
 

 

  

Felsőoktatási kibocsátás 2009 

Államigazgatási adatok integrációja 

Kutatási jelentés 

 

 
 

 

 

 

 

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.  

Felsőoktatási Osztály, 2011 

 



2 

 

Vezetői összefoglaló 

 

A 2011-ben lezárult diplomás pályakövetési adatintegráció kapcsán összegzésünket feltétlenül a 

projekt jelentőségével kell kezdenünk. Az államigazgatási adatbázisok integrációjával olyan, a 

hazai közegben szinte egyedülálló törekvés valósult meg, amely a meglévő állami statisztikai 

adatbázisok kiaknázást célozza meg, a már rendelkezésre álló adattartalmak elemi szintű, ám 

teljes mértékben anonimizált összekapcsolásával. Egy ilyen jellegű program a megvalósítás 

szakmai tervezése és irányítása mellett elengedhetetlenül igényel hosszas jogi és technológiai 

megalapozást is.  

A frissdiplomásokra vonatkozó állami adatbázisok integrációja tehát egy olyan sikeresen 

elvégzett gyakorlat, amely mintát adhat az egyéb szférákban zajló hasonló célú törekvéseknek is.  

Épp e megfontolásból a kutatási záró tanulmány némileg rendhagyó módon a számszerű 

eredmények részletes interpretálása helyett sokkal inkább egy összegző módszertani leírásként 

szolgál, amely az adatintegráció iránt elkötelezett szakértőket végigvezeti az eljárás gyakorlati 

lépésein, a megvalósításhoz szükséges szakmai döntések hátterén, valamint az adatkezelési 

eljárás fontos kérdésein. A konkrét, megvalósult adatintegráció erősségeinek és gyengeségeinek 

feltárása is arra szolgál, hogy pontosan összegezzük a hazai szinten egyik első sikeres integrációs 

gyakorlat tanulságait.  

Az államigazgatási adatbázisok integrációjából mindezen módszertani jelentőség mellett számos 

fontos, a frissdiplomások továbbtanulási és elhelyezkedési mintázatait leíró konkrét eredmény 

született.  

 

A FIR-ben nyilvántartott adatok az APEH és OEP adatbázisaival összekapcsolva tisztán mutatják 

a frissdiplomások továbbtanulási tendenciáit. Ez alapján jól látszik, hogy egyes képzési 

területeken – mint a természet-, bölcsészet-, vagy társadalomtudomány jóval tágabb a 

felsőoktatás és munkaerő-piaci kilépés közti idősáv: az e szakterületeken végzettek maradnak 

diplomaszerzés után legnagyobb arányban továbbra is felsőoktatási hallgatók, más szakokon, más 

képzési formákon. Az is egyértelmű, hogy e felsőoktatásban maradási tendencia (50 százalékban) 

a mesterképzésekre történő belépést jelenti. Mindemellett a párhuzamosan végzett egyéb, 

döntően BSc szintű tanulmányok aránya is jelentős. A felsőoktatás és munka világának egymásba 

fonódását jól jelzi, hogy a felsőoktatásban maradók közül is sokan, átlagosan minden harmadik 

végzett a munkaerő-piacon is jelen van.  

 

Az integrált adatbázis másik nagy eredménye a végzettek közti jövedelmi egyenlőtlenségek 

érzékletes feltárása. Az APEH adataira támaszkodva ugyanis lehetővé válik nem önkéntes 

adatszolgáltatáson, vagy önbevalláson alapuló jövedelmek vizsgálatára, hanem egy egységes 

mérce szerinti összevetésre. A havi bruttó bérből származó összjövedelmeknek az APEH 

nyilvántartásán alapuló vizsgálata a frissdiplomás foglalkoztatási struktúra számos jellemzőjére 

felhívja a figyelmet. Vizsgálhatóvá válnak az eltérő képzési háttér jövedelemre gyakorolt hatásai 

éppúgy, mint az egyes gazdasági szférákban, foglalkozásokban mutatkozó jövedelmi 

különbségek. Előbbi esetben tisztán rajzolódnak ki a különböző képzési területeken szerzett 

diplomák anyagi hozadéka közti egyenlőtlenségek: Magyarországon 2010-ben, frissdiplomásként 

jogi, gazdaságtudományi, informatikai és műszaki diplomával van legnagyobb esély átlag feletti 
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jövedelemszerzésre. Szembetűnő azonban a másik póluson a pedagógusképzési diplomákkal járó 

alacsony átlagjövedelem. Az egyenlőtlenségekről szólva nem hagyhatjuk említés nélkül a női és 

férfi végzettek jövedelme között mért átlagosan 40 ezer forintos (!) havi jövedelmi eltérést.  

 

Ami a munkaerő-piaci struktúrát illeti, az APEH adatok jól érzékeltetik a köz- és magánszférában 

szerzett átlagjövedelmek viszonyait. A legmagasabb átlagot produkáló közszolgálati 

jogviszonyhoz képest mind a munkaviszonyból, mind a közalkalmazotti jogviszonyból származó 

jövedelmek kb. azonos szintűek, ugyanakkor a közszféra által biztosított bérek szórása 

lényegesen kisebb – itt kevesebb az átlagtól akár negatív, akár pozitív irányban eltérő keresetűek 

aránya, mint a munkaviszonnyal rendelkezők körében. A frissdiplomás foglalkoztatáson belül a 

pénzügyi terület, a közigazgatás, a távközlés és gépgyártás tűnnek a legmagasabb béreket kínáló 

ágazatnak. Foglalkozásokra lebontva azt találjuk, hogy a legnagyobb átlagjövedelmek a vezetői 

tevékenységek mellett a gazdasági, jogi és műszaki szakmákhoz kapcsolódnak. Úgy tűnik az 

APEH adatokból, hogy a legalacsonyabb átlagkeresetek – nyilvánvalóan itt csupán a regisztrált 

jövedelmekről beszélhetünk – a vendéglátó- és építőiparban végzett munkákhoz, illetve a 

pedagógus-pályához kapcsolódnak.  

 

Fontos látnunk, hogy az államigazgatási adatintegráció során létrejött adatbázisok 

adattartalmának felhasználásában (a társadalomtudományi kutatás mellett) elsősorban az adat 

alapú szakpolitikai döntéshozás számára nyílnak lehetőségek. Az elvi teljeskörűséget biztosító 

adatbázisok már meglévő forrásokra építve alkalmasak az ágazati vezetői információs rendszerek 

többszintű kiszolgálására, amely egyfelől a költségeket csökkenti, másfelől a ciklikus 

összevethetőséget biztosítja. Ez nyilvánvalóan nem jelenti a társadalomtudományi kutatások 

jelentőségének csökkenését, sőt: elősegíti, hogy az elvárások/szakpolitikai kérdések jellege 

szerint releváns válaszok születhessenek a különböző jellegű adattartalmak feldolgozása alapján.  

A megvalósult adatintegrációs gyakorlat kapcsán épp ezért, az elvárások szintjének 

behatárolásához tartottuk kiemelten fontosnak az adatok szakpolitikai, illetve 

társadalomtudományi relevanciájának feltárását.  

 

Az adminisztratív céllal gyűjtött adatok másodlagos, statisztikai célú felhasználására a 

nemzetközi gyakorlatban számtalan példa ismert, e folyamatot hivatott erősíteni az Európai 

Parlament és a Tanács 2003/98/EK. számú irányelve is, amely a közigazgatási szervek birtokában 

lévő adatok és más dokumentumok elsődleges céljukon túli felhasználását szorgalmazza. 

Magyarországon ezt a módszertant a döntés előkészítéshez szükséges adatok 

hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény teszi lehetővé, amely 

preambulumában kimondja, hogy az államnak és az államigazgatási szerveknek kötelessége, 

hogy a gazdaságra és a társadalmi folyamatokra kiható döntéseiket előzetesen mérlegeljék, 

eredményüket utólagosan vizsgálják, és ehhez adminisztratív céllal gyűjtött adatokat is 

felhasználjanak. Az államigazgatási adatbázisokból származó adatok anonim összekapcsolására a 

törvény a Neumann Nonprofit Kft.-t hatalmazza fel, amely így a diplomás pályakövetés 

keretében lebonyolított adatintegrációban is közreműködött. 

 

A diplomás pályakövetési rendszer programjának megvalósítása során végrehajtott 

államigazgatási adatintegráció ismertetésével, eredményeinek közreadásával tehát egy olyan 
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példaértékű gyakorlat bemutatására törekszünk, amely a számos nehezítő tényező ellenére 

eredményesen megvalósult. E megvalósítás lépései, szakmai döntései, nehézségei pedig 

bizonyára fontos támpontot nyújthatnak a hasonló törekvésekhez – a kutatási zárótanulmány 

szakmai anyaga alapvetően ezt a célt szolgálja.  
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I. Az adatintegráció tartalmi összegzése 

 

Az államigazgatási adatbázisok integrációjának megvalósítására az országban elsők között 2010-

11-ben „pilot” jelleggel, a hazai Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) keretein belül került 

sor. A program megvalósítója az Educatio Nonprofit Kft., amely a teljes hazai központi diplomás 

pályakövető rendszer számára biztosít szakmai hátteret a TÁMOP 4.1.3. kiemelt program keretei 

között.  

Az államigazgatási adatok integrálása a pályakövetés eszköztárába a program fontos részét 

képezte, megvalósítását soklépcsős jogi, informatikai, statisztikai előkészítő és egyeztető munka 

előzte meg.  

 

1.1. Mit jelent az integrált adatbázis?  

Az államigazgatási adatok integrációjának lényege, hogy a különböző hivatalos, teljeskörű 

statisztikai nyilvántartásra épülő, már meglévő állami adatbázisok információtartalmát egyéni 

szinten, ám az azonosítást lehetetlenné tévő kódok segítségével egyesíti. A program célja, hogy a 

költséges és a populációnak csak egy részét (mintáját) lefedő adatfelvételek mellett a már 

meglévő „közös adatvagyon” hasznosulásának lehetőségeit keresse, jól használható eszközt 

nyújtva ezzel elsősorban az adatokon alapuló szakpolitikai döntéshozás számára.  

A diplomás pályakövetés esetében tehát olyan statisztikai adatbázisok összekapcsolásáról van 

szó, amelyek a frissdiplomások felsőoktatási útját,valamint az őket  érintő munkaerő-piaci 

eseményeket is regisztrálják. Az integrációs eljárás során az alábbi államigazgatási adatbázisok 

összekapcsolását végeztük el:  

- Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) 

- Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) 

- Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 

- Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH) 

 

1.2. Az eljárás lépései 

Összefoglalva ez eljárást, az adatintegráció alapját a FIR képezte, amelyből kiemeltük a 2009-ben 

végzettek tanulmányi és szocio-demográfiai adatait, s egy egységes, ám anonim kódolással 

egyéni szinten ezen adatsorokat bővítettük a további három adatbázisban található egyénre 

vonatkozó adatokkal. Mindez egy olyan soklépcsős eljárást igényelt, amelynek megvalósításához 

a Neumann Nonprofit Kft. bevonása elengedhetetlen volt. Az eljárás fő technikai lépései az 

alábbiak voltak:  

 A Neumann Nonprofit Kft. a FIR rendelkezésére bocsátott egy ún. kapcsolati kód-képző 

algoritmust („hash-algoritmust”), amely minden rekordot bizonyos - megfelelően 

előkészített - „bemeneti adatokból” egy 24 karakteres lánccal („hash-azonosítóval”) lát 

el.
1
 

  

                                                 
1 Az algoritmus - kialakításának köszönhetően - visszafejthetetlen, a jogszabályi előírásoknak és az alkalmazott technológiai 

megoldásoknak (beépített véletlenszám-generátor stb.) köszönhetően csak egy adatintegrációs célú projekt lebonyolításához 

használható fel. 
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 A FIR-ből a vonatkozó definíciók alapján leválogatásra kerültek a végzett hallgatók 

kapcsolati kód képzéséhez felhasználandó adatai, és a tanulmányi és egyéb kiegészítő 

adatok. 

 A FIR-ből leválogatott adatbázis rekordjai kiegészítésre kerültek a Neumann Nonprofit 

Kft. által átadott algoritmus segítségével képzett kapcsolati kóddal, majd ezután a 

személyes azonosításra alkalmas adatok törlésre kerültek. Mindezek után az adatbázisról 

készült egy másolat, mely kizárólag a kapcsolati kódot és a végzés dátumát tartalmazta. 

Ez a fájl – a továbbiakban „minta” képezi az adatintegráció alapját. 

 Az így létrejött mintát és a mintaképzéshez felhasznált algoritmust a Neumann Nonprofit 

Kft. adta át a három közreműködő adatszolgáltatónak, akik a kapott algoritmus 

segítségével az előkészítő fázis során egyeztetett adatkör bevonásával kapcsolati kóddal 

látták el az adatbázisukban található rekordokat, majd a kapott minta alapján leválogatták 

az átadandó adatok körét. Az így kapott adatbázist (szintén csak hash-azonosítóval 

ellátva) adatintegráció céljából visszaküldték a Neumann Nonprofit Kft-nek. 

 A Neumann Nonprofit Kft. a különböző adatszolgáltatóktól kapott adatokat a kapcsolati 

kód segítségével összekapcsolta oly módon, hogy ugyanazon személyekhez tartozó 

halmozódó adatokat (pl. több jogcímen, ugyanarra az időpontra tett járulékbevallás) külön 

táblában adta át, valamilyen, adatvédelmi szempontból megfelelő (semleges) belső 

azonosító használatával.
2
 

 A Neumann Nonprofit Kft. az összekapcsolt adatokat tartalmazó adatbázisból 

végérvényesen törölte a kapcsolati kódokat tartalmazó mezőket, majd ellenőrizte a 

létrejött adatbázis jogszabályoknak való megfelelését, s ezután adta át az adatbázist az 

adatkérő Educatio Nonprofit Kft.-nek ellenőrzésre. 

 A végleges adatbázist a Neumann Kft. a törvényi rendelkezéseknek megfelelően egy 

adathordozón közadattárba helyezte, biztosítva a hozzáférést – az adatintegráció 

adatbázisa ezáltal tehát bárki számára rendelkezésre áll. 

A teljes folyamatot az alábbi ábra szemlélteti: 

 
                                                 

2
 Megjegyzés: Az adatintegráció során létrejövő adatbázis különböző mennyiségű információt tartalmaz majd az egyes 

egyénekre vonatkozóan, így nincs mód arra, hogy az „egy személy – egy sor” elvet kövessük. Több adatforrás esetében 

(APEH, OEP) segédtáblák alkalmazására lesz szükség. 

 

FIR 

(minta, 

tanulmányi adatok) 

APEH 

(járulékbevallási 

adatok) 

OEP 

(biztosítottak 

adatai) 

FSZH 

(munkaerő-piaci 

adatok) 

 
Neumann Kft. 

(adatintegráció) 

algoritmus 

minta, tanulm. 

adatok. 

integr. adatok 

algoritmus 

minta 

adatok 

adatok 

adatok 

algoritmus 

minta 

algoritmus 

minta 
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1.3. A szakpolitikai felhasználás lehetőségei 

 

Az államigazgatási adatbázisok integrációjára tett törekvések az adat alapú döntéshozás 

igényének erősödésével váltak egyre gyakoribbá, felismerve a már meglévő statisztikai adatok 

felhasználásának, összekapcsolásának lehetőségeit. Ezzel az eljárással komoly kutatási költség-

ráfordítások nélkül, a már meglévő adatvagyon aknázható ki elsősorban ágazati döntéshozói, 

vagy vezetői információs rendszerek számára. Nyilvánvaló, hogy az adatintegráció lehetőségei 

társadalomkutatási szempontból sem elhanyagolgatóak, ám ehhez is – akár a szakpolitikai 

felhasználáshoz – a rendszer pontosítására, definiáltabb és bejáratottabb működtetésére, 

lényegében a program egyfajta folytonosságának és fejlesztésének biztosítására van szükség. 

Az már az integrált adatbázis első verziójából is jól látszik, hogy a beemelt, összekapcsolt 

adattartalmak elemzése több szinten és témában válhat hasznossá a szakpolitikai felhasználás 

számára.  

Egy ilyen rendszer:  

 ciklikus és összevethető statisztikai információkat adhat a végzettek munkaerő-piaci 

helyzetének alakulásáról (munkahelyi státusz, jövedelem, munkáltató jellege, 

munkanélküliség, továbbtanulás) akár felsőoktatási intézményi, akár szakos, képzési 

területi vagy egyéb bontásokban 

 az ismételt adatgyűjtések révén információt nyújthat felsőoktatás-kapacitási döntésekhez 

(támogatott képzések, szakok, keretszámok megállapításához, diplomás munkaerő-piaci 

prognózisok készítéséhez) 

 tájékoztatást adhat a felvételizők és a társadalom más csoportjai számára az egyes 

diplomák (képzések és intézmények) munkaerő-piaci beválásáról, a valós elhelyezkedési 

lehetőségekről 

 munkaerő-piaci paraméterek mentén teszi összevethetővé a felsőoktatási intézményeket 

 lehetővé teheti az állami támogató eszközök (START kártya, szociális támogatásban 

részesültek, hátrányos helyzetűek felvételi kedvezményei, munkanélkülieknek szóló 

támogatások) hatásvizsgálatát, valamint a diplomával rendelkező speciális társadalmi 

csoportok életútjának vizsgálatát 

 alkalmas lehet modellszámításokra a képzési költségek és diplomások által befizetett 

adók alapján 

 összevethető adataival validálhatja az intézményi pályakövetési adatgyűjtések eredményeit 

 

Mindezen adatok összekapcsolt struktúrában korábban nem álltak rendelkezésre. Egy integrált 

adatbázisból a végzettek közel 100%-áról készíthetőek statisztikai összesítések, végezhetők 

elemzések.  

Az államigazgatási adatintegráció távlati sikerességének kritikus pontja a lekérdezés 

tartalmi és technikai hátterének további fejlesztése és az adatgyűjtési eljárás ciklikus 

ismétlődése.  
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1.4. Társadalomtudományi kutatási lehetőségek  

 

Szakpolitikai relevanciája mellett az államigazgatási adatbázisok integrációja a frissdiplomás 

kibocsátás kutatási programja számára is olyan új vizsgálati lehetőségeket nyújt, amelyek nagyon 

fontos kiegészítői lehetnek a megkeresésen alapuló, tehát egy redukált populáció adatait 

tartalmazó diplomás pályakövetési kutatási adatbázisoknak.  

Az integrált adatbázis a frissdiplomás kibocsátás kutatásának alábbi aspektusaiban lehet 

különösen fontos adatforrás:  

 

 Lehetővé tehet olyan pályakövetés-módszertani kutatásokat, amelyek révén feltárhatók 

a megkeresésen alapuló adatfelvételek válaszadási tendenciái.   

 Fontos adatokat biztosít a felsőoktatás kibocsátáson alapuló vizsgálatához, intézményi 

és végzett-tipológiák megalkotásához. 

 Segítheti a munkaerő-piaci sikeresség/elhelyezkedés képzési háttértényezőinek feltárását 

(Növeli-e a siker esélyét a több diploma? Kik térnek vissza a felsőoktatásba? Milyen 

mértékű és kikre jellemző a BA-MA átmenet?) 

 Objektív mutatók alapján válik vizsgálhatóvá a felsőfokú képzések vertikális és 

horizontális munkaerő-piaci illeszkedése (Milyen diplomásokat vesznek fel az egyes 

nagyobb szakmák? Diplomát igénylő állásokat töltenek-e be a diplomások? Kik válnak 

pályaelhagyóvá? Milyen irányúak a kitérési utak?) 

 Lehetővé teszi a kilépési időszak, a tanulás-munka átmenet dinamikájának és 

jellemzőinek vizsgálatát. 

 A nagy elemszám révén lehetőséget nyújt atipikus végzett-csoportok (pl. idősebbek, 

nők, kistelepülésekről származók, stb.) munkaerő-piaci kilépési mintáinak vizsgálatára, 

célzott adatfelvétel nélkül, biztosítva az összevethetőséget a teljes populáció adataival.   

 Feltárhatóvá válnak a frissdiplomás munkaerő-piaci életutak, stratégiák 

(gyermekvállalás, részidős foglalkoztatás, mellékállások, továbbtanulás) 

 Részletesen elemezhetővé válnak nemcsak az egyes végzettségek munkaerő-piaci 

profiljai, hanem megfordítva: az egyes konkrét munkakörök képzési profiljai is. 

 Az adatintegráció ciklikussá tételével dinamikus vizsgálatra, képzési és munkaerő-piaci 

tendenciák feltárása nyílik lehetőség.   
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II. Az adatintegráció módszertani összegzése 

 

2.1. FIR adatok kezelése 

 

Az államigazgatási adatok elemi összekapcsolásának egyik első hazai megvalósítása során a 

Diplomás Pályakövetési Rendszer keretein belül a 2009-ben végzett frissdiplomások adatainak 

integrálására került sor.  

Az adatbázisban alkalmazott idő-kritérium a FIR esetében a 2009-es évben szerzett végzettségek 

összessége, míg a munkaügyi adatbázisok esetében a 2010. március 31-én lezárt aktuális státusz. 

Így adhatjuk azt a definíciót, hogy az integrált adatbázis a 2009-ben felsőoktatásban végzettek 

teljes körének foglalkoztatási státuszát a 2010. március 31-i állapotig rögzíti.  

Az adatbázis alapját a Felsőoktatási Információs Rendszer adatai adták, amelyből a szűrés a 

2009-es évben lezárt képzésként rögzített jogviszonyokra vonatkozott. Tekintve, hogy lezárt 

képzésként a FIR számos kategóriát megnevez, az integrált adatbázisban ezekből két jogcímet: a 

jogviszony megszűnését és a tanulmányok befejezését tekintettük a végzettség-szerzésre 

vonatkozó paraméternek. Az adatbázis alapsokasága eszerint 49403 fő. A FIR-ből kiemelt adatok 

kizárólag az alábbi képzési formákon szerzett diplomákra vonatkoznak: hagyományos főiskolai 

és egyetemi képzés, egységes és osztatlan képzés, Master (MA/MSc) és Bachelor (BA/BSc) 

képzések.  

A 2009-ben végzettek megoszlása eszerint a következő: 

1. ábra  

Végzettek képzési szint szerinti megoszlása (FIR) 

N=49403 

 
  

Alapképzés 
(BA/BSc); 15459; 

31% 

Egységes, 
osztatlan képzés 
(osztatlan); 659; 

1% 

Egyetemi képzés; 
12313; 25% 

Főiskolai képzés; 
20778; 42% 

Mesterképzés 
(MA/MSc); 194; 

1% 
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Ez a szám elvileg a 2009-ben végzettek teljes körét lefedi, ugyanakkor pontosabban fogalmazunk 

akkor, ha azt mondjuk: a FIR-ben regisztrált 2009-ben végzettek köre. A FIR adatbázisának 

gondozásakor ugyanis számolnunk kellett strukturális problémákkal és olykor intézmény-

specifikus adathiányokkal
3
 is, melyeket összevetésre szolgáló pontos háttér hiányában nem is 

tudunk tételesen feltárni. Épp e tények miatt az adatok közlésekor a részletesebb bontásoknál 

gyakran döntöttünk kizárólag a legnagyobb elemszámú kategóriák feltüntetése, avagy a kisebb 

elemszámú kategóriák elhagyása mellett.   

A FIR alapján a 2009-ben végzettek összességét kitevő nagyon jelentősnek tűnő majd ötvenezer 

fős elemszámot radikálisan csökkentették a többi adatbázis által kínált kapcsolódási pontok. 

Számokra lefordítva mindezt azt láthatjuk, hogy az (elvileg) teljes 2009-es végzett körnek 42 

százalékához az integrációs eljárás nem talált más adatbázisokban (APEH, OEP) kapcsolódási 

pontot. E több mint húszezer főnyi végzett munkaerő-piaci szempontból tehát nem látható.  

 

2. ábra  

A 2009-ben végzettek regisztrált munkaviszonyai a munkaügyi adatbázisokban 

(FIR/APEH/OEP) 

N=49403 

 

 
 

Ez az adathiány két okból adódhat: egyfelől a diploma megszerzése óta eltelt csekély időből, 

amely a felsőoktatásban maradtak, illetve a munkaerő-piacra még nem kilépettek, esetleg épp 

nem regisztrált állást keresők nagy arányából táplálkozik. Másfelől pedig adathiányból, az 

adminisztratív láthatóság hiányából
4
. E két tényező egymáshoz viszonyított nagyságrendjéről 

akkor kaphatunk képet, ha a munkaerő-piaci statisztikákban nem regisztrált 21 ezer főt további 

vizsgálatnak vetjük alá.  

                                                 
3
 Lényegi adathiányt tapasztaltunk az Óbudai Egyetem végzetteinek esetében, illetve részleges adathiánnyal jellemezhető a 

Semmelweis Egyetem adatállománya. Igen csekély, emiatt külön kategóriaként elemzésre nem alkalmas a mesterképzéseken 

végzettek száma.  
4
 Például azokból, akiknél az azonosító adatok összekapcsolása technikai okok miatt sikertelen volt.  

APEH és OEP 
regisztráció; 
14706; 30% 

APEH regisztráció; 
6201; 13% 

OEP regisztráció; 
7595; 15% 

Foglalkoztatott-
ként nem 

regisztrált; 20901; 
42% 
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Ez esetben azt látjuk, hogy e végzett-körön belül kb. 5500 fő, a munkaerő-piaci statisztikákban 

nem szereplők egynegyede továbbra is felsőoktatási tanulmányokat folytat – ők tehát feltehetően 

tanulmányaik miatt nem léptek ki a munkaerőpiacra. 

Ez alapján az adatintegráció során „elvesztett” végzettek száma mintegy 16 ezerre (a végzettek 

egyharmadára!) becsülhető. Róluk nem tudjuk, hogy technikai okok miatt, avagy a munkaerő-

piaci pozíció hiányában maradnak ki az APEH és OEP adatbázisokból.  

 

3. ábra  

A munkaerő-piaci regisztrációval nem rendelkező végzettek megoszlása (FIR/APEH/OEP) 

N=20901 

 

 
A végzettek körében a felsőoktatásból kilépettek majd kétharmadáról találunk munkaerő-piaci 

regisztrációt az adatbázisok valamelyikében. A felsőoktatásban maradtak körében ez az arány 

csekélyebb, alig 40 százalékos (a munkaerő-piaci adatok hiánya tehát az esetleges technikai 

problémák mellett bizonyosan adódik a tényleges munkavállalás hiányából is).  

 

4. ábra 

A felsőoktatásban maradás és a munkaerő-piaci tapasztalat kapcsolata (FIR/APEH/OEP) 

N=49403 

  

Felsőoktatásban 
regisztrált; 5534; 

26% 

Sem 
felsőoktatásban, 
sem APEH/OEP 
adatbázisban 

nem regisztrált ; 
15367; 74% 

61,8% 

39,7% 

38,2% 

60,3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Felsőoktatásban nem vesz részt 

Felsőoktatásban részt vesz 

Munkaerőpiacon részt vesz/vett Munkaerőpiacon nem regisztrált 
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Az aktív munkaerő-piaci regisztrációt – nyitott munkaviszonyt – úgyszintén jóval nagyobb 

arányban tapasztalhatjuk a nem továbbtanulók körében.  

 

5. ábra  

A felsőoktatásban maradás és az aktuális munkaerő-piaci részvétel (FIR/APEH/OEP) 

N=49403 

 

 
 

 

2.2. Munkaügyi statisztikai adatok kezelése 

 

Az integrált államigazgatási adatbázisok feldolgozása során az általános kutatási jelentés 

adattábláiban a FIR és az OEP, APEH adatállományának összekapcsolásából született 

eredmények közlésére törekszünk. Az FSZH összekapcsolt adatállományát a relatíve alacsony 

esetszámok miatt inkább célzott elemzéssel érdemes feltárni. A munkaügyi adatbázisokból 

származó adatok kezelése során az adatok prezentálását és értelmezését is befolyásoló több 

adatkezelési döntést kellett meghoznunk:  

 A regisztrált jogviszonyok redukálása: A FIR alapján a 2009-ben végzettek teljes 

köréhez az APEH és OEP adatbázisaiból a 2010. március 31-én a rendszerben 

rögzített összes jogviszony adatai kapcsolódtak, amelyből az OEP adatbázis a 

nyitott és már lezárt jogviszonyokat, jogcímeket sem különíti el egymástól. Ez 

praktikusan azt jelenti, hogy egyes végzettekhez akár 20-30 OEP adatsor tartozott
5.
 

Kutatói döntés volt, hogy ezen adatsorok közül melyet, avagy melyek csoportját 

tekintjük mérvadónak az aktuális munkaerő-piaci státusz mérésekor. A válogatás 

során egységes elveket követve, kézi tisztítást alkalmazva jártunk el. Az APEH 

adatok esetében a bruttó havi bérjövedelem alapján szűrtünk úgy, hogy alapesetben 

egyénenként kettő, a legmagasabb összegeket tartalmazó státusz maradjon. 

(Amennyiben a jövedelmek mindegyike meghaladta a 30 ezer forintot, további egy 

státuszt hagytunk meg az adatbázisban). Az OEP adatok esetében maximum négy 

                                                 
5
 Tipikus példa erre a havonta megújított jogviszonyok esete, amely évente 12 teljes adatsort produkált.  

51,70% 

29,50% 

48,30% 

70,50% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Felsőoktatásban nem vesz részt 

Felsőoktatásban részt vesz 

Aktuális munkaviszony Nincs aktuális munkaviszony 
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státuszt tartottunk meg, amelyeket mind a nyitott, mind a zárt jogviszonyok közül 

választottunk ki. Minden egyén esetében meghagytuk a leghosszabb időtartamú, 

valamint az első regisztrált munkaviszony adatait (akár lezárt, akár aktuális 

adatokról volt szó). Külön szelekciót alkalmaztunk a nyitott státuszokra, amelyek 

esetében a státusz hossza mellett az egyéb információk rendelkezésre állása alapján 

döntöttünk (több aktuális munkaviszony esetén mérlegelésnél igyekezve a FEOR-

TEÁOR kódok minél nagyobb sokféleségét biztosítani).  

 A nyitott jogviszonyok kiszűrése: A munkaügyi adatbázisok adattartalma a 2010. 

márciusi állapotig rögzített összes vonatkozó adatot tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy 

az adatbázisban mind a már lezárt, mind a még nyitott, aktuális jogviszonyok adatai 

szerepelnek, a státusz paraméterezése nélkül. A feldolgozás első szakaszában a 

nyitott és lezárt munkaerő-piaci státuszok elkülönítését elvégeztük, így a kutatási 

jelentés során a feldolgozás kizárólag a végzettek (2011. március 31-én) nyitott 

munkaviszonyaira vonatkozik, ezt (illetve ennek a fentiek alapján redukált adatait) 

tekintjük aktuális munkaerő-piaci helyzetnek.    

 A jövedelmi adatok kezelése: Az integrált adatbázis adatainak általános 

feldolgozása során a jövedelem változóját igen gyakran alkalmazzuk a munkaerő-

piaci státusz egyik jelzőjeként. A jövedelmi adatok az APEH nyilvántartásából 

származnak. A feldolgozás során itt is egy egyedi definiált szelekciót kellett 

alkalmaznunk, hiszen egy-egy személyhez több típusú jövedelem is tartozhatott
6
. A 

feldolgozás során az APEH által rögzített (a fentiek alapján szelektált) nyitott 

jogviszonyokból származó jövedelmek összegét tekintettük az aktuális havi bruttó 

bérből származó összjövedelemnek, az elemzésben következetesen ezt az adatsort 

alkalmazzuk.  

 

Az államigazgatási adatok integrációjában rejlő, a fentiekben már felvázolt elemzési és kutatási 

lehetőségekre egyfajta távlati célként tekinthetünk, amely a program folyamatos működése, az 

integrációs folyamat fejlődése révén válik elérhetővé. Fontos azonban a már megvalósult 

program-elemek értékelése, az első adatintegráció során létrejött adattartalmak minőségének 

feltárása is. Az adatintegrációs program kezdeti ciklusában létrejött, unikálisnak tekinthető 

adatbázis feldolgozásának módszertani és elemzési szakaszában ugyanis meglehetősen pontosan 

körvonalazódtak azok a korlátok és lehetőségek, amelyek egyrészt behatárolják a 2010-es 

adatbázis adattartalmának értelmezhetőségét, másrészt nagyon fontos iránymutatók lehetnek az 

adatintegráció következő szakaszaiban. A feldolgozás során gyűlt tapasztalatokat (melyekből 

egyébként a következő ciklusok módszertani előkészítése is kinőhet) az erősségek-gyengeségek 

tengely mentén rendszereztük. 

  

                                                 
6
 Az APEH-adatok az összevont adóalapba tartozó jövedelmek összegét és az összevont adóalapba tartozó bérnek minősülő 

jövedelmek összegét egyaránt tartalmazzák.  
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2.3. Erősségek 

 Teljeskörűség: Az adatok elvi teljes körűsége miatt nem merül fel a 

reprezentativitás problémája, az integrált adatbázis kiküszöböli a pályakövetési 

kutatások fő problémáját, a válaszadás/válaszmegtagadásból esetleges torzító 

hatását.  

 Nagyságrend: A nagy elemszám egyfelől növeli az eredmények megbízhatóságát, 

másfelől magas szintű statisztikai elemzésekre ad lehetőséget.  

 Részletesség: a nagy adatszám az elvileg teljes lefedettséggel (egyenlő bekerülési 

esélyekkel) kombinálva lehetővé teszi speciális, atipikus élethelyzetek és kis 

képzési, munkavállalói csoportok elemzését  

 Objektív kategorizáció: Az olyan besorolási kérdéseknél, mint a munkáltató 

ágazata, vagy a munkaviszony, a foglalkozás a hivatalos kategorizációval 

dolgozhatunk. Ezek a besorolások a kutatási adatfelvételeknél nehezen működnek, 

az önbesorolás gyakorta szubjektív, esetleges.  

 Adatminőség: Az állami adatbázisokba történő adatszolgáltatás kötelező és 

szankciókhoz kötött jellege révén a hivatalosan rögzített jövedelmi szinttel, vagy 

foglalkoztatási körülményekkel dolgozhatunk. Míg a személyes adatfelvételek 

esetén a szubjektív megítélés mércéje eltérő lehet, az államigazgatási adatbázisok 

keretfeltételei jóllehet nem torzítás-mentesek, de stabilak és egységesek.   

 

2.4. Gyengeségek 

 Statisztikai hiányok: Számos esetben az adatbázisok, illetve az adatkérés 

természetéből adódóan egyes csoportok nem jelennek meg az adatbázisban. Az 

adatkérés rögzített időpontja például a foglalkoztatottak, rendszeres havi 

jövedelemmel rendelkezők körét teszi láthatóvá, ám épp a vállalkozók státuszáról és 

jövedelméről szóló adatok hiányosak, az eltérő ciklusosság következtében. 

Ugyancsak kritikus e szempontból a végzettek elhelyezkedésére vonatkozó 

regionális adatok hiánya, hiszen ez a szempont a rögzített munkaügyi adatokból 

nem vizsgálható biztonsággal
7
. 

 Nem paraméterezhető hiányok: A személyeket érintő adathiány esetében a 

nagyságrend jelentős volta miatt a fő problémát nem is a rendelkezésre álló adatok 

mennyisége okozza, hanem az a tény, hogy az adathiányok okai a statisztikai 

nyilvántartás nem ismert jellegéből adódnak, ezáltal az értelmezés során ezekkel 

nem is kalkulálhatunk.  

 Rögzített kategóriák: A statisztikai (nyilvántartást szolgáló) és a 

társadalomtudományi (elemzési célú) kategorizáció épp a különböző elvárások miatt 

gyakran tér el egymástól. Az elemzésnek ugyanakkor gyakran nehézséget okoz nem 

célzottan a számára kialakított, más természetű adatstruktúrák alkalmazása. Egyes 

esetekben a statisztikai kategorizáció túlságosan részletező, máskor a kutatás 

számára diszfunkcionális összevonásokat tartalmaz.  

                                                 
7
 Egyrészt azért, mert az OEP nyilvántartásban a munkáltató székhelye VAGY telephelye szerepel, a kettő közötti különbségtétel 

nélkül. Másrészt azért, mert a FIR estében az egykori hallgatók állandó lakhelye nem fedi le a mobilitást alapvetően jelző 

tartózkodási helyet.  
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 Egyedi szűrések esetlegessége: Tekintve, hogy a statisztikai kategorizációt az 

elemzés számára felhasználhatóvá kell tenni, e munka számos kutatói döntés 

meghozatalát feltételezi. Mindezen egyedi döntések azonban – még ha pontosan 

rögzítettek is némileg viszonylagossá teszik az adatok értelmezését, hiszen egy más 

elven nyugvó feldolgozás más eredményekhez vezethet.   

 Nem megfelelő időtáv: A frissdiplomások munkaerő-piaci helyzetének 

megragadásában a diplomázás utáni első év túl rövid időtávnak bizonyult (különös 

tekintettel arra, hogy az adatszolgáltatás idején, 2010. március 31-én a végzettek 

jelentős része még csak pár hónapja fejezte be tanulmányait). Egy tágabb időbeni 

vizsgálat (végzés után 3 évvel) már kristályosodottabb helyzetet mutathatna, s talán 

csökkentené a nyilvántartásokban nem szereplők magas arányát is.  

 Szubjektív válaszok hiánya: Nyilvánvaló, hogy a statisztikai adatokon végzett 

elemzések egyfajta hivatalosan nyilvántartott, objektív képet adhatnak csupán a 

frissdiplomásokról, amely nem egészül ki a vélekedések, értékelések, motivációk 

olyan kombinációival, amelyek az objektív mutatókat egyedi mintázatokba 

rendezheti, értelmezésüket segítheti.  

 Strukturális háttérváltozók hiánya: A már meglévő statisztikai adatbázisok 

feldolgozása során nem csupán a hiányzó munkaerő-piaci adatokkal, hanem az 

értelmezést segítő alapvető háttér-változók hiányával is szembesülünk. Így például a 

statisztikai nyilvántartásoknak alapvetően nem célja a szocio-demográfiai háttér 

megragadása, amely azonban a társadalomtudományi elemzés számára lényegi 

változókat nyújthatna.  

 Adatmennyiség: A túlzott mértékben felaprózott adatállományok összekapcsolása 

magában rejti az összevonási hibák esélyét, akár értelmezési, akár technikai 

okokból. Érdemes lehet az integráció során egy kevesebb, ám jobban definiált 

változókészlet mellett dönteni, vagy aladatbázisok létrehozására törekedni.  
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III.  Az adatintegráció eredményei 

 

A fentiekben összegzett módszertani és strukturális sajátosságok és korlátok figyelembe vételével 

az integrált államigazgatási adatbázis eredményeit olyan összegző táblákban tüntetjük fel, 

amelyek adatainak megbízhatóságára a számosság miatt támaszkodhatunk. A populáció teljes 

megoszlására vonatkozó tábláinkban törekedtünk kevés kategória alkalmazására, míg a 

sorrendiségre épülő ábrák rendszerint az alapsokaság legnagyobb elemszámmal jellemezhető 

szegmensét tartalmazzák. Az eredmények közlésében, az ábrák alcímében e szelekciós 

döntéseket rendre ismertetjük. A bemutatott táblák alcímei ugyancsak tartalmazzák a felhasznált 

adatforrások nevét. A válaszadási elemszámot a teljes populáció vizsgálata esetén alcímként, 

sorrendiségen alapuló kiemelés esetén a kategóriák megnevezése mellett zárójelben tüntetjük fel.  

Az eredmények közlésében a felsőoktatási tanulmányi háttér feltárása után a munkaerő-piaci 

strukturális adatok, majd a jövedelemi adatok közlését végezzük el.  

 

 

3.1. A végzettek szocio-demográfiai jellemzői 

 

A 2009-es felsőoktatási kibocsátást 63 százalékos női többség jellemzi.  

 

6. ábra 

A végzettek megoszlása nemek szerint (FIR) 

N=49343 

 

 
 

A magyarországi állandó lakcímmel rendelkezők között egyötödös a főváros és ugyanennyi a 

községek aránya, melyet alig halad meg a megyeszékhelyek gyakorisága. A végzettek 

egyharmadának állandó lakcíme egyéb városokhoz kötődik.  

  

Férfi; 18215; 
37% 

Nő; 31128;  
63% 
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7. ábra 

A magyarországi állandó lakcímmel rendelkező végzettek településtípus szerinti megoszlása 

(FIR) 

N=48270 

 

 
 

A FIR adatai a nem magyar állampolgárságú végzettek mindössze 5 százalékos arányát mutatják. 

Ez az arány az orvos- és egészségtudományi, illetve a hitéleti képzési területeken haladja meg 

jelentősen az átlagot. Az utóbbi esetben azonban, szemben az orvos- és egészségtudományi 

képzéssel, lényegében kizárólag a szomszédos országokból fogadott hallgatókról van szó.  

 

8. ábra 

A végzettek megoszlása a születési ország szerint (FIR) 

N=49398 

 

 
 

  

Fővárosi kerület; 
9579; 20% 

Megyeszékhely, 
megyei jogú 

város; 10644; 
22% Megyei jogú 

város; 1371; 3% 

Város; 15663; 
32% 

Nagyközség; 
1784; 4% 

Község; 9229; 
19% 

Magyarország; 
47000; 95% 

Szomszédos 
ország; 1976; 

4% 

Egyéb EU 
tagállam; 132; 

0% 

Egyéb ország; 
290; 1% 



18 

 

9. ábra 

A magyar állampolgársággal nem rendelkező végzettek aránya az egyes képzési területeken 

(FIR) 

N=49403 

 

 
 

 

A 2009-ben végzettek körében a legjelentősebb korcsoport a végzettségkor 24-26 év közöttieké. 

A legidősebb, 35 év feletti végzettek aránya 12 százalékos. A legfiatalabb végzettek a BA/BSc 

képzésekről, a legidősebbek az egységes és osztatlan, valamint a hagyományos egyetemi 

képzésekről kerülnek ki.  

 

10. ábra 

Életkor a végzettség megszerzésekor (FIR) 

N=49402 
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11. ábra  

Életkori megoszlás a végzettség megszerzésekor az egyes képzési szinteken (FIR) 

N=49402 

 

 
 

 

3.2. A végzettek képzési jellemzői 

 

A FIR-be bejelentett adatok alapján a három legnagyobb kibocsátású hazai felsőoktatási 

intézmény mindegyike tudományegyetem, amelyek összességében a végzettek majd 30 

százalékát adják.  

 

1. táblázat 

A 25 legnagyobb kibocsátású felsőoktatási intézmény, 2009 (FIR) 

 
Intézmény neve Végzettek száma Végzettek aránya 

(%) 

Szegedi Tudományegyetem 5285 10,7 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 5264 10,7 

Pécsi Tudományegyetem 4209 8,5 

Szent István Egyetem 4034 8,2 

Pannon Egyetem 3057 6,2 

Debreceni Egyetem 2813 5,7 

Károly Róbert Főiskola 2388 4,8 

Nyugat-magyarországi Egyetem 2302 4,7 

Széchenyi István Egyetem 2251 4,6 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1891 3,8 

Budapesti Corvinus Egyetem 1809 3,7 
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Intézmény neve Végzettek száma Végzettek aránya 
(%) 

Budapesti Gazdasági Főiskola 1641 3,3 

Gábor Dénes Főiskola 1205 2,4 

Eszterházy Károly Főiskola 1131 2,3 

Szolnoki Főiskola 865 1,8 

Kecskeméti Főiskola 795 1,6 

Dunaújvárosi Főiskola 793 1,6 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem 783 1,6 

Kodolányi János Főiskola 780 1,6 

Nyíregyházi Főiskola 695 1,4 

Károli Gáspár Református Egyetem 645 1,3 

Kaposvári Egyetem 570 1,2 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 560 1,1 

Zsigmond Király Főiskola 534 1,1 

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 503 1,0 

 

Ugyancsak a FIR-be feltöltött intézményi adatok alapján a felsőoktatási képzések közül 2009-ben 

a hagyományos főiskolai gazdálkodási szakról kerültek ki legtöbben. A felsőoktatási képzési 

területek között is a gazdaságtudományok a legjelentősebb volumenű.  

 

2. táblázat 

Végzettek száma a 25 legnagyobb kibocsátású képzésen, 2009 (FIR) 

A képzés neve Végzettek száma Végzettek aránya 
(%) 

gazdálkodási (főiskolai) 1672 4,0 

jogász (egyetemi) 1240 2,9 

andragógia 1163 2,8 

tanító (főiskolai) 1101 2,6 

idegenforgalmi és szálloda (főiskolai) 1069 2,5 

műszaki informatikai (főiskolai) 968 2,3 

szociálpedagógus (főiskolai) 916 2,2 

általános szociális munkás (főiskolai) 861 2,0 

kommunikáció (főiskolai) 838 2,0 

gazdálkodási (egyetemi) 829 2,0 

kommunikáció és médiatudomány 805 1,9 

gazdálkodási és menedzsment 733 1,7 

humán erőforrás menedzser (főiskolai) 703 1,7 

mérnök informatikus 639 1,5 

közgazdász-gazdálkodási (egyetemi) 637 1,5 

általános közgazdasági (főiskolai) 533 1,3 

óvodapedagógus 532 1,3 

kereskedelmi (főiskolai) 511 1,2 

gépészmérnöki 506 1,2 

turizmus-vendéglátás 496 1,2 

angol nyelv és irodalom (egyetemi) 483 1,1 

művelődésszervező (főiskolai) 475 1,1 
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A képzés neve Végzettek száma Végzettek aránya 
(%) 

pénzügy és számvitel 463 1,1 

magyar nyelv és irodalom (egyetemi) 451 1,1 

műszaki menedzser (főiskolai) 443 1,0 
 

 

3. táblázat 

Végzettek képzési területi megoszlása, 2009 (FIR) 

 
Képzési terület Végzettek száma Végzettek aránya (%) 

agrár képzési terület 2869 5,8 

bölcsészettudomány képzési terület 8763 17,7 

gazdaságtudományok képzési terület 12419 25,1 

hitéleti 481 1,0 

informatika képzési terület 3050 6,2 

jogi és igazgatási képzési terület 2825 5,7 

műszaki képzési terület 4862 9,8 

művészet képzési terület 981 2,0 

nemzetvédelmi és katonai képzési terület 207 0,4 

orvos- és egészségtudomány képzési terület 1926 3,9 

pedagógusképzés képzési terület 3862 7,8 

sporttudomány képzési terület 845 1,7 

társadalomtudomány képzési terület 3785 7,7 

természettudomány képzési terület 2525 5,1 
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Szakpáron tanult és végzett ugyanabban az évben a végzettek 8 százaléka. Ők alapvetően a 

bölcsészettudományi és természettudományi képzési területekről kerültek ki. A 2009-ben 

végzettek egy része továbbra is felsőoktatási hallgató marad más szakon, más képzési szinten. Ez 

a végzettek 18,6 százalékát jellemzi. Közülük főleg a természettudományi, bölcsészettudományi, 

társadalomtudományi végzettségűek tanulnak továbbra is az átlagnál nagyobb arányban.  

 

12. ábra 

A felsőoktatásban maradók aránya a végzettség szerinti képzési területeken (FIR) 

N=49403 
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A végzettek több, mint 18 százaléka maradt tehát a felsőoktatás hallgatója a 2009-es végzettsége 

után is. Ez a több, mint 9 ezer fő elsősorban a bölcsészettudományi és gazdaságtudományi 

képzési területek felé irányul, a képzési szintek közül pedig a mesterképzés dominál.  

 

4. táblázat 

A felsőoktatásban maradók megoszlása az aktuális tanulmányok képzési területe alapján 

(FIR) 

A felsőoktatásban maradtak körében, N=9176 

 
Képzési terület Esetszám Százalék 

agrár képzési terület 429 4,7 

bölcsészettudomány képzési terület 1663 18,1 

gazdaságtudományok képzési terület 2304 25,1 

hitéleti képzések 119 1,3 

informatika képzési terület 402 4,4 

jogi és igazgatási képzési terület 555 6,0 

műszaki képzési terület 947 10,3 

művészet képzési terület 101 1,1 

művészetközvetítés képzési terület 15 0,2 

nemzetvédelmi és katonai képzési terület 30 0,3 

orvos- és egészségtudomány képzési terület 112 1,2 

pedagógusképzés képzési terület 863 9,4 

sporttudomány képzési terület 64 0,7 

társadalomtudomány képzési terület 876 9,5 

természettudomány képzési terület 696 7,6 

 

13. ábra 

A felsőoktatásban maradók megoszlása az aktuális tanulmányok képzési szintje alapján 

(FIR) 

A felsőoktatásban maradtak körében, N=9176 
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3.3. Átmenet a mesterképzésre 

 

A 2009-ben végzett 49 ezer főből 4705 főt (mintegy tíz százalékot) találunk a végzettség után 

közvetlenül a felsőoktatás mesterképzésein. A vizsgált végzett-évfolyamokból mesterképzésekre 

átlépettek egyharmada a hallgatói státusza mellett a munkaerőpiacon is részt vesz, kétharmadukat 

hallgatói státuszban találjuk (sem az OEP-nél, sem az APEH-nél nincs munkaerő-piaci 

részvételre utaló regisztrációja). A 2009-ben végzettek közül a mesterképzésre átlépettek 

leginkább (77%-ban) alapképzésben szerzett diplomával rendelkeznek. Úgy tűnik, hogy a 

hagyományos főiskolai diplomások is fontos táplálói a mesterképzéseknek, arányuk 21 százalék.  

 

14. ábra 

A 2009-ben végzett, jelenleg mesterképzéseken tanulók korábbi végzettsége (FIR) 

N=4705 

 

 
 

A vizsgált végzett évfolyamból a mesterképzésben résztvevők legnagyobb gyakorisággal 

bölcsészet- (29%) illetve társadalomtudományi (24%) képzési területen szerezték előző 

diplomájukat. Átlag feletti a természet- (13,5%) és társadalomtudományi (11,5%) diplomások 

aránya is. A mesterképzésbe belépőket adó szakok közül a legnagyobb létszámú az átlépés a 

magyar, gazdálkodási és menedzsment, történelem és pszichológia szakok végzettjei esetében.  

 

5. táblázat 

A 2009-ben végzett, jelenleg mesterképzéseken tanulók 15 legnagyobb létszámú elvégzett 

szakja (FIR) 

 
Elvégzett képzés neve Esetszám Arány (%) 

magyar 204 4,3 

gazdálkodási és menedzsment 200 4,3 

történelem 200 4,3 

pszichológia 199 4,2 

biológia 170 3,6 
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Elvégzett képzés neve Esetszám Arány (%) 

kommunikáció és médiatudomány 170 3,6 

földrajz 133 2,8 

szabad bölcsészet 133 2,8 

andragógia 126 2,7 

pénzügy és számvitel 99 2,1 

nemzetközi tanulmányok 95 2,0 

anglisztika 91 1,9 

társadalmi tanulmányok 83 1,8 

földtudományi 81 1,7 

idegenforgalmi és szálloda (főiskolai) 79 1,7 

 

A FIR-be bejelentett intézményi adatok szerint a közülük jelenleg mesterképzéseken tanulók 

nagy része ugyancsak a bölcsészet- és gazdaságtudományi képzéseket választotta, ám itt némileg 

a gazdaságtudományi mesterképzések vannak túlsúlyban. A 2009-ben végzettek körében a 

mesterképzésben résztvevők legnépszerűbb képzései a FIR adatok alapján a vezetés és szervezés, 

a pszichológia, illetve a marketing MA/MSc programok.  

 

6. táblázat 

A 2009-ben végzett, jelenleg mesterképzéseken tanulók közül a 15 legnagyobb létszámot 

fogadó intézmény (FIR) 

 
Intézmény neve Esetszám Arányuk a 

mesterszakosok 
között (%) 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 1078 22,9 

Budapesti Corvinus Egyetem 667 14,2 

Szegedi Tudományegyetem 539 11,5 

Szent István Egyetem 324 6,9 

Debreceni Egyetem 291 6,2 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 289 6,1 

Pannon Egyetem 287 6,1 

Széchenyi István Egyetem 189 4,0 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem 160 3,4 

Nyugat-magyarországi Egyetem 137 2,9 

Budapesti Gazdasági Főiskola 135 2,9 

Károli Gáspár Református Egyetem 111 2,4 

Eszterházy Károly Főiskola 96 2,0 

Pécsi Tudományegyetem 94 2,0 

Károly Róbert Főiskola 83 1,8 
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7. táblázat 

A 2009-ben végzett, jelenleg mesterképzéseken tanulók 15 legnagyobb létszámú MA/MSc 

szakja (FIR) 

 

Mesterszak neve Esetszám Arányuk a 
mesterszakosok 

között (%) 

vezetés és szervezés 221 4,7 

pszichológia 193 4,1 

marketing 185 3,9 

kommunikáció és médiatudomány 170 3,6 

nemzetközi tanulmányok 143 3,0 

geográfus 135 2,9 

biológus 131 2,8 

pénzügy 131 2,8 

emberi erőforrás tanácsadó 128 2,7 

vállalkozásfejlesztés 126 2,7 

számvitel 108 2,3 

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 99 2,1 

történelem 96 2,0 

tanár - magyartanár 90 1,9 

regionális és környezeti gazdaságtan 68 1,4 

 

  



27 

 

3.4. Felsőfokú tanulmányok melletti munkaerő-piaci részvétel 

 

A továbbra is felsőoktatásban maradók között az egyes szakokon és képzési területeken végzett 

tanulmányok eltérő arányban járnak párhuzamos munkavállalással. Mindazonáltal a diplomázást 

követő felsőfokú tanulmányok alatti munkavégzés gyakorisága az adatok alapján átlagosan 

egyharmadosra tehető.  

 

15. ábra 

Munka mellett tanulók aránya a legnagyobb létszámú képzéseken (FIR/APEH/OEP) 

A nyitott munkaviszonnyal regisztrált végzettek aránya a felsőoktatásban maradókon belül szakos 

bontásban 
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16. ábra 

Munka mellett tanulók aránya az egyes képzési területeken (FIR/APEH/OEP) 

A nyitott munkaviszonnyal regisztrált végzettek aránya a felsőoktatásban maradókon belül 

képzési területi bontásban 
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17. ábra 

Munka mellett tanulók aránya az egyes képzési szinteken (FIR/APEH/OEP) 

A nyitott munkaviszonnyal regisztrált végzettek aránya a felsőoktatásban maradókon belül 

képzési szint szerinti bontásban 

N=9176 
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3.5. Jövedelmi megoszlások 

 

A jövedelmi megoszlások esetén minden esetben az APEH/OEP által nyitott munkaviszonyként 

regisztrált státuszokból származó havi bruttó bérnek minősülő jövedelmek összegét vettük alapul. 

Az összjövedelmi átlagok mellett az értékek szórását is feltüntetjük.  

 

18. ábra 

A 2009-ben végzettek havi bruttó bérből származó átlagjövedelme a nyitott 

munkaviszonnyal rendelkezők körében felsőoktatási részvétel szerint (FIR/APEH) 

N=16836 

 

 
 

19. ábra 

A 2009-ben végzettek havi bruttó bérből származó átlagjövedelme a nyitott 

munkaviszonnyal rendelkezők körében nemek szerint (FIR/APEH) 

N=16836 
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20. ábra 

A 2009-ben végzettek havi bruttó bérből származó átlagjövedelme a nyitott 

munkaviszonnyal rendelkezők körében a 20 legnagyobb munkaerő-piaci kibocsátású 

intézményben (FIR/APEH/OEP)* 

 

 
 

 

*Az Óbudai Egyetem adatai hiányosak, Semmelweis Egyetem esetében jelentős az adathiány. 
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21. ábra 

A 2009-ben végzettek havi bruttó bérből származó átlagjövedelme (Ft) a nyitott 

munkaviszonnyal rendelkezők körében képzési területek szerint (FIR/APEH/OEP)* 

N=16836 

 

 
*Az Óbudai Egyetem adatai hiányosak, Semmelweis Egyetem esetében jelentős az adathiány. 
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22. ábra 

A 2009-ben végzettek havi bruttó bérből származó átlagjövedelme (Ft) a nyitott 

munkaviszonnyal rendelkezők körében képzési szintek szerint (FIR/APEH/OEP) 

N=16836 
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23. ábra 

A 2009-ben végzettek havi bruttó bérből származó átlagjövedelme (Ft) a nyitott 

munkaviszonnyal rendelkezők körében az alkalmazás jogviszonya szerint 

(FIR/APEH/OEP) 
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24. ábra 

A 2009-ben végzettek havi bruttó bérből származó átlagjövedelme (Ft) a nyitott 

munkaviszonnyal rendelkezők körében a munkáltató ágazata szerint (FIR/APEH/OEP) 
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25. ábra 

A 2009-ben végzettek havi bruttó bérből származó átlagjövedelme (Ft) a nyitott 

munkaviszonnyal rendelkezők körében a munkáltató székhelye/telephelye szerint 

(FIR/APEH/OEP) 
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26. ábra 

A 2009-ben végzettek havi bruttó bérből származó átlagjövedelme (Ft) a nyitott 

munkaviszonnyal rendelkezők körében a munkáltató ágazati besorolás szerinti 

főtevékenysége szerinti a 30 legnagyobb létszámot foglalkoztató tevékenységi formában 

(FIR/APEH/OEP) 
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27. ábra 

Foglalkozásokhoz kapcsolódó frissdiplomás bruttó havi átlagos összjövedelmek (Ft) 

kétjegyű FEOR kódok szerint (100 fő feletti foglalkoztatott-létszám esetén) 

(FIR/APEH/OEP) 

 

 

 

0 

50 000 

100 000 

150 000 

200 000 

250 000 

300 000 

350 000 

Bruttó havi átlagjövedelem 

Szórás 



39 

 

 

3.6.Munkaerő-piaci betagozódás 

 

28. ábra 

A munkaviszonnyal rendelkező végzettek munkaviszonyának típusa - Az APEH-nél nyitott 

munkaviszonnyal rendelkezők százalékában (FIR/APEH) 

N=17586 
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29. ábra 

A munkaviszonnyal rendelkező végzettek munkahelyének ágazati megoszlása 

Az APEH-nél nyitott munkaviszonnyal rendelkezők százalékában (FIR/APEH)* 

Százalék, N=17603 

 

 
* Egy végzettnek több, eltérő ágazathoz tartozó nyitott munkaviszonya is lehet. 
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30.ábra 

A munkaviszonnyal rendelkező végzettek száma a kifizető fő tevékenysége (TEÁOR) 

szerinti munkahelyeken (FIR/APEH)  

Az APEH-nél nyitott munkaviszonnyal rendelkezők száma a 30 legnagyobb létszámot 

foglalkoztató típusban  

Esetszám, N=16836 
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31. ábra 

Az OEP-nél és APEH-nél is nyitott munkaviszonnyal rendelkezők száma az egyes 

foglalkozási kategóriákban (FEOR), (FIR/APEH/OEP) 

Esetszám, N= 12088 
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Melléklet - Az adatintegráció adattartalma 

 

Az adatintegráció keretében 4 forrásadatbázis adatai kerültek összekapcsolásra: a FIR, az APEH, 

az OEP és az FSZH által nyilvántartott adatkörök. 

 

1. Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) 

Az adatintegráció „alapadatbázisa”, ebből a forrásból származik a minta, tehát a végzett 

hallgatók köre. A kapcsolati kódok képzéséhez szükséges adatokon túl a mintábakerülés alapját 

képező végzettség, illetve az azt megelőző és esetlegesen azt követő tanulmányokra vonatkozó 

további információk is leválogatásra kerülnek néhány kiegészítő információval. 

(Jelen évi adatkérés alkalmával a mintába a 2009-es naptári évben képzésüket lezárók 

kerülnek.) 

1. A kapcsolati kód képzéséhez szükséges adatok: 

a) születési név 

b) anyja leánykori neve 

c) születési dátum 

2. A tanulmányi és egyéb kiegészítő adatok: 

a) Végzett neme 

b) Végzett születési országának régiója 

c) Végzett születési éve kategorizáltan (3 éves egységekben) 

d) Végzett állandó lakcímének megyéje 

e) Végzett állandó lakcímének településtípusa 

f) Végzett tartózkodási helyének megyéje 

g) Végzett tartózkodási helyének településtípusa 

h) Rendelkezik-e magyar állampolgársággal? 

i) Rendelkezik-e külföldi állampolgársággal? 

j) Elvégzett 1. képzés azonosítója (Csak az adott évben országos szinten 100 fő fölötti 

végzettszámot produkáló szakoknál!) 

k) Elvégzett 1. képzés képzési területe (a „képzési terület” azoknak a képzési ágaknak és 

szakoknak az összessége, amelyek hasonló vagy részben megegyező képzési 

tartalommal rendelkeznek) 

l) Elvégzett 1. képzés szintje 

m) Szakpáron tanult-e (volt-e ugyanabban az intézményben ugyanakkor, ugyanazon a 

képzési szinten elkezdett másik képzése) 

n) Elvégzett 2. képzés képzési területe (szakpár esetén) 

o) Elvégzett 2. képzés szintje (szakpár esetén) 

p) Képző intézmény kódja (Nem FIR-kód!) 

q) Képzés tervezett képzési ideje (félév) 

r) Elvégzett képzés kezdetének dátuma 

s) Elvégzett képzés befejezésének dátuma 

t) Elvégzett képzés során 2006 előtt elvégzett aktív félévek száma 

u) Elvégzett képzés keretében 2006 előtt elvégzett állami támogatású félévek száma 

v) Elvégzett képzés során 2006 után elvégzett aktív félévek száma (csak az adott szakon) 

w) Elvégzett képzés keretében 2006 után elvégzett állami támogatású félévek száma (csak 

az adott szakon) 

x) Képzés lezárásának időpontja 

y) Képzés lezárásának indoka 

z) Külföldön (tanulmányi céllal) eltöltött hónapok száma (kategorizáltan, 3 hónapos 

egységekben) 
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aa) Vonatkozó ország regionális besorolása (kategóriákban: Mo., Szomszédos orsz., Egyéb 

EU-s tagállam, Egyéb ország) 

bb) Korábban elvégzett képzés azonosítója 

cc) Korábban elvégzett képzés képzési területe 

dd) Korábban elvégzett képzés típusa/szintje 

ee) Korábban elvégzett képzést biztosító intézmény kódja (Nem FIR-kód!) 

ff) Korábban elvégzett képzés tervezett képzési ideje (félév) 

gg) Korábban elvégzett képzés kezdetének dátuma 

hh) Korábban elvégzett képzés befejezésének dátuma 

ii) Korábban elvégzett képzési program lezárásának indoka 

jj) Korábban elvégzett képzés során összes aktív félévek száma 

kk) Korábban elvégzett képzés keretében állami támogatású félévek száma 

ll) Korábban elvégzett képzés lezárásának időpontja 

mm) Korábban elvégzett képzés lezárásának indoka 

nn) Jelenlegi (folyamatban lévő) képzés azonosítója 

oo) Jelenlegi (folyamatban lévő) képzés képzési területe 

pp) Jelenlegi (folyamatban lévő) képzés típusa/szintje 

qq) Jelenlegi (folyamatban lévő) képzést biztosító intézmény kódja (Nem FIR-kód!) 

rr) Jelenlegi képzés tervezett képzési ideje (félév) 

ss) Jelenlegi képzés kezdetének dátuma 

tt) Jelenlegi képzés keretében végzett összes aktív félévek száma az aktuálisat is beleértve 

uu) Jelenlegi képzés keretében végzett összes állami támogatású, aktív félévek száma az 

aktuálisat is beleértve 

2. APEH járulékbevallási adatok 

A munkaadók számára a hatályos jogszabályok előírják, hogy a munkavállalóik számára 

kifizetett bérek és juttatások után meghatározott járulékokat fizessenek, illetve erről az 

adóhatóság irányába havonta jelentést tegyenek. Erre a célra rendszeresítettek egy „08”-as jelzésű 

adóügyi nyomtatványt, amelyen a munkaadóknak minden foglalkoztatott magánszemélyre 

vonatkozóan, minden hónapban adatot kell szolgáltatniuk az APEH illetékes szervének.  

Ezen adatforrásból végzettenként két hónapra vonatkozóan történik meg az adatintegráció, két 

„pillanatfelvétel” készül: egyik a végzés hónapjában (azért, hogy kiszűrhetőek legyenek azok, 

akik már a végzés pillanatában is dolgoztak), másik a végzést követő év márciusában. 

Amennyiben a végzettről valamelyik alkalommal nem érkezik járulékbevallási adat, abban a 

hónapban vélhetően nem állt alkalmazásban (leszámítva az olyan lehetőségeket, mint az 

adatszolgáltatás elmulasztása a munkáltató által stb., de ezek száma nem számottevő). 

Ugyanakkor ha egy végzettről egy hónapban több ilyen adatszolgáltatás is történt, az arra utal, 

hogy több jogcímen is részesült valamilyen juttatásban, pl. több munkahelye van stb. 

(A 2010-es adatkérés alkalmával a 2009-es naptári évben végzettek képzés lezárásának 

hónapjára, illetve 2010 márciusára vonatkozó járulékbevallási adatokat integráljuk.) 

1. Munkavállalóra vonatkozó adatok: 

a) Az alkalmazás "minősége": jogosultság 

b) Összevont adóalapba tartozó jövedelmek összege 

c) Összevont adóalapba tartozó jövedelmekből bérnek minősülő összeg 

d) Felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatóját megillető juttatások 

e) Ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyból származó ösztöndíj 

f) Útravaló Ösztöndíjprogram keretében adományozott ösztöndíj 

g) Start-kártyával foglalkoztatták-e teljes munkaidőben? 

h) Start-kártyával foglalkoztatták-e részmunkaidőben? 

i) StartPLUSZ kártyával foglalkoztatták-e teljes munkaidőben? 
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j) StartPLUSZ kártyával foglalkoztatták-e rész-munkaidőben? 

k) StartEXTRA kártyával foglalkoztatták-e teljes munkaidőben? 

l) StartEXTRA kártyával foglalkoztatták-e rész-munkaidőben? 

m) Közcélú munkavégzés keretében foglalkoztatták-e teljes munkaidőben? 

n) Közcélú munkavégzés keretében foglalkoztatták-e részmunkaidőben? 

o) Álláskeresőként foglalkoztatták-e teljes munkaidőben? 

p) Álláskeresőként foglalkoztatták-e részmunkaidőben? 

2. Munkáltatóra vonatkozó adatok: 

a) Munkáltató FŐTEVÉKENYSÉGE TEÁOR-kódjának első két tagja 

b) Kifizető főtevékenysége gazdasági ágazat szerint, kategorizált formában (strukturális 

megjelölésnek megfelelően) 

c) Munkáltató gazdálkodási formája (kategorizált formában) 

 

3. OEP biztosítottak adatai 

A munkaadók számára további előírás, hogy egy munkavállaló alkalmazásakor az alkalmazás 

tényéről, annak módjáról és jellemzőiről (munkaórák száma, foglalkozás besorolása stb.) tegyen 

bejelentést az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére (jelenleg munkáltatónként egy, az 

APEH számára benyújtott, ún. „T1041”-es nyomtatvány segítségével. Az alkalmazás kezdete, 

illetve vége mellett a munkaviszony fennállása során bekövetkezett változások bizonyos körét is 

jelentenie kell a munkaadónak az említett nyomtatványon, így ezen adatok esetében is várhatóan 

személyenként akár több adat is érkezhet (vagy egy sem, ebben az esetben ugyanarra 

gyanakodhatunk, mint az APEH-től származó adatok kapcsán, hogy nincs alkalmazásban, vagy 

nem bejelentett munkahellyel rendelkezik stb.). Továbbá ezen adatbázis alapján lesz látható még 

néhány, a korosztályra és élethelyzetre jellemző pozíció, mint például a GYES, vagy GYED stb. 

Az előzetes egyeztetések során ezen adatkör viszonylatában nem csak a diplomaszerzés 

pillanatától van módunk az adatintegrációra, hanem a végzést megelőző naptári év kezdetétől a 

végzést követő év márciusáig kerülnek legyűjtésre az adatok. 

(A 2010-es adatkérés esetében ez az időszak 2008. január 1-től 2010. március 31-ig terjed, ami 

27 hónapos időtartamot jelent!) 

1. Munkavállalóra vonatkozó adatok: 

a) Bejelentett személy állandó lakcímének megyéje 

b) Biztosítási jogviszony kezdete 

c) Biztosítási jogviszony vége 

d) Biztosítási jogviszony kódja 

e) Munkakör FEOR besorolás szerinti megjelölése (4 számjegyen) 

f) Heti munkaórák száma 

g) Változás esetén a hatályosulás dátuma 

2. Munkáltatóra vonatkozó adatok: 

a) A munkáltató székhelyének/telephelyének megyéje 

b) A munkáltató székhelyének/telephelyének településtípusaMunkáltató által lejelentett 

TELJES MUNKAIDŐS (legalább heti 40 munkaóra) foglalkoztatottak száma 

(kategóriákba sorolva) 

 

4. FSZH (ÁFSZ) munkaerő-piaci adatai 

A munkavállalás, illetve a tanulás mellett előfordulhat, hogy a tanulmányait befejező végzett 

hallgató nem tud elhelyezkedni a munkaerő-piacon, és hónapokig, vagy akár hosszabb ideig is 

valamilyen munkaerő-piaci eszközt kénytelen igénybe venni, amiben az Állami Foglalkoztatási 

Szolgálat részeként működő Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, illetve a „munkaügyi 

központok” tudják segíteni a frissdiplomásokat. Ezen szolgáltatások igénybevevőit a hivatalok 

nyilvántartják, és az FSZH központi adatbázisából ezek az információk lekérhetőek.  
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Az adatszolgáltatóval folytatott előzetes egyeztetésnek megfelelően az adatok a 

diplomaszerzés évének első hónapjától az azt követő év márciusáig terjedő időszakra kérhetőek le 

HAVI METSZETEKBEN, tehát az alábbi információkból minden hónapra vonatkozóan érkezik 

adat akkor is, ha nem releváns (értsd: az adott hónapban nem jelent meg a hivatal adatbázisában). 

(Jelen (2010-es) adatkérés esetében ez azt jelenti, hogy 2009. január hónapjától 2010. március 

hónapjáig (15 hónap) terjedő időszakra vonatkozóan lesznek havi bontású adatok.) 

A kért adatok: 

1. Az egyén regisztrált-e az ÁFSZ adatbázisaiban 

2. Munkaerő piaci részvétel kezdete és (ha van) vége  

3. Munkaerő-piaci részvétel formája, a forma kódja (aktív v. passzív forma stb.) 

4. Milyen típusú (főtípus és altípus) képzésben vesz részt 

5. Képzési státusz, képzéslezárás módja (Folyamatban/Sikeresen lezárva stb.)  

6. Elvégzett tanfolyam díja 

7. Elvégzett tanfolyam díjának támogatott része 

8. Egyéb, a tanfolyam mellé nyújtott támogatás 

 
 


