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Megéri informatikusnak állni
A kormdnY a legjobban fizető területekre fókuszáI a keretszdmok meghatároztísríval
teginkább informatikusnak és mérnöknek éri meg tanulni Magyarországon - deriil ki egy, a friss diplomások iovidelmét vizsgáló kutatásból. Az eredmények igazÖlják a felóőoktatási felvételi keretszámok elosztását is, hiszin a Lormány éppen a legjobban fizető műszaki pályákra iránltja a fiataloÉat.
áá CsórÁs Anntpull

2\ zért helyezi a kormány

/\

műszaki diplomát szerzők is: közüli,ik kiugró a
a

hangsúlyt a műszaki és a természettudományos területre, mert
ez szolgálja a munkaerőpiac igé-

nyeit, s teszi versenyképessé hazánk gudasagát - így indokolta
Réthelli Miklós nemzetí erőforrás
miniszter és Hoítnann Rózsaokta-

tási államtitkár, hogy a legnépszerűbb gazdasági és böIcsészképzések helyett a műszaki, informatikai
és természettudományos képzések
kapták a le$öbb áIlamilag támogatott férőhelyet a Z0l2t20l3-as íanéwe. Míg a gazdasági szakokra ösz-

szesen 250, pedagógusképzésre
1600, bölcsész szakolaa pedig 2700

hallgató keni]het be támogatással,
addig informatikát 8200-an, mű-

szaki tanulmányokat 15 600-an,

természettudományos képzéseket
pedig 7150 új hallgató végezhet teljes vagy részleges ösztöndíjjal.

Az Educatio Nonprofit Kft. legfrissebb kutatásából kideriil, hogy a
személyes jövőt figyelembe vévi is

megéri a preferált pályák valamelyikét viflasztani, mert ezek egyúttal
a legjobban megfizetett szakmák is,
ráadásul már a pályakezdés idősza-

A 31 felsőoktatási intézmény több mint húszezer - 2008ban és 20l0-benvégzeít - hallgatójának válaszaiból készített tanulmány szerint a Magyarországon
dolgozó pályakezdők kcizül az informatikai terí,ileten v égzettek számíüatnak a legnagyobb kezdő jökában.

vedelemre, átlagosan nettó I99 ezpr
forintra. A legtöbb pénzt közrilúk is
a műszaki informatika szakosokvi-

hetik haza, havi 264 ezer forintot.
Ugyancsak maga s, havi 17 7 ezer fo rintos átlagfi zetésre számíüatnak a

villamosmérnókök 242

ezeí folinto§ és a gépészmérnökök
207 ezer forintos bére.

A hallgatói képviseletek szerint
méltánitalanul megcsonkított gazdaságtudományi teríilet szakemberei már csak |72 ezer forintot ke-

resne\ a jogászok pedig ennéI is
kevesebbet, 1,54 ezer forintot. Náluk is rosszabbul járnak a bölcsészek: a magyar nyelv és irodalom
szakosok |34 ezer forintot, a történészek 1l8 ezret vihetnek haza, A
legrehezebb helyzetben a pedagógusok vannak, a főiskolai végzeí|-

ségű óvodapedagógusok nettó 97
ezer forintot, a tanítók 99 ezret, de
még a gyógypedag<ígusok is csak
l74 ezret keresnek. Rajtuk segít
majd a 20l3-tól induló pedag<íguséletpálya-modell, amely a mostani-

hoz képest nagyjából másfélszeres
béreket jelent majd.

Az adatok azt is megmutatják,
hogy a hagyományos egyetemi
képzések ígerik a legmagasabb jövedelmet, átlagosan 162 ezet forin-

tot, Alapképzésen szerzett diplo:
mával I37 ezer forintos, mester-

végzettséggel 153 ezer forintos fize-

tést reméIhetnek a pályakezdők.

Nem meglepő módon a magánszftrában jóval magasabb akezdő fize-

tés - 166 ezer forint

-, mint

az álla-

mi vagy önkormányzati tulajdonú
munkahelyeken, ahol mindössze
129 ezres nettó jövedelmet

ígernek.
Nemcsak a képzésiterületek kö.
zött, de a nemek szerint is fizetés-

kúlönbséget tapasztaltak

a

felméréstvégzők egy férfi munkavállaló átlagosan 40 ezer forinttal keres többet, mint egy hasonló diplomával rendelkező nő.
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RöGHöZ rfiÉs.ez MSZp szerint
csak ősszel dertil ki, mi a hatása
annak, hogy a kormány 20 ezerrel
csökkentette a felsőoktatási intéz-

ményekbe felvehető, államilag finanszírozott hallgatók számát.
Kunhalmi Ágnu (MSZP) elmondta, úgy tudja, az oktatási államtitkárság ma hozza nyilvánosságra a
felsőoktatásba jelentkező hallgatók
számát, de szerinte ebből az adatból még nem lehet egyértelműen
következtetni arra, milyen hatása
van az államilag finanszírozott helyek csökkentésének. Sok felvételizótlen ugyanis várhatóan csak őszszel, a költségek befizetése előtt tudatosul majd, hogy nem tud fizetni, az új diákhitel feltételeit pedig
nem képes váüalni - fejtette ki. Felidézte azt is, hogy Hoffmann Rózsa

oktatási államtitkár február 29-én
taIálkozoít An drulla v a s ziliu unió s
oktatásügyi biztossal, aki szerinte
u8yanazt kifogásolta, amit a szülők, a tanárok és az ellenzéki pártok. Kunhalmi ennek kapcsán
kontraproduktívnak nevezte a felsőoktatási hallgatók,,röghöz kötését". Szerinte e lépésnyomán még
több fiatal hagyja majd el az otszásot. (MTI)

