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Felhasznált adatok, tanulmányok 

 

• Kiinduló adatok forrása: Oktatási Hivatal DPR AAE pályaorientációt támogató 
modul 2020 adatai a végzettek 2019. évi átlagkeresetéről. 
(https://www.diplomantul.hu/dpr-aae-palyaorientaciot-tamogato-modul) 

• NFSZ Bértarifa-felvétel életkor-kereseti profilok iskolai végzettség szerinti adatok,  
forrása: Fazekas, K; Köllő, J (szerk.). (2017).  Munkaerőpiaci tükör, 2016. MTA 
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi 
Intézet, Budapest, Magyarország. Hozzáférhető: https://kti.krtk.hu/wp-
content/uploads/2017/12/MunkaeropiaciTukor2016.pdf 

*A fenti adatok csak a magyarországi keresetekre vonatkoznak, a külföldön munkavállalók 
adatai ebben nincsenek benne. 

Háttérmagyarázat, módszertan  

 

• Oktatási Hivatal DPR AAE pályaorientációt támogató modul 2020 adatai szerint 
gazdaságtudományok képzési területen a 2011/2012-es tanévben a Corvinuson 
alapszakon végzettek 2019-es havi bruttó átlagjövedelme 738 088 Ft volt. Ugyanezen 
a képzési területen ugyanekkor végzett alapszakosok 2019-es havi bruttó 
átlagjövedelmének országos átlaga pedig 515 714 Ft volt. A gazdasági szakokon 
végzett Corvinusosok keresete tehát 43%-al volt több az azonos szakokon végzettek 
országos átlagánál. 

• Tehát a gazdaságtudományi terület Corvinusos végzettjei megközelítőleg havi bruttó 
220 000 Ft-tal kerestek többet az azonos szakokon végzettek országos átlagánál 7 
évvel a végzés után. Ez megközelítőleg havi 145 000 Ft többletet jelent a nettó 
keresetekben. 

• Ez a kereseti többlet azt jelenti, hogy egy átlagos Corvinus végzett a végzéstől 65 éves 
koráig összesen (jelenértéken) nettó 110 millió forinttal (48%-kal) is többet kereshet, 
mint az ugyanolyan szakokon végzettek átlaga. A teljes karrier során elérhető 
kereseti többlet becsléséhez a kevesebb, mint 7 éve végzett alapszakosok kereseti 
adatait használtuk fel a DPR AAE adatbázisból, a pályakezdők első 7 éves 
keresetének és a keresetek növekedési ütemének becslésére. A 31-65 éves kor közötti 
kereseteket pedig ezekből az adatokból kiindulva, a felsőfokú végzettségűek 
kereseteinek életkor szerinti átlagos változása alapján becsültük meg (a felsőfokú 
végzettségű munkavállalók NFSZ bértarifa-felvétel életkor-kereseti profil adatait 
felhasználva). Az NFSZ adatai alapján hozzávetőlegesen 37 éves korig várható a 
keresetek dinamikus növekedése, utána a hátralévő életkorok átlagában már 
stagnálnak a keresetek. A becslésben azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a 
diszkontráta megegyezik majd a bérek növekedési rátájával. Így összesen a teljes 
karrier során egy átlagos gazdaságtudományi alapszakos Corvinus végzett összes 
nettó jövedelme jelenértéken számolva eléri a 340 millió forintot. 
 

 


