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Oktatási adatbányászat a Felsőoktatási 
Elemzési Főosztályon

az adatbányászat az 1990-es években vált meghatározó tudomány-
területté, terjedését sokáig akadályozták a technológiai és admi-
nisztratív korlátok (adatok rendelkezésre állása és a hozzáférhető-
ség feltételeinek megteremtése, a tárolókapacitások szűkössége, az 
adatbázis-kezelő rendszerek korlátai). az ezredforduló után a tech-
nológiai fejlődés felgyorsult, és a piac felismerte az óriási tárolt, de 
fel nem dolgozott adat jelentőségét: egyre nagyobb lett az igény a 
tárolt adatokból releváns információk kinyerésére.

az adatbányászati, ’big data’ módszerek fejlődése piaci alapon 
kezdődött meg: az első jelentős alkalmazások és fejlesztések a vál-
lalatok marketingstratégiájának részét képezték. Rövid idő alatt az 
adatbányászat mögötti szemléletmód a piaci területekről beszivár-
gott a szakpolitikai területekre is, és az oktatásban viszonylag hamar 
megjelent mint egyéni tanulási stratégiákat fejlesztő és támogató 
módszertani eszköz.

az oktatási Hivatal működése kiterjed az ágazati szintű, közne-
velési és felsőoktatási adatok gyűjtésére és ezen adatok hatósági 
rendszerekben való tárolására. Jogszabályi felhatalmazás alapján 
döntéstámogató kutatások elvégzéséhez a tárolt adatok célhoz köt-
ve, meghatározott elemzésekhez (anonimizáltan) felhasználhatók, 
továbbá lehetőség van arra is, hogy e tárolt adatok összekapcsol-
hatók legyenek más állami szerveknél tárolt adatokkal. Így a belső 
szakrendszeri adatok összekötésével, a társszerveknél tárolt infor-
mációk adatintegrációjával nagy adatbázisok jönnek létre, amelyek 
a hagyományos kutatási módszerek mellett adatbányász-jellegű 
vizsgálatok elvégzését is lehetővé teszik.

a felsőoktatási Elemzési főosztályon több adatösszekötésre, 
adatintegrációra épülő kutatás folyik. az oktatási Hivatal informáci-
ós rendszereinek (KIR – Köznevelési Információs Rendszer, fIR – 
felsőoktatási Információs Rendszer) adatállománya egyedülálló 
lehetőséget teremt számunkra ahhoz, hogy a felsőoktatási életutat 
megelőző eseményeket, a felsőoktatási életút és lemorzsolódás 
mintázatait, valamint a végzést követő munkaerőpiaci mobilitás jel-
lemzőit szoros egységben vizsgálhassuk.

a hagyományos, survey-jellegű vizsgálatok mellett 2011-ben zaj-
lott az első adatintegrációs kutatás, az elmúlt másfél évtizedben négy 

jelentős adatintegrációt valósítottunk meg. az alapfeladatok elvég-
zése mellett az EfoP 3.4.5.-vEKoP 17 „Rendszerszintű fejlesztések és 
hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban” 
program keretében 2018-ban is több adatösszekötést, adatintegráci-
ót tervezünk a felsőoktatási életút jobb megértése céljából. Terveink 
között szerepel a már megkezdett kutatási programok folytatása: a 
Diplomás Pályakövető Rendszer adminisztratív adatbázisok Egyesí-
tése – aaE modul – újabb adatintegrációja, a felsőoktatási pályaköve-
tési vizsgálat kiterjesztése az informatikai képzési terület végzett hall-
gatóira (megvizsgálva a felsőoktatási életút és a végzést követően a 
munkaerőpiaci elhelyezkedés összefüggéseit), valamint a megújított 
módszertannal elvégzett frissdiplomás  survey-kutatás.

a felsőoktatási életút színes, izgalmas – ugyanakkor sokszor ne-
hézségekkel, szociális krízisekkel és tanulmányi akadályokkal ter-
helt. a projekt keretében a kompetenciamérés megalapozásaként 
2018-ban a hallgatói jellemzők feltárásához az adatok adminisztratív 
összekapcsolását tervezzük, továbbá a szociális dimenzió nyomon 
követése érdekében a köznevelési kompetenciaméréshez használt 
családi háttérindex (CsHI) adatkörének statisztikai alkalmazását a 
szintén adatintegrációs eljárás során összeállított adatbázison.

Kitágítva az oktatási adatbányászat (educational data mining) fo-
galmát, a megvalósuló fejlesztések eredményeként főosztályunk 
oktatással, tanulmányi életúttal összefüggő adatok adatbányászati 
módszertani központjává is válik. a kutatási eredmények szélesebb 
körű disszeminálása érdekében kibővítjük a bemutatásuk eszköz-
tárát: az adatkérések teljesítése és a publikációk mellett interak-
tív, online kereső felület létrehozását is tervezzük, ahol különböző 
kutatási adatbázisokban elérhetővé válik a tisztított adatbázisok 
adatköreinek meghatározott része. a kutatói utánpótlás biztosítása 
érdekében felsőoktatási intézményekkel közösen több programot 
tervezünk 2018-ban, amelyek célja adatbázisaink bemutatása, mód-
szertanunk megismertetése, az oktatási adatbányászati technikák 
fejlesztése meglévő adatbázisaink felhasználásával, valamint a kuta-
tási eredményeink szélesebb körben való megismertetése.

a felsőoktatási Elemzési főosztály oktatási adatbányászati elem-
zéseinek egy részébe, a szektorral összefüggő vizsgálataiba, célzott 
adatgyűjtéseibe és döntéstámogató kutatásaiba enged bepillantást 
a Felsőoktatási Elemzési Jelentések harmadik száma. 
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A felvett hallgatók eredményessége regionális 
összehasonlításban

a felvételi eljárás során alap- és osztatlan mesterképzések esetében 
a felvételi összpontszám a pontszámítás módjától függően jellem-
zően a – képzés szempontjából releváns vagy kötelező – felvételi tan-
tárgyak utolsó előtti és utolsó év végi osztályzatai, illetve az érettségi 
tárgyak százalékos eredménye alapján, valamint többletpontokból 
(emelt szintű érettségi, nyelvvizsgák, tanulmányi vagy sportverse-
nyeken szerzett helyezés, előnyben részesítés stb.) tevődik össze. 
Összesen 400 pont szerezhető az érettségi vagy középiskolai tanul-
mányi eredményekkel, valamint további 100 pont a többletpontok 
révén. a felvételi összpontszám így jól jellemzi a jelentkezők ta-
nulmányi eredményességét, a magasabb felvételi összpontszám a 
legeredményesebb felvettek azonosítására alkalmas. a 2017-es ál-
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1. ábra. A 400 fölötti pontszámmal felvettek aránya az állandó 
lakóhely szerinti régió összes felvettje körében (%)
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talános eljárásban összesen 18 545 alap- és osztatlan mesterképzés-
re felvett, magyarországi lakóhelyű jelentkező ért el 400-nál több 
pontot. állandó lakóhelyük alapján jellegzetes eloszlás figyelhető 
meg az adott szinten felvettek összlétszámához képest: a Közép-
magyarország régióból felvettek (amely Budapestet és Pest megyét 
foglalja magában) 39,2%-a ért el 400-nál több pontot (1. ábra). a 
Nyugat-Dunántúlról származó felvettek 36%-os arányban szerez-

tek 400-nál több pontot, így ők a második helyen állnak. Harmadik 
a sorban észak-alföld, ugyanis az innen érkező felvettek 33%-a ért 
el 400-nál magasabb pontszámot. Őket követi Közép-Dunántúl 
(32,4%), Dél-alföld (30,9%), észak-magyarország (30,3%) és Dél-Du-
nántúl (28,8%).

még szembetűnőbb a különbség Közép-magyarország és a többi 
régió között, ha azt vizsgáljuk, hogy az adott régióba tartozó szék-
helyű intézmények felvettjei között milyen arányban vannak azok, 
akik 400 pontnál magasabb összpontszámmal jutottak be az adott 
képzésre (2. ábra). a külföldi lakóhelyű jelentkezőkkel együtt 19 193 
fő ért el 400-nál magasabb pontszámot. a Közép-magyarország ré-
gióban található intézményekbe felvettek 42,7%-ának van 400-nál 
több felvételi pontja. második helyen, 28,1%-kal Dél-alföld áll, har-
madik helyen észak-alföld, 27,7%-kal. sorban követi őket Dél-Du-
nántúl (23%), Közép-Dunántúl (18,8%), Nyugat-Dunántúl (16,8%) és 
észak-magyarország (14,3%). 

az adatok forrása a 2017. évi általános felvételi eljárás adminiszt-
rációját szolgáló www.felvi.hu rendszeréből származó személysoros 
jelentkezői adatbázis a 2017. július 26-i státus szerint. a jogorvoslati 
döntések, korrekciók, valamint a felvételizők által kezdeménye-
zett változtatások miatt a mindenkori statisztikai adatok az itt kö-
zölt eredményektől csekély mértékben eltérhetnek. az eljárásról a 
www.felvi.hu oldalon találhatók bővebb információk.

Hámori Ádám, Ujj Dániel

Az intézményi profilok vetülete a felsőoktatási
rangsorok kimeneti dimenzióin

A kutAtás céljA, háttere

a felsőoktatási rendszer tömegesedésével a sokszínűség intézmé-
nyeken belül és azok között egyaránt növekvő mértékben jelenik
meg (Hrubos 2012). az intézmények közötti különbségek leírására
szolgáló rangsorok meghatározó elemei lettek a felsőoktatással
kapcsolatos – szakpolitikai, hallgatói, intézményi – orientációnak.
Ugyanakkor az egységes vizsgálati szempontok közvetetten ho-
mogenizáló hatást gyakorolnak a felsőoktatási sokszínűségre, hi-

szen az intézményi fejlesztések során arra ösztönzik az intézmények
vezetését, hogy a rangsordimenziók szerinti erősségeiket hangsú-
lyozzák, csökkentve az intézmények egyedi jellemzőiből adódó kü-
lönbségeket (Noorda 2011).

a mapping – a horizontális különbségekkel foglalkozó klasz-
szifikációs eljárás – az intézményi tevékenység teljes spektrumát
vizsgálja, szemben a vertikális megközelítéssel (Hrubos 2012). az
intézménytípusok itt bemutatott kategorizációjának módszertani
megalapozása a The European mapping Project (U-map) keretében
jött létre (vught et al. 2010). a Budapesti Corvinus Egyetem Nem-
zetközi felsőoktatási Kutatások Központja a magyar felsőoktatási
intézményi szerkezet leírására tett kísérletet, melynek során az eu-
rópai tapasztalatokra építve, klaszterelemzés segítségével 8 külön-
böző intézményi profilt határozott meg. a különböző klaszterekbe
tartozó intézmények összevetésével szemben az egyes típusokon
belüli összehasonlítás lehetőséget teremt a klaszterekhez illeszke-
dő releváns kérdések megfogalmazására és az eredményesség ér-
vényesebb vizsgálatára.

A kutAtás módszerei, AdAtforrások

Kutatásunk során arra keressük a választ, hogy a horizontális attribú-
tumok mentén meghatározott intézménytípusok miként jelennek
meg a vertikális rangsormutatók által meghatározott sorrendben.
Ehhez a magyarországon használatos rangsorok módszertanából
az oktatási Hivatal által kezelt Diplomás Pályakövető Rendszer ad-
minisztratív adatbázisok Egyesítése moduljának 2014-es adatössze-
kötéséből származó munkaerőpiaci adatait, azon belül az alapkép-
zéseken végzettek átlagos havi bruttó összjövedelmét és vertikális
illeszkedését – a felsőoktatási végzettséget igénylő munkakörök-
ben dolgozók arányát – vizsgáljuk a végzettségüket adó intézmény
típusa szerint. a hierarchikus rangsor és a horizontális mapping-
pozíciók kapcsolatát e két rangsorindikátor segítségével tárjuk
fel intézménytípusonként, nem parametrikus varianciaanalízissel.
Kétféle statisztikai tesztet/próbát használunk a rangsormutatók
intézménytípusonkénti különbségeinek leírására: a Kruskal–Wallis-
tesztet  az összes klaszter és a Dunn-féle post hoc tesztet a típusok

páronkénti összehasonlítására, melyek szemben parametrikus alter-
natívájukkal, nem követelik meg sem a felhasznált változók normali-
tását, sem a homoszkedaszticitását.

Két hipotézist fogalmazunk meg a horizontális intézményi map-
ping és a vertikális ranking rangjainak kapcsolatára vonatkozóan. az 
első az egydimenziós rangsormutatókra vonatkozik, mivel elképzel-
hető, hogy a vertikális rangsordimenziók mentén elfoglalt sorrang 
intézménytípusonként determinált. Tehát lényeges különbségeket 
feltételezünk a vertikális dimenziók mentén az intézménytípusok 
között. a kiadvány terjedelmi korlátai miatt az első hipotézis vizsgá-
latának részletes ismertetésétől eltekintünk, csupán a fő konklúziót 
közöljük. a második felvetésünk, hogy ezek a különbségek képzési 
területenként eltérő módon jelennek meg. 

eredmények

a képzési területek intézménytípusonkénti frag mentáltsága az 1. 
ábrán látszik. Hat különböző intézménytípussal a legtöredezettebb 
képzési terület a társadalomtudományok, míg legkevésbé az a jog-, 
illetve az orvos- és egészségtudomány képzési terület két-két intéz-
ményi profillal.

 a következőkben Kruskal–Wallis-teszttel vizsgáljuk a jövedelem 
és az illeszkedés mentén kialakult, intézménytípusonkénti különb-
ségeket az egyes képzési területek esetében. az 1. táblázatban azt 
jelöljük, hogy az egyes képzési területek esetében mely rangsor-
dimenzióban különböznek jobban az intézménytípusok. a teszt 
p-értékei alapján az informatika, a gazdaságtudomány, az orvos- és 
egészségtudomány, az agrár-, a műszaki, a bölcsészettudomány és 
a pedagógusképzés képzési területek intézménytípusait inkább a 

vertikális illeszkedés változó tagolja, míg a társadalomtudomány, a 
művészetközvetítés, az államtudomány, a művészeti, illetve hitéleti 
képzés és a természettudomány képzési területek esetében inkább 
a havi bruttó összjövedelem differenciál. 

az informatika képzési terület jó példa az intézménytípus rangsor-
helyezésre gyakorolt hatására. Bár a Dunn-teszt alapján nem látható 
szignifikáns különbség a vertikális illeszkedésben, az ábrázolt eloszlá-
sok alapján látható, hogy a klasszikus egyetemek és a széles profilú, 
de a klasszikustól eltérő szakmai összetételű egyetemek felülmúlják a 
felsőfokú végzettséghez kötött munkakörök terén a nagyobb hallga-
tói létszámú, szélesebb képzési profilú főiskolák végzettjeit (2. ábra). 

  
következtetések

Kutatásunk terjedelmi korlátok miatt nem részletezett eredményei 
igazolják, hogy ha összességében vizsgáljuk a horizontális intézmé-
nyi profilok és vertikális rangsorismérvek kapcsolatát, szignifikáns 
statisztikai különbség mutatkozik az intézményi klaszterek között a 
diplomások havi átlagos bruttó összjövedelme szerint. a vertikális 
illeszkedés ezzel szemben homogénebb képet mutat, e tekintetben 
nem utaltak a tesztek valós különbségre az intézménytípusok között.

második hipotézisünket tekintve – itt is részletezett módon – ha-
sonló konklúzióra jutottunk. Ha csak a képzési területekre fókuszá-
lunk, csupán az informatika esetében igazolja a szignifikanciateszt, 
hogy a vertikális illeszkedési arányokban intézménytípusonként 
különbség mutatkozik. Ennek alapján elmondható, hogy kismér-
tékben ugyan, de az intézménytípusok és a munkaerőpiaci mutatók 
közötti kapcsolat képzési területenként különbözik.

Jelen és egyéb – itt nem részletezett – eredményeink alapján ösz-
szességében megállapítható, hogy az intézményi klaszterek jelentős 
különbségeket mutatnak a vertikális rangsorhelyezések közül a végzés 
utáni jövedelem tekintetében. Ez igazolja, hogy az intézménytípuson-

Képzési terület Meghatározóbb 
rangsordimenzió

Kruskal–Wallis-
féle p-érték

Informatika vertikális illeszkedés 0,039

Társadalomtudomány átlagos havi bruttó 
összjövedelem 0,092

Gazdaságtudományok vertikális illeszkedés 0,118

művészetközvetítés átlagos havi bruttó 
összjövedelem 0,135

orvos- és egészség-
tudomány vertikális illeszkedés 0,157

agrár vertikális illeszkedés 0,188

államtudományi átlagos havi bruttó 
összjövedelem 0,243

műszaki vertikális illeszkedés 0,250

Bölcsészettudomány vertikális illeszkedés 0,284

művészet átlagos havi bruttó 
összjövedelem 0,289

Pedagógusképzés vertikális illeszkedés 0,312

Hitéleti átlagos havi bruttó 
összjövedelem 0,335

Természettudomány átlagos havi bruttó 
összjövedelem 0,355

sporttudomány átlagos havi bruttó 
összjövedelem 0,555

Jogi átlagos havi bruttó 
összjövedelem 0,655
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2. ábra. A 400 feletti pontszámmal felvettek aránya  
az adott régióba tartozó székhelyű intézmények összes  
felvettje körében (%)

1. ábra. A képzési területek intézménytípusonkénti 
fragmentáltsága

1. táblázat. A szignifikánsabb rangsordimenzió  
képzési területenként  

2. ábra. A vertikális illeszkedési arányok megoszlása  
intézménytípusonként az informatika képzési területen  
végzettek esetében

Intézménytípus N Medián Átlag Szórás

széles profilú, de a 
klasszikustól eltérő 

szakmai összetételű 
egyetemek

8 0,93 0,90 0,08

Nagyobb hallgatói 
létszámú, szélesebb 

képzési profilú főiskolák
5 0,82 0,81 0,05

Klasszikus egyetemek 4 0,91 0,91 0,04

Teszt p-érték Szignifikancia

Kruskall–Wallis 0,126  
Forrás: DPR – Adminisztratív Adatbázisok Egyesítése 2014Forrás: DPR – Adminisztratív Adatbázisok Egyesítése 2014
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Objektív és szubjektív tanulmányi teljesítmény 
DPR-adatok alapján 

az alábbiakban a Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) kérdőíves 
intézményi moduljának keretében vizsgált kétféle – az iskolai osz-
tályzatokra támaszkodó „objektív”, illetve a szaktársak teljesítmé-
nyéhez viszonyított, önbesorolásra épülő „szubjektív” – tanulmányi 
eredményességmutató kapcsolatát mutatom be, illetve azok képzé-
si területek, szintek és munkarendek szerinti jellemzőit ismertetem.

Az AdAtok forrásA 
az oktatási Hivatal a DPR kérdőíves, intézményi moduljának kereté-
ben évente végez online kérdőíves adatfelvételeket a frissdiplomá-
sok státuszára, munkaerőpiaci helyzetére vonatkozóan. a 2015-ös 

kutatás alapsokaságát a 2010-ben, 2012-ben, illetve 2014-ben ab-
szolvált évfolyamok alkották az alap, mester, osztatlan, hagyomá-
nyos főiskolai, illetve hagyományos egyetemi képzések hallgatóira 
vonatkozóan, a felmérésben résztvevő 34 intézmény által több mint 
90 százalékos országos lefedettséggel, ami a felsőoktatási Informá-
ciós Rendszer (fIR) adatai alapján 182 299 főt jelent. a tisztított or-
szágos adatbázis elemszáma 20 579 fő, az átlagos válaszadási ráta 12 
százalékos. az adatbázist a fIR adatai alapján a végzettség képzési 
területe és munkarendje, a válaszadó neme és az abszolutórium-
szerzés éve szerint súlyoztuk (veroszta 2016).

a tanulmányi eredményesség objektív szegmensét a központi 
kérdőív „átlagosan milyen eredménnyel végezte el Ön ezt a sza-
kot?” kérdésével, míg annak szubjektív  vonatkozását „az ebben 
az intézményben, ezen a szakon végzett többi diák tanulmányi 

kénti vizsgálódás – relevánsabb összevetési közegként – érvényesebb 
eredményekre vezethet. az eredmények azt is alátámasztják, hogy in-
dokolt a rangsormódszertan kiegészítése az intézményi klaszterek mel-
lett a képzési terület szempontjával is, hiszen ennek figyelembevétele 
tovább pontosítja az intézményi összehasonlítások kereteit.

szAkirodAlom 
Hrubos I. (szerk.) (2012): Elefántcsonttoronyból világítótorony. A felsőoktatási 

intézmények misszióinak bővülése, átalakulása. Budapest: aula.

Noorda, s. (2011): Dare to be different! rankings and the danger of conformity. 
aCa annual Conference 2011: The excellence imperative. World class 
aspirations and real-world needs. vienna, 22–24. may. http://www.aca-
secretariat.be/index.php?id=525 (letöltés ideje: 2017. 10. 04.)

vught van, f. – Kaiser, f. – file, J. – Goethgens, C. – Peter, R. – Westheiden, Don 
(2010): The European Classification of Higher Education Institutions. http://
www.u-map.org/U-maP_report.pdf (letöltés ideje: 2017. 10. 04.)

Sebők Anna

eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye jobb vagy 
rosszabb volt?” kérdésre adott válaszokkal ragadom meg.

eredmények, összefüggések 
a képzési terület, a képzési szint, valamint a munkarend kategóriái 
mentén egyaránt szignifikáns különbségek tapasztalhatók mind a 
szubjektív, mind az objektív tanulmányi eredményesség tekinte-
tében. a Cramer’s v mutatók alapján a képzési terület és a képzési 
szint az objektív tanulmányi teljesítménnyel mutat erősebb össze-
függést, a munkarend viszont a szubjektív tanulmányi eredményes-
séggel van erősebb kapcsolatban.

az 1. ábrán bemutatott objektív tanulmányi eredményesség 
legmagasabb szintje a pedagógus, a művészeti, illetve a bölcsész 
képzések esetében tapasztalható, a legalacsonyabb pedig a jogi, az 
informatikai, illetve a műszaki képzések esetén. Ezek az eredmények 
többek között az értékelési gyakorlatok tudományterületenként jel-
lemző eltéréseire világítanak rá. Képzési szintek szerint a legmaga-
sabb szintű objektív tanulmányi eredményesség a mesterképzések 
frissdiplomásai körében tapasztalható. (az eltérő értékelési gya-
korlatok háttérhatása mellett ez az összefüggés jól magyarázható 
és interpretálható a felsőoktatási szelekciós lépcsők tradicionális 
elméleti kereteiben is, hiszen tekinthető a mesterképzéses átlé-
péshez kapcsolódó szelekciós funkció igazolásának [Hrubos 2012].) 
szembetűnő, hogy a hagyományos főiskolai/egyetemi, valamint az 
egységes és osztatlan képzések végzettjei között lényegében nincs 
különbség. a képzések munkarendje esetében a nappali, a levelező 
és az esti munkarendek között nincsenek számottevő különbségek, 

ám az kirajzolódik, hogy legkevésbé a távoktatás munkarend vég-
zettjei rendelkeznek jó eredményekkel a vizsgált mutató alapján. 

a 2. ábrán bemutatott szubjektív eredményesség szempontjából 
szintén leginkább a művészeti, emellett viszont a sporttudományi, 
valamint társadalomtudományi képzések végzettjei válaszoltak 
úgy, hogy szaktársaikhoz képest eredményesebben végezték tanul-
mányaikat, míg a hitéleti, az orvosi, valamint a természettudományi 
képzések esetén a legjellemzőbb a válaszadók által feltételezett, 
szaktársakhoz viszonyított gyengébb tanulmányi teljesítmény. a 
hallgatótársakhoz viszonyított mutató esetében szintén a mester-
képzések végzettjei a leginkább eredményesek, kevéssel megelőzve 
az alapképzések frissdiplomásait, míg legkevésbé a hagyományos 
főiskolai képzéseken végzettek érezték úgy, hogy szaktársaikhoz 
viszonyítva jobb tanulmányi teljesítménnyel rendelkeznek. a szub-
jektív eredményesség szempontjából leginkább a nappali képzése-
ken végzettek vélik úgy, hogy szaktársaiknál jobb tanulmányi telje-
sítménnyel végezték el a képzésüket, míg ez legkevésbé szintén a 
távoktatás munkarendben végzettekre jellemző.

a két vizsgált mutató közötti párhuzamosságok statisztikailag is 
igazolhatók, az objektív és a szubjektív tanulmányi eredményesség 
a Χ2-próba alapján is összefüggést mutat, a kapcsolat erőssége 0,37-
es Cramer’s v mutatóval jellemezhető. Ez a párhuzamosság a fel-
használt adatkörök validitását támasztja alá méréstechnikai szem-
pontból, hiszen különböző aspektusaik ellenére tág értelemben 
egy közös probléma megragadását célozzák.

az objektív és a szubjektív eredményesség itt bemutatott, kép-
zésre vonatkozó háttérváltozók mentén tapasztalható némileg elté-
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2. ábra. Szubjektív tanulmányi eredményesség

Forrás: DPR – Frissdiplomások 2015  Forrás: DPR – Frissdiplomások 2015
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1. táblázat. A nemzetközi hallgatói mobilitás családi háttere 
Magyarországon

A felsőoktatási életút vizsgálatának 
elméleti háttere  

a felsőoktatási eredményesség gazdaságosság-hatékonyság alapú 
szempontjainak elterjedésével párhuzamosan a felsőoktatás-kutatás 
és a szakpolitika növekvő figyelemmel fordul a felsőoktatási képzést 
nem oklevélszerzéssel lezáró, a kilépés és átlépés számos különböző 
típusával jellemezhető hallgatói életutak felé. általános szakpolitikai 
célkitűzéssé vált a diplomások arányának folyamatos növelése, aminek 
szükségességét a munkaerőpiaci igényekre, a tudásalapú társadalom 
szükségleteire és a társadalmi igazságosság szempontjaira alapozzák. 
Ezt tükrözi például az Európai Bizottság Európa 2020 stratégiája (Eu-
rópai Bizottság 2010), amely a 30–34 évesek körében a diplomások 40 
százalékos arányát tartja elérendő célnak 2020-ra. Ennek teljesítéséhez 
a felsőoktatási statisztikák tapasztalatai alapján a belépők arányának 
növelése mellett a lemorzsolódás („drop out”) csökkentése is szüksé-
ges, hiszen a hallgatók jelentős része anélkül kerül ki a felsőoktatásból, 
hogy befejezné képzését, illetve diplomát szerezne. 

a képzési életút, illetve ezen belül a lemorzsolódás érvényes vizsgála-
tához azonban indokolt az egydimenziós, hierarchikus megközelítések 
kiterjesztése a komplexebb, folyamatjellegű értelmezések irányába, 
hiszen a kilépés a felsőoktatásból kényszerek, illetve tudatos dönté-
sek, hallgatói stratégiák következménye egyaránt lehet (Teichler 1998). 
Emellett a felsőoktatási expanzióval és a képzések közötti átjárhatóság 
növekedésével párhuzamosan a tanulmányok és a munkavállalás inter-
akciói mind hozzájárulnak a képzési életút egyre színesebbé válásához, 
hiszen a megszerzett ismeretek oklevélszerzés nélkül is hasznosíthatók.

mindezen szempontok indokolttá teszik, hogy a Diplomás Pálya-
követő Rendszer (DPR) vizsgálati horizontját is kibővítsük a felsőok-
tatásban töltött teljes időszakra. Ennek az igénynek az újonnan lét-
rehozott DPR felsőoktatási Pályakövetés-modul kíván eleget tenni. 

A felsőoktAtási életút és A munkAerőpiAcrA vAló kilépés 
mint folyAmAt 
a felsőoktatási életút folyamatjellegű megközelítésének jó példá-
ját adja Korhonen és vuorinen-lampila (2014) több finn egyetem 
bevonásával végzett életútvizsgálata, mely a kilépés három eltérő 
mintázatát azonosítja. Ezek a képzésváltáson alapuló „opt-out”, a 
megszakításon alapuló „stop-out”, valamint a képzési idő kitolódá-
sán alapuló „prolonged” típusok. a kilépési formák megkülönböz-
tetése arra is rávilágít, hogy a nem lineáris képzési életút nem szük-
ségszerűen kapcsolódik össze a lemorzsolódással, hiszen a három 
azonosított típus közül ez mindössze a „stop-out”-kategória sajátja.

a felsőoktatási életút sokirányú, folyamatjellegű elméletei mel-
lett a munkaerőpiacra való kilépésre mint lineáris folyamatra tekin-
tő megközelítéseket fokozatosan szintén felváltják azok az elméleti 
keretek, amelyek figyelembe veszik a felsőoktatási tanulmányok és 
a munkaerőpiaci szerepvállalás közötti interakciókat. Walther és Pohl 
(2005) dolgozatukban rávilágítanak az egyre jellemzőbb „elnyújtott” 
(„prolonged”) kilépési stratégiákra, melyek kitolják a diplomaszerzés 
időpontját. a munkaerőpiaci szereplővé válás többé már nem rövid, 
átmeneti, vízválasztó momentum, amelynek során a diáklétet hirte-
len felváltja a teljes állású alkalmazotti státusz (sági 2013). 

a tanulmányokkal párhuzamos munkavégzés mellett egyre gya-
koribbak az ideiglenes (akár a képzésváltást megelőző) vagy a kép-
zés lezárását követő időszakban megjelenő, diplomaszerzés nélküli 
munkavállalási formák, melyek mind a felsőoktatási tanulmányok és a 
munkaerőpiac interakcióinak sokszínűségére világítanak rá (Horváth–
veroszta 2017).

a felsőoktatási életúttal és a munkaerőpiacra való kilépéssel egyaránt 
összekapcsolódó lemorzsolódás tehát általánosan érvényes definícióval 
nem rendelkező gyűjtőfogalom, amely a jelenséget egyértelműen nega-
tívumként értékelő látásmódtól a többdimenziós, hallgatói stratégiákat 
is figyelembe vevő, komplexebb, folyamatjellegű értelmezésekig szá-
mos megközelítésmódot magában foglal (larsen et al. 2013).

A felsőoktAtási pályAkövetés-AdAtbázis 
a felsőoktatási Pályakövetés (fP) elnevezésű DPR-modul adatinteg-
rációs eljáráson alapul, melynek keretében államigazgatási nyilván-
tartások adminisztratív adatait kapcsoltuk össze. a vizsgálat célja a 
felsőoktatási életút és kimenet dinamikus feltárása. a 2010-es be-
lépő évfolyamot lefedő alapsokaság félévenkénti gyakorisággal, 
retrospektív módon, elemi szinten összekapcsolt képzési, illetve 
foglalkoztatási adatai egyfelől képet adnak a tanulmányok alatti 
munkaerőpiaci bekapcsolódás mennyiségi és minőségi karakte-
réről, másfelől lehetővé teszik az egyéni képzési életutak folyama-
tának elemzését, jellemző életútmintázatok azonosítását, s így a 
hallgatók egyszerre több dimenzió mentén végzett vizsgálatát. a 
felsőoktatási életút teljes horizontjának vizsgálata alapján új meg-
világításba kerülhetnek a felsőoktatási képzések lezárásának hivata-
los, adminisztratív kategóriái és a lemorzsolódás jelensége.
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Jakab András

Nemzetközi hallgatói mobilitás a családi háttér 
tükrében Magyarországon 

bevezetés 
az elmúlt évtizedek felsőoktatási expanziójával párhuzamosan a soka-
sodó és egyre inkább hozzáférhető nemzetközi mobilitási programok 
a hallgatók szélesedő körének kínálnak lehetőséget tanulmányi célú 
külföldi tapasztalatszerzésre, ugyanakkor a felsőoktatáskutatás jellem-
ző eredménye, hogy az anyagi források szűkössége továbbra is szá-
mottevő akadályát képezi a külföldi tanulmányi mobilitásnak (souto-
otero 2008, vossensteyn et al. 2010, Teichler 2012). Ugyanakkor a 
szocioökonómiai státusz mellett az oktatási és kulturális háttér dimen-
ziói, illetve ezzel részben összefüggésben a hallgatók informáltsági 
szintje is hatással van a mobilitási programokban való részvételre 
(Rodrigues 2012, souto-otero et al. 2013). mindemellett megállapítha-
tó, hogy országonként jelentős eltéréseket mutat a külföldi tanulmá-
nyokban való részvétel hátterében álló mintázat (Netz 2013). magyar-
ország esetében – kutatások tapasztalatai alapján – a képzési háttér, a 
szülők iskolai végzettsége és a szocioökonómiai státusz egyaránt befo-
lyásolja a mobilitási tapasztalatokat és terveket (Kiss 2014).

A kutAtás céljA

vizsgálatunk célja annak feltárása, hogy a családi háttér kulturális 
és anyagi aspektusai miként hatnak a nemzetközi hallgatói mobili-
tásban való részvételre magyarországon. Hipotézisünk, hogy a csa-
ládi háttér és az ezzel összefüggő társadalmi státusz meghatározza 
mind a külföldi tanulmányokhoz való hozzáférést, mind a részvétel-
re vonatkozó terveket.

A kutAtás módszere, AdAtforrás

a kutatáshoz az EURosTUDENT vI nemzetközi kutatás magyaror-
szági adatbázisát használjuk, melyet korábbi cikkünkben részlete-
sen ismertettünk (Hámori–Horváth, 2017). a 7202 fős mintából 7169 
válaszadóra vonatkozóan rendelkezünk információval a külföldi ta-
nulmányokban való részvétel szempontjából, közülük 929-en (13%) 
vettek részt az adatfelvétel időpontjáig mobilitási programban. az 
elemzés során figyelembe vettük az összes tanulmányokhoz kapcso-
lódó külföldi tevékenységet (például terepmunka, szakmai gyakorlat, 
nyári/téli egyetem, nyelvtanfolyam), nem csak a külföldön töltött 
teljes szemesztereket. a külföldi tanulmányi tervek vizsgálatához az 
adatbázist leszűkítettük arra a 6240 válaszadóra, akik még nem vettek 

részt semmilyen mobilitási programban. Közülük 1782 (29%) főnek 
vannak külföldi tanulmányi tervei.

mind a mobilitási tapasztalatok, mind a mobilitási tervek vizsgála-
ta bináris logisztikus regressziós eljárással történik. a modellekben 
a magyarázó változók a családi háttér dimenziói (szülők iskolai vég-
zettsége, anyagi háttér, tanulmányi célú megtakarítások), kontrollál-
va a képzés (munkarend, képzési szint, képzési terület, a tanulmányok 
helyszíne, intézménytípus, középiskola típusa) és a szocioökonómiai, 
demográfiai státusz (nem, életkor, szubjektív anyagi helyzet, tanul-
mányokkal párhuzamos munkavégzés) hatásaival.

eredmények

modelljeink az 1. táblázatban összefoglalt eredményei alapján kiraj-
zolódik, hogy a külföldi mobilitási részvételre vonatkozó hipotézisünk 
igazolódott, az apa iskolai végzettségét kivéve a családi háttér többi 
tényezője szignifikáns hatást mutat. az anya felsőfokú végzettsége, 
a család átlagosnál jobb szubjektív anyagi helyzete, valamint a ta-
nulmányi célú megtakarítások megléte egyaránt növeli az esélyét a 
külföldi tanulmányokhoz való hozzáférésnek. a mobilitási tervek ese-
tében hipotézisünk csak részben nyert megerősítést: bár a szülők fel-
sőfokú végzettsége valóban szignifikánsan növeli az esélyét a külföldi 
tanulmányi terveknek, az anyagi háttér és a tanulmányi célú megta-
karítások nincsenek hatással a hallgatók mobilitási terveire.

összefoglAlás, következtetések  
Eredményeink alapján megállapítható, hogy a családi háttér mobilitá-
si tervekre és tapasztalatokra gyakorolt hatása különböző mintázatot 
mutat: míg a mobilitási tervek mögött inkább egyfajta kulturális ha-
tás azonosítható, a külföldi tanulmányok megvalósítása erősen függ 
a család anyagi státuszától is. Tapasztalataink tehát igazolják, hogy a 
nemzetközi hallgatói mobilitáshoz való hozzáférést olyan szelektív 
mechanizmusok is befolyásolják, melyek a családi háttér által megha-
tározott társadalmi egyenlőtlenségekkel állnak összefüggésben. 
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Hámori Ádám – Horváth ÁgostonForrás: EUROSTUDENT VI, Magyarország

rő viselkedése pedig azt tükrözi, hogy mindkét mutató külön-külön 
is a képzés dimenzióinak kontextusa által befolyásolt jelentéssel bír 
(melyben szerepet kapnak többek között a képzésenként eltérő ér-
tékelési hagyományok, a hallgatók referenciacsoportra vonatkozó 
informáltsági szintje), vagyis nem abszolút értelemben vett tarta-
lommal rendelkezik.
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Horváth Ágoston

Esélyhányadosok 
(ExpB)

Külföldi mobilitási 
részvétel

Külföldi mobilitási 
tervek

(N = 7169, 
Hosmer&lemeshow 

teszt: p=0,004, 
Nagelkerke R2=0,12)

(N = 6240, 
Hosmer&lemeshow 

teszt: p=0,085, 
Nagelkerke R2=0,22)

Diplomás apa 1,473***

Diplomás anya 1,435*** 1,233**

átlagosnál jobb 
szubjektív anyagi 
helyzetű család

1,404***

Tanulmányi célú csa-
ládi megtakarítások

1,226*

magyarázó változó: családi háttér. a modellek a képzési jellemzők, a 
szocioökonómiai háttér és a demográfiai jellemzők szerint kontrolláltak. 

sig: * p<5%; ** p<1%; *** p<0,1%


