
3. fejezet
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3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a 
felsőoktatási intézményekben

3.1 Bevezető: a DPR működését meghatározó alapvető tényezők

Ezen fejezetben a diplomás pályakövetés korábban tárgyalt módszertani és kutatási kérdésein túl 
arra keressük a választ, hogy milyen „pillérei” vannak a diplomás pályakövetés megszervezésének, 
azaz a DPR kialakításakor a menedzsment szempontjából milyen külső és belső környezeti ténye-
zőket kell figyelembe venni. A fejezetben a „környezeti tényezők” alatt értjük a szervezeti-működési, 
szabályzási, jogi, informatikai-technológiai és gazdasági aspektusokat, mellyel külön-külön alfejezet 
foglalkozik. Ahogy a kézikönyv bevezetője is említi, az alumni szolgáltatásokat a DPR-t támogató 
környezet egyik legfontosabb elemének tekintjük, a DPR és alumni közötti kölcsönhatások sokrétűsé-
ge miatt a hallgatói és karrierszolgáltatásokkal történő kialakítása kapcsán külön is kitérünk rá az 
5. fejezetben. A szervezeti működés során azonban több olyan tevékenység is van, amelyik az alumni 
tevékenységeken keresztül kapcsolódik a pályakövetéshez, annak feltétele, ezért ezekről ebben a fe-
jezetben is szólunk. (Ilyen például a pályakövetésben részt vevő végzettek személyes adatainak nyil-
vántartása, kezelése, vagy a kapcsolattartás informatikai kérdései).

Egy DPR kialakításakor tapasztalataink és vizsgálataink szerint nincs „egyetlen legjobb út”. Az adott 
intézmény hagyományai, igényei, illetve rendelkezésre álló erőforrásai jelentős hatással vannak a napi 
gyakorlatra. Mindazonáltal a fent említett tényezőkkel minden DPR esetében számol nunk kell.

Szervezeti tényező alatt a DPR munkaszervezetének lehetséges kialakítását értjük. A hazai gyakorlat-
ban egyaránt találunk centralizált, illetve decentralizált működési modellt, valamint integrált és egyedi 
megoldásokat. Azaz egyrészt a DPR mint projekt szerveződhet központilag, összegyetemi szinten, vagy 
kötődhet egy-egy karhoz, sőt bizonyos esetekben csak egy adott képzésnél valósul meg1. Másrészt lebo-
nyolítása történhet önállóan vagy más, már meglévő egységhez integrálva (pl. Karrieriroda, Minőség-
biztosítási Iroda, PR Iroda vagy Rektori/Dékáni Hivatal tevékenységéhez integrálva). A 3.3-as fejezet 
részletesen taglalja ezen döntési pontokat és bemutat egy lehetséges szervezeti modellt.

1 Ilyen volt például a ’90-es évek végén a geográfus képzés, mely annyira új volt a munkaerőpiacon, hogy több egyetem csak ezen hallgatói 

követésére külön projektet alapított határozott időre.
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Szabályozási tényező alatt a DPR-t mint eljárásrendet/egyetemi szabályzatot értjük. Felsőoktatási kör-
nyezetben szükségszerűen az SZMSZ-ben vagy más intézményi belső szabályzatban kell lefektetni a 
DPR-t, megteremtve annak elvi alapjait, felelősségi köreit és erőforrás allokációját. A 3.4 fejezet egy do-
mináns minőségbiztosítási látásmódon keresztül mutatja be a szabályozás lehetséges keretrendszerét.

Informatikai tényező alatt a DPR általános technológiai támogatását értjük. A mai magyar felső-
oktatás már működésképtelen lenne informatikai támogatás nélkül: a felvételitől a kurzusfelvéte-
len át, a különböző egyetemi kérelmek beadásától egészen az elektronikus leckekönyvig terjed az 
informatikai megoldások skálája. A DPR információs platformját is ehhez kell integrálni, illetve 
méretezni. A 3.5 fejezet részletesen foglalkozik a DPR mint információs rendszer lehetséges szolgál-
tatási köreivel, architektúrájával, illetve funkcionalitásával.

Jogi tényező alatt a DPR-t mint személyes adatvagyonnal való gazdálkodást értjük. A DPR jellegé-
ből adódóan egy olyan adatvagyon, melynek tulajdonosi-birtokosi-felhasználói kérdései jogsza-
bályokon alapulnak. Ennek az adatvagyonnak a célhoz kötött felhasználása, különböző szere-
pek és szerep lők közötti információ- és feladatmegosztása adatvédelmi kérdések sorát veti fel. 
A 3.6 feje zet a DPR, tágabb értelemben az alumni nyilvántartás mint adatvagyon felhasználásnak 
egyes jogi kérdéseit taglalja.

A DPR megszervezése és működtetése szempontjából nem kerülhető meg az az alapvető kérdés, hogy 
milyen módon szolgálja a DPR az adott felsőoktatási intézmény alaptevékenységét, másképp fogal-
mazva hogyan járul hozzá az adott intézmény fenntarthatóságához, illetve versenyképességéhez? 
A DPR a működtetési tapasztalatok alapján általánosságban négy területen fejti ki hatását az 
elindítást követően. 

Rövid távon támogatja az intézmény marketing és PR tevékenységét azáltal, hogy primer adatokat 
szolgáltat a végzett diákok elhelyezkedéséről. Egy-egy jól megszervezett, akár eseti kutatás plaszti-
kusan mutatja be a diploma értékét a külső és belső közvéleménynek egyaránt (az elemi adatsorok 
gyakran köszönnek vissza különböző hirdetésekben vagy belső körlevelekben – a „nálunk” végzettek 
elhelyezkedési esélyei, tendenciái, fizetésük alakulása) és alkalmas a felvételikhez kapcsolódó tobor-
zási és PR-kampányok hatékony, kvantitatív eredményeken alapuló támogatására.

Közép távon támogatja az intézmény minőségbiztosítási szemléletének kialakulását, illetve megerő-
sítését – Európában és a közszférában is használt EFQM2 kiválósági modell egyik sarkalatos pontja a 
vevői elégedettség. A diploma megszerzése után, a DPR adatai visszacsatolhatók a képzések fejlesz-
tésébe (a végzett diákok véleményeinek, tapasztalatainak, megítélésének felmérése kvalitatív vagy 

2 Az átalakított, 1999-ben újragondolt EFQM modell már nemcsak az üzleti szférára koncentrál, hanem nyit a többi szervezet felé is. Két 

fő részre osztható, első az Adottságok, második az Eredmények, melyek összesen 9 fő kritériumot foglalnak magukba. Az Adottságok 

5 főkritériumot tartalmaz (vezetés, politika és stratégia, emberi erőforrások, partnerkapcsolatok és erőforrások és folyamatok), az 

Eredményekben pedig 4 főkritérium szerepel (vevőkkel kapcsolatban elért eredmények, munkatársakkal kapcsolatban elért eredmények, 

társadalmi megítélés eredményei és a kulcsfontosságú eredmények). Az előbbi segítségével felmérhetjük a szervezetben a feladatok, 

problémák kezelésének és megoldásának folyamatait és módjait, míg az utóbbi, az Eredmények kritériumai segítségével egy objektívebb, 

tényeken alapuló megközelítését találhatjuk szervezetünknek, ahol a vizsgálat tárgyát az eredmények kiválósága, és az alkalmazás 

kiterjedtsége jelenti.
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kvantitatív módszerekkel irányulhat a képzések színvonalának megítélésére, az oktatott tananyag 
hasznosulására, valamint az oktatási infrastruktúra vagy képzési program bővítésére).

Hosszú távon támogatja a vállalati, illetve ipari kapcsolatok kialakulását és megerősödését. A DPR-
kutatások hozzáadott értéke, hogy formális kapcsolatmenedzsment megoldásként csökkentik az 
intéz mény tranzakciós költségeit az öregdiákjaival, akik egy része az idő előrehaladtával a „vevői” 
pozícióból a munkaerő-piaci oldal „megrendelőivé” válnak, az alumni rendszereken keresztül egyben 
a személyes interakciókhoz, együttműködésekhez is megnyílik az út.

Elvi szinten hozzájárul egy adott ország felsőoktatási kibocsátása és a munkaerő-piaci igények 
harmo nizációjához. Az egyes intézményi DPR-kutatások aggregálása, illetve tartalom elemzése lehe-
tőséget teremt a felsőoktatás „kibocsátásának” regionális vagy országos vonatkozásainak elemzésére, 
tendenciák feltárására (a harmonizáció meglátásunk szerint azonban csak a felek magasabb szintű 
informalizáltságát jelenti, és normatív értelemben nem jelent „jobb” döntéshozatalt).

A bemutatott hatókörök jól mutatják, hogy a DPR hatékony támogatást tud adni a tudásátadási-
oktatási alaptevékenység fejlesztéséhez. Fontos hangsúlyoznunk, hogy DPR mint „támogató tevé-
kenység” jellegéből adódóan pénzügyi szempontból mindenkor költség centrum (cost center) jelleggel 
működik: mint ahogy a vállalatok hr-osztályai vagy az egyetemek oktatási hivatalai. A DPR-hez fix 
költség vetési keretek rendelhetők annak fényében, hogy mekkora feladatmennyiséget állapítanak 
meg a döntéshozók (pl. felmérések számán, minták nagyságán, módszertani útmutatókon keresztül), 
de saját jövedelemtermelő képessége minimális. Ugyanakkor a DPR működtetése során keletkezett 
visszajelzések felhasználásával a felsőoktatási intézmények stratégiai, hosszú távon akár pénzben is 
mérhető változtatásokat kezdeményezhetnek.

3.2 A diplomás pályakövetés célhoz rendelése

A Diplomás Pályakövető Rendszer nagyon sokszínű nemzetközi és hazai gya-
korlatnak örvend, melyet könyvünk részletesen taglal, körüljárva a témát több 
szakma szemüvegén keresztül (társadalomtudományi kutatások, informatika, 
jog, közgazdaságtan, munkaerőpiac stb). Ebből adódóan nem törekszünk egy 
komplex definíció lefektetésre, sokkal fontosabbnak tartjuk a DPR célhoz ren-
delését, azaz annak meghatározását, hogy a felsőoktatási intézmények mely 
törekvéseit, illetve tevékenységeit támogatja a DPR. Ehhez természetesen ismer-
nünk kell az egyetemek általános célrendszerét.

3.2.1 A harmadik generációs egyetemek (3GE) jellemzői

Szentgyörgyi Albert rektori székfoglaló beszédében azt mondta, hogy az embe-
riség által létrehozott legnemesebb intézmény az egyetem. Akár egyetértünk 
ezzel a megfogalmazással, akár vitatjuk, egy dologban biztosak lehetünk: a 
Szentgyörgyi által irányított egyetem más célokat követett mint a mai egyete-
mek, és a mai értelemben vett diplomás pályakövetés eszközrendszere is isme-
retlen volt számukra.
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Az egyetem, mint intézmény folyamatosan fejlődik, fogalma átalakul, céljait 
újradefiniálják, mindez természetes módon kihat a végzettekkel kapcsolatos 
viszonyrendszerre. Mivel az egyetemi célok kijelölik a diplomás pályakövetés ko-
ordináta rendszerét is, érdemes az alapvető célrendszereket és az „átváltozások” 
történetét áttekinteni. Az egyetemek fejlődésük alapján, Wissema szerint három 
generációba sorolhatók:

3.1 táblázat. Az egyetemek három generációjának FONTOSABB jellemzői

Első generációs egyetemek Második generációs egyetemek Harmadik generációs egyetemek

Célok Oktatás Oktatás és kutatás Oktatás és kutatás plusz know-how hasznosítása

Szerep Az igazság keresése és védelme
A természet felfedezése, 
törvényszerűségek feltárása

Értékteremtés

Módszer Skolasztikus Modern tudomány, monodiszciplinaritás Modern tudomány, inter- és multi- diszciplinaritás

Létrehoz Szakembereket Szakembereket és tudósokat Szakembereket és tudósokat plusz vállalkozókat

Orientáció Egyetemes Nemzeti Globális

Nyelv Latin Nemzeti nyelvek Angol

Szerveződés Nemzeti egyetemek, kollégiumok Karok Egyetemi intézetek

Vezetőség Kancellári (főhatóság) Akadémikusok Professzionális menedzsment

Finanszírozás Közvetlen
Közvetlen fenntartói, pályázatok és 
tandíj (költségtérítés)

Közvetett fenntartói és megrendelések (állami és 
üzleti)

Forrás: a szerző szerkesztése. J.G. Wissema: Towards the Third Generation University, 2009 nyomán

Habár a generációk között a határ nem éles, és az átmenetek évtizedeken ke-
resztül tarthatnak (hiszen egy-egy képzési program „kihordási ideje” a felsőokta-
tásban 5–7 év) jelenleg a legtöbb egyetem második generációs korszakát, illetve 
annak végét éli, és egyre többnél találunk valamilyen jelet arra, hogy elindult 
vagy elindul a 3GE útján. 

3.2.2 A DPR célhoz rendelése a 3GE kialakulása mentén

Mivel a második generációs egyetemek között még nincs kiélezett versenyhely-
zet, finanszírozásuk közvetlen, működési területük lokális, a kibocsátott diplo-
másaik nyomon követése jellemzően csak „elit klub”-szerűen működött: azaz a 
DPR célja a végzett hallgatókkal történő elemi kapcsolattartás és az intézmény 
imidzsének fenntartása, fejlesztése.

A végzetteket az alma mater és a közösségi élmény köti össze, hasonlóan, mint a 
középiskolás végzetteket. Interakcióik spontán módon alakulnak, és érzelmektől 
vezérelve megerősödnek vagy eltűnnek. Természetesen ezen „klubok” értéke is a 
klubtagokról gyűjtött és karbantartott információktól függ: egy amerikai Alumni 
Klubban sokszor még teniszpartnert is lehet keresni, ha éppen átruccantunk a 
keleti partról a nyugati partra, a Veszprémi Egyetem pedig évekig jelentetett meg 
olyan kiadványokat, melyekben a végzősök elérhetősége volt feltüntetve abból a 
célból, hogy bárhol is járjunk az országban, tudjuk hol találunk legközelebb egy 
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volt „veszprémi egyemistát”. Egy második generációs egyetem jellemzően ilyen 
kisebb-nagyobb klubhálózat létrehozásában és fenntartásában érdekelt, mely 
klubok sokszor a „hivatás” klubokkal kooperálnak (pl. fiatal jogász fórum, jogász 
egylet, jogi kamara) – az egyetem így nyer visszacsatolást a saját helyzetéről, 
képzéseiről, kibocsátásáról.

A harmadik generációs egyetemek, amelyeknél megjelenik a versenyszituáció, 
amelyek finanszírozásában számottevővé válnak a közvetett elemek (pályázatok 
a normatív támogatások helyett, ipari megrendelések harmadik féltől, szaba-
dalmak, saját alapítású cégek stb.), a végzett diákokkal való klubszerű kapcso-
lattartást, szakmai párbeszédet professzionalizálni kezdik: ez a professzionális 
kapcsolattartás és kapcsolatépítés válik a DPR központi elemévé. 

Ahogy a know-how hasznosítása válik az egyetemek harmadik céljává, és a ku-
tatás nagyrészt transzdiszciplináris és interdiszciplináris területté válik, előtérbe 
kerül az öregdiákokkal való kapcsolattartás – új partnerek, új megrendelők ke-
resése reményében. 

Ez a folyamat is meglehetősen barázdált – jelenleg is tart –, de három sarok-
pont mára már kirajzolódott. Ahogy egy egyetem 3. generációssá válik, egyre 
fontosabbá vállnak a külső kapcsolatai a harmadik alaptevékenység, a tudás-
megosztás beindítása miatt. Az első lépésekre jellemző a „technostarterek” és 
olyan kutatók támogatása, akik az ipar számára önálló kutatásokat végeznek. 
Ezen igény mentén az alumnik elkezdenek professzionalizálódni. Már öregdi-
ákok kezdeményezésére (semmint kari vagy egyetemi tervezés eredményeként) 
megjelennek az ipari tapasztalatokról szóló kurzusok, előadások, ahol a kated-
rán már öregdiákok is formális szerepet vállalnak. Az egyetem vezetése általában 
üdvözli az efféle előadásokat és tevékenységeket, mint ahogy tette ezt az új tan-
tárgyakkal évszázadokon keresztül, és végzett hallgatóit személyesen is elkezdi 
bevonni a tudásfolyamatokba a DPR rendszerén keresztül.

A második lépésben, amikor a szenátus vagy a rektor és helyetteseinek csapata 
elfogadja a know-how üzleti alapokra való helyezését mint hivatalos feladatot, a 
tudásmegosztásnak kialakulnak a szervezeti formái. Az ilyen döntések sokszor ak-
kor születnek, ha az egyetem hasznot szeretne azokból a kormányprogramokból, 
amik a kapcsolódó tevékenységeket finanszírozzák. Úgy tűnik, ilyenkor a kormány-
zat szerepe kiemelkedő fontosságú: ha nem teszi elérhetővé az erre a célra szánt 
forrást, akkor az egyetem nagy valószínűséggel megreked az első szakaszban. 
A második szakaszban elterjednek a karrierközpontok, melyek már szol gáltató 
egységként segítik a diákokat az állás, illetve a szakmai gyakorlat megtalálásában, 
és hivatalból fejlesztik a pályakövetés intézményrendszerét, alkalmassá téve a DPR 
tevékenységét a végzett tömegek megszólítására, kezelésére.

A harmadik lépésre leginkább az jellemző, hogy az üzleti alapokra helyez-
kedés belső késztetéssé válik. Ez gyakran együtt jár egy tanácstag vagy egy 
rektorhelyettes kinevezésével, aki felelős az üzleti szemléletmód kialakításáért, 
a technostarterekért, továbbá az iparral való kapcsolattartásért. Más szóval, 

A 3GE működésében 
előtérbe kerül az 
öregdiákokkal való 
kapcsolattartás és ez válik 
a DPR központi elemévé.
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habár kormányfinanszírozás szükséges a kutatáshoz és az oktatáshoz, a tudás-
megosztáshoz az egyetem maga képezi a szükséges hajtóerőt, melynek egyik 
forrása a végzettekkel való kapcsolatok „üzletiesítése”, a velük való kapcsola-
tok professzionalizálása, mely nagy tömegek esetében diplomás pályakövetési 
programokban ölt testet. Ekkor már jelentős a harmadik felektől, mint például 
az olyan ügyfelektől származó jövedelem, akik alkalmazott kutatásokra kötnek 
szerződést; és előtérbe kerül a know-how hasznosítása mentén a munkatapasz-
talattal rendelkezők részére szervezett kurzusokból származó jövedelem. Ezeket 
nevezik harmadlagos bevételi forrásnak.

Összefoglalóan figyelembe véve az előzőekben leírtakat, a következő (evolúciós) 
fejlődési pálya rajzolódik ki a diplomás pályakövetés kapcsán:

3.1 ábra 
A diplomás  

pályakövetés  
fejlődési ciklusa

Forrás:  
a szerző szerkesztése

Diplomás követés
Kiválósági motivációk

Pályakövetési 
módszertan fejlesztés 

a visszacsatolás 
érdekében

Integrált Diplomás 
pályakövetés

integrációs motivációk
alma máter, alumni, 

DPR szigetszerű 
rendszereinek 

összekapcsolása

Diplomás 
pályakövetés

Önálló módszertan
Versenyelőny

kialakítása
Megrendelési

motivációk

Alumni mozgalmak
Öregdiákok bevonása

PR motivációk
Kampányszerű DPR
megoldások egy-egy
képzési programhoz

Alma Máter Klubok
Érezelmi motivációk 

hivatás alapú 
kapcsolattartás

Elitista DPR követési 
megoldások



733.  SZERVEZETI  MŰKÖDÉS,  TÁMOGATÓ KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA. . .  

3.3 Szervezeti és szervezési kérdéskör

Egy korábbi felmérés szerint a magyar felsőoktatási intézményekben a DPR szer-
vezeti háttere meglehetősen sokszínű1. Sok helyen csak egy-egy szakra vagy karra 
terjednek ki a felmérések, máshol azonban már intézményi szinten egységesített 
vagy koordinált megoldások léteznek. Ebben a fejezetben az intézményi szinten 
összehangolt gyakorlat kialakításával kapcsolatos megoldás néhány szervezési 
kérdését vizsgáljuk. Ennek a megoldásnak az egységes módszertan, az összeha-
sonlíthatóbb adatok jelentik az előnyét az összehangolatlan kari, tanszéki, illetve 
szakos felmérésekkel szemben. De a szervezeti szintű beágyazódás magát a DPR 
intézményesülését is jobban elősegíti, azaz a DPR ilyen módon időben nagyobb 
stabilitást tud mutatni.

Nyilvánvaló, hogy nem létezik egységes, minden helyzetben optimális szerve-
zeti modell, mert a modell illeszkedése jelentős mértékben függ az intézmény 
adottságaitól, azaz méretétől, diszciplináris tagoltságától, maguktól a diszciplí-
náktól, a kialakult hagyományoktól, illetve az intézményi célkitűzésektől. Jelen-
tős szerepet játszik az is, hogy az éppen működő pályakövetési rendszernek mi 
volt a természetes, szerves fejlődési útja, hiszen a szervezeti szereplők bármilyen 
változtatási (racionalizálási) kísérletet a fennálló állapothoz fognak viszonyítani. 
Más szervezési megoldások életképesek ott, ahol a DPR-t a semmiből, egysége-
sen felülről vezérelve alakították ki, mint ott, ahol az egyik kar vagy kar-csoport 
már létező gyakorlatát terjesztették ki az intézmény egészére (integráción átesett 
egyetemek), esetleg ahol a már létező – ámde különböző – kari és szakos gyakor-
latok egységesítésére (kompromisszumára) volt szükség. 

3.3.1 A DPR folyamatok centralizációja és decentralizációja általában

Az intézményi szinten koordinált DPR több különböző szervezeti megoldás 
keretében is elképzelhető, ezek között a különbség abban található, hogy a 
DPR-folyamat lépéseinek megtervezését és végrehajtását kire (mely szervezeti 
egységekre) bízzuk. 

A tisztán centralizált megoldás során a DPR-rel kapcsolatos feladatokat vala-
melyik központi szervezeti egység látja el, amely alapvetően felelős a felmérés 
megszervezéséért és lebonyolításáért, és ebbe a szakok, tanszékek és karok 
képviselőit legfeljebb konzultatív módon vonja be (ez persze nem jelenti azt, 
hogy a végrehajtásért felelős egység teljes kontroll nélkül működne). E megol-
dásnak nyilvánvalóan nagy (szervezési) előnye, hogy intézményi szinten költ-
séghatékonyabb a DPR-rendszer működtetése, amelynek forrását a méretnagy-
ságból fakadó előnyök jelentik. 

1 L. részletesen Horváth (2008).

A modell illeszkedése 
függ az intézmény 
adottságaitól, 
diszciplínáitól, 
hagyományaitól, 
célkitűzéseitől.
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Egy centralizált megoldás esetében összességében kevesebb ember kell a DPR 
működtetéshez, mint egy decentralizált megoldás esetében. Bizonyos folyama-
tok intézményi szinten egyszerűbben hajthatóak végre mint kari szinten (például 
az elérhetőségi adatok legyűjtése nagy rendszerekből intézményi szinten egy-
szerűbb), rendszeresen ismétlődő feladatok esetén ezekben viszonylag rövid idő 
alatt rutin alakítható ki. A specializáció miatt megalapozottabb, alaposabb lehet 
a felmérés (például módszertanilag felkészültebb, gyakorlottabb gárda foglalko-
zik vele), az időnként felmerülő speciális problémákkal felkészültebb emberek 
foglalkozhatnak (például jogi és adatvédelmi kérdések).

Nem elhanyagolható az a szempont sem, hogy az intézményi szintű DPR kiala-
kítása erősíti az intézmény integritását, ennek különösen azoknál az intézmé-
nyeknél lehet jelentősége, amelyek különböző intézmények integrációja során 
jöttek létre, itt az adminisztratív folyamatok egységesítése a kulturális közeledést 
elősegítő lépés is lehet. A centralizált modellben a módszertani, adatfelvételi és 
szervezeti változások könnyebben és rövidebb idő alatt vezethetők be; mindezek 
mellett fontos szempont lehet az is, hogy a centralizált felmérések keretében 
könnyebben biztosítható az egységes módszertan, amellyel (az intézményen be-
lül) összehasonlítható adatok nyerhetők.

Mint minden centralizált megoldásnak, a centralizált DPR-nek is abból fakad a 
hátránya, hogy azt a karok, tanszékek kevésbé érzik sajátjuknak, így az esetlege-
sen szükséges közreműködésük, érdekeltté tételük is nehezebben biztosítható.

A tisztán decentralizált modellben a DPR adatfelvétel megtervezése, a kérdőív 
kialakítása, az eredmények feldolgozása és/vagy a hallgatók megkeresése, és a 
velük való kapcsolattartás a szakok (vagy az őket képviselő tanszékek, karok) 
feladata. E modell előnyei abból fakadnak, hogy a felmérést ez esetben azok 
bonyolítják le, akik az eredmények (egyik) közvetlen felhasználói: így jobban 
tisztában vannak a saját igényeikkel, elvárásaikkal, a képzés specialitásaival, 
amelyeket a DPR felmérésben is érvényesíteni tudnak. A hallgatókkal való 
kommunikáció jobban személyre szabható, ezáltal a kitöltési arány is növel-
hető. Ez különösen akkor igaz, ha a DPR működtetését azok végzik, akik a 
leginkább személyes kapcsolatot alakították ki a hallgatókkal a képzés során 
(például a „gazdatanszék”, a szakirányért felelős tanszék, a hallgatók gondját 
vise lő szakfelelős stb.). Esetlegesen a hallgatók elérhetőségi információi is job-
ban rendelkezésre állnak ezen a szinten. Mindez jó esetben magasabb kitöl tési 
arányt eredményezhet.

A decentralizált megoldások hátránya, hogy külső kényszer vagy belső igény nél-
kül a DPR nehezen működtethető és tartható fenn. Ha ezek rendelkezésre is 
állnak, a DPR működtetése intézményi szinten több erőforrást igényel, hiszen 
specializációra kevésbé nyílik mód. A specializáció hiánya azt is jelzi, hogy a DPR 
működtetése a végrehajtóknak nem feltétlenül tartozik az alapfeladatai közé 
(különösen így van ez, ha szakfelelősök, tanszékek végzik a felmérést), ezért az-
tán a hosszú távú, szisztematikus adatgyűjtés kevésbé biztosítható. 

Az intézményi szintű 
DPR kialakítása erősíti az 

intézmény integritását.
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3.2 táblázat. A DPR működtetésének lehetséges modelljei

Tisztán centralizált modell Tisztán decentralizált modell

Előny •	 Költséghatékonyság a lebonyolítás során (például 
elérhetőségi adatok legyűjtése nagy rendszerekből, illetve 
kevesebb ember kell a DPR működtetéshez)

•	 Specializáció miatt megalapozottabb lehet a felmérés 
(például módszertanilag felkészültebb gárda foglalkozik vele)

•	 Az időnként felmerülő speciális problémákkal felkészültebb 
emberek foglalkozhatnak (például jogi és adatvédelmi 
kérdések)

•	 Átfedés a karrier és minőségügy egyéb funkcióival
•	 Erősíti az intézmény integritását
•	 Egységes intézményi kommunikáció

•	 Elérhetőségi információk, közvetlen kapcsolatok helyben 
elérhetőek, emiatt magasabb kitöltési arány

•	 Személyesebb kapcsolat lehetősége
•	 A felmérés lebonyolítói egyben az eredmények felhasználói: 

egyértelmű érdekeltségi rendszer, az igények, szükségletek 
és specialitások közvetlenebbül érvényesíthetőek

•	 Személyre szabott kommunikáció

Hátránya/nehézsége Az adatok felhasználóinak (karok, szakok, intézetek) bevonása, 
érdekeltté tétele

Nem alaptevékenység, az oktatók ritkán éreznek késztetést 
hosszú távú, szisztematikus adatgyűjtés folytatására

Központi szervezeti 
egység formája,  fela-
data és hatásköre

Önálló felelősséggel és hatáskörrel bíró szervezeti egység
Feladata a DPR tervezése és végrehajtása

Nem feltétlenül létezik, de ha igen, akkor szerepe lehet:
1. karok közötti egyeztetés biztosítása (pl. intézményi szintű 

bizottság)
2. központban elérhető információk, például címlisták biztosí-

tása (amelyet vagy egy erre a célra is működtetett szervezeti 
egység gyűjt össze a többi egységtől, vagy pedig az egyes 
karok maguk szerzik be) 

Szakok, karok, 
tanszékek feladata és 
hatásköre

Legfeljebb konzultációs (például valamilyen tanácsadói testület 
formájában), illetve egyes részfeladatok kapcsán végrehajtói 
szerep 

Önálló felelősséggel és hatáskörrel bíró szervezeti egység
Feladata a DPR tervezése és végrehajtása

Természetesen e két szélsőség mellett számos köztes megoldás is létezik, amely-
ben egy-egy részfeladat centralizációjára vagy decentralizációjára kerül sor. 
Például központi szervezeti egység létrehozása a decentralizált modellben is 
lehetséges, de felelőssége ez esetben nem elsősorban a végrehajtás, hanem a 
karok különböző gyakorlatának összehangolása (közvetítés), és esetleg bizonyos 
központi szolgáltatások (pl. jogi tanácsadás, informatikai szolgáltatások stb.) 
nyújtása. Az előbbi feladatot akár valamilyen egyetemi szintű egyeztető bizott-
ság is elláthatja, és a központi szolgáltatásokat sem feltétlenül kell összefogni 
egy szervezeti egységbe, mert az egyes feladatok jellemzően különböző központi 
szervezeti egységekben, széttagoltan is elérhetőek. 

A magyar felsőoktatásban jellemzőbbek a centralizáltabb megoldások, ahol a ka-
rok, tanszékek és szakgazdák direkt véleménykérésre reagálva, az általános dön-
téshozási testületeken (például szenátus), vagy pedig erre a célra (is) létrehozott 
szakbizottságon keresztül (DPR bizottság, minőségügyi bizottság, stb.) kapnak kon-
zultatív, véleményező lehetőséget. Ennek oka lehet, hogy a DPR jellemzően nem 
evolutív módon, alulról szerveződve alakult ki az intézményekben, hanem „felül-
ről”, egy-egy szervezeti reform keretében alakították ki azt az intézmény egészére. 
Ezt a különböző felsőoktatási fejlesztési pályázatok is ösztönözték. 

A szervezési racionalitás mellett számos tényező befolyásolja, hogy intézményi 
szinten milyen megoldás érvényesül. A centralizációs-decentralizációs dilemma 
kevésbé élesen (vagy egyáltalán nem) vetődik fel kisebb, egykarú intézmények-
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ben, de különösen élesen jelentkezhet az integrált, sokkarú, a pályakövetésben 
már egy-egy kar szintjén hagyományokkal rendelkező intézmények esetében. 

3.2 ábra 
Centralizált és  

decentralizált pálya-
követési rendszerek

Decentralizáció

Centralizáció

Egyedi szak/kar szintű felmérések összehangolás nélkül.

Egyedi szak/kar szintű felmérések egyetemi szinten bizottság révén 
összehangolva (de a feladat ellátáshoz szükséges információkat mindenki 
egyedileg intézi a központi szervezeti egységekkel).

Egyedi szak/kar szintű felmérések egyetemi szinten támogató központi 
szervezeti egységgel (amely biztosítja a felmérések összehangolását, illetve 
intézi a központi szolgáltatásokat).

A DPR-rel kapcsolatos felelősség alapvetően a létrehozott központi szervezeti 
egységet terhelik, amely a feladatok egy részének végrehajtásába 
a szakot/tanszéket/kart is bevonhatja.

Központi szervezeti egység koncepció kialakítási és végrehajtási feladattal 
a karok és a szakok konzultatív bevonásával.

Központi szervezeti egység a karok, szakok bevonása nélkül.

3.3.2 A diplomás pályakövetés folyamata 

A Diplomás Pályakövető Rendszer centralizációja vagy decentralizációja nem 
csak általánosságban, hanem a folyamat minden egyes lépése kapcsán is vizs-
gálható kérdés. Maga a folyamat nem csak a szűken vett kutatás megtervezését 
és végrehajtását takarja, hanem mindazokat a kommunikációs, pénzügyi és 
szervezeti folyamatokat is, amelyek szükségesek egy önfenntartó, intézménye-
sült DPR működéséhez. 

A DPR folyamata két fő részre, a tervezésre és a végrehajtásra osztható. A tervezés 
lépései közé tartozik a koncepció kidolgozása (az igények megfogalmazása és a 
célok kitűzése, az erőforrások folyamatokhoz rendelése, a DPR alapvető szer-
vezeti kereteinek kialakítása), és ebből levezetve a kutatás módszertanának és 
logisztikájának tervezése (elérhetőségek összegyűjtése, az adatgyűjtési folyamat 
tervezése). A folyamat egyes lépései (elemei) látszólag szekvenciális folyamatot 
alkotnak, valójában azonban párhuzamosan, egymással gyakran átfedésben, 
több szörös iteráción keresztül valósulnak meg. 

A tervezést követő lépések közé tartozik a végrehajtás és elemzés elkészítése, az 
eredmények alapján történő beavatkozás, illetve az igények módosítása (amely 
már a következő időszak tervezési lépései közé is tartozik). A folyamat egyes ele-
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mei a kézikönyv különböző fejezeteiben részletesen is sorra kerülnek, ezért itt 
csak néhány lépés szervezéssel kapcsolatos kérdéseit tekintem át.  

3.3 ábra 
A DPR folyamata

–  igények és célok 
megfogalmazása

–  módszertani alapve-
tések és adatgyűjté-
si (logisztikai) terv

–  kommunikációs 
terv

–  erőforrásigény és 
finanszírozási igény

–  elérhetőségek 
összegyűjtése

–  adatgyűjtési folya-
matok átgondolása

–  elemzések készítése
–  a felméréssel kap-

csolatos visszacsa-
tolások beépítése a 
következő felmérési 
ciklus folyamataiba

Koncepcióalkotás
A DPR felmérés 
lebonyolítása

Az eredmények 
visszacsatolása

Lebonyolítás
módszertanának,
logisztikájának

tervezése

Az igények felmérése, a DPR-koncepció és a módszertan kidolgozása

A DPR-koncepció (nevezhetjük talán stratégiának is) tartalmazza mindazokat az 
elveket, kiindulási pontokat, amelyekre a diplomás pályakövetési kutatás épül, 
azaz választ ad arra a kérdésre, hogy 
•	 kiknek szólnak a DPR eredményei, hogyan hasznosulnak ezek az eredmé-

nyek (igények felmérése), 
•	 milyen eljárások biztosítják, hogy a DPR során valódi igényekre vonatkozó 

válaszok szülessenek, az eredmények az érintettek tudomására jussanak és 
hasznosuljanak (kommunikációs terv), 

•	 az adatok összegyűjtése milyen módon történik (logisztikai terv, ez a kom-
munikációs terv részeként is megfogalmazható),

•	 mi garantálja az eredmények megbízhatóságát, általánosíthatóságát (mód-
szertani követelmények), 

•	 hosszú távon milyen erőforrásokat igényel a DPR, és hogyan történik ennek 
finanszírozása (költségkalkuláció és pénzügyi terv),

•	 a DPR lebonyolításának milyen időbeli ütemezése van, illetve kinek milyen 
felelőssége van az egyes feladatok teljesítésében. 

Összességében tehát a DPR-koncepció az a dokumentum, amely a DPR intézmé-
nyen belüli működésének alapvető kereteit kijelöli. A kérdések közül különösen 
lényeges az igények előzetes felmérése és rögzítése: kiknek, milyen célból és mi-
lyen időközönként szeretnénk adatot szolgáltatni a felméréssel. A DPR-felmérés 
tipikus célközönségét jelentik a vezetők, oktatók (visszacsatolás a képzés gya-
korlati alkalmazhatóságával kapcsolatban); a leendő és jelenlegi hallgatók (pá-
lyaválasztási segítség a tipikus elhelyezkedési lehetőségek megismertetésével); 
a munkaadók (egy-egy képzés tipikus célpiacainak, a hallgatók „kapósságának” 
megítélése); valamint a kormányzat és az oktatáspolitikai szereplők (képzé-
sek összehasonlítása, oktatáspolitikai döntések meghozása). Természetesen 
maga a felmérés egyszerre többféle elvárás megválaszolására is alkalmas lehet, 

 4. fejezet



78 DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS – KÉZIKÖNYV 

de a célok tisztázása segít eligazodni, ha a módszertan vagy a kérdőív megterve--
zése során választásra kényszerülünk. 

Az igények megfogalmazása során nem csak a célokat érdemes kitűzni, hanem kulcsmutatók szintjén 
azokat a jelentéseket (riportokat) is, amelyeket a különböző célcsoportoknak szánunk. Érdemes tehát 
átgondolni, hogy mire lehet kíváncsi egy leendő hallgató, egy oktató vagy egy vezető. Milyen indiká-
torok lehetnek fontosak egy-egy célcsoportnak? Melyek azok a mutatók, amelyekre a vizsgálódásnak 
irányulnia kell (és amelyek előállíthatóságát a kérdőív megváltoztatása során is biztosítani kell)?

Sok esetben nem lehetséges közvetlenül érdeklődni az elvárásokról, például mert 
a célcsoport túlságosan széttagolt. Ezekben az esetekben az érintettek fejével gon-
dolkodva kell igényeket, indikátorokat megfogalmazni. Az igények megfogalmazá-
sának nehézsége olyan belső érintettek – például vezetők – esetén is előfordulhat, 
akik bár elérhetők, sokszor maguk sem tudják definiálni a saját elvárásaikat. Ilyen-
kor az indikátorok előzetes kijelölése, majd a DPR néhány alkalommal történő 
lebonyolítása abban is segít, hogy felkeltsük az igényt a DPR által nyújtott eredmé-
nyek iránt. Ezáltal a DPR-felmérés is fenntarthatóbbá válik, mert működése nem 
csak a külső elvárásokból, hanem a belső igényekből is fakad.

Segíti az igények megfogalmazását, ha képesek vagyunk a DPR-t átfogó módon szemlélni. Az érintet-
tek fejével való gondolkodásban a szervezeti helyismeret és a jogszabályismeret, oktatáspolitikai hely-
zetismeret is segíthet. 

Noha a szűken vett diplomás pályakövetési kutatásnak a (módszertani) tervezése 
során az igényekre vonatkozóan – és a koncepcióalkotás fenti további kérdéseire 
is – implicit módon születnek válaszok2, a módszertan a DPR-koncepciónak csak 
egy (bár meghatározó) részét jelenti. A Diplomás Pályakövető Rendszer koncep-
cióját ezért érdemes tágabban (pénzügyi, kommunikációs és szervezeti kontex-
tusával együtt) és tudatosan végiggondolni, amelyben e kézikönyv egyes feje zeti 
nyújtanak segítséget. 

A koncepció kidolgozásához szervezési szempontból még azt érdemes hoz-
zátenni, hogy az intézmény adottságaihoz és az elvárásokhoz illeszkedő DPR-
koncepció kidolgozása is történhet centralizáltan vagy decentralizált módon. 

2 Például a DPR alapvető módszertani irányultságának megválasztásával (kvantitatív és/vagy kvalitatív 

kutatás) befolyással vagyunk arra, hogy milyen típusú igényeket tudunk a kutatással kielégíteni. 

Kvantitatív kutatást választva magának a kérdőívnek a kidolgozása is hasonló hatással jár, hiszen a 

kidolgozók fejében óhatatlanul is él egy kép, hogy az eredményeket majd mire akarják felhasználni 

(miért érdemes egy-egy kérdést feltenni). A kérdésekkel tehát az is eldől, hogy az eredményekből 

milyen indikátorok számítása lehetséges, azaz mely érdekcsoportok igényeinek  

tudunk majd inkább eleget tenni.
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Az előbbi esetben a koncepciót alapvetően a DPR-ért felelős központi szervezeti 
egység készíti, és ebbe legfeljebb véleményezési, tanácsadási jogosítvánnyal szól--
hat bele egy kutatási szakértőkből és/vagy kari megbízottakból álló bizottság. 
A decentralizált megoldásnál a koncepció kialakításának felelőssége a – jellemző-
en kari, tanszéki képviselőkből álló – bizottság tagjain van, a központi szervezeti 
egység ennek végrehajtásában működik közre. A koncepciót többnyire valamilyen 
magasabb szintű vezetői testület (például a szenátus) véleményezi és hagyja jóvá. 

A koncepció kidolgozása során az alábbi képességek, készségek, ismeretek játszanak szerepet:
•	 koncepcióalkotási készség (a DPR átfogó működése),
•	 szervezeti helyismeret (mely érintetti csoportoknak milyen elvárásai lehetnek a DPR-rel kapcsolat-

ban, a DPR szempontjából milyen érdekes folyó és korábbi kutatások vagy adatok állnak rendel-
kezésre, a kutatás-módszertani alapkérdésekre születő válaszok mennyire valósíthatóak meg az 
adott szervezetben stb.),

•	 jogszabályismeret, oktatáspolitikai ismeret (kormányzati elvárások a DPR-rel kapcsolatban),
•	 kutatás-módszertani ismeretek (az alapvető kutatás-módszertani döntések következményeinek is-

merete), 
•	 projektmenedzsment és pénzügyi ismeretek (a DPR-koncepció megvalósításának tervezése, lebo-

nyolításának ütemezése, a folyamathoz erőforrások hozzárendelése).

A felmérés logisztikájának kidolgozása és az elérhetőségek összegyűjtése

A diplomás pályakövetési felmérés logisztikája alatt az adatgyűjtés megszervezé-
sét és az ehhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységeket értjük (például az elér-
hetőségek összegyűjtését, a kérdőívek gyártásának, nyomtatásának, programo-
zásának megszervezését); amik nyilvánvalóan függnek az adatfelvétel választott 
módszerétől is (levél, email, telefonos megkeresés, webes kérdőív stb.). A logisz-
tika jelentőségét elsősorban az adja, hogy ennek kapcsán lehet szükség az intéz-
mény oktatóinak, vezetőinek jelentős közreműködésére, tehát mindenképpen 
érdemes elsőként átgondolni. Az adatfelvétel megfelelő megszervezésének meg-
határozó jelentősége van abban is, hogy a DPR-rendszer valóban használható 
eredményeket biztosítson. A folyamat két neuralgikus pontját az elérhetőségek 
összegyűjtése és a megfelelő válaszadási hajlandóság elérése jelenti. 

Az elérhetőségek összegyűjtése azért jelent többnyire lényeges problémát, mert 
a központi adattárakban található adatok gyakran nem pontosak, hiányoznak, 
és így ezek alapján a hallgatók nem érhetőek el. Éppen ezért szükséges lehet 
a központi adatok kiegészítésére a karok, tanszékek, szakfelelősök saját adatai 
alapján, levéltári adatgyűjtések segítségével, az alumni rendszer felhasználá-
sával, illetve az elérhető adatok alapján a hallgatók címeinek kinyomozásával 
(például a meglévő címek leellenőrzésével, illetve onnan kiindulva az aktuális 
elérhetőség felderítésével).

Az elérhetőségi adatok rendelkezésre állása befolyással van arra is, hogy maga az 
adatgyűjtési folyamat mennyire centralizálható. Ha a címek elsősorban tanszéki, 

 2.2 fejezet
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kari szinten érhetők el, akkor ebből az is adódik, hogy a folyamatba ezeket az 
egységeket mindenképpen tevőlegesen is be kell vonni, esetleg gondoskodni kell 
arról, hogy érdekeltek legyenek a közreműködésben: például olyan felmérések 
készítésével, amely az ő igényeikre, elvárásaikra is tekintettel van – amennyiben 
persze vannak ilyenek. 

Az elérhetőségek összegyűjtése mellett az adatfelvételi folyamat másik neuralgi-
kus pontja a hallgatók viszonylag alacsony válaszadási hajlandóságának növelése. 
E nehézség az adatfelvétel megfelelő megszervezésével részben orvosolható, ha 
figyelmünket arra a kérdésre fordítjuk, hogy hogyan lehet a kitöltőket minél sze-
mélyre szólóbb módon megszólítani. Ha például a hallgatót olyan személy kéri fel 
a kérdőív kitöltésére, aki a képzés során a hallgatóval közvetlen kapcsolatban volt 
(például a szakirányt, a specializációt gondozó tanszék vezetője), és ezt viszonylag 
személyre szabott üzenetben teszi, akkor a kitöltési hajlandóság is javítható. Ennek 
a leegyeztetése, megszervezése azonban további jelentős szervezési terheket jelent, 
csakúgy, mint az a néhány intézményben megfigyelhető gyakorlat, amelynek során 
az adatfelvételbe és a válaszok kódolásába az intézmény hallgatóit is bevonják. 

A koncepció és a logisztika kidolgozása során az alábbi képességek, készségek, ismeretek játszanak 
szerepet:
•	 kutatás-módszertani ismeretek (bár a DPR-koncepció és a kutatásmódszertan meghatározza az 

adatfelvétel lehetséges módjainak tág kereteit, a részletek kidolgozása igényel ilyen jellegű isme-
retet), 

•	 projektmenedzsment (az adatgyűjtés ütemezése, lebonyolítása, a folyamathoz erőforrások hoz-
zárendelése),

•	 szervezeti helyismeret (hol, kiknél érhetőek el a hallgatói címek, illetve hogyan szabhatók sze-
mélyre az üzenetek), 

•	 az oktatásszervezési folyamatok és az ahhoz kapcsolódó informatikai rendszerek ismerete (hogyan 
és milyen adatok gyűjthetők le az intézményi informatikai rendszerekből, az oktatásszervezési fo-
lyamatban mikor és kinek érdemes az elérhetőségi adatokat gyűjtenie és aktualizálnia, illetve ho-
gyan tehetőek a hallgatók érdekeltté abban, hogy a pontos elérhetőségi adataikat a rendszerben 
naprakészen tartsák),

•	 jogi ismeretek (hogyan kezelhetőek az összegyűjtött elérhetőségi adatok),
•	 írásbeli és szóbeli kommunikációs készség (kitöltésre felkérő levelek megfogalmazása, telefonok 

intézése, válaszok írása),
•	 számítástechnikai ismeretek (körlevelek írása, kérdőív programozása).

Ha a címek összegyűjtése sok kézimunkát igényel, akkor a folyamat nagyon erőforrásigényes is lehet 
(több helyen meglévő gyakorlat, hogy ezekre a feladatokra hallgatókat vonnak be). Hosszabb távon 
tehát érdemes gondoskodni az elérhetőségi adatok pontos, központi gyűjtéséről, vagy a központi tá-
rolók adatminőségének javításáról, a címek karbantartásáról, rendszeres aktualizálásáról, még akkor 
is, ha a DPR kezdeti szakaszában a központi adatok kevéssé megbízhatóak, mert ez később jelentősen 
egyszerűsíti a diplomás pályakövetési kutatás lebonyolítását. 
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Kiértékelés/elemzés és visszacsatolás

A felmérés lebonyolítását követően rendelkezésünkre állnak az elemzéshez 
szükséges adatok. Ezek feldolgozása során néhány, talán magától értetődő szem-
pontra érdemes felhívni a figyelmet. A DPR-rendszer akkor működik jól, ha az 
eredmények képesek az intézmény szereplői közötti párbeszédet stimulálni. Ép-
pen ezért nagyon fontos, hogy az eredmények a szereplőkhöz fogyasztható for-
mában jussanak el, lehetőleg akkor, amikor azok még aktuálisak. Ehhez célszerű 
a felmérést követően a legfontosabb kulcsmutatókat kiemelő gyorsjelentéseket 
készíteni, majd később részletesebb elemzéseket is közzétenni (ezekbe már ko-
rábbi vagy más felmérések eredményét is be lehet építeni), illetve a felmérés 
elemi adatait szabályozott formában további elemzésre a karoknak, intézetek-
nek átadni.  Kvantitatív felmérés esetén a jelentésekben érdemes külön figyel-
met fordítani a mutatók értelmezésére is. Az eredmények kétszakaszos közlése 
(gyorsjelentés, részletes elemzés) képes tartósabban napirenden tartani a diplo-
más pályakövetéssel kapcsolatos kérdéseket.

3.3 táblázat. Résztvevők és kompetenciáik a DPR-folyamatban

Szakértelem Közreműködő szervezeti egységek

Koncepcióalkotás •	 Koncepcióalkotási készség (a DPR átfogó működése)
•	 Szervezeti helyismeret (mely érintetti csoportoknak milyen elvárásai lehetnek a DPR-rel 

kapcsolatban, a DPR szempontjából milyen érdekes folyó és korábbi kutatások vagy 
adatok állnak rendelkezésre, a kutatás-módszertani alapkérdésekre születő válaszok 
mennyire valósíthatóak meg az adott szervezetben stb.)

•	 Jogszabályismeret, oktatáspolitikai ismeret (kormányzati elvárások a DPR-rel kapcsolatban)
•	 Kutatás-módszertani ismeretek (az alapvető kutatás-módszertani döntések következmé-

nyeinek ismerete)
•	 Projektmenedzsment és pénzügyi ismeretek (a DPR-koncepció megvalósításának 

tervezése, lebonyolításának ütemezése, a folyamathoz erőforrások hozzárendelése)

Karok, tanszékek, szakok 
képviselői
Intézményi felső vezetés és okta-
tásadminisztráció
Munkaadók képviselői
Hallgatók és leendő hallgatók 
képviselői
Kutatási szakértők (ilyen irányú 
bizottság, szervezeti egység – pl. 
minőségügy – vagy tanszék)

Lebonyolítás 
logisztikájának 
kidolgozása és 
az elérhetőségek 
összegyűjtése

•	 Kutatás-módszertani ismeretek (bár a DPR-koncepció és a kutatásmódszertan megha-
tározza az adatfelvétel lehetséges módjainak tág kereteit, a részletek kidolgozása igényel 
ilyen jellegű ismeretet)

•	 Projektmenedzsment (az adatgyűjtés ütemezése, lebonyolítása, a folyamathoz 
erőforrások hozzárendelése)

•	 Szervezeti helyismeret (hol, kiknél érhetőek el a hallgatói címek, illetve az üzenetek 
személyre szabhatósága) 

•	 Az oktatásszervezési folyamatok és az ahhoz kapcsolódó informatikai rendszerek isme-
rete (hogyan és milyen adatok gyűjthetők le az intézményi informatikai rendszerekből, 
az oktatásszervezési folyamatban mikor és kinek érdemes az elérhetőségi adatokat 
gyűjtenie és aktualizálnia, illetve hogyan tehetőek a hallgatók érdekeltté abban, hogy a 
pontos elérhetőségi adataikat a rendszerben naprakészen tartsák)

•	 Jogi ismeretek (hogyan kezelhetőek az összegyűjtött elérhetőségi adatok)
•	 Írásbeli és szóbeli kommunikációs készség (kitöltésre felkérő levelek megfogalmazása, 

telefonok intézése, válaszok írása)
•	 Számítástechnikai ismeretek (körlevelek írása, kérdőív programozása)

Oktatásadminisztráció és- infor-
matikai
Alumni
Levéltár
Karok, szakok, tanszékek 
képviselői

Lebonyolítás •	 Szervezés
•	 Kommunikációs ismeretek (felmerülő kérdések megválaszolása)

Kiértékelés/elemzés •	 Elemzési készség
•	 Statisztikai, kutatás-módszertani ismeretek

Beavatkozás, 
új igények 
megfogalmazása

•	 … (mint az igények megfogalmazása során)

 4. fejezet
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A kiértékelésben és az elemzések elkészítésében az alábbi készségek, kompetenciák szerepe kiemelkedő:
•	 szervezési és kommunikációs ismeretek (a felmérés során a felmerülő kérdések és problémák 

megválaszolása),
•	 elemzési készség, írásbeli kommunikációs készség (elemzések készítése),
•	 kutatás-módszertani és statisztikai ismeretek (elemzések készítése).

3.3.3 A központi szervezeti egység 

Mint az előzőekből látható volt, a DPR tervezéséhez és lebonyolításához bár 
célszerű, de nem feltétlenül szükséges központi szervezeti egységet létrehozni, 
vagy a feladatot egy már létező szervezeti egységhez telepíteni. Ha azonban erre 
mégis sor kerül (és a DPR-t működtető magyar felsőoktatási intézmények több-
ségénél ez a helyzet), akkor az e feladattal megbízott szervezeti egység is többféle 
szerepben működhet függően attól, hogy milyen szerepet kap a DPR koncepció 
kidolgozásában és végrehajtásában, rendszeres működtetésében. 

3.4 táblázat A központi szervezeti egység lehetséges szerepei

Szerep a koncepcióalkotásban

Kicsi Nagy

Szerep a végrehajtásban Kicsi támogató szerep stratégiai szerep

Nagy végrehajtó szerep teljes felelősség

A támogatói szerepben a központi szervezeti egység funkciója elsősorban az, hogy 
adminisztratív háttértámogatást biztosítson a DPR kidolgozásához és működteté-
séhez például a lebonyolításért felelős bizottság üléseinek szervezésével, jegyző-
könyvek írásával, a bizottság által kért háttér információk beszerzésével stb.

Végrehajtói szerepben a központi szervezeti egység tevékeny részese, fő szerve-
zője a DPR folyamat lebonyolításának. Ennek fő koncepcióját, keretrendszerét 
azonban mások alakítják ki. 

A stratégiai szerep során a központi szervezeti egységben a koncepció kidolgo-
zásáért felelős, azonban a végrehajtásban legfeljebb koordinációs szerepet tölt 
be, mert az mások, például a karok, tanszékek vagy szakfelelősök felelősségi 
körébe tartozik. 

A teljes felelősség esetén a központi egység hozza meg a koncepcióalakítás során 
a végső döntéseket, és a lebonyolítást is ő végzi (ebbe esetleg a kontroll megtar-
tása mellett másokat is bevon). 



833.  SZERVEZETI  MŰKÖDÉS,  TÁMOGATÓ KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA. . .  

Az egyes szerepeket a központi egység akkor tudja hatékonyan betölteni, ha rendelkezik azokkal a 
készségekkel, ismeretekkel és hatáskörökkel amelyek az adott szerephez szükségesek. Például a végre-
hajtói szerepben akkor lehet a központi egység hatékony, ha rendelkezik a végrehajtáshoz szükséges 
rutinnal, azaz könnyen hozzáfér az elérhetőségi adatokhoz, nem okoz gondot a kérdőívek sokszorosí-
tása, van kapcsolata az informatikával, stb., tehát képes megszervezni a lebonyolítást. A koncepcióal-
kotásban való hatékony részvétel feltétele olyan kontextuális és koncepcióalkotási ismeretek megléte, 
mint a kutatás-módszertani ismeretek, arra való rálátás, hogy a DPR-eredmények hogyan ágyazódnak 
majd be a tágabb szervezeti kontextusba, az oktatásadminisztrációs döntéshozási folyamatba, az okta-
táspolitikai célkitűzésekbe stb. 

A központi szervezeti egységgel kapcsolatban felmerülő másik kérdés lehet, hogy 
melyik szervezeti egység lássa el a DPR-rel kapcsolatos feladatokat. Olyan szervezeti 
egységet érdemes választani, amelynek a tevékenységi köre kapcsolódik a DPR fo-
lyamatának valamely lépéséhez, hiszen így a DPR végrehajtása nem teljesen „profil-
idegen” az azzal megbízott szervezeti egység számára. Átfedést mutat a DPR-rel a 
hallgatói szolgáltatási iroda, karrieriroda, diáktanácsadó, alumni iroda tevékeny-
sége. Ezek a szervezeti egységek rendszeres kapcsolatot tartanak a hallgatókkal, rá-
adásul az alumni és a karrieriroda profiljának természetes része, hogy a hallgatóval 
a végzés után is megpróbál kapcsolatot tartani. Éppen ezért gyakori és természetes 
választás, hogy a DPR-t is ezek a szervezeti egységek működtessék. 

Hasonló a helyzet a minőségügyi irodák, minőségügyi intézményi kutatócso-
portok esetében: jellemző módon  ezek a szervezeti egységek végzik az intéz-
mények saját belső felméréseit. A minőségügyi irodában ezért rendelkezésre 
áll az az intézményi kutatói szakértelem, amely a DPR megtervezéséhez, le-
bonyolításához szükséges, sőt a felmérés más vizsgálatokkal (például a vég-
zős hallgatók körében végzett felmérésekkel) is könnyen összekapcsolható, és 
együttes elemzések is végezhetőek. 

Az oktatásadminisztráció vezetői az eredmények közvetlen felhasználóiként 
lehetnek érintettek a DPR irányításában, a tanulmányi hivatalok pedig a hall-
gatói címlisták elsőszámú karbantartói. A speciálisabb képzéseknél (esti, leve-
lezős, MBA PhD) az is indokolhatja a tanulmányi hivatalok bevonását, hogy 
a hallgatók elsősorban velük, a tanulmányi hivatallal állnak a legszorosabb 
kapcsolatban, ami esetleg indokolja azt, hogy a DPR felméréseket e hivatalok 
bonyolítsák. Igaz azonban az is, hogy a tanulmányi hivataloknak „hivatalból” 
a már végzett hallgatókkal kevés kapcsolata van, ezért a kapcsolattartás kívül 
esik a hagyományos feladataikon. 

Ezek a tevékenységek többnyire csak a nagyobb vagy az erős központi adminiszt-
rációval rendelkező intézményekben különülnek el egymástól szervezetileg is, a 
kisebb intézményekben előfordulhat, hogy a feladatok mentén nem megy végbe 
ilyen erős szervezeti differenciálódás (azaz – bár a fenti feladatokat az intézmények 
megvalósítják – ehhez külön specializált szervezeti egységek nem alakulnak ki). 

 3.4 fejezet
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Egy korábban végzett felmérés eredménye szerint a magyar felsőoktatási intéz-
ményekben a DPR-t 65%-ban a diák szolgáltatói irodák, 18%-ban minőségügyes 
és kutatói csapatok, 8%-ban pedig az oktatásadminisztráció vagy intézményve-
zetés látja el.3 Minthogy a felmérésben választ adó intézmények DPR-t végző 
központi szervezeti egységei által ellátott feladat mélyebb tartalmáról nincsen 
bővebb ismeretünk, ezért az eddigiekben elmondottak alapján csak hipotézis 
szintjén fogalmazhatjuk meg a kapcsolatot a szerepek és a szervezeti egységek 
megválasztása között.

A hallgatói szolgáltatói irodák profiljának jellemzően nem része a kutatási koncepciók kidolgozása, 
hanem a hallgatói szolgáltatások nyújtása és a velük való kapcsolattartás, ezért elsősorban a vég-
rehajtói szerepben jeleskednek, a koncepcióalkotást pedig (ha készül ilyen egyáltalán) valamilyen 
tanácsadói, szakértői testülettel oldják meg. A minőségügyi iroda a korábbi felmérések révén első-
sorban koncepció-alkotói szerepben lehet erős, de a többi minőségügyi felmérésben játszott végre-
hajtói szerepe miatt a DPR megvalósításában is sikeres lehet, noha tevékenységének a hallgatókkal 
való kapcsolattartás kevésbé közvetlen és szerves része, mint a hallgatói szolgáltató irodáknak. Az 
oktatási vezetés és a tanulmányi hivatalok jellemzően háttértámogatói vagy végrehajtói szerepben 
lehetnek hatékonyak.

3.3.4 A DPR megvalósításának egy lehetséges szervezeti modellje

A fejezet zárásaként egy centralizált DPR szervezeti megvalósításának lehetséges 
modelljét szeretnénk felvázolni, amelyben a központi szervezeti egység teljes 
fele lősséget gyakorol. A modellben elkülönítjük a különböző szerepeket betöltő 
szereplőket, megjelöljük feladatukat és kompetenciáikat.4 

A főbb szervezeti szereplők a következők: 
•	 DPR szponzor (pl. oktatási rektorhelyettes): a DPR szponzor az operatív mun-

kában nem vesz részt. Feladata a DPR szervezeti legitimációjának megte-
remtése, illetve a DPR-ben részt vevő munkatársak támogatása abban, hogy 
megfelelően elláthassák feladataikat. A DPR szponzor az intézmény felső 
vezetésének tagja, tehát olyan személy, aki a szervezetben jelentős formális 
és informális befolyással bír. A DPR szponzor a DPR kapcsán felmerülő stra-
tégiai kérdésekben fogalmaz meg véleményt, javaslatokat. 

3 Bővebben Horváth (2008). A DPR-t kis arányban külsős szervezetek bonyolítják le, amelynek oka 

lehet például, hogy a diákoknak szóló szolgáltatási feladatok egy részét nonprofit kht-kbe szervezik 

ki, és ennek keretén belül a DPR is kikerülhet az intézmény működési köréből. Érdekes lenne azt 

megvizsgálni, hogy milyen érvek szólnak amellett, hogy a DPR-t külsős partnerekkel bonyolítsuk le. 

Ezekre az érvekre azonban itt most nem térünk ki. 
4 A modell általános keretének a projektszervezetet tekintettük (ebben nagy segítségünkre voltak  

Antal Zsuzsanna munkái), és ezt módosítottuk a DPR-nek megfelelő módon. Antal (2007)

5. fejezet 
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•	 DPR Felügyelő Testület (pl. a karok és az oktatásadminisztráció képviselőiből 
álló testület): a DPR Felügyelő Testület vagy egy erre a célra létrehozott, vagy 
egy már létező bizottság (például egy Minőségügyi Bizottság), amelynek fel-
adatai közé illeszkedik a DPR-rel kapcsolatos tevékenység is. Feladata kettős: 
egyrészt felügyeli a DPR lebonyolítását, a legfontosabb koncepcionális (stra-
tégiai) kérdésekben (módszertani alapkérdések, ütemezés, erőforrások) kifej-
ti véleményét és döntést hoz, emellett beszámoltatja a DPR lebonyolításáért 
felelős személyt, a DPR Igazgatót, másrészt közvetítői funkciót is betölt(het) 
a DPR végrehajtói és a DPR-ben érintett karok, szervezeti egységek között. 

3.4 ábra 
A DPR 
megvalósításának egy 
lehetséges modellje

DPR 
szponzor

DPR 
végrehajtók

DPR 
adminisztráció

DPR 
szakértők

DPR Felügyelő 
Testület

DPR Igazgató
DPR Szakmai vezető

Végrehajtás

Felső vezetés

Középvezetés

Operatív munkatársak

Koncepció-
alkotás

•	 A Felügyelő Testület tagjai olyan személyek, akik kellő módszertani és szer-
vezeti helyismerettel rendelkeznek ahhoz, hogy képesek legyen a Diplomás  
Pályakövető Rendszerrel kapcsolatban felmerülő dilemmás kérdések meg-
ítélésére (például karok vagy tudományterületek képviselői, az oktatásadmi-
nisztráció és az informatika képviselői). A DPR Tanácsadó Testület állandó 
vagy alkalmanként meghívott tagja lehet a DPR szponzor is.

•	 DPR Igazgató (pl. a Karrieriroda vezetője): a DPR Igazgató felelős a DPR 
sikeréért, és (a DPR Felügyelő Testülettel egyeztetve) ő képviseli a DPR-t az 
intézményen belüli és kívüli fórumokon. Az igazgató közreműködik a DPR 
koncepciójának kialakításában, felelős a DPR-ben működő munkatársak 
kiválasztásáért. Folyamatosan felügyeli a DPR előrehaladását, költségkereteit, 
minderről rendszeresen beszámol a DPR Felügyelő Testületnek. 

•	 Az igazgató tehát elsősorban a projekt megszervezéséért, kommunikációjáért, 
valamint – a DPR szponzorral együtt – a megfelelő erőforrások biztosításáért, 
elosztásáért felelős. 

•	 DPR szakmai vezető (pl. a diplomás pályakövetés kutatásvezetője): A DPR 
szakmai vezető a DPR operatív irányítója. Ő felelős a felmérések és az 
elemzések határidőre történő lebonyolításáért, illetve elkészüléséért, azok 
szakmai minőségéért. Közreműködik a DPR-koncepció kialakításában.  
A szakmai vezető szervezi a DPR megvalósításához szükséges találkozókat, 
megbeszéléseket, és ő felel a DPR folyamatos nyomon követését lehetővé 
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tevő dokumentációért is (például a találkozók emlékeztetői, beszámolók 
stb.). Kompetenciája elsősorban kutatásszervezési és kutatásmódszertani 
területen van.

•	 DPR szakértők és végrehajtók (például jogi referens, kari megbízottak stb.): 
a DPR lebonyolításáért felelős csoportban valamilyen speciális ismerettel 
(jogi, informatikai vagy kari helyismerettel) rendelkező szakértők, mun-
katársak vannak, akik a DPR végrehajtásáért, megvalósításáért felelnek 
a szakmai vezető felügyelete alatt. Tagságuk lehet rendszeres vagy ideig-
lenes, kizárólagos (csak erre a feladatra irányuló) vagy más feladatokkal 
párhuzamosan ellátott is. Az adott terület szakértőiként az operatív fel-
adatokat végrehajtják, amelybe beletartozik többek között a kérdőívek, 
interjúvázlatok tervezése, a felmérés operatív bonyolítása, a válaszok ösz-
szefoglalása és az eredmények kiértékelése, a jelentések elkészítése stb. 
A DPR szakértők egy-egy témában lévő speciális ismereteik révén a DPR-
koncepció kidolgozásába is bekapcsolódhatnak.

•	 DPR titkár: a DPR adminisztrációjáért felelős személy, akit a DPR Igazgató 
bíz meg. Feladatai közé tartozik a DPR-dokumentáció egységes kezelése és 
naprakészen tartása., a DPR-rel kapcsolatos adminisztratív teendők lebonyo-
lítása, az emlékeztetők, feljegyzések és jegyzőkönyvek elkészítése, a megbe-
szélések technikai előkészítése. A DPR titkár a DPR Felügyelő Testület titkári 
feladatait is elláthatja. 

Természetesen a szerepek ilyen mértékű differenciálását csak nagy intézményeknek célszerű megva-
lósítani, és még ott is könnyen előfordulhat egy-egy szerep összecsúszása. Például a DPR Igazgató és a 
DPR szakmai vezető szerepe, vagy a DPR szponzor és a DPR Felügyelő Tanács szerepe nem feltétlenül 
válik szét. Az előbbi esetben mindkét szerepet betöltheti például a Karrieriroda vezetője, az utóbbi 
esetben pedig a DPR felügyeletét ellátó rektorhelyettes vagy igazgató láthatja el a Felügyelő Tanács 
(döntéshozói) szerepét is.

3.4 Szabályozási kérdések, minőségbiztosítás és pályakövetés

3.4.1 A DPR bevezetésének és szabályozásának előkészítése

Nyilvánvalónak tűnik, hogy a felsőoktatási intézménynek döntenie kell arról, 
hogy létrehozza, bevezeti a Diplomás Pályakövető Rendszert, ennek azonban 
két előkérdése van. Egyrészt a döntést alapvetően meghatározza, hogy mire 
akarja használni az adott intézmény a DPR-t (igény specifikáció), másrészt nyil-
vánvalóan vannak olyan intézmények, ahol már született döntés a DPR lét-
rehozásáról, ez esetben a már meglévő szabályozás esetleges módosításának 
szükségessége és iránya a kérdés.
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Az ELTE 2007-ben, korábban hatályos minőségbiztosítási szabályzatának alapvető átdolgozása keretében ala-
kította ki a végzett hallgatók pályakövetésének feladatairól szóló szabályozását. Ezt a szabályozást 2009-ben a 
TÁMOP 4.1.1 pályázatban meghatározott szakmai, módszertani követelményeknek megfelelően módosította 
az egyetem. A módosítás eredményeként a szabályozás rögzíti, hogy a felmérések során „figyelembe kell ven-
ni az országos Diplomás Pályakövető Program ajánlásait és az ott meghatározott kérdéseket”.5 

A felsőoktatási intézmények jellemzően akkor szabályoznak valamit, ha azt szá-
mukra jogszabály előírja, szemügyre lehet tehát venni, hogy van-e jogszabályi 
kötelezettség a pályakövetés szabályozására. Fontos feltérképezni azt is, hogy 
van-e a jogszabályi kötelezettségen kívül más elvárás az intézményekkel szem-
ben arra, hogy szabályozzák a pályakövetést – ha van ilyen elvárás, az kijelölheti 
a szabályozás célját és kereteit.

Miután tisztázásra került, hogy kell-e, és miről kell dönteni, a következő kérdés, 
hogy milyen szintű döntés szükséges, azaz milyen szervezeti folyamatok vezetnek 
el a rendszer létrehozásához? Ez intézményenként eltérő lehet. A felsőoktatási 
intézmények döntés-előkészítési és döntéshozatali folyamatai – elsősorban az in-
tézmények mérete, szervezeti bonyolultsága által meghatározottan – mutatnak 
különbségeket, alapvetően azonban nagyon hasonlóak. Függetlenül attól, hogy 
egy adott kezdeményezés kinek (mely egyetemi/főiskolai testületnek) az előterjesz-
téseként indul, általában tanszéki, intézeti vitákon, bizottsági egyeztetéseken for-
málódik, majd (többkarú intézmények esetén a kari tanácsok véleményével, vagy 
egyenesen ezek döntése alapján) végül a szenátus határozatában ölt testet. 

Lényeges különbségek abban a tekintetben lehetnek, hogy a „klasszikus” egyez-
tetési fórumokon kívül milyen egyéb, meghatározó – adott esetben konkurens 
szempontokat is szem előtt tartó – döntési pontokon kell támogatókat szerezni 
az adott előterjesztés sikeréhez (rektori kabinet, fejlesztési tanács, költségvetési 
bizottság, hallgatói önkormányzat stb.). Ami a DPR-t illeti, a rendszer beveze-
tésének, a szabályozás kialakításának nincs egy ideális, minden intézményben 
egységesen alkalmazható folyamatmodellje. Annyi mégis leszögezhető, hogy két 
alapvető előterjesztési modell képzelhető el:

3.6 táblázat. DPR előterjesztési modellek

magas szintű vezetői kezdeményezés alulról induló (technokrata) kezdeményezés

előny •	 egyértelmű, mindenki számára világos vezetői elköteleződés
•	 erős legitimáció
•	 kisebb szervezeti ellenállás

•	 erős szakmai megalapozottság
•	 a bevezetésre és a megvalósításra (vagy ezek menedzselésére) 

vállalkozó, elszánt személy vagy csapat

hátrány •	 bizalmatlanság a „központi akarattal” szemben
•	 adott esetben a közép- és alsószintű egységek kevésbé igy-

ekeznek érdemi javaslatokat hozzátenni

•	 várhatóan keményebb küzdelem a felső vezetés meggyőzésére
•	 várhatóan kisebb támogatás a szükséges források megszerzé-

séhez

5 Lásd: Az ELTE Szenátusa CXCVII/2009. (VI. 29.) Szen. sz. határozata 13. és 57–61.  

http://www.elte.hu
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A DPR minden ismert – és jelen kézikönyvben részletesen tárgyalt – előnyével 
együtt egy olyan eszköz, amely az egyetemet/főiskolát értékeli, ezen keresztül az 
adott egyetemen folyó munkát, végső soron az adott intézmény menedzsment-
jét és oktatóit minősíti. Kényes kérdésről van tehát szó, ezért különös gondot kell 
fordítani az intézményi közvélemény megnyerésére. Addig, amíg az egyeztetések 
során a következő érvekkel találkozunk: „Adatvédelmi akadálya van, jogilag nem 
lehetséges!”, vagy „Fontos lenne, de a költségvetésben jelenleg nincs mozgás-
tér!”, vagy „Most ez nem aktuális, de lehet, hogy nem is lesz rá szükség!”, nem 
lehetünk elégedettek kommunikációs teljesítményünkkel.

Külön figyelmet érdemel a tervezés során, hogy a DPR-rendszer kialakításának 
folyamatában az intézmény milyen mértékben támaszkodik saját erőforrásaira, 
és milyen arányban vesz igénybe külső segítséget. Adott esetben célszerű lehet 
olyan külső tanácsadó igénybevétele, aki más felsőoktatási intézmény alkalma-
zottjaként vagy megbízásából külső szakértőként részt vett és tapasztalatokat 
szerzett valamelyik hazai vagy esetleg külföldi felsőoktatási intézmény pályakö-
vetési rendszerének felépítésében.

3.7 táblázat. Belső DPR-munkatársak és külső szakértők alkalmazásának előnyei és hátrányai

belső munkatárs külső szakértő

előnyei jól ismeri a helyi adottságokat
hitelesebb lehet a belső kommunikáció során
lehet egészségesen önkritikus a saját intézményével szemben

„friss szem”
hozhat máshonnan jó gyakorlatokat
megelőzheti a másutt zsákutcának bizonyult kísérleteket

hátrányai „túl jól” ismeri az intézményt, elfogult lehet
lehetséges, hogy erősen tudják befolyásolni

nem zárható ki az „elefánt a porcelánboltban” effektus
a megbízó iránti felelősség szintje alacsonyabb lehet

Amint azt számos példa igazolja, a pályakövetéses vizsgálatoknak több haszna 
is van, ezek a belső egyeztetések során kiemelhetők. A végzettek elhelyezkedési 
adatai (ha megfelelő mennyiségben, és minőségben állnak rendelkezésre) pél-
dául gazdasági erőt képviselnek (munkáltatók és leendő hallgatók felé), hiszen 
objektív módon igazolják az intézmény teljesítményét. A felmérések eredményei 
motivációs faktorként is fejthetnek ki hatást, ellensúlyozhatják azt a közhelyet, 
hogy „egyre rosszabb hallgatói állománnyal egyre motiválatlanabb oktatói gárda 
dolgozik, egyre gyengébb a felsőoktatás minősége”. Mindemellett természetesen 
különféle szakmai-tartalmi változtatásoknak (képzésfejlesztés) is irányt adhat-
nak a DPR-ből érkező visszajelzések.

A győri Széchenyi István Egyetem Karrier- és PR irodájának honlapján, a „Végzett hallgatók felmérése” menü-
pontban érhető el az egyetemen 2003-ban és 2006-ban végzettek elhelyezkedési eredményességét vizsgáló 
és értékelő anyag. A teljes kutatási beszámoló legfontosabb megállapításait összefoglaló 14 oldalas, PDF for-
mátumban letölthető, igényes megjelenésű, grafikonokat és hozzájuk kapcsolódó szöveges értékelést tartal-
mazó dokumentum a legszofisztikáltabb aggályokat is leszereli.6 

6  http://karrier.szeportal.hu

3.3 fejezet 
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A DPR bevezetésének előkészítése körébe tartozó belső kommunikáció (kam-
pány) során két elemet célszerű tudatosítani. (1) Pályakövetéses vizsgálatokat 
érdemes csinálni/csináltatni, mert az eredmények nagyszerűen beépíthetők az 
intézmény PR-jába, remekül támogathatják az image-építést. (2) A DPR erejét 
ugyanakkor nem szabad fetisizálni. Ne várjunk tőle többet, mint ami: vissza-
jelzéseket, amelyek más mutatókkal együtt elmondanak valamit intézményünk 
teljesítményéről.

3.4.2 A DPR szabályozás alapjai

A felsőoktatásban a „szabályozottság” legalacsonyabb szintje az, amikor egy 
adott tárgyban hosszú előkészítést követően elfogadnak egy deklaratív doku-
mentumot, esetleg az adott tevékenység felügyeletére létrehoznak egy koordiná-
ciós testületet (bizottságot), de a dokumentumban meghatározott feladatokhoz 
nem rendelnek eszközöket, vagy esetleg a dokumentum maga csak célokat és 
elveket tartalmaz, a feladatok – később végül esetleg meg sem születő – mellék-
letekbe kerülnek („szabályzat van, tevékenység nincs”). A szabályozási kötelezett-
ség „kipipálásra” kerül, ám az operatív megvalósítás végül jó eséllyel elmarad. 

A bemutatott „szabályozási megoldáshoz” hasonlóan szintén zsákutca lehet, ha 
valamilyen külső kényszer hatására „gyorsan születik egy szabályzat” (például 
egy konkrét pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy az egyetem rendelkezzen, 
mondjuk, fenntartható fejlődési stratégiával). Egy ilyen helyzetet rövid távon 
meg lehet oldani úgy, hogy rohammunkában, központilag erőltetett eljárásban, 
adott esetben külső szakértői előkészítésben, kevés belső egyeztetéssel (vagy 
egyeztetések nélkül) készül egy rövid szabályzat, amellyel az intézmény formáli-
san ugyan eleget tesz a külső elvárásnak, azonban a létrejött „szabályozás” ide-
gen test marad, nem illeszkedik sem az intézményi szabályzati környezetbe, sem 
az operatív működési folyamatokba. 

Ezektől a kényszermegoldásoktól eltérő, de szintén szerencsétlen helyzet, ha egy 
adott tevékenység – esetleg informális vezetői jóváhagyással – ténylegesen meg-
kezdődik, reálfolyamatok épülnek be a napi gyakorlatba, azonban ezek min-
denféle szabályozási alapot nélkülöznek, ezáltal esetlegesek, rendszer-idegenek 
maradnak, adott esetben működési zavarokat okoznak. A cél nyilvánvalóan az 
egyensúly megtalálása kell, hogy legyen: szabályozási eszközökből csak annyit 
(de annyit mindenképp!) alkalmazzunk, ami a DPR-t egy felépíthető és fenn-
tartható, egyetemünk/főiskolánk számára hiteles, használható eredményeket 
produkáló mechanizmussá teszi. 

(Majdnem) függetlenül attól, hogy az adott intézmény mit tekint a DPR-rendszer funkciójának, a 
szabá lyozással szemben a következő minimális követelmények támaszthatók:
•	 pontosan rögzíti, hogy mi a szabályozás célja (miért),
•	 meghatározza, hogy kinek, mit kell csinálnia (hatáskör, felelős),
•	 meghatározza, hogy hogyan kell csinálni (módszertan),
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•	 meghatározza az eredmények felhasználásának céljait, módjait (visszacsatolás),
•	 a feladatokhoz hozzárendeli a megfelelő erőforrásokat (szervezeti, személyi, anyagi),
•	 illeszkedik az intézmény meglévő szabályzataihoz,
•	 kapcsolódik az intézményi folyamatokhoz,
•	 reálisan megvalósítható,
•	 rögzíti a beszámolás és elszámolás szabályait,
•	 lefekteti a DPR-rendszer működésének értékelési eljárását.

3.4.3 A DPR szabályozás legfontosabb tartalmi és formai kérdései

A szabályozás célja

Az előzőek alapján először az intézményi stratégia függvényében meg kell hatá-
rozni a szabályozás tartalmát, azaz válaszolni kell arra a kérdésre, hogy „Miért 
csináljuk?”. E témában három nagyobb kérdéskört érdemes megvizsgálni. Első-
ként azt, mit írnak elő a jogszabályok? A Felsőoktatási törvény (Ftv.) a felsőokta-
tási intézmények kötelezettségeként határozza meg a pályakövetés feladatainak 
ellátását, és azt is meghatározza a törvény, hogy ennek mi a célja. 

„Ftv. 34. § (6) A felsőoktatási intézmények – önkéntes adatszolgáltatás alapján – 
ellátják a pályakövetés feladatait, amelynek keretében figyelemmel kísérik azok-
nak a munkaerő-piaci helyzetét, akik náluk szereztek bizonyítványt, oklevelet.” 
„Ftv. 156. § (2) A felsőoktatási intézmények a 2006. szeptember 1-jétől induló 
tanévtől kezdődően vezetik be a pályakövetés rendszerét.” – A jogalkotó az álla-
mi irányítást ellátó miniszternek a hatáskörei között is felsorolja a DPR működ-
tetését. 
„Ftv. 103. § (1) A miniszter felsőoktatás-szervezési feladatai: a) működteti (…) ab) 
a végzett hallgatók pályakövetési rendszerét (…)” Ennek a jelentőségét az adja, 
hogy a DPR eredményeit a törvény szerint figyelembe kell(ene) venni (1) az új 
belépők létszámkeretének (és a létszám képzési területek közötti elosztásának) 
megállapításakor, (2) a mesterképzésben és a szakirányú továbbképzésben az 
adott intézményt megillető államilag támogatott hallgatói helyek számának 
meghatározásakor, és (3) a normatív képzési támogatás összegének növelésekor 
vagy csökkentésekor.
„Ftv. 53. § (6) A Kormány – az esedékesség évét megelőzően – évenként álla-
pítja meg az új belépők létszámkeretét az egyes képzési területek és a képzés 
munkarendje szerint. A Kormány döntését a munkaerő-piaci szereplők e tör-
vényben meghatározottak szerinti bevonásával, a munkaerő-piaci előrejelzések, 
a pályakövetési rendszer tapasztalatainak, a diplomás munkanélküliség helyze-
tének értékelésével hozza meg, azzal a megkötéssel, hogy figyelembe kell venni 
a döntéshozatal évében benyújtott jelentkezések számát. Az előző évhez képest 
biztosított létszámkeret növelése, illetve csökkentése – adott képzési területen 
belül – nem haladhatja meg a tíz százalékot.”
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„Ftv. 54. (2) A mesterképzésben, a szakirányú továbbképzésben és a doktori kép-
zésben a felsőoktatási intézmény bírálja el és rangsorolja a felvételi kérelmeket. 
A miniszter – pályázati eljárás alapján – határozza meg, hogy e körben hány 
államilag támogatott hallgatói hellyel rendelkezik a felsőoktatási intézmény. 
A miniszter (…) d) az intézményi pályakövetési rendszer alapján várható elhe-
lyezkedési előrejelzésnek (…) értékelése alapján dönt.”
„Ftv. 130. § (1) A költségvetés képzési támogatás nyújtásával járul hozzá a felső-
oktatási intézmény által nyújtott oktatási szolgáltatások megszervezéséhez. (…) 
(4) A képzési támogatás a pályakövetési rendszer értékelése alapján legfeljebb tíz 
százalékkal csökkenthető, illetve növelhető.”

Megállapítható, hogy az állami irányítás körébe tartozó döntések meghoza-
talakor „a” pályakövetési rendszer eredményeit értelemszerűen nem lehetett 
figyelem be venni, ebben az értelemben tehát elmondható, hogy az intézmé-
nyekre nem nehezedett különösebb nyomás az oktatáspolitika részéről a DPR 
bevezetésére. Levonható az a következtetés, hogy amely intézmények felállí-
tottak valamilyen pályakövetési rendszert, azok vélhetően maguk ismerték fel 
ennek fontosságát. 

Az intézményi szintű szabályozás nem merülhet ki a törvény rendelkezéseinek megismétlésében. 
A törvényi szabályok kereteket adnak, ezen keretek között minden intézménynek magának kell meg-
határoznia a DPR-rel elérni kívánt céljait.

A második fontos kérdés az, hogy milyen egyéb, külső elvárásokat kell/lehet fi-
gyelembe venni. Az eddigiek alapján látható, hogy egy egyetem/főiskola, amely 
bármilyen módszerrel megpróbálja megszólítani (önkéntes véleménynyilvání-
tásra rábírni) a végzett hallgatóit, és tőlük bármilyen visszajelzést kap, amelyet 
lehet akként értékelni, hogy az adott intézmény „figyelemmel kíséri” a nála vég-
zettek munkaerő-piaci helyzetét, eleget tesz a minimális törvényi kötelezettsége-
inek. Hosszú távon, és a felsőoktatási rendszer egészében gondolkodva azonban 
nem kielégítő, hogy egy egyetem/főiskola „valamilyen” pályakövetési megoldást 
alkalmaz. Társadalmi érdek, hogy a felsőoktatási intézmények bizonyos egységes 
szakmai, módszertani standardoknak megfelelő vizsgálatokat készítsenek elő, 
sőt tartalmilag is egységesen (de legalábbis egy közös kérdés-készletből kiindul-
va) végezzék el a vizsgálatokat. 

Ugyancsak az alapvető kérdések közé tartozik, hogy milyen saját, belső igények 
fogalmazódnak meg az intézményen belül a DPR szabályozásával kapcsolatban. 
Kialakítandó DPR-rendszerünk egyik legfőbb erőssége, erőforrása lehet az intéz-
ményen belüli elfogadottsága. A stabil belső legitimáció nélkül bevezetett – rosz-
szabb esetben oktrojált reform formájában megjelenő – és a végrehajtás során a 
belső személyi erőforrásokat (kutatási kapacitásokat) nélkülöző vizsgálatok ered-
ményeivel szemben bizonyosan kialakul és tartóssá válik az elutasító attitűd, túl-
súlyba kerülnek a kritikus hangok, módszertani aggályok. Ez pedig gyakorlatilag 
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kizárja az eredmények hasznosulását, lehetetlenné teszi a kapott adatok érdemi 
figyelembevételét az intézményi folyamatokban.

Két motívumra mindenképp építhetünk. Egyrészt az intézményi és kari veze-
tők, az intézetek, tanszékek vezetői és oktatói bizonyosan kíváncsiak volt hall-
gatóik elhelyezkedési eredményességére, azaz magasabb absztrakciós szinten 
megfogalmazva: képzéseik munkaerő-piaci értékére. Erről tanúskodnak azok 
a mikrokutatások, melyeket egy-egy kar, intézet vagy akár egyetlen tanszék 
megbízásából végez adott esetben a helyi karrieriroda vagy egy hallgatói ön-
kormányzat. Másrészt az intézmények között a hallgatókért vívott (a piaci ver-
senyhez képest mégoly tökéletlen, de mégis vitathatatlanul létező) versenyben 
az egyetemek/főiskolák számára fontos céllá (esetenként létkérdéssé) vált, hogy 
intézményükről a médián keresztül pozitív tudósítások, versenyelőnyt jelentő 
információk jussanak el a nyilvánossághoz.

A felsőoktatási intézményekben az igények, elvárások megfogalmazásának, egyeztetésének, a javaslatok, 
ötle tetek becsatornázásának változatos formái alakultak ki és működnek a napi operatív munkában. A Tata-
bányai Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (MÜTF) vezetése azért hozta létre – a végzett hallgatók követé-
ses vizsgálatát is végző – Karrierközpontot, hogy általa (1) kapcsolatot teremtsen az üzleti, vállalati élet képvi-
selői és a főiskola tanárai, diákjai között, valamint (2) a tudatos karriertervezés eszközeinek felhasználásával 
segítse a hallgatókat a szaktudásuknak és érdeklődési körüknek leginkább megfelelő állás megtalálásában. 
A Főiskola honlapjáról elérhető magának a Karrierközpontnak a szolgáltatásait kínáló önálló oldal és a vég--
zett hallgatók körében készített felmérés eredményei egyaránt.7

Kinek, mit kell csinálnia (hatáskör, felelős)

A felsőoktatásra az adminisztratív teendőket illetően az elmúlt 10 évben fokoza-
tosan egyre nagyobb nyomás nehezedett az állami oktatásirányítás felől: a ha-
gyományos statisztikai adatszolgáltatás mellett újabb és újabb adatszolgáltatási 
kötelezettségek jelentkeztek (FIR, kapacitás akkreditáció, negyedéves költségve-
tési riportok). Jóllehet a felsőoktatási intézmények nyilvántartásai ma már szinte 
kivétel nélkül elektronikus alapúak, a tanulmányi (ETR, Neptun), a gazdálkodási 
(EGR, TÜSZ, SAP) és a munkaügyi nyilvántartások intézményeken belül is meg-
lehetős sokszínűséget mutatnak, integráltságuk foka alacsony, és az intézményi 
adatbázisoknak az országos rendszerekkel (FIR STAT, FIR) való kommunikációja 
is tökéletlen. Ebben a helyzetben nem szabad csodálkozni azon, ha az intézmé-
nyi adminisztrációkban dolgozó, túlterhelt kollégák a legkorszerűbb pályaköve-
téses vizsgálatban is „csak egy újabb adatszolgáltatási terhet” látnak.

A másik, legalább ilyen jelentős probléma lehet, hogy a pályakövetéses projek-
teket nyilvánvalóan kutatók, kutatásszervezők, kérdezőbiztosok, elemzők, PR- és 
marketing- szakemberek valósítják meg. Ilyen kompetencia minden felsőokta tási 

7 http://www.mutf.hu
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intézményben bőségesen jelen van, ami két okból is feszültségforrást jelent het. 
Adott esetben elképzelhető, hogy az egyetem/főiskola oktatóit-kutatóit irritálja, 
hogy „mások” értékelik őket; teljesen érthető, ha az intézmény hallgatói önkor-
mányzata megütközik azon, hogy a hallgatókat esetleg „kihagyják” a felmérés 
lebonyolításából, az eredmények elemzéséből. Ugyanakkor mindenki isme ri a 
„suszter cipője…” effektust, mely szerint nem biztos, hogy az intézményi kibo-
csátás felmérését és értékelését a saját kutatóra célszerű rábízni. 

A DPR-rendszer létrehozásának és működtetésének szervezési feladatait olyan egyetemi/főiskolai 
alkalmazottra (szervezetre) kell bízni, akit (amelyet) kifejezetten erre (és/vagy hasonló tevékenysé-
gekre) alkalmaznak (tipikusan: Karrieriroda, Minőségbiztosítási Iroda vagy ezek vezetője). A kutatási 
és kutatásszervezési feladatoknak a telepítése során azonban már potenciális felelősként számolni 
kell az intézmény saját kutatóival, oktatóival és hallgatóival is. E tekintetben a szubszidiaritás sajáto-
san értelmezett elve lehet célravezető: elképzelhető olyan intézményi politika, amely a feladatokat 
elsősorban saját erőforrással oldja meg, külső közreműködőt pedig inkább csak akkor vesz igénybe, ha 
az adott feladatra alkalmas/vállalkozó saját munkatárs nincs, vagy valami miatt nem célszerű rábízni 
a munkát. Ez a megoldás motiváló és bizalomerősítő hatású lehet.

Hogyan kell csinálni?

A DPR-rendszer szabályozásának egyik kulcs-témaköre a vizsgálatok módszerta-
ni leírása. Ezzel a kézikönyvben külön fejezet foglalkozik. Tekintettel arra, hogy 
ez szakmai (kutatás-módszertani) kérdés, azt kell eldönteni, hogy az intézményi 
szabályozás milyen mélységig kívánja ezt meghatározni. 

Az eredmények felhasználásának célja, módja

A DPR elsődleges céja, hogy az egyetem/főiskola objektív, mért adatokon alapuló 
visszajelzést kapjon a nála végzett hallgatók sikerességéről, és a volt hallgatók 
munkaerő-piaci beválásának a képzéssel való összefüggéséről. Amint ez más 
fejezetekben többszörösen említésre kerül, a kapott eredmények jellemzően 
az intézményi PR, a marketing, a minőségbiztosítás és a karriermenedzsment 
funkcionális területein hasznosíthatók. Természetesen emellett az intézmények 
falain kívül is bőven akad érdeklődő, akit foglalkoztatnak a kapott eredmények, 
ezért alapvető jelentősége van annak, hogy az intézmény hogyan alakítja ki a 
DPR-rendszer működése során keletkező eredmények felhasználásának folya-
matait. A lehetőségek közül néhány:
•	 A kutatási eredmények publikálása (intézményi honlap, kiadvány).
•	 A kapott eredmények szakmai vitára bocsátása (műhelykonferencia, work 

shop, másodelemzések, versenytársak eredményeivel történő összevetések).
•	 A kapott eredmények felhasználása az intézmény PR (pl. felvételi tájékozta-

tás, sajtó) tevékenységében.
•	 A kapott eredmények visszacsatolása a képzésfejlesztési folyamatokba 

(tantervek, képzési tervek módosítása, új szakok indítása).

 2.2 fejezet
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•	 A kapott eredmények visszacsatolása a HR-folyamatokba (alkalmazási köve-
telmények korrekciója, oktatók ösztönző rendszerének korrekciója).

•	 A kapott eredmények visszacsatolása az intézményi stratégia-alkotás (stra-
tégia-alakítás) folyamatába.

A DPR-rel kapcsolatban elkövethető legnagyobb hiba: adatokhoz jutni, és aztán azokat „az íróasztal-
fiókban hagyni”. Fontos, hogy a kapott eredmények ne csak vezetői szinten kerüljenek megvitatásra, 
hanem ki kell alakítani annak mechanizmusát, hogy a volt hallgatók diplomájának értékéről nyert in-
formációk közvetlenül eljussanak a képzésfejlesztésért, az oktatásszervezését és magáért az oktatásért 
felelős intézményi szervekhez és személyekhez.

Erőforrások (szervezeti, személyi, anyagi feltételek)

Nyilvánvalónak tűnik, mégis kiemelést érdemel az erőforrások kérdése. Lénye-
gében ugyanis ezen múlik, hogy az intézményi DPR végülis csak a kötelező mi-
nimumot teljesíti, vagy olyan rendszerré fejlődik, amely változatos formákban 
járul hozzá az intézményi fejlesztések megalapozásához. Attól függően, hogy a 
DPR-t milyen funkcionális területhez soroljuk, a szervezeti, személyi elhelyezése 
sokféle lehet. A DPR „jó helyen lehet” a karrierirodában, a minőségbiztosítási 
irodában, a PR-részlegnél, de akár az oktatási, a stratégiai vagy fejlesztési igazga-
tóságon is, ha éppen van ilyen elnevezésű egység az adott intézményben. 

Kulcsfeltétel, hogy a DPR-rendszer létrehozására és működtetésére megfelelő 
anyagi erőforrás rendelkezésre álljon. A jelenlegi időszakban ez túlnyomó rész-
ben pályázati forrásokból megteremthető, hosszú távon azonban (fenntartható-
ság) vagy az intézményi költségvetésben kell „DPR-előirányzatot” tervezni, vagy 
ki kell alakítani a DPR-t is fenntartó üzleti konstrukciót. 

Illeszkedés a meglévő szabályzatokhoz

Milyen szabályozási megoldások képzelhetők el? Két alapvető módszer lehetsé-
ges: a meglévő szabályzatok kiegészítése, módosítása, a megfelelő rendelkezések 
beillesztése, vagy önálló szabályzat alkotása. A DPR szabályozása, függetlenül 
attól, hogy formailag, jogtechnikailag hol kerül elhelyezésre, több más intézmé-
nyi szabályzatot is érinthet. (SzMR / FKR / HKR / Adatkezelési / Adatvédelmi sza-
bályzat / Minőségirányítási / Minőségfejlesztési / Minőségbiztosítási szabályzat 
stb.) Külön kérdéskör, hogy a DPR-t milyen mélységben határozza meg „felsőbb 
szintű” (egyetemi/főiskolai vagy kari szintű) szabályzat, illetve mennyiben engedi 
át a szabályozást a felmérést lebonyolító szervezeti egységnek (karrierirodának, 
minőségbiztosítási osztálynak stb.) 

 3.3 fejezet
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Nyilvánvaló, hogy egy olyan intézményben, ahol a DPR-t a minőségbiztosítás egyik eszközeként értelmezik, 
a minőségirányítási/minőségbiztosítási szabályzatban jelennek meg a végzett hallgatók követéses vizsgála-
tának hatásköri, eljárási szabályai, és valamilyen mélységben a vizsgálat szakmai-módszertani jellemzői is.8

Másutt, ahol a hallgatói pályakövetést szolgáltatásként definiálják, az intézményi szabályzatokból legfeljebb 
az derül ki, hogy melyik szervezeti egység vagy melyik vezető felelős a követéses vizsgálatok működtetéséért, 
de ennél részletesebb szabályozás a nyilvánosság számára nem elérhető.9 
A két megoldás kombinációjára is van példa. A végzett hallgatók véleménye felmérésének feladata a Sze-
gedi Tudományegyetem minőségügyi szabályozásában, de attól függetlenül a karriermenedzsment szol-
gáltatást felvállaló (egyébként a Karrieriroda infrastrukturális bázisán működő) Alma Mater szervezet cél-
jai között is megjelenik.10

Kapcsolódás meglévő folyamatokhoz

Mindenképpen szerencsés áttekinteni az intézményben kialakult hagyományo-
kat, előzményeket, hasonló megoldásokat, és megvizsgálni, hogy lehet-e ezekre 
é píteni, a pályakövetéses vizsgálatokat esetleg ezek fejlesztéseként definiálni. A fel-
sőoktatással szemben szinte kánonként hangoztatott kritika, hogy „a felsőoktatás 
és a munkaerőpiac között nincs információáramlás”. Ez a kritika – jóllehet, nyilván 
van valóságmagja – ebben a sommás formában biztosan nem igaz, hiszen olyan 
szakterület valószínűleg nincs, amelynek művelői a gyakorlattól hermetikusan 
elzárva folytatják az oktatási tevékenységet. Valamilyen munkaerő-piaci kapcso-
latokkal – szakterületenként, szakonként, és nyilván intézményenként, intézeten-
ként, sőt tanszékenként – eltérő formában és mélységben minden felsőoktatási 
intézmény rendelkezik. Az is baj ezzel a leegyszerűsítő kritikával, hogy a kérdés-
feltevés eleve értelmetlen. Azt a kérdést ugyanis egyszerűen értelmetlen feltenni, 
hogy milyen a kapcsolat vagy az információáramlás „a” felsőoktatási intézmény és 
„a” munkaerőpiac között, hiszen ezek a hiányolt vagy kifogásolt kapcsolatok nem 
„a” felsőoktatási intézmény és „a” munkaerőpiac között jönnek létre (az ebben az 
értelemben vett misztikus munkaerőpiac nem létezik), hanem ennél sokkal mé-
lyebb szinteken alakulnak ki, illetve működnek. 

Az ELTE Informatikai Kara a 2004/2005-ös tanévben vezette be az ún. kooperatív képzés intézményét. Ennek 
lényege, hogy a hallgatók a képzési program részeként külső partnereknél teljesített gyakorlati munkavégzés-
sel tanulmányi kötelezettséget teljesítenek (kreditet kapnak). „A hallgatók a külső képzési helyeken tapasztalt 
szakemberek irányításával valós, komplex feladatok megoldásában vesznek részt, lehetőség szerint csoport-
munkában. A hallgatók egy-egy informatikai cég életébe illeszkedve találkoznak a szakma gyakorlati oldalá-
nak azon jelenségeivel, folyamataival, amelyeket az egyetem falain belül nem, vagy csak modell helyzetben 
ismertek meg (csoportmunkában való együttműködés szakmai és emberi oldalról, speciális fejlesztő környe-
zetek, szabályzatok, menedzsment-kérdések, technológiák, minőségbiztosítás, határidők stb.).”11

8 http://minoseg.elte.hu
9 http://www.mutf.hu
10  http://www.u-szeged.hu
11 http://www.inf.elte.hu
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Ugyanilyen nevű tanegységgel találkozhatunk a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informati-
kai Kara Informatikai Tanszékcsoportjának honlapján is. „A kooperatív képzésben részt vevő hallgatók számára 
az intézet meghirdeti a Kooperatív képzés című 4 kreditértékű speciálkollégiumot, melynek felvétele kötelező. 
A tárgy értékelése az adott cég által készített kooperatív képzési jelentés figyelembevételével történik. A koope-
ratív képzés egy félévben általában 4 hónapig, heti 3–4 munkanapon, napi 8 órában végezhető.”12

Látható, hogy a kooperatív képzés mindkét esetben az ipari partnerekkel való 
napi operatív együttműködésben valósul meg, és a tanulmányok szerves részét 
képezi. Nyilvánvaló, hogy mindkét esetben az intézmény valamely szakterülete 
(adott esetben az informatikai képzésért felelős oktatási szervezeti egység) élő 
kapcsolatban van a munkaerőpiacnak az adott képzés szempontjából releváns 
képviselőivel. Az együttműködés során pedig az egyetemek nyilvánvalóan vissza-
jelzések sokaságát kapják hallgatóik ismereteinek, kompetenciáinak munkaerő-
piaci relevanciájára vonatkozóan. 

Könnyen belátható, hogy egy egyetem vagy egy főiskola számára a munkaerőpiac 
nem általában létezik. Az egyetemek és a főiskolák több képzési területen érde-
keltek, a felsőoktatási intézmények között a verseny a képzési területi szinten 
zajlik, ezek jelentik az elhelyezkedési foglalkoztatási szempontból homogénnek 
tekinthető kategóriát, és e képzési területek szempontjából vannak releváns pia-
cok (a munkaerőpiac releváns szegmensei). Az is elképzelhető, hogy egy felsőok-
tatási intézménynek van egy-két olyan szakja, amely a releváns munkaerő-piaci 
szegmens képviselőivel tartalmas kapcsolatokat ápol, míg az adott intézmény 
más szakjainak eredményei e téren szerényebbek. (Itt kell még megjegyezni, 
hogy azokon a szakokon, amelyek esetében – például a végzettség komplexitása 
folytán – nem tökéletesen egyértelmű, hogy a végzettek pontosan mely foglal-
koztatási ágazatban fognak tudni elhelyezkedni – például bölcsészek, tanárok –, 
szinte lehetetlen munkaerő-piaci visszajelzéseket számon kérni.)

Mi következik mindebből a pályakövetési vizsgálatokra, rendszerekre nézve? 
Az ilyen és ehhez hasonló, működő programok számos tapasztalattal szolgál-
hatnak, amelyek a pályakövetéses vizsgálatok szabályozásakor, tervezésekor 
figyelembe vehetők, hasznosak lehetnek. Ennél is közvetlenebb haszonnal ke-
csegtet, ha az intézmény a végzettek körében valamilyen követéses vizsgálatot 
már folytat(ott), valamilyen visszajelzési rendszert már kialakított, esetleg ilyet 
működtet. Amennyiben ilyen előzményre támaszkodhatunk, azt semmiképp ne 
negligáljuk, hiszen az azt jelenti, hogy intézményünkben módszertani, szerveze-
ti/szervezési és kommunikációs tapasztalatok állnak rendelkezésünkre, melyek 
– előjelüktől függetlenül – kiindulópontként szolgálhatnak.

12  http://www.inf.u-szeged.hu

A felsőoktatási 
intézmények számára 

a  képzési területek 
szempontjából nyílnak 

releváns  piacok.
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Megvalósíthatóság

Az előző gondolat folytatásaként a tervezés során külön érdemes foglalkozni 
azzal a kérdéssel, hogy mekkora lehet, mekkora legyen a pályakövetéses vizs-
gálatok „kiterjedtsége” az intézményen belül, illetve érdemes tisztázni ennek a 
kérdésnek a másik oldalát, nevezetesen azt, hogy minek van realitása. Biztosan 
el kell-e, el lehet-e indítani egyszerre az összes képzési szinten és formában az 
összes szakon a követéses vizsgálatokat?

A pályakövetéses vizsgálatok bevezetése során a fokozatosság elve több formá-
ban is érvényesülhet. A megvalósíthatóságot nyilván lényeges mértékben befo-
lyásolja az intézményi méret és a képzési portfólió gazdagsága. Nem ugyanaz a 
feladat szabályozni és megszervezni a Pécsi Tudományegyetem (kb. 30 ezer hall-
gató, egy tucat képzési terület, 40–50 szak) és a Modern Üzleti Tudományok Főis-
kolája (3 ezer hallgató, egy képzési terület, 3 alapszak) pályakövetési rendszerét. 

Adott esetben elképzelhető, hogy egy nagyobb hallgatói létszámú, sokszínűbb 
szakstruktúrával rendelkező tudományegyetemen első lépésként csak meghatá-
rozott szakok végzett hallgatóinak felmérése kezdődik meg. Lehetséges (és prak-
tikus is lehet) egy olyan elhatárolás, hogy a fejlesztés első fázisában csak az alap-
szakokon végzettek megkérdezése történik meg, a mesterszakokon, a szakirányú 
továbbképzésekben és a doktori képzésekben részt vevők felmérése későbbi 
ütemekben indul el.

Beszámolás, elszámolás

Nyilvánvaló, hogy a végzett hallgatók pályakövetés feladatával felruházott szer-
vezeti egységnek (vezetőnek) beszámolási és elszámolási kötelezettsége van a fel-
adatellátásra vonatkozóan. Ennek formáit és módját alapvetően meghatározza 
a pályakövetéssel kapcsolatos feladatok telepítése: a választott szervezeti megol-
dásnak megfelelően ez is alakulhat többféleképpen. 

A DPR-rendszer értékelésének szabályai

A beszámolási és elszámolási kötelezettségtől (mint múltbéli tevékenységek és 
forrásfelhasználás utólagos, tényszerű dokumentálásától) alapvetően különböző 
funkció a DPR-rendszer (jövőre vonatkozó korrekciós vagy fejlesztési igényeket 
felvető) értékelése. Mivel maga a DPR-rendszer (még a legegyszerűbb) is folyama-
tokból áll, és valamilyen eredményt céloz meg, törvényszerűen merül fel a kér-
dés magával a DPR-rendszerrel kapcsolatban is: Jól működik? Elérjük vele azokat 
a célokat, amelyek végett létrehoztuk? Ez a kérdés átvezet a 3.3.4 alfejezetbe.

3.4.4. Pályakövetés és minőségbiztosítás

Mivel a végzett hallgatóknak az intézményről alkotott utólagos, a munkaerő-
piaci beválásukra vonatkozóan releváns adatokat hordozó véleménye a dolog 
természetéből adódóan kiválóan használható információ a képzési szolgáltatás 
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fejlesztésére, a kurrikulumok környezeti elvárásokhoz való „igazítására” (tehát 
alkalmazkodásra), értelemszerűnek tűnik a DPR-t minőségbiztosítási eszközként 
kezelni, használni. Ez azonban nem törvényszerű.

A DPR számos funkciót támogathat, többféle célt is szolgálhat. A leggyakoribb meg-
közelítések szerint DPR definiálható tehát a minőségbiztosítás (egyik) eszközeként 
is, de ugyanígy az intézményi PR és/vagy a marketing eszközeként, legújabban pe-
dig a karriermenedzsment eszközeként. A felsőoktatás-politika szempontjából a 
DPR az állami támogatások elosztását alátámasztó (de legalábbis ehhez figyelem-
be vehető eredményeket nyújtó) adatgyűjtési eljárásnak tekinthető. 

A DPR, mint minőségbiztosítási eszköz

A minőségbiztosítás és pályakövetéses vizsgálatok viszonylag könnyen összekap-
csolhatók, a pályakövetéses vizsgálatok az amúgy meglévő, önértékelési eljáráso-
kat tartalmazó minőségirányítási koncepcióba logikusan illeszthetők. 

A Szegedi Tudományegyetem Minőségbiztosítási és Minőségértékelési Szabályzata az Egyetem működési 
folya mataira az alábbi logika mentén terjeszti ki az értékelési eljárásokat:
13.§ (2) Az Egyetem működési rendjét a hatályban lévő, vonatkozó jogszabályok és egyetemi szintű szabály-
zatok tartalmazzák. A minőségirányítási és minőségértékelési rendszer ezekhez csatlakozva, ezek kiegészíté-
seképpen elsősorban értékelő, felügyelő jellegű tevékenységeket tartalmaz.
(3) Ezekkel kapcsolatban meghatározza:
•	 a vizsgált tevékenység célját (T: tárgy)
•	 az adott tevékenység elvégzésének célját, a várt eredményt (C: cél)
•	 kinek, illetve kiknek kell az adott tevékenységet elvégezni (F: felelős)
•	 mikor, illetve milyen időközönként kell azt elvégezni (H: határidő)
•	 milyen adatokat, eljárásokat, módszereket, eszközöket kell ennek során használni (E: eszközök)
•	 mit és milyen módon kell dokumentálni (D: dokumentum)
•	 kinek kell az adott tevékenység elvégzését felügyelni, illetve értékelni (É: értékeli)
•	 az értékelő határozat szerint milyen javító intézkedési feladatok válnak szükségessé (J: javító intézkedés)

Később az „Érvényes tantervek felülvizsgálata” alcím alatt kötelezettségként írja elő a végzett hallgatók köré-
ben végzett felmérések eredményeinek a tantervi korrekciók folyamatában történő figyelembe vételét:
C: Tantervek folyamatos fejlesztése
T: A tanterv felülvizsgálata, új tantervek, tananyagok kidolgozása
F: Szakfelelős, intézetigazgató, tanszékvezető
H: 3 évenként
E: Az oktatás tapasztalatainak értékelése, beiratkozott- és végzett hallgatók kérdőíves véleményének értékelése, 
szakmai partnerek véleménye
D: Éves minőségügyi beszámoló
É: Kari Tanács, Egyetemi Tanács
J: Kari/Egyetemi Tanács szerinti határozatok és felelősei9

13 A Szegedi Tudományegyetem Minőségbiztosítási és Minőségértékelési Szabályzata: XIII. és XIV. fejezet 

http://www.u-szeged.hu/egyetem/szabalyzatok
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 A végzett hallgatók pályakövetése – azon túl, hogy egyszerűen beilleszthető a 
meglévő minőségirányítási, minőségfejlesztési rendszerekbe – tartalmi, szakmai 
szempontból is jól kiegészítheti a már alkalmazott értékelési eljárásokat. Az in-
tézményi minőségbiztosítási rendszer és a kialakítandó pályakövetési rendszer 
kölcsönösen hatást gyakorolhatnak egymásra. Az intézményben már működő 
minőségbiztosítási, minőségértékelési eljárások, illetőleg a minőségirányítási 
kultúra nyilvánvalóan meghatározza a DPR kialakítását, bevezetését és működ-
tetését. Ugyanakkor ellenhatás is érvényesülhet. 

A DPR-nél erősebb visszajelzést egyetlen minőségirányítási eljárás sem ad. Ezért egy jól koncipiált, si-
keresen bevezetett DPR bizonyosan számos további fejlesztés úttörője is lehet, és kedvező hatása lehet 
magának a minőségbiztosításnak az elfogadottságára és fenntarthatóságára egyaránt.

A DPR, mint szolgáltatás / tevékenység minőségbiztosítása

A DPR nem egyszeri felmérés, nem is felmérések tervezett összessége, hanem 
egy fokozatosan felépítendő, az intézmény működési folyamataiba fokozatosan 
beépülő, rendszeres visszajelzéseket adó, szisztematikusan „üzemeltetett” in-
tézményen belüli kutatási (emellett fejlesztési és kommunikációs) tevékenység, 
más megközelítésben szolgáltatás. Egy folyamatosan jelentős (szervezeti, emberi 
és anyagi) erőforrásokkal támogatott tevékenység, amelyet hosszú távon fenn is 
kell tartani. Ez a szempont már önmagában elég lenne annak indoklására, hogy 
miért szükséges a DPR működését folyamatosan kontrollálni, értékelni. 

Emellett azonban az is nyilvánvaló, hogy a DPR nem öncélú tevékenység, az in-
tézmények – amint erre többször kitértünk – belső igények alapján azonosított 
érdekek mentén alakítják ki, jobbára azért, hogy visszajelzést kapjanak képzési 
tevékenységük minőségéről, versenyképességéről. Amennyiben ez a megcélzott 
eredmény elmarad, vagy tökéletlen lesz, használhatatlan „eredmények” kelet-
keznek, ami a folyamatok korrekcióját teszi szükségessé. 

A legfontosabb és legnehezebb ezzel kapcsolatos kérdés, hogy milyen mutatók lehetnek alkalmasak a 
DPR működőképességének, hatékonyságának mérésére és értékelésére? A számos lehetséges indikátor 
közül a két legfontosabbnak az alábbiak tekinthetők:
A felmérésben válaszadók száma, illetve a megkérdezettekhez viszonyított aránya. Az eddigi felméré-
sek leggyengébb pontja a válaszadók száma, illetve ezzel összefüggésben a minta reprezentativitása 
volt. Nyilvánvaló, hogy egy több ezer fős hallgatói létszámú egyetem/főiskola nem tehet közzé olyan 
„kutatási jelentést”, amelyben ezer végzett hallgató közül, mondjuk 159-nek a válaszai alapján von le 
következtetéseket „a végzettek” munkaerő-piaci eredményességéről.
A vizsgálat eredményeként kapott válaszok relevanciája. Minden felmérés annyit ér, amennyit az 
eredményeiből a címzettjei használni tudnak. Jelentős kockázat – tartalmi, módszertani szempontból 
különös odafigyelést érdemel – tehát, hogy a felmérések arra adnak-e válaszokat, ami az intézmény-
vezetést, a jelentkezőket, a közvéleményt valóan érdekli.
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3.5 Az informatikai környezet kialakítása

3.5.1 Az informatikai támogatás jelentősége, a fejlett infokommunikációs eszközök 
használatának céljai

A pályakövetési rendszerekkel szemben támasztott módszertani követelmé nyek 
között több olyan is található, amelyek esetében a megfelelés nem a lehetősé-
gek szerint megvalósítandó feladat, hanem a rendszer alapjait meghatározó, 
valós súllyal bíró követelmény. Ilyen például a rendszeres kapcsolattartás a 
jelenlegi és a volt hallgatókkal, folyamatos információszolgáltatás az érdeklő-
dők, a szakmai partnerek számára stb. Ezek a követelmények komoly terheket 
róhatnak a rendszer üzemeltetésével megbízott munkatársakra, de előrelátó 
és innovatív szemléletű informatikai tervezéssel, következetes folyamatszabá-
lyozással ezek a feladatok magas minőségi színvonalon és megbízható módon 
teljesíthetőek.

 r A DPR kapcsán informatikai tervezés alatt a következőt értjüka DPR fej-
lesztési stratégiához konkrét feladatok hozzárendelése, feladatonként 
konkrét informatikai támogatási igény megfogalmazása,

 r a rendelkezésre álló eszközjellegű és személyi erőforrások felmérése, kü-
lönös tekintettel az intézményben működő – DPR céljaira potenciálisan 
igénybe vehető – rendszerekre és megoldásokra,

 r a DPR keretében végzett tevékenységek informatikai támogatási lehe-
tőségeinek időszakos felülvizsgálata, régebbi, esetleg már elavult rend-
szerek kiváltása, újonnan megfogalmazott igények esetén új eszközök és 
alkal mazások rendszeresítése (pl. új kommunikációs csatornák bevonása 
a kapcsolattartási folyamatba stb.),

 r fontos a fenntarthatóság szempontjából az, hogy olyan technológia és 
informatikai megoldás mellett köteleződjünk el, amely nem csak mo-
dern és innovatív, hanem rendelkezésünkre áll az üzemeltetéshez és 
fejlesztéshez szükséges informatikai-szakmai támogatás is.

A DPR kiépítésének egyik legfontosabb eleme az érintett felek közötti kommu-
nikáció hatékony megvalósítása. Ehhez nem elégséges az intézményi oldalról 
folytatott egyoldalú kommunikációs kampány időszakos megismétlése; arra kell 
törekedni, hogy a megfelelő csatornákon történjen az érintettek megkeresése, 
koncentráltan és célcsoportokra fókuszálva.

3.5.2 Általános informatikai támogatás

Aktív kapcsolattartás a szereplőkkel: végzett hallgatókkal, munkaerő-piaci sze-
replőkkel stb.

A pályakövetés nem kizárólag hallgatókkal kitöltetett, és alaposan „kielemzett” 
kutatások sorából áll, nagyon fontos szerepe van további szereplők bevonásának 
is: munkaerő-piaci szereplők és szakmai szervezetek, a közigazgatás és az ága-
zati irányítás, érdeklődő magánszemélyek, hogy csak a legfontosabbakat em-
lítsük. Ahány célcsoport, annyi kommunikációs stratégia, annyi módja annak,  

A DPR kiépítésének egyik 
legfontosabb eleme a  

célcsoportokra fókuszált 
hatékony kommunikáció 

megvalósítása.
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hogy az információk eljuthassanak a címzettekhez. Nem célunk minden kom-
munikációs csatorna, illetve ehhez kapcsolódó informatikai igény részletes tár-
gyalása, de bizonyos alapvető információk említése elengedhetetlen.

Minden esetben arra kell törekednünk, hogy a megfelelő címzettet a számára 
legkézenfekvőbb és leginkább megfelelő kommunikációs csatornán kell meg-
keresni. Arról, hogy melyik ez a csatorna, több forrásból is informálódhatunk: 
találhatunk információkat a világhálón, valamilyen módon megkérdezhetjük 
erről közvetlenül a csoport tagjait is, esetleg néhány, az előtanulmányok alapján 
használhatónak ítélt megoldást ki is próbálhatunk a célcsoport összes tagjának, 
vagy a tagok egy részének bevonásával, és a tapasztaltak alapján  így biztosan a 
legalkalmasabb eszközt választhatjuk ki. A következőkben külön fejezetben fog-
lalkozunk a DPR általános informatikai támogatásával, a DPR intézményi adattár 
és a DPR központi adattár kapcsolatával, a DPR adattár és a forrásrendszerek 
kapcsolatával, és a teljesség igénye nélkül említünk néhány, a pályakövetés in-
formatikai támogatása szempontjából fontos, elsősorban az intézményi alumni 
rendszerhez is felhasználható megoldást.

Bármelyik eszköz, illetve megoldás mellett döntünk, a „dömping-hatás” elke-
rülése érdekében célszerű pl. csak azokat értesíteni egy-egy akció kapcsán, akik 
valóban érintettek lehetnek. Az ilyen „orientációs” információk nyilvántartására 
a megfelelő adatvédelmi szabályozások betartásával alkalmas eszköz lehet az 
alumni adatbázis. 

Figyeljünk arra is, hogy az üzenet tartalma érthető és egyértelmű legyen, és tech-
nikai problémák se akadályozzák az üzenet célba érését. Megfelelő gondossággal 
és precizitással, „üzembiztosra” tervezzük a kommunikációs folyamat háttérmű-
veleteit, mert egy hibás hírlevél, vagy elhibázott postai kampány többéves mun-
kát rombolhat le, elveheti a kedvét a végzett hallgatóknak attól, hogy olvassák a 
híreket vagy látogassák az alumni portált.

Éljünk bátran a tesztelés lehetőségével! Ne éljünk vissza a türelmükkel, de vonjuk be ebbe a folyamat-
ba munkatársainkat is, mert a „friss” szem könnyebben felfedezi a hibákat, nehezen érthető részeket. 
Ha pl. elektronikus levelet szeretnénk kiküldeni, a már végleges, befejezett levelet küldjük/küldessük 
el a munkatársaink e-mail címére, észreveszik majd a hibákat!

Az elektronikus direkt-kommunikáció során mind az egyirányú (pl. hírlevelek), 
mind a kétirányú (pl. interaktív levelezőlista) megoldások alkalmazásakor töreked-
jünk az egyszerűségre, lehetőség szerint kerüljük a bonyolult arculati elemeket és 
informatikai megoldásokat, mert a levelező-rendszerek ezen megoldásokat külön-
böző hatékonysággal tudják kezelni, és az olvashatatlan kódolású, esetleg ún. 
„kéretlen levélként” (SPAM) kezelt üzenetek nem érnek célt.

Fontos a potenciális címzettek (minden célcsoport) elérhetőségi adatait nyil-
vántartó adatbázis létrehozása és gondozása, a hibaüzenettel „visszapattanó” 

 2.2 fejezet
 3.6 fejezet
 5. fejezet
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e-mail-ek, a „címzett ismeretlen” jelzéssel visszapostázott küldemények ad-
minisztrálása, az elérhetőségi információ hibás voltára vonatkozó megjegyzés 
adatbázisba történő felvezetése, hogy egy későbbi alkalommal lebonyolítandó 
elérhetőség-frissítést célzó kampány keretében ezekkel a címekkel hangsúlyosan 
foglalkozhassunk.

Tájékoztatási igények kiszolgálása, pl. hírlevél-szolgáltatás és honlap fenntartása

Az egyoldalú kommunikációnak nagy jelentősége van a nagy létszámú célcsopor-
tok tájékoztatásában, mértékkel alkalmazva és megbízhatóan üzemeltetve na-
gyon hatékony kommunikációs mód. A leginkább elterjedt, költséghatékonyan 
működtethető csatornák – az internet nyújtotta lehetőségeknek köszönhetően 
– a portálok és hírlevél-rendszerek, de természetesen vannak ennél költségesebb 
megoldások is, például az elektronikus média: rádió- és televízió.

Portál

Fontos, hogy a DPR-nek  legyen egy önálló internetes „prezentációs tere”, hon-
lapja, amely működhet önállóan, kifejezetten csak pályakövetési tartalmakat 
megjelenítve, azonban lehet az intézményi portál egyik tematikus „aloldala” is, 
esetleg az alumni portál része. Nem célunk egy konkrét honlap (akár alumni 
portál) informatikai specifikálása, azok a szempontok, amelyekről alább írunk, 
bármely, pályakövetési eredmények közzétételét szolgáló honlap/portál építésé-
nél figyelembe veendők.

Minden intézmény és pályakövetési rendszer más, a megfelelő tartalmak eljut-
tatása a címzettekhez a legfontosabb célja ezen eszközök használatának, és ne 
feledjük, hogy az a legjobb megoldás, amellyel ezt a célt elérjük!

Ahhoz, hogy a végzősök és az érintett további szereplők rendszeres időközönként 
látogassák a honlapot, fontos, hogy rendszeresen frissüljenek az elérhető tartal-
mak, kerüljenek fel új, az érdeklődésükre számot tartó cikkek, információk, és 
ezekről értesülhessenek is. Ebben is segíthet a hírlevél, cikkajánlók, figyelemfel-
keltő üzenetek elhelyezése az egyetemi főportálon, továbbá egyéb, jelentősebb 
látogatottsággal bíró oldalakon.

A rendszeres frissítés mellett arra is figyeljünk, hogy a sok tartalom egy idő után nehezítheti a por-
tálon való eligazodást. Úgy alakítsuk hát ki a DPR oldalunk struktúráját, hogy a különböző célcso-
portok számára mindig a (számukra) releváns tartalmak jelenhessenek meg egységes szerkezetben, 
lehetőség szerint rendszeresen frissítve. Ne zsúfoljuk tele az oldalt többéves munkaerő-piaci vizsgá-
latok eredményeire mutató hivatkozásokkal, azok legyenek egy-két szinttel „mélyebben” elérhető-
ek, viszont legyenek feltűnő helyen a legutóbbi pályakövetési kutatás rövid összefoglalói, a legfon-
tosabb tudnivalók stb.

4. fejezet 
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Amennyiben van arra lehetőség, hogy a saját pályakövetési kutatásunk eredmé-
nyeiből, vagy akár a központi DPR adattárból származó, aggregált adatok meg-
jelenítésével integrált lekérdezési felületet hozzunk létre portálunkon, a követ-
kezőkre figyeljünk:
•	 úgy helyezzük el a felületre mutató hivatkozást a honlapon, hogy az felkeltse 

az érdeklődők figyelmét, ha lehetséges, akár a címoldalra kihelyezhető pl. 
egy legördülő menü, amelyben a legfontosabb adatokra mutató közvetlen 
linkek érhetők el,

•	 ha a látogatót sikerült a „házi” statisztikai rendszerünkbe csábítani az már 
félsiker, azonban egy bonyolult lekérdező- és/vagy adatmegjelenítő felület 
nehézkessé teheti annak használatát, és elüldözheti a látogatót akár örök-
re, ezért célszerű a lehető legegyszerűbb lekérdező- és megjelenítő struktú-
rát kialakítani erre, amely rövid tanulmányozás után, különösebb szakérte-
lem nélkül is átlátható, és egyszerűségében informatív,

•	 minden megjelenített adatot pontosan kell definiálni, és ahol szükséges, kü-
lön is térjünk ki arra, hogy milyen korlátok között értelmezhető az adat, 
és ha különböző időpontból származó adatokat jelenítünk meg, jelezzük az 
adat keletkezésének idejét,

•	 elérhetővé kell tenni egy általános bevezetőt vagy leírást a rendszerről, 
amelyben szerepelnek a legfontosabb információk az adatok forrására, az 
értelmezési keretre, és ha indokolt, a felhasználási feltételekre vonatkozóan,

•	 végül az a legfontosabb, hogy az adatok hitelesek és pontosak legyenek, 
többször is ellenőrizzük, mielőtt elérhetővé tennénk mások számára is, bát-
ran hívjunk segítségül „laikus” munkatársakat, akik kívülállóként sok hasznos 
tanáccsal szolgálhatnak a rendszer felhasználóbarát kialakítása során.

DPR (alumni) hírlevél

Már említettük, hogy a talán legközvetlenebb és leginkább költséghatékony 
módja az egyirányú kommunikációnak a hírlevélküldő-rendszerek üzemeltetése. 
Az érintettek feliratkoznak a hírlevél-szolgáltatást igénybe vevők közé, ezzel hoz-
zájárulnak, hogy rendszeres időközönként, esetleg alkalmi jelleggel értesítést 
kapjanak a pályakövetési kutatások eredményeiről, illetve amennyiben lehet-
séges, különböző rendezvényekről, egyéb lehetőségekről stb. Mivel az utóbbi 
években már szinte minden portálon működik ilyen szolgáltatás, a felhasználók 
hozzászoktak ehhez, rendelkeznek tapasztalatokkal erről a kommunikációs csa-
tornáról, és a tapasztalatok szerint nagyon sokan igénybe is veszik ezeket.

Két „gyenge pontja” van a hírlevél-szolgáltatásnak: a feliratkozás és az adatvál-
tozás, a megváltozó e-mail címek közlése a szolgáltatóval. Ha van mód rá, az 
alumni rendszer eszköztárát felhasználva érdemes a tagtoborzást lebonyolítani, 
akciókhoz, nyereményjátékokhoz kötni a feliratkozást, így nagyobb számú cím-
zett érhető el minden alkalommal.
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Online felmérések szervezése, lebonyolítása, eredmények kiértékelése

A diplomások pályakövetési rendszere több forrásból is gyűjthet adatokat a vég-
zettekre vonatkozóan, azonban a legfontosabb adatforrás az online módszerrel 
lefolytatandó kérdőíves kutatás.  

Az online felméréskészítő rendszer alapja egy alkalmazás, amely segítségével 
a megfelelő jogosultságokkal rendelkező adminisztrátorok létrehozhatnak kér-
dőíveket, amelyeket nyilvános felületeken elérhetővé tehetnek a potenciális 
kitöltők számára. A megfelelő rendszermodul segítségével feltölthetik a megke-
resendő volt hallgatók e-mail címeit és a kutatás szempontjából fontos további 
jellemzőit (például képzési szint, szak, végzés éve stb.), majd ezen adatok segít-
ségével kiküldhetik számukra az online adatgyűjtő felületre mutató internetes 
hivatkozást (linket). A végzett hallgatók erre a hivatkozásra kattintva közvetlenül 
a kitöltendő kérdőívhez juthatnak el, nem kell azonosítási procedúrán átesniük, 
vagy bonyolult internetes címeket böngésző címsorába beírniuk, ezek el is ven-
nék a kitöltők kedvét a válaszadástól.

A rendszer elsősorban anonim kérdőívek kitöltetésére alkalmas, de névre szóló 
kérdőívek lekérdezésére is van mód. A diplomás pályakövetés adatvédelmi alap-
elvei a név nélküli lekérdezéseket támogatják, és ennek nem csak adatvédelmi 
okai vannak. Ha azonosítjuk a kérdőív kitöltőjét, nagy az esélye annak, hogy a 
kérdésekre nem válaszolnak őszintén, vagy a kérdőívet egyáltalán nem töltik ki.

2.2 fejezet 

3.6 fejezet 

3.5 ábra 
Pályakövetési célú 

online kutatás infor-
matikai vonatkozású 
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Felmérés lezárása

Emlékeztető levél küldése
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A kitöltött kérdőívek eredményei adatbázisban kerülnek eltárolásra, és a felmé-
rés lezárása után az online felméréskészítő-rendszer saját, egyszerűbb kimutatá-
sok készítésére alkalmas (ún. „kiaknázó”) eszközével, vagy az adatok exportálása 
után külső, független alkalmazással elemezhetőek.

Az online kutatás folyamata

Jelen kézikönyv kutatásmódszertanra vonatkozó fejezete bővebben is foglalkozik 
az online kutatás szociológiai-szakmai vonatkozásaival, a 3.5 ábrán a kutatás 
egymást követő, informatikai támogatást (is) igénylő lépéseit szemléltetjük.

3.5.3 Speciális informatikai rendszerek és feladatok

A pályakövetési tevékenység általános informatikai támogatásán túl vannak 
olyan feladatok, amelyek az előző fejezetben említettnél erőteljesebben igénylik 
az informatikai eszköztár alkalmazását.

A DPR intézményi adattár

A DPR intézményi adattár a diplomások pályakövetésével kapcsolatosan nem 
csak a rendszeres és eseti online és egyéb pályakövetési kutatások eredményeit 
hivatott összegyűjteni és tárolni, hanem egyéb, pályakövetési szempontból fon-
tos forrásadatokat is tartalmazhat. Ilyenek lehetnek például elhelyezkedéssel, 
munkavállalással kapcsolatos információk, munkahely legfontosabb jellem-
zői, jövedelemszint és munkaerő-piaci jellemzők, igénybe vett munkaerő-piaci 
segéd eszközök, ellátási formák; a végzettek földrajzi mobilitása; továbbtanulási 
szokásaikra vonatkozó információk.

Amikor adattárat említünk, ez alatt nem feltétlenül egy erre a célra rendszere-
sített, költséges beruházással üzembe helyezhető adattárház-rendszert értünk, 
hanem egy olyan DPR segédeszközt, mely adott intézményi lehetőségekhez mér-
ten alkalmas arra, hogy támogassa és kiegészítő információkkal segítse az intéz-
ményi pályakövetés folyamatát, az eredmények értelmezését.

A legjobb megoldás, ha egy professzionális eszköz beszerzésével és üzemeltetésével megfelelő informa-
tikai háttér kerül kialakításra, de az ehhez szükséges források sok intézményben nem állnak rendelke-
zésre. Épp ezért kezdetnek az is nagy segítség lehet, ha akár csupán elkülönített mappastruktúrákban, 
jól rendszerezetten és áttekinthető formában gyűjtjük össze a fellelhető, a diplomások pályakövetését 
segítő és azt színesítő információkat, például a Központi Statisztikai Hivatal portáljáról (www.ksh.hu), 
vagy az Állami Foglalkoztatási Szolgálat bér- és kereseti adataiból (www.afsz.hu). Természetesen to-
vábbi adatforrásokból is integrálhatóak információk az adattárba, ennek korlátot az információs bázis 
felállításával megbízott szakértők fantáziája és a rendelkezésre álló erőforrások szabhatnak.
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Adatforrások és adatkörök logikai kapcsolatai

Ahhoz, hogy a DPR adattárról eddig írottakat jobban megértsük, fontos szót 
ejteni arról, hogy az egyes adatok különböznek abból a szempontból, hogy a 
segítségükkel objektív szempontok szerinti pályakövetés folytatható (ilyen adat 
pél dául a jövedelem, a munkaerő-piaci környezeti változók stb.), vagy szubjektív, 
inkább pl. az önmegvalósításra, a tanultak hasznosítására vonatkozó szempont-
ok szerinti pályakövetés végezhető el. Ezt a megosztást azért is alakítottuk így, 
hogy a pályakövetési rendszer eredményei ne csak a jövedelem összemérésén 
alapuljanak, hanem lehetőség szerint a szubjektív szempontok is bekerülhes-
senek a vizsgálati szempontok körébe. Ezzel a kizárólag a jövedelmi viszonyok 
alapján követ keztetéseket megfogalmazó pályakövetési modellnél sokkal mé-
lyebb és színesebb elemzések jöhetnek létre. Akkor használható jól egy adattár, 
ha az mindkét adattípusra vonatkozóan tartalmaz információkat, ezért a bevont 
adatok körének kialakításakor ezt igyekezzünk szem előtt tartani.

Komoly szerepe van a kontextuális változóknak, amelyek segíthetnek a környezeti 
információk értelmezésében: gazdasági és regionális munkaerő-piaci viszonyok, 
más intézményi vagy központi, vonatkozó kutatások eredményei stb. Az ilyen 
infor mációk sokat segíthetnek az elemzések során, és könnyítheti a felhasználásu-
kat, ha ezeket elemzési gyakorlatunk szerinti formában tudjuk beszerezni.

Az intézményi DPR adattár felépítése, adatforrások

Az intézményi DPR adattár legfontosabb eleme az adatok tárolására rendszere-
sített megoldás, a tulajdonképpeni „adattároló” egység. Ez lehet egy adattárház 
eszköz, de lehet – ahogy erre korábban már utaltunk – egy mappastruktúra is. 
Ebben kerülnek tárolásra a forrásrendszerekből érkező adatok, szükség esetén itt 
zajlik a tisztításuk, illetve ha erre van mód, és nem sérti a vonatkozó adatvédel-
mi szabályokat, mélyelemzések készítése céljából az összekapcsolásukat is ezen 
eszköz segítségével lehet megoldani.

Alapvető információforrás az intézmény (egy vagy több) tanulmányi rendszere. 
E rendszerek az intézményben folyó munka során keletkező olyan adatokkal van-
nak feltöltve, amelyek első lépésként hozzásegíthetik a pályakövetéssel foglalko-
zókat a kapcsolatfelvételhez, legyen szó volt vagy még jelenleg is tanulmányokat 
folytató14 hallgatókról. Ugyanezen adatbázisok tartalmazhatnak a befejezett 
képzésekre vonatkozó részletes információkat is, mint szakirány, specializáció, 
ösztöndíj vagy külföldi tanulmányút (de természetesen ezek az információk a 
pályakövetési kutatások során a végzettektől is beszerezhetőek).

14 A még aktív jogviszonyú hallgatókkal való kapcsolattartás módozataira nem célunk ehelyütt 

részletesen kitérni, ezzel kapcsolatban több, a hallgatói szolgáltatásokkal és intézményi 

karrierirodákkal foglalkozó tanulmány is elérhető nyomtatott formában és a világhálón.
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Fontos adatforrás lehet az intézményi alumni rendszer. Ebből kinyerhetőek a 
volt hallgatók legfrissebb elérhetőségei, az intézményi kötődéssel kapcsolatos 
információk, mint a virtuális közösségekben vagy a szervezett rendezvényeken 
való részvétel, igényelt információs kiadványok, esetleg közvetlen támogatások.

A felméréskészítő, illetve támogató eszköz, mint az online kutatások lebonyo-
lítására alkalmazott rendszer, szintén alapvető információkat „szállíthat” az 
adattárnak, ugyanis e rendszerből érkeznek a rendszeresen és – ha e rendszert 
használják erre a célra is – az alkalmanként végzett kérdőíves pályakövetési fel-
mérések eredményei.

További adatforrások lehetnek a következő intézményi adatbázisok:
•	 Karrier-adatbázis:

 r szakmai gyakorlati- és munkalehetőségek,
 r karrierszolgáltatások igénybevételére vonatkozó információk.

•	 Kollégiumi nyilvántartások:
 r kollégiumi elhelyezést igénybe vevők, az elhelyezés időtartama,
 r kollégiumi „körök”, kezdeményezések.

•	 Gazdasági nyilvántartások:
 r a képzéssel kapcsolatos költségek,
 r egyéb költségek,
 r hallgatók által fizetett tandíjak.

Az intézményi DPR adattár és a VIR, AVIR kapcsolata

Az intézményi vezetői információs rendszerek adatainak integrációját az AVIR 
(Adattár alapú Vezetői Információs Rendszer) hivatott biztosítani. Informatikai-
technikai szempontból ennek a rendszernek a része a DPR központi adattár is, 
de ebben az esetben ez „külön életet él”.

Maga az intézményi VIR egyfajta intézményi vezetői információs rendszer, és 
a DPR adattárnál lényegesen több adatforrásból igyekszik adatokat integrálni: 
K+F nyilvántartások, intézményi vagyongazdálkodási- és hasznosítási adatbázis-
ok stb. A rendszer célja az intézményi döntési folyamatok támogatása. Az egyes 
különálló adatforrásokból származó információkból ún. „mutatószámrendszert” 
épít fel, amely magasabb szinten tudja kiszolgálni a döntés-előkészítéssel foglal-
kozó, illetve a döntéshozatalba bevont személyeket.

Az intézményi DPR adattár a belső adatforrásokból sok hasznos információval 
tudja segíteni a diplomások pályakövetésével kapcsolatos vizsgálatokat, de ezek-
nél is nagyobb jelentőséggel bírnak a központi DPR adattár segítségével hozzá-
férhető információk. Ezekhez közvetlenül a rendszerek (intézmény – központi) 
közötti kapcsolat segítségével is hozzá lehet majd jutni (legyen az, ahogy előbb 
írtuk a VIR–AVIR segítségével megvalósított kapcsolat, vagy legyen közvetlenül 
a pályakövetési rendszerek között felépítendő kapcsolat), de a központi DPR 
adattár egyik kifejlesztésre kerülő szolgáltatása révén (megfelelő jogosultságok 
birtokában) közvetlenül is elérhetővé válik.

Fontos adatforrás 
lehet az intézményi 
alumni rendszer, a volt 
hallgatók legfrissebb 
elérhetőségeivel.
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3.7 ábra 
Az intézményi és a 
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kutatások 

eredményei

Különböző kimenetek:
elemzések, portál, 

adatlekérdező rendszer
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adatlekérdező rendszer

AVIR
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Az informatikai és az információbiztonságról

Minden informatikai rendszernél alapvető fontosságú a megfelelő biztonsági 
szabályok betartása. Ilyen szabályzata már többnyire minden szervezetnek és 
intézménynek van, ha erről nem rendelkezünk megfelelő ismeretekkel, tájéko-
zódjunk az intézmény informatikai egységénél.

Abból eredően, hogy adatkezelésről és sokszereplős, rendkívül aktív kapcsolat-
tartási feladatokról van szó, a fentiekben részletezett megoldások mindegyike 
rendkívüli körültekintést igényel a mindennapi feladatok végrehajtása során is. 
Minden helyzetre és veszélyre nincs módunk felhívni a figyelmet, de a biztonság 
kapcsán fokozottan ügyeljünk  a következőkre:

3.6 ábra 
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központi DPR adattár 
felépítése, kapcsolata 

a VIR–AVIR rendszerek 
keretében
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és alkalmi) kutatások 

eredményei

Központi (alkalmi) 
kutatások 

eredményei

Különböző kimenetek:
elemzések, portál, 

adatlekérdező rendszer
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VIR
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adatok
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adatok

Gazdasági
rendszer

K + F

Alumni

Egyéb
rendszer

DPR 
intézményi 

adattár

DPR 
központi 
adattár
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A legfontosabb és leghatékonyabb biztonsági eljárás a megelőzés, legyenek jó informatikai szabá-
lyozásaink, használjunk vírusölő- és kármentesítő, kémprogram-írtó programokat, frissítsük azokat 
rendszeresen!

Egy számítógép annyira biztonságos, amennyire megbízható a rendszergazdája és a felhasználók, 
fordítsunk figyelmet arra, hogy a programfrissítések mindig telepítve legyenek (pl. operációs rend-
szerek frissítései stb.)!

Az információbiztonság „fizikai” módszereire is fektessünk hangsúlyt, tehát illetéktelenek számára ne 
engedjük nyilvántartásokat és adatbázisokat tartalmazó informatikai eszközök használatát, biztosít-
suk a megfelelő erőforrások folyamatosságát és rendelkezésre állását (áram, hálózati kapcsolat stb.)!

Minden információ csak az arra felhatalmazottak számára legyen elérhető, különösen igaz ez a sze-
mélyes adatokra!

Az információk feldolgozása során ügyeljünk a feldolgozási módszerek teljességének és pontosságá-
nak megőrzésére, ezekről a folyamatokról célszerű rövid leírásokat készíteni (így könnyebben alkal-
mazhatóak újra, pl. akár több éve nem használt adattisztítási eljárások is)!

Fontos, hogy valamennyi információ hozzáférhető legyen a felhatalmazottak számára minden eset-
ben, amikor erre szükség van, tehát biztosítsuk az információk folyamatos rendelkezésre állását!

Mentsük az adatainkat, minden adatról legyenek biztonsági másolatok, ehhez mentési terv készítése 
szükséges, és az abban foglaltak következetes betartása és betartatása!

Rendszeresen archiváljuk azokat az anyagainkat, amelyekre várhatóan már nem, vagy csak nagyon 
ritkán lesz/lehet szükség, ehhez is célszerű archiválási tervet készíteni és azt betartani!

A jelszavakat kezeljük bizalmasan, legyenek valóban titkosak, és formátumukat úgy válasszuk meg, 
hogy nehezen kitalálhatóak legyenek, továbbá különböző rendszerekhez használjunk különböző 
jelszavakat!

A fentieken túl több szakirodalom és internetes forrás foglalkozik a informatikai 
biztonság kérdéskörével, érdemes ezeket a forrásokat nyomon követni, fontos, 
hogy naprakészek lehessünk a folyamatosan változó biztonsági kockázatokat 
ille tően, mert csak így lehet kivédeni például a rossz szándékú támadásokat, 
vagy az adatvesztéseket, adatlopásokat.
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3.6 Jogi és adatvédelmi kérdések

3.6.1 Bevezető gondolatok – adatvédelem és személyiségi jog

Az emberi magatartások befolyásolására az egyes kultúrákban, társadalmakban 
különböző, egymást kiegészítő normák, normarendszerek hivatottak. A legtöbb 
szakirodalom ezek között említi a szokást, erkölcsöt, illetve a jogi normát. Ez a 
hármas felosztás, illetve sorrend egy fejlődési vonulatot is jelképez(het), mely 
azonban nem jelenti ezen normák vertikálisan hierarchikus viszonyát. 

Adatvédelmi szempontból a jogi normák közül elsősorban a személyiséget, a 
személyhez fűződő jogokat érintő normák kerülnek előtérbe. Sólyom László 
a II. világ háborút követő időszakot a személyiségi jogok újabb fellendüléseként 
aposztrofálja, ugyanis a személyiségi jogot ért sérelemmel szembeni önvédelem 
lehetőségei összezsugorodtak. Egyrészről csökkentek azok a közösségek, melye-
ket nem jogi norma tartott össze, illetve maguk a jogi normák is kevesebb jelen-
tőséggel bírtak, másrészről a személyiségi jogsérelmek más formát öltöttek, a 
személyes sértések helyét a személytelen technikai fenyegetettség váltotta fel.15 

A Sólyom László által alkalmazott kifejezést kissé átfogalmazva megállapítható, 
hogy az információs társadalom beköszönte a személyiségi jogok legújabb fel-
lendülését hozta. A számítógép, az internet megjelenése, elterjedése jelenti az 
újabb mérföldkövet a személyiségi jogok fejlődésében. Az információs társada-
lom fejlődése újabb változást, és az esetek egy részében a személyiségi jog ne-
gatív előjelű fellendülését eredményezte. Az internet alapú információcsere még 
személytelenebbé tette a személyiségi jogsértéseket, növelte a jogsértő és a sérel-
met szenvedett személy közötti távolságot, még inkább eltolta a köztük meglévő 
erőegyensúlyt. S ez az erőegyensúly-eltolódás a személyes adatok körében is jól 
kimutatható. A személyes adat az ember, a természetes személy személyiségi 
joga, mely mint a Polgári Törvénykönyvben is nevesített személyhez fűződő jog, 
jogszabályi védelmet élvez. 

A személyes adatok védelme, az adatvédelem valójában nem tekinthető egzakt 
kifejezésnek, hiszen nem az adatokat védi – ezt ténylegesen adatbiztonságnak 
nevezzük –, hanem a személy  védelmét jelenti. A következőkben a személyes 
adatokat és azok védelmét kizárólag az alumni kapcsolatfelvétel és az ahhoz 
esetlegesen kapcsolódó kutatások, így különösen a Diplomás Pályakövető 
Rendszer adatkezelése szempontjából vizsgáljuk, mivel az alumni nyilvántar-
tás és a DPR-kutatások szoros összefüggést mutatnak. A DPR-kutatásra a fel-
sőoktatási intézmény végzett hallgatói körében kerül sor, s a kutatás elenged-
hetetlenül feltételezi a végzett hallgatók nyilvántartásának meglétét, s annak 
kezelésére vonatkozó szabályok ismeretét. 

15 Sólyom, (1983): 317
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Néhány szó a szabályozási háttérről

Alapvetően a felsőoktatásban részt vevők számára jogosultságokat és kötele-
zettségeket megállapító szabályozások az irányadóak a Diplomás Pályakövető 
Rendszer, illetve az alumni aggálytalan működtetésében. Az ún. jogforrási hie-
rarchiának megfelelően jelen szabályozási tárgyakra különösen az Alkotmány, 
a Felsőoktatási törvény, a Polgári törvénykönyv, az ún. Adatvédelmi törvény, 
illetve törvényi felhatalmazás alapján az egyes felsőoktatási intézmények 
adatvédelmi szabályzata nyújt irányadó jogi hátteret. Ez azt jelenti, hogy az 
Adatvédelmi, valamint a Felsőoktatási törvény rendelkezéseinek megfelelő-
en az intézményi szabályozást az ún. Adatvédelmi szabályzat biztosítja. Jelen 
tanulmány csupán a jogszabályi háttér bemutatására, ismertetésére és értel-
mezésére szolgál, gyakorlati megoldásokat nyújtva azzal, hogy minden egyes 
esetben az érintett felsőoktatási intézmény adatvédelmi szabályozásával össz-
hangban kell azokat értelmezni.

3.6.2 Alumni nyilvántartás létrehozása, személyes adatok kezelése

Alumni nyilvántartás létrehozása

Az alumni „rendszer”, esetlegesen az alumni célokat szolgáló szervezeti egység 
eredményességének előmozdítása miatt szükséges alumni adatbázis, alumni 
nyilvántartás kiépítése, hiszen az alumni mozgatórugóját eredeti célkitűzése 
adja, miszerint a felsőoktatási intézményekben végzetteknek biztosított legyen 
mind az intézménnyel, mind annak oktatóival és végzett hallgatóival a kapcso-
lattartás és kapcsolatfelvétel lehetősége. Ehhez azonban adatokra, személyes 
adatokra van szükség. 

A kapcsolatfelvételben, kapcsolatkialakításban alapvető jelentőséggel elsősorban a természetes azo-
nosító adatok, így különösen a név, lakóhely, tartózkodási hely bír. Az alumni tagoknak nyújtott szol-
gáltatások kialakítása, illetve az alumni tagok egymás közötti kapcsolatfelvételében jelentőséggel bír-
hatnak a természetes személy egyéb, így különösen szabadidős tevékenységére, szakmai érdeklődési 
körére utaló információik.

Az adatbázis kialakításánál fontos az alumni tagság felépítése, vagyis annak 
meghatározása, hogy kik válhatnak alumni taggá. E körben annak létrehozója, 
„mozgatója” a felsőoktatási intézmény bír kizárólagos kompetenciával. Az ala-
pító álláspontja, döntése alapján az alumni felépülhet a már végzett hallga-
tóiból, ugyanakkor – ahogy arra több felsőoktatási intézményben is láthatunk 
példát – magában foglalhatja az intézmény oktatóit, kutatóit, dolgozóit. Arra 
is találhatunk példát, hogy az intézmény az alumni gondolat népszerűsítése, s 
jelenlegi hallgatói számára ismertté tétele érdekében tagsági lehetőséget kínál 
„végzős” hallgatói számára. 
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Az alumni adatbázis többek között a végzett, illetve – amennyiben a felsőokta-
tási intézmény alumni szabályzata, az alumni szervezeti felépítésére vonatkozó 
szabályok lehetővé teszik, úgy – a végzés évében hallgatói jogviszonnyal ren-
delkező hallgatók személyes adataira épül. A személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. (továbbiakban: Avtv.) 
értelmezésében a személyes adat egyik primer ismérve, hogy az bármely meg-
határozott természetes személlyel kapcsolatba hozható legyen. Ezek az adatok 
jogszabályi felhatalmazás alapján a felsőoktatási intézmény birtokába kerülnek 
a hallgatói jogviszony létrejöttekor. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tör-
vény (a továbbiakban: Ftv.) 34. § (2) bek. értelmében:

„A felsőoktatási intézmény nyilvántartja a beiratkozott hallgatókat. A beiratko-
zott hallgatóról törzslapot állít ki, amelyen feltünteti a hallgató személyes adata-
it, valamint a tanulmányok folytatásával, a hallgatói jogviszonyból adódó köte-
lezettségek teljesítésével kapcsolatos adatokat.

A felsőoktatási intézmény az Ftv. alapján a hallgatói jogviszonnyal összefüggés-
ben tartalmazza a hallgató nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és 
idejét, állampolgárságát, bejelentett lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, 
értesítési címét és telefonszámát, elektronikus levélcímét. 

Az Avtv. 3. § (1) bekezdése alapján „a személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz 
az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján, 
az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.” 

Tekintsük át, hogy a jelenleg hatályos jogszabályi környezet biztosítja-e a felső-
oktatási intézményeknek alumni adatbázis létrehozásához a hallgatók személyes 
adatainak kezelését. 

Az Ftv. 34. § (3) bek. értelmében:

„A felsőoktatási intézmény az alkalmazottak és a hallgatók személyes adatait 
csak a foglalkoztatással, juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megálla-
pításával és teljesítésével, állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével 
kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az e törvényben meghatározott 
nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kö-
tötten kezelheti. A felsőoktatási intézmény az alkalmazottak személyes adatait 
– ha a társadalombiztosítási szabályok eltérően nem rendelkeznek – a foglal-
koztatás megszűnésétől számított tíz évig kezelheti. A felsőoktatási intézmény 
a hallgatók személyes adatait a hallgatói jogviszony megszűnésétől számított 
nyolcvan évig kezelheti.”

Törvényi felhatalmazást tehát nem nyer a felsőoktatási intézmény az általa – a 
hallgatói jogviszony megszűnésétől számított nyolcvan évig – kezelhető, a már 
végzett hallgatók személyes adatainak alumni kapcsolat kiépítését szolgáló fel-
használására. 

Az alumni adatbázis 
többek között a végzett, 

illetve a végzés évében 
hallgatói jogviszonnyal 

rendelkező hallgatók 
személyes adataira épül.
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A törvényi engedély hiányában a hallgatói adatok felhasználására csak önkéntes 
adatszolgáltatás esetén „van” lehetőség. 

Hangsúlyozni szükséges, hogy az önkéntes adatszolgáltatás tudatos beleegyezést feltételez, ami azt 
jelenti, hogy az a személy, akire az adat vonatkozik, pontosan tudja, hogy mihez adta a beleegyezését. 
Ez lényegét tekintve az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását jelenti, miszerint mindenki 
maga rendelkezik adatával. Az adatkezeléshez való hozzájárulás a nyilatkozattételre irányuló szabályok 
figyelembevételével nem csupán szóban, írásban, hanem adott esetben ráutaló magatartással is meg-
nyilvánulhat. Az Atv. 2. § 6. pontja értelmében a hozzájárulásnak „informált beleegyezésnek” kell lennie, 
vagyis az érintett önkéntes és határozott kinyilvánításának megfelelő tájékoztatáson kell alapulnia. 

Lehetséges megoldás, hogy törvényi felhatalmazás hiányában a felsőoktatási in-
tézmény az adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulás útján használhatja fel 
az általa kezelt személyes adatokat alumni  adatbázis létrehozatala és kapcsolat 
kiépítése érdekében. Megfelelő, jogilag is alátámasztott megoldásként a poten-
ciális alumni tagokat két jól elhatárolható csoportra kell osztani: a kapcsolat 
kiépítésének idején fennálló hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatókra, 
illet ve a már végzett hallgatókra. 

Az első potenciális alumni tagi körön belül fontos a csatlakozási szándék kiváltá-
sa, s esetleges szándék esetén az alumni taggá válás lehetőségének biztosítása. 
Az első elsősorban szolgáltatási és marketing kérdés, a második a jogi megfele-
lőség szerinti tagság létrehozatalának biztosítása, szervezési és – adott esetben 
– informatikai kérdések megválaszolásával. A felsőoktatási intézmények az egye-
temi polgárok (egyetemi közalkalmazotti és hallgatói jogviszonnyal rendelkező 
polgárok) személyes adatait elektronikusan rögzítik és használják fel. Mivel a 
hallgatók kurzusaikat, vizsgaidőpontjaikat is ezen rendszereken keresztül tud-
ják csak felvenni, így praktikus az önkéntes hozzájárulás megadásának lehető-
ségét is ezen a rendszeren keresztül biztosítani. Ez jelentheti akár a hallgatói 
jogviszony potenciális befejezésének évében, például a diploma megszerzését 
megelőzően az alumni tagság elektronikus felkínálását, melynek során még az 
adat felvétele előtt egyértelműen rögzíteni kell az elektronikusan nyilvántartott 
adatok alumni célú kezelésének önkéntességét. 

A végzett hallgatók alumni célú megkeresése

Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint az általános személyi-
ségi jog az emberi méltósághoz való jogból mint anyajogból eredeztethető, 
„szubszidiárius alapjog, melyet az Alkotmánybíróság, illetve a bíróságok minden 
esetben felhívhatnak az egyén autonómiájának, személyiségének védelmére, 
ha az adott tényállásra a konkrét, nevesített jogok egyike sem alkalmazható”.16 

16 8/1990. (IV. 23.) AB határozat
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A felsőoktatási törvény a hallgatók alapvető jogaként deklarálja emberi méltósá-
guk tiszteletben tartását.17 

A hallgatók személyiségi jogi védelme (így többek között a személyes adatok-
hoz fűződő jogok védelme) szempontjából azt kell vizsgálni, hogy az adatok 
alumni célú felhasználása sérti-e a hallgatók emberi méltóságát. 

Az adatvédelmi biztosi hivatal által alátámasztott véleményünk szerint a felsőoktatási intézménynek 
egyébként jogszerűen birtokában lévő adatbázis adatainak felhasználása a hallgatók megkereséséhez 
nem okoz olyan alapjogi sérelmet, mely az alkotmányosan védett jogtárgy – az emberi méltóság – vé-
delmét érdemben veszélyeztetné. Tehát a felsőoktatási intézmény az egyébként jogszerűen birtoká-
ban lévő adatokat végzett hallgatói megkeresésekor felhasználhatja.

Az alumni adatbázist tartalmazó adatok

Az alumni adatbázis kialakítása, a nyilvántartás létrehozása kapcsán az érintett 
felsőoktatási intézmény adatvédelmi szabályozását kell figyelembe venni, s annak 
előírásai alapján kell a eljárni, s ebben kell dokumentálni az adatkezeléssel kap-
csolatos legfontosabb tényeket és körülményeket.

A fentebb már jelzett személyes adatokon túlmutatóan az alumni szolgáltatások 
kiépítésekor fontos és előremutató egyéb, tagjai – adott esetben érdeklődési kö-
rét is jelző – más személyes adatainak ismerete, azok későbbi elemzése, azokból 
következtetések levonása.

Önkéntes hozzájárulás esetén az alumni a hallgató fizikai, fiziológiai, mentális, 
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző adatokat is nyilván-
tarthat a vonatkozó jogszabályi és egyetemi adatvédelmi szabályok figyelembe-
vétele és megtartása mellett. Önkéntes hozzájárulásnak az érintett kívánságának 
azon önkéntes és határozott kinyilvánítása minősül, amely megfelelő tájékoz-
tatáson alapul, és amellyel a hallgató félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 
vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.18  A hozzájárulás megadására a regiszt-
ráció során érdemes lehetőséget biztosítani. 

Személyes adatok kezelése

Ha le szeretnénk egyszerűsíteni az adatkezelés fogalmi ismérveit, úgy a „sze-
mélyes adatok feldolgozását” érthetjük alatta, mely magában foglalja az adat 
gyűjtését, felvételét, rögzítését, rendszerezését, tárolását, megváltoztatását, fel-
használását, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, összehangolását vagy össze-
kapcsolását, zárolását, törlését és megsemmisítését, valamint az adatok további 

17 Ftv. 46. § (2) bek.
18 Avtv. 2. § 6.



1153.  SZERVEZETI  MŰKÖDÉS,  TÁMOGATÓ KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA. . .  

felhasználásának megakadályozását.19 Az Avtv. értelmében adatkezelésnek szá-
mít a fénykép-, hang-, vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítá-
sára alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) 
rögzítése is. E fogalmi jellemzőkből jól láthatóan, ha a személyes adat valakinek 
birtokába kerül, s akár tesz vele valamit, akár nem, az adatkezelésnek minősül. 

Az adatkezelés kapcsán meg kell határozni az adatkezelő fogalmi ismérveit. 
A jelenleg hatályos jogszabályi háttér alapján adatkezelőnek az a természetes 
vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet minő-
sül, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkeze-
lésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott 
adatfeldolgozóval végrehajtatja.20 Mindezek alapján az, aki az adatkezelés cél-
ját meghatározza, vagy az adatkezelésre vonatkozó döntést meghozza, de a 
tényleges műveletet már nem maga végzi, adatkezelőnek minősül azzal együtt, 
aki a tényleges műveletet maga hajtja végre. A gyakorlati életben, így a felsőok-
tatásban is az a leggyakoribb, hogy az adatkezelő más személyt bíz meg, hatal-
maz fel a személyes adatok kezelésével, s ez adja az alapját az adatfeldolgozó 
és az adatkezelő megkülönböztetésének.

Az adatfeldolgozó tehát az, aki az adatkezelés körében meghozott döntéseket 
végrehajtja. Az adatvédelmi törvény fogalom-meghatározása szerint adatfeldol-
gozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendel-
kező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő  megbízásából – beleértve a jogsza-
bály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását 
végzi, mely feldolgozás nem más, mint az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó 
technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkal-
mazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.21 

Jelen esetben, például ha a felsőoktatási intézmény adatvédelmi szabályzata szerinti adatkezelő elhatá-
rozza a birtokában lévő személyes adatok diplomás pályakövetési kutatás céljából történő kezelését, s ezt 
megbízási szerződés keretében végrehajtatja valamely jogi személlyel, úgy ez utóbbi minősül adatfeldol-
gozónak. Lényegét tekintve az adatkezelő és adatfeldolgozó között létrejövő jogviszonyban az „ügy ura” 
az adatkezelő, hiszen ő határozza meg az adatkezelés célját, az annak körébe eső műveleteket. Az adatfel-
dolgozó az adatkezelést érintően érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat ki-
zárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet.22 

Mindez az adatkezelő és adatfeldolgozó között megkötendő megbízási szerződés 
természetéből következik, mely szerződés alakszerűségi érvényességi kelléke az 

19 Avtv. 2. § 9. 
20 Avtv. 2. § 8.
21 Avtv. 2. § 16. 15.
22    Avtv. 4/A. § (3) bek.
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Avtv. szerinti írásba foglalás. E körben kiemelendő, hogy jogszabályi tiltás okán 
nem adható megbízás olyan vállalkozásnak, amely a feldolgozandó személyes 
adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.23  

 Az (alumni) adatok továbbítása

Az adattovábbítás az adatok meghatározott harmadik személy tudomására hoza-
talát jelenti.24 Az adattovábbítástól meg kell különböztetni az adatok nyilvánosság-
ra hozatalát, amikor az adattal bárki megismerkedhet. Kiemelendő, hogy a továb-
bításra való jog nem biztosít jogosultságot az adatok nyilvánosságra hozatalára. 

Az Európa Tanács 1981-es Adatvédelmi Egyezménye25 és az EU 1995-ben elfoga-
dott Adatvédelmi Irányelve26 szerint is az adattovábbítás adatkezelésnek minő-
sül. Az Avtv.27 ugyancsak erre az álláspontra helyezkedik.

Az adattovábbítás körében különbséget tehetünk aszerint, hogy az adattováb-
bításra a felsőoktatási intézményen belül, vagy harmadik személy megkeresése 
alapján az ő részére kerül sor. Az adattovábbításnál külön ki kell emelni az adott 
felsőoktatási intézmény adatvédelmi szabályozásának figyelembevételét szüksé-
gességét. Az adattovábbítás – fentebb jelzett két személyi köre kapcsán – érde-
mes néhány gyakorlati jellegű kérdésre választ keresni, melynek során a jelenleg 
hatályos jogszabályi háttérből kell kiindulnunk.

Továbbíthatóak-e a felsőoktatási intézmény által nyilvántartott személyes ada-
tok harmadik személy részére? Az Avtv. 2. § 19. pontja értelmében „harma-
dik személy olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adat-
kezelővel vagy az adatfeldolgozóval.” Az Avtv. 8. § (1) bekezdése értelmében 
„személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések 
akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt 
megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra néz-
ve teljesülnek.” Az adattovábbítással érintett szervek és adatok körét az Ftv. 
2. sz. melléklet I/B. 3. pontja tartalmazza, ezek: „a fenntartónak valamennyi 
adat, a fenntartói irányítással összefüggő feladatok ellátásához; a bíróságnak, 
rendőrségnek, ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, államigazgatási szerv-
nek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adat; a nemzetbiztonsági szolgálat 
részére valamennyi adat; a felsőoktatási információs rendszer működéséért 
felelős szerv részére valamennyi adat; a Diákhitel Központnak a tanulmányok 
folytatásával összefüggő adatok.” 

23 Avtv. 4/A. § (4) bek.
24 Avtv. 2. § 10.

25 2. cikk c) pont
26 2. cikk b) pont

27 Avtv. 2. § 9.
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Amennyiben az imént jelzett személyi körön kívüli harmadik személytől – akár egy volt évfolyam-
társtól – érkezik az adatok továbbítására (megismerésére) irányuló megkeresés, úgy a továbbításra 
törvényi felhatalmazás hiányában csakis és kizárólag az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor. 

4. § (4) bek. jelöli meg az adattovábbításra jogosult személyt, s az adattovábbítás 
intézményi rendjére vonatkozó szabályozást: „Adattovábbításra a felsőoktatási 
intézmény vezetője és – a meghatalmazás keretei között – az általa meghatal-
mazott vezető vagy más alkalmazott jogosult.28 A felsőoktatási intézmény szerve-
zeti és működési szabályzatában kell meghatározni az adatkezelés és -továbbítás 
intézményi rendjét.”

A lehetséges alumni szolgáltatások közül az évfolyam-találkozók szervezésére, 
vagy annak szervezésében való közreműködésre irányuló szolgáltatás felépítése, 
„működtetése” lehet jogilag aggályos a fentebb jelzettek alapján, hiszen e szabá-
lyok alapján, ha a volt évfolyamtárstól érkezik az alumni szervezethez megkeresés 
az alumni tag személyes adatainak – vélhetően elérhetőségi adatainak – megis-
merése és felhasználása iránt, úgy azok törvényi felhatalmazottság és önkéntes 
hozzájárulás hiányában a volt évfolyamtárs számára nem adhatók meg. 

Célszerű már az alumni regisztrációs felületen a taggá válok számára biztosítani annak lehetőségét, 
hogy nyilatkozatát megadhassa az ilyen irányú megkeresések esetére.

További kérdés, hogy a felsőoktatási intézmény alumni adatbázisában szerep-
lő adatokat felhasználhatja-e, illetve azok továbbíthatóak-e a kari vagy egyéb, 
felsőoktatási intézményen belüli alumni szerveződés részére. A felsőoktatási 
intézmény szervezeti – így szolgáltatási – egységei a felsőoktatási intézmény 
részét képezik, a felsőoktatási intézmény rendelkezik jogalanyisággal. Célsze-
rű az alumni regisztrációs lapon, illetve a végzett hallgatók alumni kapcsolat 
létesítése miatti megkeresésekor során egyértelműen rögzíteni, hogy az adat-
szolgáltatás célja a felsőoktatási intézmény alumni kapcsolatainak kiépítése, 
s az adatok kezelésére és feldolgozására a felsőoktatási intézmény jogosult. 
Ez alapján a felsőoktatási intézmény az adatvédelmi szabályozásának megfele-
lő módon továbbíthatja az alumni tagok személyes adatait azon szervezeti egy-
sége számára, amelyek az egykori hallgatókkal való kapcsolattartás ügyviteli és 
szervezési feladatokat látják el. Ezáltal a felsőoktatási intézmény részét képe-
ző kari alumni jogosulttá válhat az alumni adatok kezelésére, feldolgozására. 
E  felhasználás egyértelműségét garantálhatja továbbá a regisztrációs lapon a 

28 Néhány felsőoktatási intézmény adatvédelmi szabályzatának áttekintését követően elmondható, 

hogy a belső intézményi szabályozás alapján adatkezelőnek az adatkezelés fogalmi körébe tartozó 

tevékenységet végző, vagy mással végeztető szervezeti egység minősül. 
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végzett hallgató önkéntes elhatározáson alapuló nyilatkozata adatainak kari 
alumni  által történő felhasználásának engedélyezésére. 

Nyilvánosság kérdése

Az alumni szolgáltatások közé tartozó évfolyamtárs-kereső szolgáltatás kapcsán 
merülhet fel elsődlegesen annak kérdése, miszerint nyilvánossá tehetőek-e az 
alumni adatbázisban szereplő személyes adatok?

Amennyiben az érintett erre irányuló tájékoztatást követően hozzájárul ahhoz, 
hogy személyes adatai többek között az alumni honlapján elhelyezésre, s a nyil-
vánosság számára megismerésre kerülhessenek, úgy azok nyilvánosságra hozha-
tóak azon a módon, melyhez az érintett előzetes hozzájárulását adta.

Adatvédelmi nyilvántartás29

Az Avt értelmében az adatkezelési tevékenység megkezdése előtt az adatkezelő köteles az adatvé-
delmi biztos felé nyilvántartásba vétel végett bejelentéssel élni. Ez a bejelentés az adatkezelésre 
nézve a legalapvetőbb információk megadására irányul, így többek között be kell jelenti az adatke-
zelés célját, az adatok fajtáját és kezelésük jogalapját. A bejelentéshez egységesített formanyomtat-
vány áll rendelkezésre, mely az Adatvédelmi Biztos honlapjáról (http://abiweb.obh.hu/abi/aventa/
ADATLAP.htm) részletes kitöltési útmutatóval (http://abiweb.obh.hu/abi/index.php?menu=aventa/
adatlap1) együtt elérhető. A bejelentés költségmentes.

3.6.3 Jelenlegi és végzett hallgatók körére irányuló tudományos kutatáshoz kapcso-
lódó adatgyűjtések, lekérdezések jogszabályi és gyakorlati háttere

A felsőoktatási intézmény által végzett kutatás esetén az irányadó jog szabályi 
háttér alapján30 a tudományos kutató kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás cél-
jából, illetőleg az általa az adatok kezelésére, átvételére megbízott szerv fel-
használhatja annak az érintettnek az adatát, akivel korábban az adatkezelő 
szerv kapcsolatban állt. Ez a jogszabályi rendelkezés lehetőséget biztosít az 
adatkezelő felsőoktatási intézmény számára, hogy a korábban hallgatói jog-
viszonyban állt végzett hallgatói név- és lakcímadatát felhasználhassa kap-
csolatfelvétel és kapcsolattartás céljából. A kapcsolatfelvétel tehát jogszabályi 
felhatalmazás alapján biztosított (lehet, ha eltekintünk az egyetemi nyilván-
tartásban szereplő személyes adatok esetleges hatálytalan voltától) az egyes 

29 Avtv. 28–30. §
30 A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi 

CXIX. tv. (továbbiakban: Kkt) 3. § (1) bek. a) pontja
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kutatások megvalósításához azzal, hogy hangsúlyozni szükséges, adatkezelő ez 
esetben a felsőoktatási intézmény. 

A felsőoktatási intézmény által végzett DPR-kutatás kapcsán az Ftv. II. számú 
mellékletének (A felsőoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt sze-
mélyes és különleges adatok) I/B. (A hallgatók adatai) 1. c. pontja szerint a 
felsőoktatási intézmény a törvény (Ftv.) alapján nyilvántartja a hallgatói pálya-
követéssel kapcsolatos adatokat. Ez azonban csak az adatok nyilvántartásának 
jogosultságát, s nem a felsőoktatási intézmény által kezelt adatok kezelését, 
kapcsolatfelvétel céljából történő „felhasználását” biztosítja. 

Az Ftv. értelmében a felsőoktatási intézmények a pályakövetés feladatait önkén-
tes adatszolgáltatás alapján látják el,31 a felsőoktatási intézménnyel korábban 
hallgatói jogviszonyban álltak döntésének függvénye az, hogy szolgáltatnak-e 
adatot a pályakövetés megvalósítása érdekében. Az adatszolgáltatást természe-
tesen időben és logikailag is megelőzi az érintett végzett hallgatóval kapcso-
latfelvétel, vagyis személyes adatainak kapcsolatfelvétel céljából való kezelése. 
A felsőoktatási intézmény, mint korábbi adatkezelő a megelőző bekezdésben 
leírtak alapján használhatja fel a vele korábban kapcsolatban állt végzett hall-
gatók adatait kapcsolatfelvétel céljából.32 

Milyen további forrásból gyűjthet adatot a kutatást végző felsőoktatási intéz-
mény, illetve a tudományos kutató? A Kkt. 8. § (2) bekezdése értelmében a tudo-
mányos kutatásban érintett személlyel történő kapcsolatfelvételhez szükséges 
adatok a 3. § (1) bekezdése alapján vehetők át. A tudományos kutató, a közvéle-
mény-kutató és a piackutató kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából név- és 
lakcímadatot a további forrásokból gyűjthet, illetve használhat fel:
„3. § (1) bek. b) a jogszerűen nyilvánosságra hozatal céljából készített és nyilvá-
nosságra hozott adatállományban, név- és címjegyzékben, valamint kiadvány-
ban – így különösen telefonkönyv, szaknévsor, statisztikai névjegyzék – szereplő 
adat, feltéve, ha az adatgyűjtéskor vagy az adategyeztetéskor az érintettet tájé-
koztatták az eredetitől eltérő célra történő adatfelhasználás lehetőségéről, ille-
tőleg a letiltás jogáról;
c) más, ugyanazon tevékenységet végző személytől vagy szervtől adat átvételével, 
amennyiben az érintett az adat átadását az erről szóló előzetes tájékoztatás után 
nem kifogásolta, vagy tiltotta meg;

31  Ftv. 34. § (6) bek.
32 Az Ftv. fentebb jelzett mellékletében megjelölt nyilvántartás felvetheti annak kérdését, hogy vajon a 

felsőoktatási intézmény nyilvántartásában szereplő adatok megkeresés céljából történő felhasználása 

– anélkül, hogy az 5.6.3.1 pontban foglaltakra, illetve ezen pontban megjelölt jogszabályi háttérre 

hivatkoznánk – jogellenesnek, az érintett végzett hallgató alapjogát sértő magatartásnak minősül-e. 

Véleményem szerint nem okoz alapjogi sérelmet a hallgatók felsőoktatási intézmény által korábban 

kezelt és jelenleg is nyilvántartott adatainak – az Ftv. II. sz. melléklet I/B 1. c. pontjában és az Ftv. 

34. § (6) bekezdésében rögzített – DPR-kutatást érintő kapcsolatfelvételre, kapcsolattartásra történő 

felhasználása. 

A kutatási célú 
adatfelhasználás további 
forrásai a felsőoktatási 
intézmény számára.
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d) adat igénylésével a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántar-
tásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) hatálya alá tartozó 
nyilvántartásból az Nytv.-ben meghatározott feltételekkel, feltéve, hogy a polgár 
az adatainak kiadását nem tiltotta meg [Nytv. 2. § (1) bek.].” 

E három forrás a tanulmányban megfogalmazandó cél – alumni kiépítése, DPR-
tevékenység – szempontjából eltérően értékelendő, hiszen a hangsúly arra he-
lyeződik, hogy kik azok, akik az egyes felsőoktatási intézményekkel hallgatói 
jogviszonyban álltak. Ezzel az információval – a jelenleg hatályos jogszabályi 
háttér figyelembevétele mellett – rendelkeznek a felsőoktatási intézmények. 
Ez személyes adatnak minősül, s a jelen tanulmányban jelzett jogszabályi és 
adott esetben intézményi szabályzati rendelkezések irányadóak kezelésére. 
Éppen ezért az itt megjelölésre került további forráshelyek közül elsődleges 
relevanciával csupán a második forrás rendelkezik. Ez a forrás az érintett felső-
oktatási intézményben hallgatói jogviszonyt létesített hallgató személyes adatai 
felhasználásakor lehetőségét biztosít arra, hogy valamely alumni vagy diplomás 
pályakövetési kutatási tevékenységet végző szerv az általa kezelt adatot átad-
hatja az ugyanezen tevékenységet végző személynek vagy szervnek abban az 
esetben, ha az érintett erre irányuló előzetes tájékoztatást követően az átadást 
nem kifogásolta vagy nem tiltotta meg. 

Ha adott esetben a DPR-kutatást végző az adatok általa történő kezelését megelőzően, ezzel egyide-
jűleg tájékoztatja az érintett személyt arról is, hogy az ugyancsak DPR kutatási tevékenységet végző 
általa megnevezett másik személy részére az adatok átadásra kerülnek, s ehhez az érintett hozzájá-
rulását adja, azt nem kifogásolja és tiltja meg, úgy ezek az adatok jogszabályi felhatalmazás alapján 
átadhatóak a másik, ugyanezen tevékenységet végző személynek. 

Milyen megoldások lehetségesek a felsőoktatási intézmény birtokában lévő sze-
mélyes adatok harmadik személy, tudományos kutató általi „felhasználásához”? 
Az imént részletezettek alapján az irányadó jogszabályi háttér csupán a felsőok-
tatási intézmény számára biztosítja az általa kezelt adatok felhasználását tudo-
mányos kutatás miatti kapcsolatfelvételhez. 

Az adatok harmadik személy, tudományos kutató általi felhasználását a felső-
oktatási intézménnyel kialakított együttműködés teheti lehetővé: a felsőokta-
tási intézmény a birtokában lévő személyes adatok alapján (lakcím, e-mail) az 
érintett megkeresése során – utalva a fennálló együttműködésre – megjeleníti a 
kutatás fontosabb célkitűzéseit, egyértelművé teszi, hogy a kutatásban való rész-
vétel önkéntes adatszolgáltatás, s megjelöli azokat a lehetséges módokat, mely 
módokon az érintett személy a kutatáshoz adatot szolgáltathat. Ennek praktikus 
kivitelezésére szolgálhat az alapinformációk, s a kutatáshoz szükséges adatok 
szolgáltatása módjának – esetleges hozzáférési kódoknak – internetes oldalon 
hozzáférhetővé tétele, s ennek szerepeltetése a felsőoktatási intézmény érintett 
részére megküldött tájékoztatójában. 
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A jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve az érintett személy birtokába kerül 
azoknak a szükséges információknak, melyek alapján önkéntesen, tudatosan 
egyezhet bele személyes adatainak felhasználásába, kezelésébe.

A kapcsolatfelvételhez szükséges adatok gyűjtésére „generális” megoldásként szolgálhat az alumni 
regisztrációs oldalon az érintett nyilatkoztatása arról, hogy hozzájárul-e az ott megjelölt személyes 
adatainak továbbításához specifikált harmadik személy, tudományos kutató számára.

Tudományos kutatási célú adatkezelés

Az irányadó jogszabályi háttér alapján a tudományos kutatónak a kutatás meg-
kezdése előtt kutatási adatkezelési tervet kell készítenie. A tervnek tartalmaznia 
kell a kutatási jogosultságot, a kutatás célját, a kezelendő személyes adatok körét 
és azok forrását, az adatkezelés folyamatát, az érintett jogai gyakorlati érvénye-
síthetőségének biztosítékait, valamint az adatvédelmet biztosító technikai és 
szervezési intézkedéseket. 

Ha az adatkezelés célja a kutatás folyamata alatt megváltozik, úgy a tervet mó-
dosítani szükséges. Az adatkezelési tervet az adatok kezelésének megszüntetésé-
ig meg kell őrizni.33 

3.6.4 Az adatkezelés célhoz kötöttsége

Az Avtv. értelmében „személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog 
gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek min-
den szakaszában meg kell felelnie e célnak.34” 

Személyes adatot különösen akkor lehet kezelni, ha 
•	 ez közérdekű feladat vagy az adatkezelő törvényi kötelezettségének teljesí-

téséhez,
•	 az adatkezelő vagy az adatátvevő harmadik személy hivatalos feladatának 

gyakorlásához,
•	 az érintett létfontosságú érdekeinek védelméhez,
•	  az érintett és az adatkezelő között létrejött szerződés teljesítéséhez, 
•	 az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez,
•	 társadalmi szervezetek jogszerű működéséhez szükséges.35

33 Kktv. 7. § 
34 Avtv. 5. § (1) bek. 
35 Avtv. 5. § (4) bek.



122 DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS – KÉZIKÖNYV 

Az Avtv. már hivatkozott rendelkezése alapján személyes adat akkor kezelhető, ha 
ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alap-
ján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.36

Az érintett végzett hallgatók önkéntes hozzájárulása alapján kerülhet sor a személyes adatok kezelé-
sére azzal, hogy az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelésnek célhoz kötöttnek kell lennie, 
vagyis a személyes adatot csakis és kizárólag az alumni szerveződéshez kapcsolódó, adott esetben 
alumni szabályzatban rögzített jogok gyakorlásához, kötelezettségek teljesítéséhez lehet felhasználni.

A felsőoktatási intézmények önkéntes adatszolgáltatás alapján látják el a pálya-
követés feladatait, melynek keretében figyelemmel kísérik azoknak a munkaerő-
piaci helyzetét, akik náluk szereztek bizonyítványt, oklevelet.37 Az adatkezelő felső-
oktatási intézmény e célhoz kötötten, törvényi kötelezettségének, a pályakövetés 
feladatai ellátásának megfelelő célból kezelheti a hallgatók személyes adatait.

3.6.5 Az érintett jogai38 

Az adatvédelem – miként az korábban említésre került – az érintett személy sze-
mélyiségét védi, így az érintettek alapvető jogosultsága, hogy személyes adatai 
kezeléséről tájékoztatást kérjenek, valamint kérjék személyes adataik helyesbíté-
sét, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezeléstől eltekintve azok törlését. Ez-
zel összefüggésben az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa 
kezelt, illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, 
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, 
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy 
kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Ezt a tájékoztatást 
az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 
legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni. Fő-
szabály szerint a tájékoztatás ingyenes, akkor kell érte költségtérítést fizetni, ha 
a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási ké-
relmet már benyújtott. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Adatvédelmi tör-
vényben meghatározott esetekben, így többek között, ha a személyes adatok 
kezelése kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdeké-
nek érvényesítéséhez szükséges, vagy a személyes adata felhasználása vagy to-
vábbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás 
céljára történik.39

36 Avtv. 3. § (1) bek.
37 Ftv. 34. § (5), (6) bek.

38 Részletesen: Avtv. 11–16. §
39 Részletesen: Avtv. 16/A. § 
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Tudományos kutatás esetén az érintettel való kapcsolatfelvétel során az érintet-
tet írásban kell tájékoztatni arról, hogy a megkereső (felsőoktatási intézmény, 
tudományos kutató) az adatokat milyen forrásból szerezte, e körben az adat-
felhasználás céljáról, módjáról, időtartamáról, az adatkezelés során közremű-
ködő igénybevételéről és az esetleges későbbi adatátadási szándékról, az adat-
kezelésre jogosult szerv vagy személy nevéről és címéről, valamint arról, hogy 
az adatszolgáltatás önkéntes, és az érintett jogában áll adatainak a megjelölt 
célra vagy annak egy részére történő kezelésének a megszüntetését kérni. Ek-
kor célszerű számára írásbeli formában tájékoztatást adni arról, hogy a további 
együttműködést bármikor indokolás nélkül megtagadhatja. Ha az érintett kéri, 
vagy az adatainak kezeléséhez nem járult hozzá, úgy név- és lakcímadatainak az 
itt megjelölt célból történő kezelését meg kell szüntetni. Név- és lakcímadatait 
– a jogszabályi kivételektől eltekintve – harmadik személynek vagy szervezetnek 
csak az érintett írásbeli hozzájárulásával lehet továbbítani.40  
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