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1. Intézményi feladatok 

Mit, milyen követelményekhez igazodva kell elvégeznie a felsőoktatási intézményeknek a DPR program 
2011‐es tavaszi adatfelvételi szakaszában?  

‐ Megkérdezettek  köre:  Az  intézmények  számára  követelmény  a  teljes  aktív  hallgatói  kör  (beleértve  a 
hagyományos egyetemi, főiskolai, az osztatlan, az alap‐ és mesterképzések hallgatóit) megkeresése. Ez a 
pályázati kötelezettség‐vállalás függvényében kiterjedhet a felsőfokú szakképzések, doktori képzések és a 
szakirányú  továbbképzések  hallgatóira  is.  A  végzettek  esetében  a  2008‐ban,  illetve  2010‐ben 
abszolutóriumot szerzettek teljes körének megkeresése (beleértve a hagyományos egyetemi, főiskolai, az 
osztatlan  és  az  alap‐  és  mesterképzések  végzettjeit)  kötelező.  Ez  a  pályázati  kötelezettségvállalás 
függvényében  kiterjedhet  a  felsőfokú  szakképzések,  doktori  képzések  és  a  szakirányú  továbbképzések 
végzettjeire is.1 

‐ A kérdőívek  jellemzői: Az  idei évben a hallgatók és végzettek számára két külön központi kérdőívblokk 
készül  –  nincs  tehát  lehetőség  a  két  vizsgálati  csoport  összevont  lekérdezésére.  A  lekérdezés 
eredményeképpen  beérkező  hallgatói  és  végzett  adatok  két  különálló  adatbázist  alkotnak.  Azok  a 
végzettek, akik hallgatói státusban  is vannak az  intézményben, értelemszerűen két megkeresést kapnak 
majd (mint hallgató és mint végzett) és válaszaik mindkét különálló adatbázisnak részét képezik.  
A  kérdőívek  kitöltése  során  a  válaszok  egy  részét  (abszolutórium  éve,  képzési  terület,  képzési  szint)  a 
megkeresés  alapjául  szolgáló  adatbázis  felhasználásával  az  intézmények  adják meg,  ezzel biztosítva  az 
adatok érvényességét. Az abszolutórium megszerzésének évét még a kiküldés előtt szükséges a kérdőív 
szövegében  rögzíteni,  valamint  ezt  az  adatot  és  a  képzési  adatokat  is  a  kitöltés  után  létrehozott 
változókban  kell  felvezetni  a  válaszadó  által  megjelölt  szakhoz  rendelten.  A  kérdőívben  ezeket  az 
intézmény által kitöltendő adatköröket külön jelöltük. Kérjük, hogy a végzettség évét tartalmazó változó 
előzetes megadására különösen  figyeljenek – ennek biztosítása érdekében a  legcélszerűbb a végzettek 
két csoportját két külön adatbázisként kezelni, és már a megkeresés szintjén különválasztani.   

‐ Megkeresés módja, ideje: A végzettek és aktív hallgatók vizsgálata a tavalyi évhez hasonlóan teljes körű 
online kérdőíves lekérdezéssel történik. A kutatási időszak 2011 tavasza, tehát a február‐május közti 
idősáv. Az intézményi adatbázisok beküldési határideje 2011. június 30.  

‐ Adatszolgáltatási  kötelezettség:  A  tavalyi  évhez  hasonlóan  az  intézménynek  a  kutatás  lezárultával  az 
Educatio számára el kell  juttatnia a hallgatói és végzett kutatás nyers adatbázisának a központi kérdőív‐
blokkot  lefedő  részét  (interfész‐specifikáció  alapján),  illetve  a  vizsgálat  alapsokaságára  vonatkozó 

                                                            
1 Az Irányító Hatóság a későbbiekben hivatalosan értesíti a felsőoktatási intézményeket az intézményi követelmények változásáról. 
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információk  (az  Educatio  által  küldött  adatsablon  alapján).  Utóbbi  dokumentum  nélkülözhetetlen  az 
adatokból  létrejövő  országos  adatbázis  súlyozásához.  Az  adatközlés  alapjául  szolgáló  sablonok  a 
kérdőívekkel  és  egyéb  járulékos  dokumentumokkal  együtt  letölthetőek  a  www.diplomantul.hu 
honlapról. 
 

2. Központi feladatok 

Milyen szolgáltatások kell biztosítania az Educatio Nonprofit Kft.‐nek a tavaszi adatfelvételek 
lebonyolításához?  

‐ A kérdőívet kiegészítő dokumentumok: Az Educatio Nonprofit Kft. 2011. február 28‐ig a programban 
résztvevő intézmények számára eljuttatja, vagy hozzáférhetővé teszi az adatfelvételhez szükséges 
dokumentumok alábbi körét:  

 Hallgatói/végzett kérdőívek .doc és .pdf formátumú verzió) 
 Hallgatói/végzett kérdőívek Evasys‐ben programozott, nyilvánosan hozzáférhető 

tesztverziója (az online elérést biztosító link) 
 A központi adatfelvételi rendszert (Evasys) igénybe vevő intézmények számára az online 

kérdőív importálható változata (.vfd formátumú verzió) 
 Hallgatói/végzett lekérdezéshez szükséges betöltendő adatkészletek (intézményi és 

szakos listák, amelyek a képzési területre és képzési szintre vonatkozó szakhoz 
hozzárendelt adatokat is tartalmazzák – az intézményeknek ezek révén kell a szak 
ismeretében két változóval kiegészíteniük az adatbázist) 

 Interfész‐specifikáció az adatszolgáltatáshoz szükséges struktúráról 
 Adatszolgáltatás keretében átadandó, a vizsgálati alapsokaságra vonatkozó kari szintű 

adatok (kitöltendő adatlap) 
 Módszertani útmutató a 2011‐es adatfelvételekhez 

‐ Az  intézményi  adatok megjelenítése:  A  beérkezett  intézményi  szintű  adatok  egy  részét  –  a  2010‐es 
gyakorlat szerint – az Educatio a www.diplomantul.hu honlapon  intézményhez rendelve nyilvánosságra 
hozza, beleértve a válaszadási ráta feltüntetését is. A válaszadási arány meghatározott szintjét el nem érő 
adatkörök  esetében  továbbra  sem  tudjuk  biztosítani  az  eredmények  megjelenését.  Az  adatok 
megjelenítése során a tisztított, ám súlyozatlan  intézményi adatbázisokra támaszkodunk. Az  intézményi 
adatokat sorrendek, rangsorok megalkotására továbbra sem használjuk fel.  

‐ Az  országos  adatbázis  felhasználása:  Az  intézményi  szintű  adatok  aggregálásával  országos  adatbázist 
hozunk  létre,  amelynek  néhány  alap‐változóra  vonatkoztatott  reprezentativitását  az  intézmények  által 
kitöltött,  alapsokaságra  vonatkozó  paraméterek  alapján  súlyozási  eljárással  kívánjuk  biztosítani. Az  így 
létrejött  tisztított  és  súlyozott  adatbázis  lehetővé  teszi  kutatási  jelentések  és  tudományos  elemzések 
készítését. A feldolgozás során tekintettel kell lenni arra, hogy a készülő szakmai anyagok nem célozhatják 
az intézmények nevesített összevetését, rangsorolását.   
 

3. A kérdőívek kezelésének intézményi lehetőségei 

Hogyan, milyen mértékben alakíthatók a kötelező központi kérdőívek az intézményi sajátosságok alapján?  

‐ Intézményi kérdőívblokkok: A tavalyi adatfelvételhez hasonlóan a központi kérdőívblokkok lekérdezése a 
meghatározott sorrendiségével, megszakítás nélkül kötelező az  intézmények  számára. A központi blokk 
végén  nyílik  lehetőség  az  intézményi/kari  kérdések  lekérdezésére,  tehát  a  kérdőívet  megtörni  saját 
kérdésekkel  továbbra  sem  lehetséges,  ezzel biztosítva  az egységes  adatstruktúrát és  a módszertant. A 
hallgatói  kérdőív  esetében  az  intézmények  számára  a  tavalyinál  nagyobb mozgástér  nyílik  az  egyedi 
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preferenciák alapján összeállított kérdésekre, a végzett kutatás kérdőíve továbbra is nagyobb terjedelmű, 
de a visszajelzések alapján a központi kérdőív a frissdiplomásokat érintő releváns kérdések jelentős körét 
lefedi. 
A központi kérdőívblokkok esetében megjelöltük azokat a kötelezően kitöltendő kérdéseket, amelyekre a 
válaszadás elmaradása érvénytelen kitöltést eredményez. Az intézmény saját belátása szerint bővítheti e 
kötelező  kérdések  körét,  mérlegelve  a  módszertanilag  még  indokolt/a  válaszadó  által  vélhetően 
tolerálható lekérdezési‐időt.  

‐ A papír alapú verzió sajátosságai: A doc formátumban kiküldött kérdőíveket azon  intézmények számára 
készítettük, amelyek nem a központi felméréskészítő rendszerrel folytatják a kutatást (nem tudunk tehát 
kész,  leprogramozott  kérdőívet  átadni  számukra).  A  doc  verziójú  kérdőívek  célja,  hogy  pontos 
instrukciókat  adjon  a  programozáshoz  annak  érdekében,  hogy  a  létrejövő  adatstruktúra  minden 
intézményben  pontosan  megegyezzen.  Ehhez  segítségül/ellenőrzésként  használható  a  központi 
felméréskészítő rendszer segítségével elérhető kérdőívek kiküldött  linken hozzáférhető kész verziója, és 
természetesen a küldött  interfész‐specifikáció, amelyben  feltüntetjük a központi DPR adattár által várt 
adatstruktúra  pontos  paramétereit.  A  kérdőívek  intézményi  programozása  során  a  cél  a  mögöttes 
adatstruktúra  teljes  egyezése,  az  ezt  nem  érintő  kérdésekben  lehetségesek  egyedi  programozási 
döntések  ‐  pl.  a  válaszok  kódjának  tökéletesen  egyeznie  kell,  de  az  igen/nem  válaszok  sorrendiségét 
programozás során értelemszerűen – a kódok megtartásával ‐ fel kell cserélni. 

‐ A  központi  felméréskészítő  rendszer,  az  Evasys  program  sajátosságai:  Az  Evasysben  programozott 
kérdőív‐verzió  néhány  ponton  –  a  program  által  biztosított  lehetőségekhez  igazodva  –  olyan 
megoldásokat  kínál,  amiket  más  programmal  más,  egyenrangú  kérdezési  technikával  is  meg  lehet 
valósítani. Ilyen pl. az a sajátosság, hogy az Evasys nem teszi lehetővé egy kérdésen belül a zárt és nyitott 
kérdések egyidejű  szerepeltetését. Értelemszerűen az Evasysben  végrehajtott  adatfelvételnél e ponton 
ugratás lesz szükséges, ám más, ennek kezelésére alkalmas programok esetében ettől el lehet tekinteni – 
mindig  szem  előtt  tartva,  hogy  az  egységes mögöttes  adatstruktúrát  e módosítások  nem  érinthetik. 
Például  ilyen  típusúak  a  lakóhelyre  vonatkozó  kérdések.  Szintén  elképzelhető,  hogy  egyes  programok 
lehetővé  teszik a nyitott kérdések adatmezőinek bővebb paraméterezését, ezáltal  lehetőség nyílik arra, 
hogy  a  karakterszámra  vonatkozó  szűkítések mellett  a  program  pl.  kizárólag  a  betűvel/számmal  beírt 
adatokat fogadja el – e tekintetben is lehetőség van egyedi megoldások alkalmazására.  
Ugyancsak program‐specifikus  lehet a kötelezően kitöltendő kérdések kezelésének megoldása (eltérhet, 
hogy a program kitöltéskor, oldal‐átlépéskor vagy a kérdőív lezárásakor ad jelzést).  
 

4. Országos adatbázis: a téma‐blokkok szakmai háttere 

Milyen szakmai döntések és előkészítő munkák állnak a 2011‐es központi kérdőívek mögött? 

‐ Szakmai együttműködés: A központi kérdőívekben végrehajtott nagymértékű módosításokat a 2010‐ben 
lezajlott  első  kutatási  szakasz  tapasztalatai  alapozták  meg.  A  módosított  kérdőívek  elkészítésében 
alapvető  fontosságúak  voltak  azok  az  intézményi  visszajelzések,  amelyek  a  2010  tavaszi  adatfelvételt 
követően érkeztek az Educatio munkatársai felé. Szintén változtatásokat tettek szükségessé az országos 
adatbázis  kialakításakor  mutatkozó  követelmények,  amelyeknek  a  tavalyi  adatfelvételi  szakasz 
eredményei nem tudtak maradéktalanul megfelelni.  
A  2011‐ben  kiadott  új  központi  kérdőív‐verziók  elkészítése  a  TÁRKI  két,  nemzetközi  pályakövetési 
adatfelvételekben  jártas  kutatójának,  Sági  Matildnak  és  Róbert  Péternek  folyamatos  szakmai 
együttműködésével  zajlott. A  készülő  kérdőívek  véleményezésébe egyfelől bevontuk a DPR  intézményi 
együttműködőinek széles körét, másfelől az adatfelvevő programok szakértőit. 

‐ A  végzett  kérdőív  nemzetközi  módszertani  referenciái:  A  2011‐es  kérdőív‐blokkok  kialakítása  során 
alapvető  szempont  volt  számunkra,  hogy  az  intézményi  adatfelvételeknek  köszönhetően  összeálló 
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országos adatbázis eredményei nemzetközi szinten  is összevethetőek  legyenek,  lehetőséget  teremtve a 
hazai  tendenciák  tágabb  értelmezési  keretben  történő  vizsgálatára  és  a magyarországi  pályakövetési 
rendszer  becsatornázására  az  európai  pályakövetési  gyakorlatba.  Ez  a  követelmény  elsősorban  azt 
jelentette,  hogy  számos  vizsgálandó  kérdés  esetében  a  nemzetközi  kutatási  sztenderdnek  megfelelő 
kérdésfeltevéshez igazodtunk. E tekintetben különösen a REFLEX‐HEGESCO kutatási program módszertani 
apparátusa  volt  számunkra  irányadó  (erről  bővebben:  www.hegesco.org).  E  nemzetközi  szintű 
pályakövetési  adatfelvétel  mellett  a  magyarországi  DPR‐t  egyéb  nemzetközi  vonatkozásokkal  is 
összehangolni  törekszünk.  A  Kasseli  Egyetem  Foglalkozás‐  és  Felsőoktatás‐kutatási  Tudományos 
Központja  (INCHER‐Kassel)  kezdeményezésére  2010‐ben  elindult  egy  számos  európai  ország 
pályakövetéssel foglalkozó kutatóinak együttműködésén alapuló összehangolási munka, amelynek célja a 
frissdiplomás  életpálya  néhány  alapvető  kutatási  komponensének  módszertani  egységesítése.  Az 
Educatio  elemzői  e  nemzetközi munkacsoport  (INGRADNET  –  International Graduate  Survey Network) 
tagjaként  a  2011‐es  kérdőívek  megalkotásakor  ezekre  a  körvonalazódó  sztenderdekre  is  tekintettel 
voltak.   

‐ A végzett kérdőív nemzetközi és hazai tartalmi referenciái: A módszertani módosítások mellett a 2011‐es 
hazai DPR kérdőívek egyes tartalmi elemeinek kiválasztásában és kidolgozásában törekedtünk igazodni a 
frissdiplomás foglalkoztathatósághoz kapcsolódó nemzetközi és hazai kutatási irányvonalakhoz. Tekintve, 
hogy  az  intézményi  adatfelvételek  számára  a  kötelező  kérdőívblokk  terjedelme,  tartalma  sok  esetben 
korlátozó tényezőt  is  jelenthet, amely beszűkíti az  intézményi mozgásteret, szükségesnek érezzük, hogy 
az egyes tematikai blokkok indokoltságát néhány mondatban külön is hitelesítsük:  

 1.  Az  elvégzett  képzés  jellemzői:  A  blokk  elsősorban  azokat  a  legfontosabb  képzési  és 
intézményi háttérváltozóként szolgáló alapadatokat tartalmazza, amelyek lehetővé teszik 
egyebek mellett  az  intézményi  és  országos  adatbázis  súlyozását  is. Nagyon  fontos,  az 
értelmezés egyszerűsítését szolgáló változás, hogy minden megkérdezett következetesen 
kizárólag egy, az adott évben szerzett végzettségére vonatkoztatva válaszol. 
E blokkba soroltuk a tanulmányok sikerességére vonatkozó két kérdést is, amely lehetővé 
teszi a tanulmányi teljesítmény és a munkaerő‐piaci beválás kapcsolatának vizsgálatát. E 
blokkban térünk ki röviden egy speciális problémára  is, amely bizonyára az  intézmények 
számára  is  fontos:  mi  történik  az  abszolutóriummal,  ám  megszerzett  diploma  nélkül 
kilépőkkel a munkaerőpiacon? 

 2. Egyéb felsőfokú tanulmányok: A tavalyi adatfelvételhez képest ezt a blokkot jelentősen 
rövidítettük  és  egyszerűsítettük.  A  lezárt  és  folyamatban  lévő  felsőfokú  tanulmányok 
kapcsán kizárólag a szak és képzési  forma megadását kérjük, a cél biztosítani a képzési‐
kombinációk  feltárásának  lehetőségét. A  szakok esetében nyitott  kérdést  alkalmaztunk 
annak  érdekében,  hogy  elkerüljük  a  több  ezer  potenciális  szakot  tartalmazó  teljes 
szakkészlet betöltésével és kezelésével járó intézményekre háruló nehézségeket.  
A  tanulmányok  nemzetközi  vonatkozásainak  feltárása  a  jelenleg  zajló  felsőoktatási 
tendenciák  egyik  nagyon  fontos  és  nehezen  hozzáférhető  adatköre.  A  nyelvtudásra 
vonatkozó  adatok megragadása  során  a  nemzetközi  EUROSTUDENT  kutatási  program 
kérdőívéhez igazodtunk.  
A diplomázás előtti munkaerő‐piaci tapasztalatok hatásának feltárását célzó alapkérdések 
a REFLEX‐HEGESCO kutatás módszertanát követik.  

 3. Átmenet a felsőoktatásból a munka világába: Gazdag szakirodalom támasztja alá, hogy 
a  felsőoktatás  és  munkaerőpiac  közti  átmenet  időszakát  a  diplomás  pályakövetés 
esetében  indokolt  külön  is  vizsgálni.  A  blokk  mindössze  3  főkérdést  tartalmaz,  ám 
lehetővé  teszi,  hogy  a  munkaerő‐piaci  kilépést  folyamatában  ragadjuk  meg.  Ezek  az 
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információk  az  intézmények  számára  is  kulcsfontosságúak  lehetnek  ennek  a  speciális 
időszaknak, élethelyzetnek a kezelésében, támogatásában.   

 4.  Munkaerő‐piaci  életút:  A  blokk  célja  az  olyan  speciális,  atipikus  munkaerő‐piaci 
helyzetek  megragadása,  mint  a  munkanélküliség,  munkahelyváltás,  külföldi 
munkavállalás. Mindez  csak kismértékben  lép  túl az előfordulási gyakoriság mérésének 
szintjén.  

 5.  Jelenlegi munkaerő‐piaci helyzet: A  kérdőív  központi  tartalmi blokkja,  amely egyfelől 
rögzíti a végzettek munkaerő‐piaci státuszát, másfelől fontos szűrő kérdés alkalmazásával 
–  a  tavalyi  évtől  eltérően  –  kizárólag  az  aktuálisan  foglalkoztatottak  munkaerő‐piaci 
paramétereit  méri  fel.  A  blokkban  található  számos  nyitott  kérdés  a  korábbi 
tapasztalatokra  is  támaszkodva a kitöltés egyszerűsödését  szolgálja,  inkább az utólagos 
kódolási munkákra helyezve a hangsúlyt. Abban bízunk, hogy a nyitott kérdésekkel járó – 
kétségtelenül  nagyobb  –  feldolgozási  munka  az  intézmények  számára  gazdagabb, 
életszerűbb  információkat  nyújt  majd  –  országos  szinten  releváns  kategorizáció 
intézményi szinten óhatatlanul nagy információ‐vesztéssel járna.   
Több kérdésben vizsgáljuk a munkaerő‐piaci  illeszkedés problémáját,  szintén a REFLEX‐
HEGESCO kutatási módszertanhoz igazodva.  
A  jövedelem  mérése  a  tavalyihoz  alapvetően  hasonlóan  zajlik,  az  adatfeldolgozás 
lehetőségeit mérlegelve  továbbra  is –  jobban paraméterezett – de szabadon kitölthető, 
nem kategorizált adatközlést kérünk.  

 6.  Elégedettség:  Az  elégedettség mérésében  a  tavalyi  kategóriák megtartása mellett  a 
nemzetközi összevethetőség érdekében 4 fokú skála mellett döntöttünk.  

 7. Személyes adatok: Az alapvető demográfiai háttérváltozók mellett négy zárt kérdésben 
alapvető mobilitásra vonatkozó szempontokra térünk ki. Ezeknek elsősorban az országos 
szintű  adatfeldolgozás  során  remélt  tudományos  kutatási  lehetőségek  miatt 
tulajdonítottunk  fontosságot  –  e  kérdéskör  hivatalos,  államigazgatási  adatbázisokból 
ugyanis nem hozzáférhető.  

5. Összegzés 

Az  fentiekben  felvázolt  módszertani  összefoglaló  célja  egyfelől  a  2011‐ben  esedékes  intézményi  DPR 
adatfelvételek módszertani támogatása volt. Az intézmények felé támasztott elvárások pontos meghatározása 
mellett azonban szándékoltan más szempontok fontosságát is hangsúlyozzuk: egyfelől azt, hogy hogyan tudja 
– és hogyan kötelezett – mindezen  teljesítéseket az Educatio Nonprofit Kft.  támogatni, másfelől pedig azt, 
hogy  mely  pontokon  milyen  tág  lehet  a  konkrét  megvalósításra,  lebonyolításra  vonatkozó  intézményi 
mozgástér.  

A 2011‐ben bevezetett kötelező kérdőív‐blokkok mögött zajló szakmai munka vázlatos  ismertetésével annak 
az  önmagunk  felé  támasztott  követelménynek  kívánunk  megfelelni,  hogy  a  programban  résztvevő 
intézményekkel partneri viszonyban, egymás szakmai  igényeit és  indítékait szem előtt tartva tudjunk együtt 
dolgozni.  

A  2011‐es  DPR  kutatási  szakasszal  kapcsolatban  felmerülő  bármely  intézményi  kérdéssel,  észrevétellel 
kapcsolatban a továbbiakban is készséggel álunk rendelkezésükre:  
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