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Tanulmányok

NAGY PÉTER TIBOR
VANNAK-E TANÁROK?
Nagy Péter Tibor tanulmányai már bizonyították (ld. pl. az Educatio korábbi számai-
ban), hogy nemcsak a neveléstörténészek által mindig is teljesen külön kezelt tanítói il-
letve középiskolai tanári szakma kettőssége teszi szociológiai értelemben irrelevánssá a 
„pedagógus” fogalmát, hanem az általános iskolai és a középiskolai tanári szakma sem 
közelít egymáshoz. Jelen tanulmány a középiskolai tanári szakmán belül vizsgálódik, és 
azt mutatja ki, hogy a „professziók” fontos tulajdonsága, az egységes iskolai végzettség 
sokkal kevésbé jellemző a középiskolai tanárokra, mint az orvosokra vagy a jogászokra. 
Az egyes középiskolai tanári alcsoportok szakjuk szerint különböznek egymástól – az 
egyes szakok (pl. angol, történelem, matematika) olyan erős szimbolikus univerzumot 
jelentenek, amelyek felülírják a bértáblából és munkarendből hipotetizálható egységessé-
get, amit leginkább azzal lehet bizonyítani, hogy a társadalmi elit különböző mértékben 
küldi gyermekeit a bölcsészkar különböző szakjaira, a különböző szakos tanári állások-
ba. Az egyes tanári szakmákhoz eltérő kulturális tőke, eltérő iskolai tőke, eltérő motivá-
ciós rendszer tartozik, a tanított tárgyak eltérő – iskolai és iskolán kívüli – munkaerő-
piacot jelentenek az egyes tanároknak, melynek révén életpályájukon eltérő kapcsolati 
tőkék várnak rájuk, más lesz úgy magánéletbeli, mint munkahelyi stratégiájuk. Nemcsak 
„pedagógusok” nincsenek tehát szociológiai értelemben, hanem „tanárok” sem, sőt „kö-
zépiskolai tanárok” sem.
Kulcsszavak: tanári szakma, professzionalizáció, tantárgyak, szimbolikus 
univerzum, empirikus szociológia

BIRÓ ZSUZSANNA HANNA
A TANÁRRÁ VÁLÁS INDIKÁTORAI AZ 1945 ELŐTTI MAGYARORSZÁGON
Biró Zsuzsanna Hanna elemzéseinek alapját egy integrált személysoros adattár adja, 
melyben az 1873-1945 között végzett középiskolai tanárok anyakönyvi adatai, valamint 
a középiskolai zsebkönyvek tanári adatai szerepelnek. A tanárrá válás esélyeit három té-
nyezőcsoporttal próbáltuk meg összefüggésbe hozni: a) az iskolarendszer strukturális 
jellemzőivel (nemi és felekezeti szegmentáltság), b) a családi szocializáció tényezői közül 
a családból hozott kulturális tőke és a szakmaörökítés szerepével, c) a tanulmányi straté-
giák közül a szakválasztás és a doktori végzettség megszerzésének befolyásával.
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Egy logisztikus regresszió elemzés során kiderült, hogy a tanári alkalmazás mindhárom 
tényezőcsoporttal kapcsolatban áll. A strukturális tényezők közül a nemi szeparáltság 
volt az erősebb indikátor, ami a szűkös leányiskolai piacnak köszönhetően a korszak-
ban mindvégig a női diplomások gyengébb érvényesülési lehetőségét mutatta. „Felekezeti 
hátrányról” csak az izraelita diplomások esetében beszélhetünk, még ha a zsidó iskolák 
megnyitásával a helyzetük átmenetileg javult is. Az apa iskolázottsága nem volt önálló 
indikátor. A férfi tanárok általában az alacsonyabb státuszú, a női tanárok a magasabb 
státuszú családokból kerültek ki nagyobb arányban – tehát ez egy nemi összefüggés. A 
szakmaörökítésnek az első világháború után lett szerepe a tanári karrierben. A szakvá-
lasztással mindvégig érdemben lehetett javítani az alkalmazás valószínűségét, ami főként 
a nyelvszakoknál volt kimutatható. Bár a doktori végzettség közvetlenül nem hatott a kar-
rieresélyekre, akadémiai állások híján a gimnáziumokban mind több kutatótanár kapott 
munkát, ami a 20. század első felében jelentősen megemelte a tanári szakma presztízsét. 
Kulcsszavak: professzió-történet, iskolapiaci jellemzők, tanulmányi stra-
tégiák, tanári karrier

POLÓNYI ISTVÁN
PEDAGÓGUSBÉREK – MINDIG LENT? 
Polónyi István tanulmánya annak megállapításával kezdődik, hogy az oktatás minősé-
gében meghatározó tényező a jól felkészített, alkalmas pedagógus, ennek pedig alapvető 
feltétele a megfelelő színvonalú bérezés.
A munkabérek, ill. a munkabérkülönbségek rövidtávon és makroszinten meghatározzák 
a munkaerő allokációját, mikroszinten pedig ösztönző, motiváló szerepük van. Hosszú 
távon viszont összefüggésben állnak egy-egy foglalkozás presztízsével. 
Történelmi távlatban vizsgálva a pedagógus keresetek, különösen a középiskolai pedagó-
gusok keresete az átrendeződésből igen kedvezőtlenül került ki. A pedagógusok bérszint-
je jelentősen elmaradt a diplomás munkaerő átlagától. Nemzetközi összehasonlításban 
Magyarország minden pedagóguskategóriát illetően a legrosszabb pedagógus kereseti 
szintű országok között volt 2013-ban.
2016-ra az új pedagógus bérrendszer bevezetése nyomán az általános iskolai pedagógu-
sok keresete nagyjából 70%-át, a középiskolai pedagógusoké pedig 80%-át fogják elérni a 
diplomások nemzetgazdasági átlagkeresetének. Ez az OECD országok között a jelenlegi 
helyezésünkhöz képest mintegy 6-10 hellyel való feljebbkerülést jelent. Ezzel a pedagógu-
sok várhatóan beérik a hazai kereseti rangsorban az egyetemi adjunktusokat, sőt a gyógy-
szerészeket, ami jelentős elmozdulást ígér a pálya presztízsében.
Kérdés, hogy az egyes közpénzekből működő ágazatok érdekérvényesítő nyomása ellené-
re megőrizhető-e ez a kereseti helyzet.
Kulcsszavak: pedagógus keresetek, pedagógus bérrendszer, pedagógus pálya 
presztízse

VEROSZTA ZSUZSANNA
PÁLYAKÉP ÉS SZELEKCIÓ A PEDAGÓGUSPÁLYA VÁLASZTÁSÁBAN
Veroszta Zsuzsanna tanulmány a pedagóguspálya percepciójának pályaválasztásban be-
töltött szerepét vizsgálja felsőoktatási jelentkezés előtt álló középiskolások körében. A fő 
cél azoknak a tanulói háttérjellemzőknek a feltárása, melyek mentén a pedagógusképzést 
választók potenciális bázisa körvonalazható. E háttérszempontok között a vizsgálat rá-
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mutat a pályáról alkotott összkép fontos szerepére. Ennek során egyfelől igazolja, hogy a 
pedagógusképzések választásában a szakirodalomban már feltárt számos (ön)szelekciós 
tényező mellett a pályapercepció hatása is azonosítható. Másfelől a kutatás megmutatja, 
hogy a pedagóguspálya képe (az általános kedvezőtlen megítélés mellett) egyes tanulói 
csoportokban (humán tudományok felé orientálódók, vidéken, nem diplomás családban 
élők) relatíve kedvezőbb. Harmadrészt pedig a vizsgálat rámutat, hogy a pedagógussza-
kokra jelentkezők köre sem mutat egységes képet a pályapercepció tekintetében. Az, 
hogy a kedvezőbb kulturális tőke, a jobb tanulmányi teljesítmény, vagy a tanárképzési 
orientáció esetében nagyobb esélyű a negatív pályaképpel társuló pályaválasztás arra utal, 
hogy a percepciók elemzése a pedagógusképzés lehetséges bázisát jelentő közeg mellett a 
pályaválasztás gyenge pontjainak azonosításában is hasznos eszköz lehet. 
Kulcsszavak: pedagógus, pályaválasztás, percepció, szelekció

PAKSI BORBÁLA, SCHMIDT ANDREA, MAGI ANNA, EISINGER ANDREA, 
FELVINCZI KATALIN
GYAKORLÓ PEDAGÓGUSOK PÁLYAMOTIVÁCIÓI
A tanulmány a gyakorló pedagógusok pályamotivációit vizsgálja, a magyarországi köz-
oktatási intézményekben főmunkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalma-
zott pedagógusok nettó 1078 fős országos reprezentatív mintáján. A pedagóguspályá-
val kapcsolatos motivációkat – magyarországi mintán először – a „Factors Influencing 
Teaching Choice Scale – FIT-Choice Scale” kérdőívvel mértük. 
A kutatás során alkalmazott mérőeszköz hazai használhatóságát a skála jelenlegi mintán 
kapott pszichometriai jellemzői megerősítették. A skála által mért különböző dimenziók 
prioritás sorrendje kevéssé tér el a más országokban mutatkozó struktúrától. A magyar-
országi mintán felülértékeltek a pálya elvárásaival kapcsolatos percepciók (szakértelem, 
a pálya nehézsége), valamint a „társadalmi környezet befolyása”, ugyanakkor az állásbiz-
tonság, valamint az anyagi megbecsültség dimenziók kevésbé jelentősek. 
A motivációk magyarázatában elsősorban a szervezeti jellemzők, s azok közül is főként 
az intézmény támogatási rendszerével, a gyermekközpontúságával, valamint a szervezeti 
légkörrel és bizalommal kapcsolatos dimenziók kapnak szerepet. 
Kulcsszavak: gyakorló pedagógusok, pályamotiváció, FIT-Choice Scale, szer-
vezeti kontextus 

SÁGI MATILD
PEDAGÓGUS KARRIERMINTÁK
Az elemzés a pedagógus életpálya-modell bevezetésének első évében meginduló karrier-
átrendeződési folyamat első jeleit tárja az olvasó elé, nagy mintás online kérdőíves panel 
adatokra alapozva. Eredményeink szerint már az első évben viszonylag jól körülhatá-
rolható típusai bontakoznak ki a karrierutaknak, s ezek függetlenek a pedagógusoknak 
az életpálya-modellel kapcsolatos általános beállítódásaiktól. A pedagógustársadalom 
erőteljes polarizálódása rajzolódik ki: a korábban is aktív, motivált, magasan képzett 
pedagógusok elkezdték megszerezni az új előmeneteli rendszerben való előrejutáshoz 
szükséges képzettségeket, és a pedagógiai feladatok vállalásában is az életpálya-modell 
által jutalmazott tevékenységek felé mozdultak el, míg a korábban inaktívak továbbra is 
passzív szemlélők maradtak. 
Kulcsszavak: pedagógus életpálya, pedagógus minősítési rendszer, karrier típus
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BAJOMI IVÁN
KÖZSZOLGÁLATISÁG VAGY MENEDZSERIZMUS? 
A TANÁRI SZAKMÁT ÉRŐ FRANCIAORSZÁGI KIHÍVÁSOK
Bajomi Iván írásában egyfelől a franciaországi állami iskolákban dolgozó tanárok hely-
zetének azt az aspektusát állítja középpontba, hogy – ellentétben a hazai helyzettel – a 
közalkalmazotti státuszban lévők, hacsak nem követnek el valamilyen súlyos szakmai 
hibát, egészen nyugdíjazásukig biztosak lehetnek abban, hogy nem veszítik el állásukat, 
vagy ha netán az oktatási szolgáltatások módosulása miatt meg is szűnik munkakörük, 
a szigorú bürokratikus eljárásoknak megfelelő állami elhelyezkedési rendszerben igen 
nagy előnyöket élvezve juthatnak másik iskolában esetleg településen új álláshoz. A ta-
nulmány második részében a szerző annak bemutatására vállalkozott, hogy újabban mi-
lyen kihívások feszegetik a tanárok esetében közszolgálati státusz hagyományos kereteit. 
Példáként a tanári munka értékelésének megújítására irányult közelmúltbéli 2007 és 
2012 közötti reformtervek, illetve egy, a hátrányos helyzetűek oktatását javítani hivatott 
program kapcsán mutatja be Bajomi Iván, hogy miként jelentkeztek olyan változtatási tö-
rekvések, amelyek a vállalati szférában megszokott irányítási logikáknak az oktatás terü-
letére történő átültetésére irányultak. E törekvések komoly vitákat váltottak ki, és egyben 
ösztönzően hatottak olyan ellenkoncepciók megalkotására, amelyek jobban igazodnak 
oktatás szféra sajátosságaihoz. 
Kulcsszavak: tanárok állásbiztonsága, oktatásügyi menedzserizmus, taná-
rok alkalmazása, tanárok értékelése
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Teacher career paths

PETER TIBOR NAGY
HAVE WE GOT TEACHERS?
Other studies undertaken by Peter Tibor Nagy – published in previous volumes of 
Educatio – have proved that the popular word used in Hungarian educational policy 
“pedagógus” is not relevant as a social category; for, as is well-known from the history of 
education, not only do “tanítók” (elementary school teachers) and “tanárok” (secondary 
school teachers) form very different social groupings but the social difference between 
teachers of 10-14 year-old pupils and those of 15-18 year-old pupils has not shown any 
alterations in the last few decades. This paper goes further: it proves that the socially 
“highest” groups of teachers do not represent a “profession”. In the case of professions 
– like medical doctors or lawyers – every member of the profession has a university de-
gree, but only two-thirds of secondary school teachers have finished university. The dif-
ferent school subjects (English, History, Mathematics etc.) represent different symbolic 
universes. They have different amounts of cultural capital, network capital, work market 
opportunities, and private and public life strategies. The “pedagógus” or the “teacher” and 
even the “secondary school teacher” point to an over-diversified social category that make 
them unusable as the name of a profession. 
Keywords: teaching profession, professionalization, study subjects, symbol-
ic universe, empirical sociology

ZSUZSANNA HANNA BIRÓ
INDICATORS FOR BECOMING A TEACHER IN HUNGARY BEFORE 1945 
The analysis of Zsuzsanna Hanna Biró is based on an integrated personnel database that 
contains registration data for secondary school teachers graduating between 1873 and 
1945, and the teachers’ data from the so-called secondary school pocketbooks. There is 
the attempt to correlate possibilities for becoming a teacher with three sets of variables: 
a) the structural features of the school (gender and confessional segmentation), b) the role 
played by cultural capital and the transmitting of professions among factors connected 
with family socialization, and c) the impact of the choice of higher education studies and 
gaining a doctoral.
A logistic regression analysis proves that becoming a teacher relates to all three sets of 
variables. Among structural factors, gender separation seems to be the stronger indicator, 
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which, due to the straitened market in which girls’ schools operate, shows a lower chance 
of female graduates becoming teachers throughout the covered time period. ”Confession-
al inequality” can only be mentioned in relation to Jewish graduates, and their situation 
improved only temporarily, in the 1920s, with the opening of Jewish schools. The father’s 
education was not a substantive indicator. Male teachers usually emanated from fam-
ilies with a low socio-economic status – while a higher proportion of female teachers 
came from families possessing a high socio-economic status. Transmission of professions 
played a greater role in any teaching career after the First World War. However, one’s 
study program has always been able to improve the possibility of one’s getting employ-
ment in this time period – which can be especially seen in the case of language faculties. 
Though having a doctoral degree had no direct influence on someone’s taking up a career, 
a lack of academic positions did result in the fact that more and more teachers with aca-
demic ambitions got a job in secondary schools, which significantly raised the prestige of 
being a teacher in the first half of the 20th century. 
Keywords: history of professions, features of the school market, study 
strategies, teacher’s career

ISTVÁN POLÓNYI
TEACHER SALARIES – STILL LOW?
The study begins by stating that a key factor in the quality of education is the well-trained, 
capable teacher, and this is an essential condition for a good and suitable level of remu-
neration. Wages – that is, the wage differences for short-term and macro levels – will 
determine the allocation of labour, while micro level differences do have a motivating 
role. In the long run, however, there are associations here relating to the prestige of the 
occupation.
Looked at from a historical perspective, teacher’s salaries, and especially high school 
teachers’ earnings, are very unfavourable – so teachers’ salary levels are significantly be-
low the average salary for a graduate. In an international comparison, we can see that, in 
Hungary, teachers’ salaries were among the lowest in the OECD countries in 2013. A 
new teachers’ wage system was introduced in 2013 and, as a result, primary school teach-
ers’ salaries will reach roughly 70% of the average salary for graduates in 2016, while high 
school teachers’ salaries will reach around 80% of a graduate’s average salary. Thus, Hun-
garian teachers’ wages were up 6-10 places in the OECD rankings list; so teachers will 
catch up with lecturers and even pharmacists in the rankings of domestic earnings – and 
this significant shift promises more prestige for the teaching profession. The question, of 
course, is how long will this earnings situation remain? And, in spite of pressures, can this 
teachers’ wage advantage be retained?
Keywords: teachers’ salaries, teachers’ salary system, prestige of the 
teaching profession

ZSUZSANNA VEROSZTA
PERCEPTION AND SELECTION IN A TEACHER’S CAREER CHOICE
Zsuzsanna Veroszta’s paper examines the role played by perceptions of the teaching pro-
fession in any career choice among students facing higher educational enrolment. The 
main goal of the study reveals the background characteristics contained in the potential 
base of teacher training programs; and among these factors, the study highlights the rel-
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evance of perceptions of the profession. The research proves that in addition to (self-)
selection mechanisms, perception is also a relevant criterion within any teacher career 
choice. Research results show that perceptions of the teacher’s profession differ for spe-
cific groups of students. Yet students who decide to be a teacher do show different levels 
of perception, too. Based on the above, an examination of perceptions of the teaching 
profession could lead us to identify on one hand the supply base of the profession and, on 
the other, detect weak points within such a career choice. 
Keywords: teachers, career choice, perception, selection

BORBÁLA PAKSI, ANDREA SCHMIDT, ANNA MAGI, ANDREA EISINGER, 
AND KATALIN FELVINCZI
THE PROFESSIONAL MOTIVATION OF TEACHERS ACTIVE IN THE FIELD
The study investigates the professional (vocational) motivation of teachers who are active 
in the field, i.e. those who hold full-time positions in Hungarian public education institu-
tions. The net sample was 1078 persons, representing the target population. Motivations 
related to the teaching profession were measured – for the first time in Hungary – with 
“Factors Influencing Teaching Choice Scale – FIT-Choice Scale”. 
The feasibility of the instrument in a Hungarian context was confirmed by the psycho-
metric properties of the scale measured in relation to the current sample. The priority 
ranking of the different dimensions measured by the Scale is only slightly different from 
the structure observed in other countries. In the Hungarian sample the respondents over-
estimated perceptions related to the profession (expertise, difficulties of the chosen job/
profession) as well as the social influences involved; while, at the same time, “ job security” 
and salary-related issues were not rated as being so important. 
Whilst explaining the pattern and/or structure of motivational-organisational dimen-
sions, we can see that, amongst these, mostly the institution’s support system, organi-
sational climate and trust and child-centeredness experienced in any given institution 
played more significant roles.
Keywords: teachers active in the field, professional motivation, FIT-Choice 
Scale, organizational context

MATILD SÁGI
TEACHER CAREER TYPES
This paper focuses on initial indications of what is occurring in the career rearrangement 
process for teachers in the first year of the newly-introduced teacher evaluation and clas-
sification system. The analysis is based on large-scale online teacher survey panel data. 
As a result, relatively well-defined types of teachers’ career paths are able to unfold even 
in the first year of the teacher’s career model. The chosen career paths do not correlate 
with general attitudes regarding evaluation and classification systems. Concerning career 
paths, a strong polarization among teachers can be seen: highly qualified and motivated 
teachers – who were active previously as well – have already begun the acquisition of skills 
and qualifications that are necessary to get ahead in this new promotion system, and have 
shifted in the direction of educational tasks that are rewarded by the career model – while 
teachers who were not active previously have remained passive bystanders.
Keywords: teachers’ career path model, teachers’ promotion system, career 
types
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IVAN BAJOMI
MANAGERIALISM OR A PUBLIC SERVICE?
THE CHALLENGES TEACHERS ARE FACING IN FRANCE
Ivan Bajomi, the author of this article, focuses primarily on one aspect of the situation 
of teachers working in French schools – which contrasts with the Hungarian system: 
French civil servants can be sure that until their retirement they will not lose their jobs 
except if they commit a serious professional error; or, if their job is terminated owing to 
changes in the educational services on offer, they are able to enjoy the great benefits of the 
state employment system’s fixed bureaucratic procedures and can get a new job in another 
school, perhaps in a new locality. In the second part of the study, the author presents the 
new challenges for teachers that the traditional framework of public service is facing. Ivan 
Bajomi cites as an example the case of the reform plans that occurred between 2007-2012, 
which affected evaluations of a teacher’s work, and also a program aiming to improve 
the education of disadvantaged pupils. With these examples, he demonstrates how as-
pirations for change in the direction of adapting management methods common in the 
corporate sector have arisen, to give birth to serious debates and to operational solutions 
that are better adapted to specifics in the field of education. 
Keywords: job security of teachers, managerialism in education, teacher 
hiring, teacher evaluation


