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Györgyi Zoltán  

Pedagógusok a munkaerőpiacon 

 

Szabó László Tamás, vagy ahogy mindenki ismeri SZLT vagy SZLT 

professzor úr, régi kollégám. A sors úgy hozta, hogy – bár két 

munkahelyünk is közös volt, közös szakmai munkában soha nem 

dolgoztunk együtt. Bár érdeklődési körünk, szakmai előéletünk eltérő, 

mégis jól megértettük egymást korábban is, jelenleg is. Pedig a két 

közös munkahely között hosszú évek teltek el. Ezalatt a kettőnk közötti 

kapcsolatot egy kardigán jelentette. Hogy miről is beszélek pontosan, 

legyen ez titok a kívülállók számára, hadd utaljak pusztán arra, hogy 

ahogy ennek a kardigánnak, úgy általában egy-egy tárgynak 

szimbolikus, embereket összetartó jelentősége lehet. S talán sikerül 

áthidalnia az ünnepelt szakmai érdeklődése és az alábbi tanulmány 

közötti tematikai eltérést is.  

 

A 2010. évi diplomás pályakövető rendszer keretében zajlott felmérés hosszú idő után 

az első hitelesnek tekinthető visszajelzés volt arra, hogy a diplomával rendelkezők mit 

kezdenek végzettségükkel a munkaerőpiacon. A felmérés átfogta a felsőoktatás minden 

területét, s a magas elemszám lehetővé tette azt is, hogy egy-egy nagyobb szakterület 

tapasztalatait önállóan is elemezzük. A diploma megszerzése és a vizsgálat között eltelt három 

év
1
 lehetőséget nyújtott arra, hogy a munkaerő-piaci helyzetnek ne csak egy pillanatnyi 

keresztmetszetét rögzítse a vizsgálat, hanem a három év folyamatait is beépítse. 

A felmérés tapasztalatai önálló kötetben jelentek meg (Garai et al 2010), az egyes 

résztanulmányok részben az elhelyezkedés társadalmi összefüggéseinek különböző szeleteit 

dolgozták fel, részben pedig egy-egy szakmai területre koncentráltak. A pedagógusok 

helyzetét több tanulmány is érintette, különböző megközelítésben és eltérő mélységben 

feldolgozva a témakör egyes kérdéseit.  

A következőkben a jelzett kötet fő témájához kapcsolódóan a pedagógusok végzettség 

után sorsával kapcsolatos tapasztalatokat összegezzük, felhasználva az említett kötet egyik 

tanulmányának módszertanát (Györgyi, 2010), ugyanakkor annál árnyaltabban közelítve a 

pedagóguspályán végzettekhez: miközben kiterjesztettük a pedagógusként értelmezett 

diplomások körét, igyekszünk bemutatni egyes rétegeik munkaerő-piaci helyzetét is. A 

pedagógusdefiníció bővítéséhez, a felmérés sajátosságai miatt volt szükség. Ez ugyanis tíz 

képzési terület szerint sorolta be a végzetteket, s a természettudományos illetve a bölcsész 

szakkal rendelkező pedagógusokat nem a pedagógusok közé, hanem a szakterületük képzési 

területéhez tette, így pedagógusként alapvetően az óvónőket
2
, a tanítókat és a 

gyógypedagógusokat sorolta néhány egyéb, számosságát tekintve kevésbé jelentős pedagógiai 

végzettséget szerzett kérdezett mellett. A kötet pedagógusokkal foglalkozó fejezete (Chrappán 

2010) érzékelve ezt a problémát, a szakukat egyértelműen tanáriként definiálókkal
3
 

kibővítette a 374 fős pedagógusmintát csaknem a duplájára (738 főre) növelte. E tanulmány 

                                                 
1
 A felmérés a 2007-ben diplomát szerzettek körében zajlott. 

2
 A hivatalos szóhasználattal ellentétben a szöveg gördülékenysége miatt az óvodapedagógusokat óvónőknek 

nevezzük. Indokolhatja ezt az is, hogy a mintába kerülőknek mindössze 1,6%-a, a 123 óvodapedagógus közül 2 

férfi.  
3
 Erre vonatkozóan a kérdőív nyitott kérdést tartalmazott, széles lehetőséget hagyva a kérdezetteknek az 

önbesorolásra. 
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keretei között e mintát is kibővítettük mindazokkal, akinek megnevezett szakja 

feltételezhetően tanári szak.
4
 Ezzel a mintánkat – miközben kivettük a szakoktatókat, mint a 

pedagógusok speciális, de a kis elemszám miatt önállóan nem vizsgálható rétegét – több mint 

ezresre bővítettük (N=1008). 

A mintánkban szereplő pedagógusokat nyolc csoportba soroltuk, részben igazodva a 

végzettségek nagy kategóriáihoz, részben pedig önálló csoportként meghatározva néhány 

olyan rétegüket, amelyek munkaerő-piaci helyzete előzetes feltételezéseink szerint eltérő lehet 

a többségétől.
5
 Az elemzés során nem teszünk különbséget aszerint, hogy főiskolai, vagy 

egyetemi szintű képzettséggel rendelkezik valaki. Az oktatási rendszer sajátosságaiból 

adódóan az óvónők, a tanítók és a gyógypedagógusok főiskolai, az informatikatanárok 

egyetemi végzettséggel rendelkezik, míg a reál és a humán tárgyakat tanító tanárok, valamint 

a nyelvtanárok végzettsége megoszlik a két szint között. Az egyéb pedagógiai végzettségűek 

közé soroltak túlnyomó többsége főiskolai diplomát kapott.   

 

A korábbi tapasztalatok 

A korábban említett tanulmánykötetben megjelent tanulmányunk (Györgyi, 2010). az 

ott használt definíció szerinti pedagógus végzettségűek polarizált munkaerő-piaci helyzetét 

emelte ki, ami arra utal, hogy egy részük nagyon könnyen, más részük csak komoly 

nehézségek árán talált magának (megfelelő) munkát. A tanulmány nem foglalkozott a 

pedagógusvégzettségűek belső szakmai szerkezetének sajátosságaival, vagyis azzal, hogy a 

pedagógusok közé sorolt, s abban nagyjából egyharmad–egyharmad aránnyal jelen lévő 

óvónők, tanítók és gyógypedagógusok között milyen eltérések vannak. Összességében nagyon 

keveset keresnek, – nem meglepő módon – kevés közöttük a három év alatt vezető pozícióba 

került szakember, pályaváltásuk – más rétegek pályaváltásához viszonyítva is viszonylag 

alacsony, ugyanakkor az érintettek számára a pályaváltás inkább kényszernek tűnik, mint 

önkéntes döntésnek: a szakterületen végzett pályaváltók alacsonyabb fizetést kapnak, mint a 

pályán maradók. Bár a szektor közalkalmazotti sajátosságai is nyilván megjelennek ebben, 

mégis az elhelyezkedés (nem mindenkit érintő) nehézségeivel hoztuk elsősorban 

összefüggésbe, hogy nagyon magas a személyes ismeretség révén elhelyezkedők aránya. 

Mindenek hátterében az állások korlátozott mennyisége áll, amely a végzettek egy része 

számára lehetővé teszi a könnyű elhelyezkedést, más részük esetében viszont nem csak 

lehetetlen a pályán maradás, hanem a végzettség még a pályaváltás máshol oly gyakori 

előnyét, a jövedelemtöbblet megszerzését sem teszi lehetővé. A munkaerőpiac általános 

igényeire utal, hogy – a tanulmány megállapítása szerint – „pályaváltás elsősorban ott 

figyelhető meg, ahol a keresetek nagyon alacsonyak, ahol a szülői háttér viszonylag jó, s ahol 

az elhelyezkedési lehetőségek leginkább lehetővé teszik” (Györgyi 2010., 48. oldal). A fenti 

befolyásoló tényezők közül a szülői hátteret kizártuk, ugyanakkor a nyelvtudás szerepe, ha 

nem is minden képzési területen végzettek esetében, de fontos befolyásoló tényező a 

pályaváltásban. A pedagógusok esetében jellemzően ennek hiánya játszik szerepet, amellett, 

hogy a pedagógus-szaktudás is kevéssé konvertálhatónak látszik.   

A fentiekkel ellentétben a természettudományos és a bölcsészvégzettségűek, akiknek 

csak mintegy 55-60%-a sorolható a pedagógusok közé, az óvónőknél, tanítóknál, 

gyógypedagógusoknál nehezebben találnak állást maguknak, viszont lényegesen magasabb 

                                                 
4
 Így például a matematika, vagy biológia szakosokat a pedagógusok közé soroltuk, ellentétben a 

matematikusként, illetve a biológusként definiált társaikkal. 
5
 Így alakítottuk ki a nyelvtanárok csoportját (beleértve a világnyelveket végzetteket, de nem idesorolva a nem 

világnyelvek közé sorolt nemzetiségi nyelvtanárokat), valamint a kicsi, ezért önálló csoportként csak 

fenntartásokkal értelmezhető informatikatanárok csoportját. 
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jövedelmet tudnak elérni, ez a pályaváltás során nem is csökken (de nem is emelkedik), s 

nagyobb a vezetői pozícióba jutásuk esélye is. 

Chrappán (2010, 268. oldal) megemlíti, hogy bár a tanárok száma kevésbé csökkent, 

mint a tanulóké, de mégiscsak csökkent, ezért az üres álláshelyek száma csekély, így a frissen 

végzetteknek lényegében csak a fluktuáció (és a nyugdíjba menetel) miatt megüresedő 

álláshelyek betöltésére van lehetőségük. Ugyancsak ő mutat rá, hogy a munkaerő-piaci 

pozíció és az elégedettség között milyen nagy eltérések lehetnek: a vizsgált pedagógusok 

közül az óvónők a legkevésbé elégedetlenek a jövedelmükkel, miközben keresetük az 

egyébként is alacsony pedagógusjövedelmek között a legalacsonyabb. Ugyancsak Chrappán 

bizonyítja (u. ott 282. oldal), hogy a jövedelemnek óriási a szerepe a pályaelhagyásban, 

legalábbis a szándékok szintjén, de meglátása alapján az rajzolódik ki, hogy ez a szándék nem 

a jövedelmek abszolút nagyságára, hanem az adott szakterületen elfoglalt jövedelmi pozícióra 

vezethető inkább vissza.    

 

Szakterületi sajátosságok 

Részletes vizsgálatunk arra utal, hogy az eredendően pedagógusként definiált három 

réteg (óvónők, tanítók, gyógypedagógusok) munkaerő-piaci helyzete hasonló vonásokat és 

eltéréseket egyaránt mutat, de az újonnan vizsgálatba vont tanári rétegek sem tekinthetők 

homogénnek. 

A három, korábban is elemzett szakterület alacsony presztízsére utal, hogy – bár 

egyiken sem tolonganak az értelmiségi hátterű tanulók –, itt a legkevesebb a szülők közt a 

felsőfokú végzettségű (az anyák esetében 10-23% közötti), s nagyon sok a legfeljebb 

szakmunkás végzettségű (34-45%). A tanítói végzettséggel rendelkezők háttere kissé jobb, 

ami elsősorban arra vezethető vissza, hogy a szülők közt viszonylag gyakori a 

pedagóguspálya (a végzett hallgatók 23%-ának legalább egyik szülője kötődik a pályához, 

más pedagógusszakokon ugyanez csupán 15-19% között mozog, nem pedagógusok esetében 

pedig átlagosan 21%). Az említett hátrányokat települési hátrányok is tetézik (magas a 

községekből érkezők aránya), s itt a legalacsonyabb a munkaerő-piaci elhelyezkedést sok 

esetben befolyásoló, a gyenge családi háttérre, illetve ennek következményeire 

visszavezethető nyelvtudás.   

 
1. ábra 

A különböző területeken végzett pedagógusok háttere 
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 A diploma megszerzése idején nem dolgozók számára az elhelyezkedés mind óvónői, 

mint tanítói végzettséggel az átlagnak megfelelően történt, de a szaktanárok többségéhez 

képest nehezebb mégis nehezebb. A nehézség, vagyis sokáig elhúzódó munkakeresés okát 

egyértelműen nem tudjuk megmondani, mert azt elhelyezkedési stratégiák is befolyásolják, de 

mivel sokan vannak, akinek munkatevékenysége nem kötődik a végzettségéhez, s ugyanakkor 

– mint korábban utaltunk rá -- a fizetések nem igazán jelentenek motiváló erőt az 

elhelyezkedésnél, így inkább a munkaerőpiac fogadókészségének problémáit rajzolják meg az 

adatok. Erre utalnak a munkanélküliségi adatok is: az óvónőket átlagosan, a tanítókat az 

átlagot lényegesen meghaladóan érintette, s nem is csak az első elhelyezkedés előtt.  

 A gyógypedagógusok munkaerő-piaci helyzete alapvetően eltér a másik két 

pedagógusrétegétől: könnyen helyezkednek el, a munkanélküliség szinte ismeretlen az 

esetükben, s túlnyomó többségük a pályán, vagy annak közelében marad, vagyis a 

pedagógusok korábban jelzett eltérő helyzetének nem csak egyéni, de szakterületi háttere is 

van.   
2. ábra 

A diploma megszerzése és az első munkába állás között eltelt idő a diploma megszerzésekor nem dolgozók 

esetében és a szakmai tudást nem igénylő munkakörökben dolgozók aránya  

 

 
 

A fentieknek megfelelően mind az óvónők, mind a tanítók esetében a szak szerepének 

az elhelyezkedésben való jelentősége csekély, ami nem csak arra utal, hogy sokan nem 

maradnak a pályán – hiszen, ha így lenne, akkor nehéz lenne a szakmai végzettségtől 

eltekinteni --, hanem arra is, hogy ezek a végzettségek nem igazán értékesek a 

munkaerőpiacon. Az elhelyezkedésben éppen ezért nem a szakmai, hanem az azon kívüli 

elemek értékelődnek fel, így például magas a személyes kapcsolatok szerepe. A 

gyógypedagógusok esetében ugyanakkor a végzett szak szerepe kiemelkedő, bár az 

elhelyezkedésben a személyes kapcsolatok sem szorulnak háttérbe. 
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3. ábra 

A diploma utáni első munkahely megszerzésében a személyes kapcsolat szerepe, és a szak jelentőségének 

erőssége (a diploma megszerzése idején nem dolgozók esetében)
6
 

 

 

 

 A szaktanárok négy csoportja szintén nem egységes. A viszonylag jó családi háttérrel 

rendelkező humán tárgyakat és nyelvet tanult tanárok könnyebben mozognak a 

munkaerőpiacon, mint a tanítók és az óvónők. Elhelyezkedésük is viszonylag könnyű, 

ugyanakkor a humán tanárok közül sokan pályát váltanak: több mint egyharmaduk állította, 

hogy végzettsége egyáltalán nem, vagy alig kötődik tanult szakmájához. A nyelvtanárok 

esetében ez az arány lényegesen alacsonyabb, aminek hátterét csak feltételezzük: nem 

feltétlenül tanítanak iskolában, ha igen, akkor az itteni stabil munkahely mellett kiegészítő 

jövedelemre tudnak szert tenni, ha pedig tanítással sem foglalkoznak, nyelvtudásukat akkor is 

jó eséllyel kamatoztathatják. Erre utal az is, hogy első munkahelyük megszerzésében a szak 

szerepének jelentősége magas, a személyes kapcsolatok pedig a pedagógusok egészének 

átlagpontszáma alatti. A humán területen diplomát szerzett tanárok esetében a személyes 

kapcsolatoknak nincs igazán jelentősége, ugyanakkor a szakmai végzettségnek sem sok. Ez 

arra utal, hogy sokan kilépnek az oktatásból, s nem kifejezetten szakmai kompetenciákat 

igyekeznek érvényesíteni az elhelyezkedés során.  

A reáltárgyakban diplomát szerző tanárok, valamint az informatikatanárok a korábban 

leírt két pedagóguscsoporthoz képest egy harmadikat testesítenek meg: viszonylag alacsony 

családi háttérből indulva jutottak diplomájukhoz, s nemcsak magasabb presztízsű 

végzettséghez jutottak, de a nyelvvizsgák számát tekintve is lényegesen előrébb tartanak, mint 

az óvónők--tanítók. Eredményességüket tekintve egyértelműen az informatikatanárok a 

sikeresebbek: nyelvtudásuk jobb, s a munkaerőpiacon is jobbak a lehetőségeik, könnyebb az 

elhelyezkedésük, s lényegesen ritkább a munkanélküliség közöttük. Szaktudásuk a 

munkaerőpiacon lényegesen jobban hasznosítható, pályaváltók alig találhatók közöttük, míg a 

természettudományos végzettségűek esetében nagyon sokan otthagyják szakterületüket. 

Mindez azt jelenti, hogy nem csak a természettudományos végzettségűek általában, hanem 

ezen belül az ilyen végzettségű tanárok sem tudják tudásukat érvényesíteni.  

                                                 
6
 A személyes kapcsolat esetében a különböző tényezők elsődlegességére vonatkozott a kérdés, az adatok pedig 

az egyes tényezők (jelen esetben a személyes kapcsolat) választásának arányára utalnak. A szak 

elhelyezkedésben játszott szerepének erősségét egy négyfokú skálán mértük, az itt feltüntetett adatok e 

skálaértékek pedagóguscsoportok szerinti átlagai.  
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 Mindezek után érdemes megnézni, hogy az egyes szakterületek munkaerő-piaci 

sikeressége – pénzben mérve – mit jelent. Tekintettel arra, hogy egy korosztály jövedelmeit 

hasonlítjuk össze, s minden szakterület elsődlegesen az iskolarendszerhez, s így a 

közalkalmazotti bértáblához kötődik, a jelentősebb különbségek alapvetően a 

versenyszférában elfoglalt eltérő pozícióhoz köthetők.  

 A gyenge, más területen dolgozókénál kevesebb keresetek nem meglepőek, már csak 

azért sem, mert kevés szakterület kötődik ennyire a versenyszféránál lényegesen alacsonyabb 

béreket fizető közszférához. Az is látható, hogy általában a főiskolai végzettséget igénylő 

szakmák jövedelemtermelő képessége alacsony, míg a munkaerőpiacon jól konvertálható 

szaktudást biztosítók magasabbak. A tanítók magas keresetét azonban semmilyen módon 

megmagyarázni nem tudjuk, már csak azért sem, mert keresetük magasabb, mint a 

szakmájuktól eltávolodott tanítóké. Mindennek olyan nagy a pedagógusok keresetére 

gyakorolt hatása, hogy a pályakövető rendszer egészét bemutató kötetben szereplő tanulmány 

szűkebb pedagógusmintájában pályát váltó pedagógusok egészének bércsökkenését 

jelezte.(Györgyi 2010) Ugyancsak említésre méltó, hogy az óvónőket leszámítva a 

szakmájukat nem gyakorló, attól eltávolodott pedagógusok nem keresnek többet, mint pályán 

maradt társaik. Ez azt jelenti, hogy jószerivel egyik szakmai végzettséget sem igazán várják el 

az iskolán kívüli munkahelyek, hiszen az alacsony jövedelmeket nem sikerül jobbra váltaniuk 

a pályaváltóknak.    

 
4. ábra 

A diplomájuk megszerzése után munkába álló pedagógusok havi nettó jövedelme (ezer forint) 

 

 

Összegezve 

 A pedagógusok társadalma nagyon színes képet rajzol meg a felvázolt információk 

alapján. Az óvónők a karriert testesítik meg az iskolázottságot tekintve alacsony társadalmi 

rétegekből érkezők esetében. E karrier stabil munkahelyet, alacsony, de a gyenge szülői háttér 

alapján sejthető nem túl jelentős családi jövedelemhez képest talán előrelépést, vagy nem túl 

nagy visszalépést jelentő jövedelmet eredményez, elégedettséggel töltve el a pályán 

maradókat, s némi anyagi előrelépést lehetővé téve a pályáról kilépőknek.  

 A tanítói pálya részben hasonló rétegeket szólít meg, de itt kétségtelenül megjelenik 

egy pedagógushátterű réteg is. A pedagóguskörökben kiemelkedő jövedelem segíti a pályán 

0,0 
20,0 
40,0 
60,0 
80,0 

100,0 
120,0 
140,0 
160,0 
180,0 
200,0 

Kötődik Nem kötődik Összesen 



7 

 

maradást, bár kétségtelen, hogy sokak eltávolodnak szakterületüktől, az adatok megrajzolta 

összefüggések alapján leginkább a kevés állás miatt.  

 A reálszakokon végzettek számára a pedagóguspálya inkább a kiemelkedést jelenti, 

éppúgy mint az óvónők, tanítók esetében, de ez inkább a középrétegek gyerekeinek 

előrelépésére szolgál. A nagyobb sikert az informatika jelenti, a lényegesen kisebbet az egyéb 

szaktárgyak. A kevés szakirányú álláshely miatt a pályaelhagyók egyben szakterületet is 

váltanak. szemben az informatikusokkal, akik megtalálják a szakma közeli állásokat. 

 A tanári pálya elitjét egyértelműen a humán szakokon végzettek jelentik, beleértve a 

nyelvtanárokat is. A különbség ugyanakkor a nyelvszakosok és az egyéb humán szakosok 

között óriási a munkaerő-piaci perspektívát illetően. Az előbbiek esetében a nyelvtudás széles 

elhelyezkedési lehetőséget jelent, az utóbbiaknál a szakmai tudás háttérbe szorul a pályaváltás 

során. E réteg nem csekély része számára a pedagóguspálya nem igazán jelent felemelkedést, 

felsőfokú végzettség már a szülők között is előfordul. 

 Mindezek alapján a pedagóguspálya hierarchizált rendszere látszik kialakulni, vagy 

inkább megőrződni, s e hierarchia alapja részben a végzettség szintje (főiskolai, egyetemi) 

részben pedig a képesítés tartalma. Ez utóbbiak örökítik át a szülői háttérben meglévő 

különbségeket, s egyben biztosítanak jobb vagy rosszabb megélhetést az iskolarendszeren 

belül, vagy azon kívül.  
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