben sem tekinthetõk statisztikailag érvényesnek a szokásos szignifikanciaszinteken. 
Az a lehetõség, hogy a minta kényszerû korlátozásával a fiatal diplomások kereseti elõ
nyét túlbecsüljük, kizárható. 

A diplomások foglalkoztatása és bére – foglalkozásszintû elemzés 

Ahhoz, hogy jól megfoghatók legyenek a diplomások munkapiacra való beáramlásának a 
következményei, célszerû lokalizálni a foglalkozási szerkezet azon pontjait, ahol az el
múlt évtizedben különösen nagy mértékû volt ez a beáramlás. Amennyiben a diplomások 
túlképzésérõl, illetve az új diplomák fokozódó piaci értékvesztésérõl szóló hipotézis 
megállja a helyét, az ilyen foglalkozási csoportokban várható leginkább az, hogy a diplo
mák piaci értéke süllyedni kezd, illetve hogy az adott foglalkozás piacán friss diplomával 
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rendelkezõk növekvõ elhelyezkedési nehézségeket tapasztalnak, vagy kiszorítanak már 
ott levõ diplomásokat és érettségizetteket – amint azt egyesek prognosztizálják. 

A foglalkozási csoportok kialakítását két lépésben végeztük el. Elsõ lépésben az 1995. 
és az 2004. évi bértarifa-felvételeken belül a négyjegyû FEOR-kódok által megjelölt 
elemi foglalkozásokat nagyobb összevont foglalkozásokká vontuk össze úgy, hogy köz
ben arra törekedtünk, hogy a diplomás foglalkozások tartalmi homogenitását a lehetõség 
szerint megõrizzük, és esetszám szempontjából is értékelhetõ kategóriákat kapjunk. A dip
lomásokat nagyobb arányban tömörítõ foglalkozások mellett az irodai-ügyviteli foglalko
zásokat is elkülönített összevont foglalkozásokként kezeltük, mivel e foglalkozások ese
tében a diplomások jelentõs mértékû beáramlására számítottunk. A diplomások munka
erõpiaca szempontjából lényegtelennek tûnõ foglalkozásokat egyetlen óriási összevont 
foglalkozásba – az egyéb, nem kvalifikált foglalkozások kategóriájába – vontuk össze. 
Az így kialakított foglalkozások listáját lásd az 5. táblázatban, a négyjegyû FEOR-kó
dokból való képzési szabályt pedig az F1. táblázatban. 

Második lépésben az összevont foglalkozásokat tovább osztályoztuk aszerint, hogy 
azok diplomás foglalkozásoknak tekinthetõk-e – amennyiben 1995-ben a diplomások 
aránya bennük meghaladta az 50 százalékot, akkor annak tekintettük õket –, illetve asze
rint, hogy a szóban forgó foglalkozásokban alkalmazott diplomásokon belül milyen mér
tékben változott a fiatalok (a 35 évesnél nem idõsebbek) részaránya az 1995 és 2004 
között eltelt évtizedben. Ez utóbbi szempont alapján három diplomás foglalkozási cso
portot különítettünk el: 1. azokat a diplomás foglalkozásokat, ahol a 35 évnél fiatalabbak 
részaránya 1995 és 2004 között 5 százalékot meghaladó mértékben csökkent; 2. ahol a 
szóban forgó arányváltozás –5 és +5 százalék közötti volt; 3. illetve ahol a fiatalok 
részaránya a diplomásokon belül 5 százalékot meghaladó mértékben növekedett. E há
rom diplomás csoportot rendre 1. elöregedõ, 2. stabil korösszetételû, illetve 3. fiatalodó 
diplomás foglalkozási csoportnak neveztük el. 4. csoportként definiáltunk egy olyan ügy
viteli-irodai foglalkozásokból álló csoportot, amelyben szintén jelentõsebb (+5 százalé
kot meghaladó) mértékben növekedett a diplomásokon belül a fiatalok részaránya. Az 
elemzésbõl kizártuk azokat a foglalkozásokat, amelyeket a fenti értelemben nem lehetett 
diplomás vagy ügyviteli-irodai foglalkozásoknak tekinteni. 

A foglalkozási csoportjaink összevonási szabályát a 3. ábra és az 5. táblázat segítségé
vel követhetjük nyomon. Az 5. táblázat egyben megmutatja azt is, hogy a négy csopor
ton kívül rekedt foglalkozásokban alkalmazott diplomások részaránya elég kicsi. A kiala
kított foglalkozási osztályozás 1995-ben lefedi a gazdaságban alkalmazott diplomások 
valamivel több, mint 90 százalékát, 2004-ben pedig a 94 százalékát. 

A 6. táblázat alapján képet alkothatunk a foglalkozási szerkezet változásairól. A legin
kább szembeötlõ változás az, hogy az 1995 óta eltelt szûk évtizedben a diplomás foglal
kozások csaknem teljesen megteltek diplomás végzettségû foglalkoztatottakkal.6 Az elöre
gedõ diplomás foglalkozások – orvos, általános iskolai tanár, intézeti oktató nevelõ fog
lalkozásai – ma már gyakorlatilag 100 százalékig diplomásokat tömörítõ foglalkozások
nak tekinthetõk. A változatlan korösszetételû, illetve fiatalodó diplomás foglalkozások 
pedig nagyjából 90 százalékban tekinthetõk annak. Ezzel párhuzamosan nagyjából7 ugyan
ilyen mértékben kiszorulnak az érettségizettek ezekbõl a foglalkozásokból. Az érettségi
zettek kiszorulása a diplomás foglalkozásokból körülbelül 10–12 százalékosra tehetõ. 

6 Ezt a jelenséget korábban már Galasi [2004a] kimutatta. 
7 A stabil korösszetételû diplomás foglalkozásokban a diplomások részarányának növekedése meghaladja 

az érettségizettek kiszorulását, mivel itt a diplomások beáramlása az érettséginél alacsonyabb végzettségûek 
nagy részét is kiszorította. 



212 Kertesi Gábor–Köllõ János 

5. táblázat 
A diplomával rendelkezõ foglalkoztatottak megoszlása az összevont foglalkozások és a belõlük 

képzett foglalkozási csoportok szerint 1995-ben és 2004-ben (százalék) 

Csoport 
kódja 

Az összevont foglalkozások 

neve 
1995 2004 

Elöregedõ 16 orvos, szakorvos 4,06 2,98 
Elöregedõ 19 általános iskolai tanár 15,44 15,70 
Elöregedõ 20 intézeti oktató, nevelõ 2,45 4,99 

Stabil 1 országos és önkormányzati vezetõ 1,02 2,50 
Stabil 3 költségvetési intézményvezetõ 2,38 2,11 
Stabil 4 vezetõ (ipar, építõipar, mezõgazdaság) 2,41 0,71 
Stabil 5 vezetõ (kereskedelem, vendéglátás) 2,84 1,49 
Stabil 6 vezetõ (egészségügy, oktatás, közigazgatás) 3,14 3,28 
Stabil 18 középiskolai tanár 6,34 7,82 
Stabil 21 egyéb szakképzett oktató 1,07 1,35 
Stabil 23 kulturális és felsõoktatási foglalkozású 5,52 5,32 

Fiatalodó 2 
Fiatalodó 7 
Fiatalodó 8 
Fiatalodó 9 
Fiatalodó 12 
Fiatalodó 13 
Fiatalodó 14 
Fiatalodó 15 
Fiatalodó 17 

Fiatalodó 22 
Fiatalodó 24 

Ügyviteli 25 technikus, diszpécser, programozó 1,30 1,47 
Ügyviteli 26 mûszaki ügyintézõ 1,48 1,22 
Ügyviteli 28 oktatási asszisztens 0,70 0,73 
Ügyviteli 29 ügyintézõ (költségvetési) 1,12 1,77 
Ügyviteli 30 ügyintézõ (gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi, 

vendéglátóipari) 2,92 3,28 
Ügyviteli 31 ügyintézõ (egyéb) 1,44 2,22 
Ügyviteli 32 irodai 0,96 1,75 

Nem besorolt 10 termelésirányító (ipari, építõipari) 2,56 0,96 
Nem besorolt 11 termelésirányító (egyéb) 3,59 1,70 
Nem besorolt 27 egészségügyi asszisztens 1,71 1,54 
Nem besorolt 33 egyéb nem kvalifikált 1,88 1,88 

Összesen 100,0 100,0 

Elöregedõ 22,0 23,7 
Stabil 24,7 24,6 
Fiatalodó 33,7 33,2 
Ügyviteli 9,9 12,4 
Nem besorolt 9,7 6,1 

Összesen 100,0 100,0 

gazdasági felsõvezetõ 4,90 2,13 
vezetõ (gazdasági, pénzügyi, marketing-) 3,93 2,04 
vezetõ (mûszaki) 1,60 0,99 
vezetõ (egyéb részegység) 1,92 1,71 
kisszervezet vezetõje 1,80 1,22 
mérnök 6,12 6,15 
számítástechnikai foglalkozású 1,59 1,93 
egyéb mûszaki foglalkozású 2,01 1,67 
egyéb magasan képzett egészségügyi és 
szociális foglalkozású 2,58 3,28 
gazdasági és jogi foglalkozású 5,03 6,90 
egyéb magasan képzett ügyintézõ 2,18 5,22 
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3. ábra 
A diplomásokat foglalkoztató foglalkozási csoportok definíciója 

A fiatalok 
arányának változása 
a diplomások között, 
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1 = elöregedõ diplomás foglalkozások 3 = fiatalodó diplomás foglalkozások 
2 = stabil korösszetételû diplomás foglalkozások 4 = ügyviteli-irodai foglalkozások 

Megjegyzés: az 1–33 kóddal jelölt összevont foglalkozásokat az 1995. és a 2004. évi bértarifa-felvételek 
alapján a négyjegyû FEOR foglalkozási kódokból hoztuk létre. A bal alsó térnegyedbe tartozó összevont 
foglalkozásokat [diplomásarány(1995) <50 százalék & fiatal diplomások arányváltozása (1995–2004) < 5 
százalék] kihagytuk az osztályozásból. Így kimaradtak a 10, 11, 27, 33 kódjelû összevont foglalkozások. 

6. táblázat

A foglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti megoszlása és foglalkoztatási összetétele


foglalkozási csoportonként 1995-ben és 2004-ben, bértarifa-felvételek 
(százalék) 

Foglalkozási Iskolai végzettség szerinti megoszlás Foglalkozási 
csoport érettségi alatti érettségi diploma összesen összetétel 

1995 
Elöregedõ diplomás 0,3 11,9 87,8 100,0 4,1 
Stabil korösszetételû 

diplomás 3,4 18,6 78,0 100,0 5,2 
Fiatalodó diplomás 1,6 21,3 77,1 100,0 7,2 
Ügyviteli-irodai 17,8 74,2 7,5 100,0 22,0 
Egyéb foglalkozások 76,2 21,2 2,6 100,0 61,5 

Gazdaság összesen 51,1 32,4 16,5 100,0 100,0 

2004 
Elöregedõ diplomás 0,0 0,7 99,3 100,0 5,3 
Stabil korösszetételû 

diplomás 1,1 8,5 90,4 100,0 6,0 
Fiatalodó diplomás 1,5 12,5 86,0 100,0 8,6 
Ügyviteli-irodai 10,0 76,6 13,4 100,0 20,6 
Egyéb foglalkozások 72,0 25,7 2,3 100,0 59,5 

Gazdaság összesen 45,1 32,7 22,2 100,0 100,0 



214 Kertesi Gábor–Köllõ János 

Mindebbõl természetesen nem szabad messzemenõ következtetéseket levonni a diplo
mások és az érettségizettek foglalkoztatására és relatív béreire nézve. Mindezek a jelen
tõs változások nem stagnáló gazdaság és stagnáló foglalkoztatási színvonal, hanem nö
vekvõ gazdaság és jelentõsen bõvülõ foglalkoztatás közegében mentek végbe. Mint majd 
a 8. táblázat alapján látni fogjuk, az 1995 és 2003 közötti idõszakban körülbelül 330 ezer 
új teljes munkaidõs alkalmazotti állással bõvült a hazai munkapiac. Hogy e jelentõs bõ
vülés közepette végbemenõ foglalkozási szerkezetváltás milyen módon hatott az újonnan 
piacra lépõ, illetve az idõsebb diplomások, valamint az érettségizettek foglalkoztatási 
helyzetére és relatív béreire, ezt vizsgáljuk meg most közelebbrõl. 

A foglalkoztatás–munkanélküliség–kényszerû állástalanság idõbeli folyamatait a 4. és 
az 5. ábra, valamint a 7. táblázat segítségével követhetjük nyomon. A számítások ismét 
a KSH munkaerõ-felvételeinek egyéni adatain alapulnak. A foglalkozási csoportok azo
nosítását a munkaerõ-felvételekben a foglalkoztatottak, illetve az aktuálisan nem foglal
koztatottak, de korábban valamikor foglalkoztatottak kódjának ismeretében oldottuk meg. 
A négy foglalkozási csoporton belül – esetszámproblémák miatt – három iskolai végzett
ségi, illetve életkori csoportot különböztettünk meg: érettségizetteket, fiatal (35 évesig) 
és idõsebb (35 évestõl) diplomásokat. 

A 4. ábra a csoport teljes létszámához mért foglalkoztatotti arány alakulását mutatja az 
1995 és 2003 közötti idõszak minden egyes évére (a nappali tagozatos tanulókat kizártuk).8 

Az éves adatokat a negyedéves átlagos foglalkoztatási arányok átlagaiként kaptuk meg. 

4. ábra 
Foglalkoztatási arányok, KSH munkaerõ-felvételek negyedéves arányainak éves átlagai 

Elöregedő diplomás foglalkozások Stabil korösszetételű diplomás foglalkozások 
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Megjegyzés: a foglalkozások a megkérdezéskor foglalkoztatottak, illetve a munkanélküliséget/inaktivitást 
megelõzõen az adott foglalkozásban dolgozók FEOR-kódjából azonosítva. 

8 A nappali tagozatos tanulókat mindvégig kizártuk a munkaerõ-felvétel referencianépességébõl. 
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5. ábra 
Munkanélküli ráták, KSH munkaerõ-felvételek negyedéves arányainak éves átlagai 

Elöregedő diplomás foglalkozások Stabil korösszetételű diplomás foglalkozások 
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Megjegyzés: a foglalkozások a megkérdezéskor foglalkoztatottak, illetve korábban valaha foglalkoztatot
tak FEOR-kódjából azonosítva. 

A foglalkoztatási arányok idõsorainak meglepõ stabilitása nem támasztja alá azt a köz
keletû hiedelmet, hogy a felsõoktatási expanzió és a fiatal diplomások rohamos beáram
lása bizonyos diplomás vagy irodai foglalkozásokba aláásná a diplomások vagy az érett
ségizettek álláshoz jutási esélyeit. Sem a fiatal, sem az idõs diplomások, sem pedig az 
érettségizettek foglalkoztatási arányai nem változtak számottevõen az 1995 és 2003 
közötti idõszak egészében, jóllehet a fiatal diplomások részaránya és abszolút száma – 
lásd a 6. táblázat foglalkozási összetétel oszlopát – jelentõsen megugrott az utóbbi évti
zedben. 

Elõfordulhat az is, hogy a foglalkoztatási arányok változatlanok, csak a nem foglal
koztatottak közül az állást keresõk esélyei lettek a fiatal diplomások fokozott beáramlása 
következtében rosszabbak. Ezt az eshetõséget azonban az 5. ábra és a 7. táblázat idõbeli 
trendjei alapján kizárhatjuk. 

A foglalkozás- és iskolaivégzettség-specifikus munkanélküliségi ráták9 idõbeli alakulá
sa éppenséggel a fiatal diplomások gyors beáramlása által leginkább érintett foglalkozá
sokban dolgozó érettségizettek és diplomások helyzetének – legyenek akár fiatalok, akár 
idõsebbek az utóbbiak – a javulásáról gyõz meg bennünket. Különösen szembeötlõ ez az 
ügyviteli-irodai foglalkozásokban, ahol a diplomások (mindenekelõtt a fiatal diplomá
sok) beáramlása komoly mértékben szorított ki érettségizetteket az adott foglalkozás állá
saiból. Ebbõl azonban mégsem következett, hogy e foglalkozások érettségizett képvise
lõinek fokozott mértékû munkanélküliséggel kell szembenézniük. Az elöregedõ és a vál
tozatlan korösszetételû diplomás foglalkozásokban nem ilyen egyértelmû a kép, de ott is 

9 Munkanélküliek száma/(foglalkoztatottak száma + munkanélküliek száma). 
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kizárhatjuk azt az eshetõséget, hogy a piacra beáramló fiatal diplomások tömege leron
totta volna az állást keresõk állásba kerülési esélyeit. 

Végül, egy szigorúbb kritérium alkalmazásával – a fizetett munkát akaró nem foglal
koztatottak csoportbeli arányának kiszámításával – is ellenõrizhetjük azt a megfigyelé
sünket, amely szerint a felsõoktatási expanzió következtében nem romlottak sem a fris
sen piacra lépõ diplomások, sem a már piacon levõ diplomások, sem pedig az érettségi
zett alkalmazásban nem levõk foglalkozási esélyei. A 7. táblázat idõsorai – amelyekben 
a 3. táblázattal analóg módon hároméves idõszakokra átlagoltuk ki a munkanélküliségi 
mutatóknak ezt a megengedõbb indikátorát – errõl tanúskodnak. Két kivételtõl10 eltekint
ve, a fizetett munkát akaró állásnélküliek aránya vagy csökkent, vagy pedig változatlan 
maradt az idõszak egészében. (A két kivétel is éppen azokra a foglalkozási csoportokra 
korlátozódik, amelyeket kevéssé érintett a frissen végzett diplomások beáramlása.) 

7. táblázat 
A fizetett munkát akaró nem foglalkoztatottak aránya a fiatal és nem fiatal diplomások, illetve 

az érettségizettek csoportjain belül foglalkozási csoportonként 1995–2003 között 
(hároméves átlagok) 

Iskolázottsági csoport 1995–1997 1998–2000 2001–2003 

Elöregedõ diplomás 
Diplomás: 21–35 éves 3,7 1,6 2,3 
Diplomás: 35+ éves 1,4 1,1 0,9 
Érettségizett 7,3 1,4 4,3 

Stabil korösszetételû diplomás 
Diplomás: 21–35 éves 3,5 1,6 3,1 
Diplomás: 35+ éves 2,0 1,3 1,1 
Érettségizett 5,1 6,2 3,5 

Fiatalodó diplomás 
Diplomás: 21–35 éves 2,8 1,5 1,4 
Diplomás: 35 + éves 3,5 2,0 1,6 
Érettségizett 4,7 4,4 3,1 

Ügyviteli-irodai 
Diplomás: 21–35 éves 7,3 3,4 3,9 
Diplomás: 35+ éves 6,2 3,7 3,9 
Érettségizett 9,1 6,2 4,4 

Megjegyzés: a foglalkozások a megkérdezéskor foglalkoztatottak, illetve korábban valaha foglalkoztatot
tak FEOR-kódjából azonosítva. 

Forrás: KSH munkaerõ-felvételei. 

A foglalkozásicsoport-szintû foglalkoztatási adatok fényében tehát nem igazolódnak a 
diplomás munkanélküliséggel kapcsolatos közkeletû aggodalmak. Noha az érettségizett 
dolgozók kiszorulása a diplomás foglalkozásokból jól dokumentálható tény, e ténybõl az 
érettségizettek romló foglalkoztatási esélyei mégsem következnek. 

A relatív bérek11 tekintetében igen jelentõs különbség mutatkozik a négy foglalkozási 

10 A két kivételt az elöregedõ diplomás foglalkozások érettségizettjei, illetve a stabil korösszetételû diplo
más foglalkozások fiatal diplomásai jelentik. Ebben a két esetben az 1998–2000 közötti periódushoz képest 
némileg nõtt a fizetett munkát akarók aránya a nem foglalkoztatottak körén belül. 

11 Az adott csoport átlagos kereseti színvonalát az országos átlagkereset százalékában adjuk meg. 
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6. ábra 
A diplomások relatív bére az elöregedõ diplomás foglalkozási csoportban 

1995 és 2004 között 

Év 

160 

140 

120 

100 

80 

1995 1997 1999 2001 2003 

26–30 éves 31–35 éves 36–40 éves 

41–45 éves 46–50 éves 51–55 éves 

Forrás: bértarifa-felvételek. 

7. ábra 
A diplomások relatív bére a stabil korösszetételû diplomás foglalkozási csoportban 
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Forrás: bértarifa-felvételek. 

csoport között. Az elöregedõ diplomás foglalkozásokban dolgozó diplomások bérarányai 
semmilyen mértékben nem reagálnak a friss diplomások nagymértékû piacra lépésére. 
Ez nem meglepõ, hiszen ebben a foglalkozási csoportban a fiatal diplomások beáramlása 
amúgy is elenyészõ mértékû volt, és e foglalkozások képviselõinek közalkalmazotti státusa 
miatt a bérarányokat egyébként sem a piac erõi, hanem a közalkalmazotti bértáblák sza
bályozzák. Ez jól látszik azon is, hogy az idõszak egészében végig egymással párhuza
mosan futnak az egyes kohorszok relatív bérének alakulását mutató grafikonok (6. ábra).12 

A változatlan korösszetételû diplomás foglalkozások körében (7. ábra) a diplomások 
keresete az idõszak egészében minden kohorsz esetében folyamatosan emelkedik. A bér
emelkedés mértéke a fiatalabb (26–30 és 31–35 éves) korosztályoknál kisebb (10-15 
százalék), a közép- és idõsebb generációknál nagyobb (30 százalék körüli). A 40 év 
fölötti korosztályokban a keresetek emelkedésére az ezredfordulót követõen került sor. 

A fiatalodó diplomás foglalkozásokban – lásd 8. ábra – az idõszak elsõ felében (1995 
és 2000 között) a diplomások minden korcsoportjában rendkívüli mértékû (40-50 száza
lékos!) relatív bérnövekedést figyelhetünk meg. Minden bizonnyal ez az az erõ, amely a 

12 A grafikonon jól láthatók a 2002. évi egységes közalkalmazotti béremelés következményei. 
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8. ábra 
A diplomások relatív bére a fiatalodó diplomás foglalkozási csoportban 1995 és 2004 között 
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Forrás: bértarifa-felvételek. 

frissen végzetteket ezekbe a foglalkozásokba vonzotta. Az ezredforduló idejére a kereseti 
hozamok emelkedése megtört, és – egy kivételével – valamennyi korcsoportban gyors 
hozamcsökkenés következett be. A hozamok visszaesése a két legfiatalabb kohorszban (a 
26–30 és a 31–35 évesek körében) volt a legjelentõsebb: mintegy 40 százalékos. A legfia
talabb korcsoport relatív kereseti pozíciója 2004-re gyakorlatilag visszajutott arra a pontra, 
ahonnan 1995-ben elindult. Az egyetlen kivételnek a 36–40 évesek csoportja tekinthetõ. 
Az õ relatív kereseti pozíciójuk 1999 óta változatlanul magas szinten maradt.13 

Az idõsebb diplomások helyzete a fiatalodó diplomás foglalkozásokban pontosan kö
vette a fiatalok helyzetének alakulását. Az 1995 és 2000 közötti idõszakban, amikor a 
friss diplomások keresete gyors emelkedésnek indult, az idõsebb diplomások keresete is 
ugyanabban a mértékben emelkedett. Ez arra utaló jel, hogy ezekben a foglalkozásokban 
a kereslet általában is növekedett a diplomások iránt. Amint azonban a kínálat a friss 
diplomások tömeges beáramlásával reagált erre, az idõsebbek relatív bére is visszaesett, 
nagyjából éppen olyan mértékben (–40 százalék), amilyen mértékben a gyors keresletnö
vekedés idején növekedésnek (+40 százalék) indult. A fiatal és idõsebb generációk kere
seti pályájának együttmozgása minden bizonnyal abból származik, hogy 2004-re ebben a 
foglalkozási csoportban 10 alkalmazottból nagyjából 9 már diplomával rendelkezik, és 
az esetleges túlkínálat a szakma egészének béreire kihat. 

Az ügyviteli-irodai foglalkozások – lásd 9. ábra – is olyan foglalkozásoknak számíta
nak, ahol a friss diplomával rendelkezõk beáramlása viszonylag nagy mértékû volt. Mint 
a 7. táblázatban láthattuk, ez a beáramlás egy évtized alatt odavezetett, hogy a diplomá
sok aránya 7,5 százalékról 13,4 százalékra emelkedett. 

Mint a 10. ábra mutatja, az irodai-ügyviteli szakmák diplomásokkal való feltöltõdése 
ezzel nagyjából lezárulóban van. Bizonyos álláshelyekre az irodai munkában is képzet
tebb vagy esetleg csak jobban kommunikáló, nyelvtudással, számítástechnikai ismeretek
kel rendelkezõ emberekre van szükség, még akkor is, ha az õ alkalmazásuk drágább, 
mint a velük összehasonlítható munkaköröket betölteni képes érettségizetteké. Mindazo

13 Ez a kivételes helyzet talán annak tulajdonítható, hogy a 2002–2004-re a 36–40 évesek csoportja lett az 
elsõ olyan diplomás generáció, amely már a rendszerváltás után lépett be a munkapiacra – tudása ilyen 
értelemben különbözik azokétól, akik diplomájukat és munkapiaci tapasztalatukat a szocializmus éveiben 
szerezték meg –, és amely mintegy tízévnyi tapasztalatot tudott az újonnan kiépülõ piacgazdaságban felhal
mozni. Egy stabilizálódó munkapiacon az új tudás munkapiaci gyakorlattal párosulva helyreállítja a szenioritás 
rendjét. 
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9. ábra 
A diplomások relatív bére az ügyviteli-irodai foglalkozási csoportban 

1995 és 2004 között 

170
170 
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150 150 

140 140 

130 Év 130 Év 
1995 1997 1999 2001 2003 1995 1997 1999 2001 2003 

26–30 éves 36–40 éves 41–45 éves 

31–35 éves 46–50 éves 51–55 éves 

Forrás: bértarifa-felvételek. 

náltal a bérköltségek ebbõl adódó emelkedése elérheti azt a fokot, ahol több diplomás 
alkalmazása már az egyszerûbbnek tekinthetõ irodai munkákra nem kifizetõdõ. Az ez
redforduló környékére – úgy tûnik – ez az állapot bekövetkezett. A fiatal kohorszok 
relatív bérének hanyatlása arról tanúskodik, hogy a kereslet növekedése megállt, miköz
ben a kínálat tovább emelkedett. A ügyviteli-irodai foglakozásokba kerülõ fiatalok bérei 
már a keresleti görbe mentén mozognak. Foglalkoztatásuk bõvíthetõ még, de csak ala
csonyabb bérekért. Az ügyviteli-irodai foglalkozásokban dolgozó idõsebb diplomások 
béreire azonban, úgy tûnik, nincs hatással ez a körülmény. Õk, úgy tûnik, képesek 
voltak megõrizni az 1995 és 2000 között megszerzett mintegy 20 százalékos hozamnöve
kedést.14 

Hogyan érintette a foglalkozási szerkezet átrendezõdése a diplomás, illetve az ügyvite
li-irodai foglalkozásokban dolgozó érettségizettek béreit? Mint a 6. táblázatban láthat
tuk, kiszorulásuk valamennyi diplomás foglalkozási csoportból igen jelentõs mértékû 
(nagyjából 10 százalékos) volt. Vajon ezt követte-e relatív béreik hanyatlása? A kép 
ismét igen vegyes (lásd 10. ábra). 

Az elöregedõ, illetve stabil korösszetételû foglalkozásokból úgy szorultak ki az érett
ségizettek, hogy bérpozíciójuk ezt egyáltalán nem sínylette meg. Ennek megint csak az a 
valószínû oka, hogy ezeket a foglalkozások jellegzetesen közalkalmazotti állásokat teste
sítenek meg, ahol a relatív bérek alakulását nem a keresleti-kínálati viszonyok, hanem a 
közalkalmazotti bértáblák határozzák meg. 

Más a helyzet a fiatalodó diplomás, illetve az ügyviteli-irodai foglalkozásokban. Az 
érettségizettek kiszorulása itt az idõszak egészére kiterjedõ folyamatos bérpozíció-vesz
téssel együtt következett be. Az érettségizettek relatív bérei a fiatalodó diplomás foglal
kozásokban egy évtized leforgása alatt minden kohorszban nagyjából 40 százalékkal csök
kentek. Ez lehetett az a taszító erõ, amely az érettségizett fiatalokat eltérítette ezektõl a 
pályáktól, megnyitva ezzel az utat a frissen diplomázottak beáramlása elõtt. 

Az ügyviteli-irodai foglalkozásokban az érettségizettek valamennyi kohorsza nagyjá
ból 10 százalékos relatív bérveszteséget szenvedett el. Egy ilyen mértékû veszteség 
azonban nem vette el a frissen érettségizettek egy részének a kedvét az irodai munkák
tól, hiszen részarányuk annak ellenére még valamelyest emelkedett is, hogy egy részük 

14 Bonyolult és igen heterogén okai lehetnek annak, hogy a friss diplomásokból mutatkozó túlkínálat 
megjelenése más-más módon hat a fiatalodó diplomás, illetve az ügyviteli-irodai foglalkozásokban dolgozó 
idõsebb diplomások béreire. Ennek kiderítése további vizsgálódásokat igényel. 
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10. ábra 
Az érettségizettek relatív bére az egyes foglalkozási csoportokban 1995 és 2004 között 

Elöregedő diplomás foglalkozások Stabil korösszetételű diplomás foglalkozások 
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Forrás: bértarifa-felvételek. 

(6 százalékuk) munkahelyét diplomások vették át – amint azt a 6. táblázatban láthattuk. 
Az ok valószínûleg az, hogy állásaik számát azáltal voltak képesek megõrizni, hogy az 
irodai álláshelyek csaknem 8 százalékából érettséginél alacsonyabb iskolázottságú embe
reket szorítottak ki. Az irodai foglalkozások képzettségigényének emelkedése ezen a 
szinten is végbement. 

Összegzés 

Próbáljuk meg összerakni az elõzõ fejezetekben elemeire bontott képet! 1995 és 2004 
között 400 ezer friss diplomával rendelkezõ fiatal lépett a munkaerõpiacra. Milyen hatást 
gyakorolt ez a jelentõs kínálatbõvülés a munkaerõpiac egészére? A kérdés megválaszolá
sához mindenekelõtt azt kell szem elõtt tartanunk, hogy e jelentõs változásra nem stagná
ló, hanem növekvõ, a foglalkoztatás összvolumenét tekintve bõvülõ és jelentõs foglalko
zási szerkezetváltozást átélõ gazdaság körülményei között került sor. A foglalkoztatásbõ
vülés mértékérõl a 8. táblázat ad képet. 

Az 1995., illetve 2003. évi bértarifa- és munkaerõ-felvételek adataiból összeállított 8. 
táblázat segítségével arra keressük a választ, hogy a diplomások foglalkoztatása szem
pontjából releváns foglalkozási csoportokat elkülönítve, milyen jellegzetes átrendezõdé
seket figyelhetünk meg a magyarországi munkaerõpiacon. A táblázat információi segíte
nek eligazodni az eddigi fejezetekben megismert részleges összefüggések között. Ve
gyük sorra ezeket az összefüggéseket! 
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8. táblázat 
Az 1995 és 2003 között keletkezett új teljes munkaidõs alkalmazotti állások száma az állásokat 

betöltõk (+), illetve állásukból kiszorulók (–) foglalkozása és iskolai végzettsége szerint 
(ezer fõ) 

Foglalkozási csoport 
Iskolai végzettség 

érettségi alatti érettségi diploma 
Összesen 

Elöregedõ diplomás 0 –13 79 66 
Stabil korösszetételû diplomás –3 –13 65 49 
Fiatalodó diplomás 0 –17 61 44 
Ügyviteli-irodai –49 13 34 –2 
Minden más foglalkozás 70 112 –6 176 

Az összes foglalkozás együttesen 18 82 233 333 

Megjegyzés: a teljes munkaidõs foglalkoztatottak foglalkozási csoport és iskolai végzettség szerinti meg
oszlását – cella szerinti megoszlását – az 1995. és a 2003. évi bértarifa-felvételekbõl kaptuk meg. Az aggregált 
foglalkoztatási adatok pedig a KSH munkaerõ-felvételek adatain alapulnak. Ez utóbbiak forrása: Munkaerõpiaci 
Tükör, 2004. MTA KTI–OFA, 2004. 4.9. táblázat és 4.12. táblázat. A számítás során alkalmazásban álló
nak tekintettük az alkalmazottakat és a szövetkezeti tagokat (4.9. táblázat elsõ két oszlopa). A 4.12. táblázat 
alapján az elõbb kiszámolt adatokból kivontunk 0,1 százalékot amiatt, hogy – a bértarifa-felvétellel össz
hangban – a 20 fõnél nagyobb munkaadókra korlátozzuk a számítást. (Ezt a szûkítést egyaránt érvényesítet
tük a versenyszférában, illetve a költségvetési szektorban alkalmazottakra.) A bértarifa-felvétellel való össz
hang biztosítása érdekében továbbá az alkalmazottak közül kihagytuk a 30 óránál rövidebb rendszeres heti 
munkaidõben dolgozókat. Ez a szûkítés a munkaerõ-felvételek negyedéves egyéni adatain alapul. Az 1995
ben a 30 óránál rövidebb rendszeres heti munkaidõben dolgozók aránya (negyedéves arányainak átlaga) 
3,22 százalék volt. Ugyanez az adat 2003-ban 3,525 százalék volt. A teljes munkaidõs alkalmazottakra ily 
módon kapott becsléseket – 1995: 2 961 500 fõ és 2003: 3 293 600 fõ – a bértarifa-felvételek cellamegosz
lásai alapján szétosztottuk; majd – az álláshelyben, illetve fõben mért – becsült cellagyakoriságok 2003. és 
1995. évi értékeit rendre kivontuk egymásból. A becsült eredményeket ezer fõre kerekítve adjuk meg. 

1. A transzformációs sokk lezárulása (1995) óta a hazai munkapiacon újonnan keletke
zõ teljes munkaidõs foglalkoztatotti állások csaknem 50 százaléka15 diplomás foglalkozá
sokban jött létre. Az állások egy (kisebb) része a gazdasági növekedést elõidézõ verseny
szféra tipikus foglalkozásaiban – a klasszifikácónk szerinti „fiatalodó diplomás” (mérnö
ki, számítástechnikai, egyéb mûszaki, gazdasági, pénzügyi, jogi, magasan képzett ügy
intézõi) foglalkozásokban – jött létre. Az új diplomás állások egy másik (nagyobb része) 
a költségvetési szféra által dominált, elöregedõ, illetve stabil korösszetételû diplomás 
foglalkozásokban keletkezett. A fiatal diplomások beáramlása ezekben a foglalkozások
ban viszonylag mérsékelt volt. Az utóbbi terület növekedését jellemzõen az oktatási szfé
ra bõvülése diktálta. E két utóbbi foglalkozási csoportban az álláshelybõvülés (115 ezer 
állás) kétharmadát (79 ezer állást) valamilyen tanári (illetve kulturális)16 foglalkozás bõ
vülése hozta magával. A oktatási expanzió nemcsak a munkakínálatot befolyásolja (nem
csak „termeli” a diplomásokat), de maga is erõteljesen hozzájárul a diplomások iránti 
kereslet növekedéséhez (egyszersmind „fogyasztja” is a diplomásokat). 

2. Miért nem vezetett a diplomások számának gyors emelkedése a diplomások körében 
növekvõ munkanélküliséghez? Noha a diplomás foglalkozásokban igen sok (mintegy 160 
ezer) új álláshely jött létre, a diplomások számára azonban ennél jóval több új álláslehe
tõség keletkezett. Mivel a foglalkozási szerkezet átrendezõdése a foglalkozások képzett

15 A 333 ezer új álláshelybõl 159 ezer (48 százalék). 
16 Általános iskolai tanár (19), intézeti oktató, nevelõ (20), középiskolai tanár (18), kulturális, felsõokta

tási dolgozó (23). Zárójelben az 5. táblázatban szereplõ összevont foglalkozáskódok. 
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ségigényének emelkedése (skill upgrading) mellett ment végbe, a diplomával rendelkezõk 
iránti kereslet új álláshelyekben mérhetõ növekedése abban is megmutatkozott, hogy a 
diplomás foglalkozások egyre inkább feltöltõdtek diplomásokkal, illetve hogy a ügyvite
li-irodai foglalkozások álláshelyeinek egy részére fokozatosan benyomultak a diplomá
sok. Az idõszak egészében ez a diplomások számára 227 ezer új állást jelentett. A foglal
kozások képzettségigényének növekedése a foglalkozási hierarchia felsõ szegmensében 
egyszersmind azt jelentette, hogy nagyszámú érettségizett szorult ki a diplomás (és min
den bizonnyal) az ügyviteli foglalkozásokból is. Az ügyviteli-irodai álláshelyek száma 
stagnált, viszont igen jelentõs belsõ átrendezõdést ment bennük végbe. Az a 34 ezer 
diplomás, akit 1995 óta ezekben a foglalkozásokban újonnan alkalmaztak, minden való
színûség szerint zömében érettségizetteket szorított ki korábbi állásaiból,17 az érettségi
zettek pedig érettséginél alacsonyabb iskolai végzettségûek elõl vették el a munkát. Az 
érettségizettek számára nyitva álló álláshelyek száma ezért összességében nem csökkent. 
Az ügyviteli foglalkozások képzettségtartalmának (átlagos iskolázottságának) növekedése 
azért következett be, mert a diplomások aránya e foglalkozási csoporton belül 6 százalék
kal nõtt, az érettséginél alacsonyabb végzettségûek aránya pedig 8 százalékkal csökkent. 

3. Az érettségizettek kiszorulása a diplomás foglalkozásokból miért nem vezetett az 
érettségizettek körében növekvõ munkanélküliséghez? A kérdésre a 8. táblázat utolsó 
sora adja meg a választ. A diplomás foglalkozásokból kiszorult érettségizettek a foglal
kozási hierarchia egyéb foglalkozásaiban találtak állást maguknak. Azzal a 47 ezer állás
sal, melyet a diplomás foglalkozásokban elveszítettek, 125 ezer újonnan megszerzett 
állás áll szemben, melyet az alacsonyabb iskolai végzettségû dolgozók elõl hódítottak el. 
A foglalkozások képzettségigényének emelkedése a foglalkozási hierarchia egészére ki
ható tendencia. 

4. Van-e valamilyen a priori megadható, „természetes” határa annak, hány diplomást 
képes a gazdaság hatékonyan foglalkoztatni? Egy bõvülõ és foglalkozási szerkezetét te
kintve átalakuló gazdaság munkaerõpiacán mindig csak utólag – a mennyiségi és árjelzé
sek alapján – lehet megmondani, hogy mennyi az „elég”. Ha a kínálat bõvülésével pár
huzamosan a diplomások foglalkoztatási esélyei nem romlanak18 (ez tény), akkor a rend
szer szereplõit az árjelzés – a relatív bérek alakulása – tájékoztatja arról, hogy a kereslet 
hogyan alakul. A 11. ábra sematikus grafikonjai segítségével rekonstruálhatjuk azt, ami 
a versenyszféra jellegzetesen diplomásokat foglalkoztató állásaiban – a fiatalodó diplo
más és az ügyviteli csoportban – minden valószínûség szerint megtörtént. 

Mint korábban láthattuk, a szóban forgó foglalkozásokban a kínálat (és a foglalkoztatotti 
létszám) jelentõs növekedését egészen 2000-ig a relatív bérhozamok rendkívüli emelke
dése kísérte. Ez nem történhetett más módon, minthogy a kereslet növekedése még a 
gyors kínálatnövekedés mértékét is meghaladta. Ezek a pozitív árjelzések – a növekvõ 
hozamok – csábították a fiatalokat a szóban forgó pályákra. A 11. ábrán ezt úgy jelenít
jük meg, hogy a diplomások iránti kereslet növekedése 2000-ig meghaladja a kínálat 
növekedését. Amint azonban a kereslet emelkedése megáll, a kínálat viszont tovább bõ
vül, a hozamok csökkenni kezdenek. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a 
frissen diplomázott fiatalok foglalkoztatási esélyei is romlanak. Amíg továbbra is igaz, 
hogy diplomával betölthetõ állások jobb kereseti és egyéb munkafeltételeket nyújtanak, 
mint az alacsonyabb iskolázottsággal betölthetõ alternatív álláslehetõségek, a diplomások 
létszámának a növekedése tovább folytatódik: tovább tart a mennyiségi növekedés a 
stabilizálódott keresleti görbe mentén. 

17 Erre utaló jel az, hogy az ügyviteli-irodai foglalkozásokban az idõszak egészében – ha enyhén is, de 
világosan – csökken az érettségizettek relatív bére, miközben a 30 évesnél idõsebb diplomások relatív bér
színvonala emelkedik. 

18 Mennyiségi jelzés. 
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11. ábra 
A fiatalodó diplomás és az ügyviteli-irodai foglalkozásokban alkalmazott fiatal diplomások 

iránti kereslet és kínálat változásának sematikus ábrája 

Kereset 
S1995 

S2004 

D2000–2004 

D1995 

Foglalkoztatás 

A diplomás munkahelyek számának növekedése a belátható jövõben háromféle korlát
ba ütközhet. Elõször, a diploma hozamának csökkenése elérheti azt a határt, amely a 
felsõoktatás iránti kereslet visszaesését okozza. Nem valószínû, hogy erre hamarosan sor 
kerül, mert az egyetemi-fõiskolai diploma – és általában az oktatásban való részvétel – a 
jelenlegi magyarországi bérek, elhelyezkedési esélyek és egyéni oktatási költségek mel
lett kiemelkedõen jó befektetésnek számít. Másodszor, a kereslet növekedését megállít
hatja a nemzetközi összehasonlításban magas magyarországi diplomás bér. Mindeddig – 
sem jelen tanulmányban, sem más kutatási eredményekben – nem láttuk jelét a kevésbé 
képzett munkaerõvel történõ helyettesítésnek, sõt, ennek az ellenkezõje volt jellemzõ. 
Harmadszor – és alighanem itt érkezünk az igazán fontos korláthoz – megtörheti a diplo
mások felfelé ívelõ pályáját a költségvetési munkahelyteremtés és bérnövekedés – mak
rogazdasági szempontból felettébb kívánatos – visszafogása. Az 1995 és 2003 közötti 
nettó diplomás munkahelyteremtés nagyobb fele a költségvetési szektorhoz kötõdõ fog
lalkozásokban koncentrálódott. Itt, és csakis itt nem ment végbe az a béralkalmazkodási 
folyamat, amelyet a versenyszféra diplomás foglalkozásaiban, illetve irodai-ügyviteli 
munkaköreiben megfigyelhettünk. Amennyiben egy eljövendõ kormánynak lesz mersze 
szembeszállni a jól fizetõ költségvetési munkahelyek fenntartására és szaporítására irá
nyuló nyomással (amelynek erejét jól mutatja a „diplomás munkanélküliséggel” kapcso
latos értelmiségi panaszáradat vagy a diplomás túltermeléssel kapcsolatos katasztrófa
forgatókönyvek népszerûsége), akkor valóban bércsökkenéssel és/vagy elhelyezkedési 
nehézségekkel kell szembenézniük a felsõoktatásból kikerülõknek. 
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