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Az alábbi rövid elemzés az Oktatási Hivatal A Felsőoktatási Elemzési Főosztály felsőoktatás-ágazati és 

pályakövetési kutatásai alapján készült. A honlapjukon olvasható küldetésnyilatkozat szerint a „a 

Felsőoktatási Elemzési Főosztály célja, hogy a kezelésében levő pályakövetési adatokat 

nyilvánosságra hozza, szabadon kereshetővé tegye. Ezt szolgálja a diplomantul.hu felület, amelyre 

legkésőbb 2020 januárjáig folyamatosan kerülnek fel az adatbázisok.” Az itt feldolgozott adatok 

Adminisztratív Adatbázisok Egyesítése modul alatt fut és két adatbázis összekapcsolásából születtek: 

a főiskolák-egyetemek végzett diákjaink az adatbázisából és az állami nyilvántartó szervek adataiból 

(lakóhely-nyilvántartás, adónyilvántartás stb.). Az adatok természetesen nem beazonosíthatók 

személyre, s hogy közvetve se lehessen ezt megtenni kereseti és ágazati (FEOR) adatokat 5, illetve 10 

fő alatt a Felsőoktatási Elemzési Főosztály nem tesz közzé.   

 

végzés éve végzettek száma AVKF végzettek száma 
országosan 

AVKF a végzettek számának 
rangsorában 

2009-2010 55 288 1. 

2011-2012 33 218 4. 

2013-2014 35 301 5. 

2015-2016 30 176 2. 

A végzettek száma 2009-2016 között  

2010-ben a szociálpedagógia képzőhelyek közül még az AVKF volt a legnagyobb, majd a létszám egyik 

évről a másikra jelentősen visszaesett (feltehetően a PPKE budapesti képzésének elindulása miatt), s 

a következő időszakban 30 körüli végzős hallgatószámmal stabilizálódott 2016-ig (az emelt szintű 

érettségi bevezetése utáni évfolyamok ebben az adatbázisban még nem szerepelnek). Eközben 

azonban már megkezdődött a szak végzettjeinek országos visszaesése, a kiinduló 2010-es év 288-es 

adata helyett 2016-ban már csak 176 hallgató végzett országszerte. Ez azonban azt is jelenti, hogy a 

30 fős AVKF végzős évfolyam 2016-ban újra a legnagyobbak között volt (2. helyen).  

Országosan a szakon végzettek körülbelül egyharmada tanul tovább, értelemszerűen a régebben 

végzetteknél ez az arány valamivel magasabb (2016-os évfolyamnál 30%, a 2010-snél 38%). A 

továbbtanulás legnagyobb részben MA szak felé orientálódik, sőt azt lehet mondani, hogy tendencia 

szerzően ebben az irányba halad. Így, miközben a frissen végzettek közül még relatíve kevesebben 

tanulnak tovább, az MA szakra menők aránya mégis magasabb, mint a régebbi évfolyamoknál (18%). 

Egészen kevesen jutnak el ugyanakkor a doktori szintig. Az adatok alapján az elmúlt évben mindössze 

2-3 fő. Itt néhány tehetséges hallgató tovább menetele is jelentősen javítana a helyzeten, hiszen a 

hagyományos tudományos képzésnek számító szociológián is csupán 10-15 főről beszélhetünk. 

 



 

végzés éve AVKF átlag bruttó 
jövedelem (2017) 

országos átlag AVKF jövedelem rangsora  
az országban 

2009-2010 242.000 252.000 4.  

2011-2012 241.000 255.000 2.  

2013-2014 n. a.  221.000 n. a. 

2015-2016 203.000 204.000 2. . 

Kereseti adatok 2009-2016 között  

A fenti bontást leszámítva a kereseti és elhelyezkedési adatok országos eredményeket tükröznek. Az 

elhelyezkedési és kereseti mutatókat tekintve azt mondhatjuk, hogy az álláskeresés könnyű a 

fizetések relatíve elfogadhatóak. A frissen végzetteknél országosan 200.000, a 2010-es évfolyamban 

250.000. Az is látszik, hogy megéri diplomát szerezni, mert máskülönben a szociális ágazatban 

kirívóan alacsonyak a fizetések, a KSH adatai szerint 2017-ben az átlagos bruttó bér 152.000 forint 

(összehasonlításképpen a bankszektorban ez a szám 600.000 felett van, de más ágazatokhoz képest 

is 50-60.000 forint a szociális szféra lemaradása). Ugyanakkor, ha a szakot a társadalomtudományok 

kategórián belül nézzük, úgy nagyjából azonos a helyzete, mint a szociológiának vagy a szociális 

munka szaknak. Pozitív tendencia, hogy a pályán eltöltött évekkel együtt nő a jövedelem. Így hét 

éves periódusra számolva azt mondhatjuk, hogy évente 7000-8000 forinttal emelkedik a fizetés. A 

képzés munkaerő piaci relevanciája jó, a diplomás munkakörben dolgozók aránya 70-80 százalék. Az 

elhelyezkedési esélyek kifejezetten jók, sőt az elmúlt években javultak. A hét évvel ezelőtti átlagosan 

négy hónapos munkakeresési időszak mára 1 hónapra csökkent, miközben a hallgatói jogviszony 

melletti munkavégzés is növekedett, a 2016-os évfolyamokban már minden ötödik hallgató dolgozott 

az abszolutórium megszerzésének idején. A végzettek abszolút többsége a szakmán belül dolgozik, 

többségük a közszférában (50% felett), de magas a civil szervezetek aránya is, sőt meglepő módon a 

versenyszféra is számottevő (26%).   

Az AVKF-en végzettek mai lakóhelye nem meglepő módon Budapestre (kb. 30), Pest (30) megyére és 

Nógrád (kb.20%) megyére koncentrálódik. Idővel Pest megye meg is előzi Budapestet, ami azzal 

lehet összefüggésben, hogy a régebben végzettek egy jelentős része már családalapítási korba lépett, 

s feltehetően a trendeket követve budapesti szuburbanizációs zónába költözik ki. Ha a budapesti 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem adatait nézzük, akkor annyi az eltérés, hogy ott a megyei hátteret 

Budapest és Pest megye mögött Komárom-Esztergom adja, máskülönben ott is igen hasonló 

eloszlásokkal. Országosan viszont érdemes felhívni a figyelmet a déli, dél-nyugati térségek 

lefedettlenségére.  

 

Szociálpedagógia nappali képzésen 2009-2010-ben végzettek lakóhelye 2017-ben  


