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Adatfelvételi és kutatásmódszertani újítások  
a Felsőoktatási Elemzési Főosztályon

a felsőoktatási Elemzési főosztály különböző adatfelvételi módsze-
rei mellett folyamatosan vezetünk be újabb és újabb eljárásokat a 
felsőoktatásban tanulók életútjának jobb megismerése érdekében. 
Kutatásaink többsége online survey (elektronikus kérdőíves) mód-
szerre épül. a nemzetközi mintavételes kutatások, a frissdiplomás-
kutatás, a felvételi eljárásban részt vevők körében végzett adatfelvé-
telek egyaránt online kérdőíveken futnak.

az oktatási Hivatal ugyanakkor Európában is egyedülálló módon 
regiszteralapú komplex kutatások elvégzésére is képes. a külön-
böző szakrendszerek által működtetett államigazgatási, hatósági 
adatbázisok (elsősorban a köznevelési és felsőoktatási információs 
rendszerek, a KIr és a fIr) magas adattisztaságú, naprakész és fris-
sített adatbázisokat jelentenek, amelyeken döntéstámogató céllal, 
törvényi felhatalmazással kutatások is végezhetők.

a szakpolitikai döntés-előkészítés támogatása érdekében az 
oktatási Hivatal lehetőséget kapott arra is, hogy a saját maga által 
működtetett regiszterek mellett a társhatóságoknál tárolt informá-
ciókhoz is hozzájuthasson egy-egy konkrét kutatási folyamat során. 
Nagy adatbázisok integrációját, ezen alapuló kutatásokat törvényi 
felhatalmazás alapján is kevés szervezet végezhet és végez magyar-
országon, miközben az adatintegráción alapuló elemzések pótolha-
tatlan információforrást jelentenek az államigazgatás számára.

az oktatási Hivatalban közel tízéves tudás halmozódott fel a 
regiszteralapú kutatások menedzselésében és az adatintegrá-
ció alapján előálló vizsgálatok elvégzésében. a diplomás pályakö-

vetés törzsét adó big data jellegű kutatási adatbázis, a felsőoktatá-
si pályakövetés (amely a hallgatói életút és a kora munkaerőpiaci 
életút elemzését teszi lehetővé), valamint a tervezett életútelem-
zések adatbányászati programok alkalmazását és speciális „survey-
statisztika” jellegű tudás készségszintű ismeretét igénylik.

2018-ban a „rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését 
szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban” (EfoP-3.4.5) prog-
ram lehetővé teszi az adatfelvételi módszerek megújítását. a 
kutatási módszertanok megújítása, kialakítása 2018 márciusára 
megtörtént, a második negyedévben a megújított módszertanok 
szerinti adatfelvételek követik az eddigi tervezési szakaszt.

a regiszteralapú diplomás pályakövetés kutatási modulban a 
módszertani megújítás fókusza az integrációba bevont adatkörök 
jelentős átalakítása és az adatok feldolgozásának gyorsítása. a vál-
tozókészlet átalakításának célja az elemzési lehetőségek bővítése: 
eddig nem vizsgált speciális témakörök mélyebb elemzése, mint 
például a fiatal pályakezdők vállalkozási tevékenysége, a térbeli 
mobilitás a lakóhely – képzési hely – munkavállalási helyek között, 
a tanulmányi életutat érő speciális hatások feltárása és vizsgálata.

2018-ban egyedi kutatási innovációt valósítunk meg: elindít-
juk a magyarországon első regiszteralapú survey-pilotvizsgálatot, 
amelynek keretében 2018-ban a végzett diplomások körében fel-
vett kérdőívre adott válaszokat anonim módon összekapcsoljuk a 
fIr-ben tárolt adminisztratív adatokkal. a kutatás megvalósításához 
egyedi informatikai fejlesztés szükséges, az adatfelvétel megválto-
zása pedig jelentékeny mértékben hat a módszertanra is. a pilot-
módszertan kidolgozása 2018 márciusában megtörtént, a kísérleti 
adatfelvétel 2018 második negyedévében zajlik majd.
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Műszaki, természettudomány és informatika 
képzési területre jelentkezők eredményessége 

regionális bontásban

a műszaki, természettudományos és informatikai képzések kiemelt 
jelentőségűek a gazdasági növekedés és az innováció előmozdítá-
sa szempontjából. Ezért számos országban igyekeznek szakpoli-
tikai eszközökkel is növelni a jelentkezők számát és támogatni a 
képzések elvégzését. ugyanakkor a felsőfokú végzettségűeknek 
az oEcD-országokban csupán egynegyede rendelkezik ilyen dip-
lomával, és a felsőoktatásba belépőknek csak 27 százaléka kezdi 
meg képzését ezeken a szakokon. magyarországra a fentiekhez 
hasonló, némileg alacsonyabb arányok jellemzők (oEcD 2017). a 
Fokozatváltás a felsőoktatásban című szakpolitikai stratégia is ki-
emelt gazdasági jelentőségű területként határozza meg ezeket a 
képzéseket, és számos célkitűzésében hangsúlyozza a magas le-
morzsolódási arányok csökkentésének fontosságát (Fokozatváltás 
2016).

a 2017. évi általános felvételi eljárás 105 868 jelentkezőjének kö-
rülbelül negyede jelentkezett első helyen műszaki, természettudo-
mányos vagy informatikai képzésre, akik közül több mint húszezren 

e képzési területek valamelyik alap- vagy osztatlan képzését jelölték 
meg elsőnek. az alábbiakban a magyarországi állandó lakhellyel 
rendelkező 19 980 fő felvételi eredményességének regionális kü-
lönbségeit vizsgáljuk meg.

a három képzési terület alap- vagy osztatlan képzéseire első he-
lyen jelentkezőknek országosan körülbelül kétharmadát vették fel 
az elsőnek megjelölt szakra. a régiók között e tekintetben az átlag-
hoz képest legeredményesebbek az észak-magyarországi jelent-
kezők voltak közel 69 százalékos első helyes bejutási aránnyal, míg 
legkevesebben a Dél-alföld és Dél-Dunántúl régióban élők közül 
kerültek be az elsőnek választott képzésre.

Ha a további jelentkezési helyeket is figyelembe vesszük, a sor-
rend némiképp átrendeződik. az első helyen műszaki, természet-
tudományos vagy informatikai alap- vagy osztatlan képzésre je-
lentkezők közül az észak-magyarországiak közel háromnegyedét, 
a dél-alföldiek körülbelül 70 százalékát vették fel ilyen képzésre az 
elsőként vagy valamelyik továbbiként megjelölt szakra, a Dél-Du-
nántúl régió pedig átlagos eredményességet mutat. Összességében 
az első helyen alap- és osztatlan képzési szintű mTmI-szakokat vá-
lasztók 72,6 százalékát vették fel ilyen képzésekre.

Bár a Közép-magyarország régióban lakó, első helyen alap- vagy 
osztatlan mTmI-szakra jelentkezők és az oda felvettek létszáma a 
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legmagasabb (6513, illetve 4712 fő), az általános eljárásban felvé-
telt nem nyert jelentkezők száma (1589 fő) és aránya (26,4%) alap-
ján ebből a régióból érkezett a legtöbb eredménytelen jelentkező. 
a semmilyen képzésre fel nem vett jelentkezők arányát tekintve a 
legsikeresebb a Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl és – 22 százalé-
kos aránnyal – ismét az észak-magyarország régió volt (az országos 
arány 24,1 százalék).

az adatok forrása a 2017. évi általános felvételi eljárás adminiszt-
rációját szolgáló www.felvi.hu rendszeréből kinyert személysoros 
jelentkezői adatbázis a 2017. november 2-i státus szerint. (a szüksé-
ges korrekciók miatt a mindenkori aktuális statisztikai adatok az itt 

közölt eredményektől csekély mértékben eltérhetnek.) az eljárásról 
bővebb információk a www.felvi.hu oldalon találhatók.
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Fel nem vett jelentkezők

Az adminisztratív adat alapú pályakövetés 
fejlesztési lehetőségei nemzetközi gyakorlatok 

alapján

BevezetéS

a magyar Diplomás Pályakövető rendszer (DPr) adminisztratív 
alapú kutatási modulja, mely a frissdiplomások helyzetét vizsgáló 
hagyományos kérdőíves lekérdezések kiegészítéseként jött létre, 
az európai térség egészét tekintve is új és korszerű módszernek 
tekinthető. a jelenleg fejlesztés alatt álló rendszer szakszerű át-
alakításához célzott vizsgálatot hajtottunk végre az adatok tudo-
mányos felhasználása szempontjából is kiforrott adminisztratív 
rendszerekkel rendelkező országok pályakövetést érintő, valamint 
regiszteralapú kutatási adatbázisaival és azok tartalmának kutatási 
hagyományaival kapcsolatosan (Kohlmann 2018). a lehetséges fej-
lesztési irányok szempontjából példaként felmerülő országok nem 
meglepő módon a kiemelkedően magas szintű állampolgári bizal-
mat mutató észak-európai országok, mint Dánia, svédország és 
finnország. a következőkben a fenti országok gyakorlatát érintő 
elemzés magyar relevanciával bíró eredményeit, tanulságait ösz-
szegezzük, mely szempontokat a DPr megújítása során is érdemes 
átgondolni. 

az adatkultúra

az adminisztratív adatok ezekben az országokban jellemzően 
hosszú időre visszamenőleg teljes körűen – ismeretek hiányában, 
például külföldi tartózkodás esetén survey-alapú információkkal 
kiegészítve –, részletes információtartalommal rendelkezésre áll-
nak. a regiszterek mind tartalmi, mind strukturális szempontból 
kiforrott képet mutatnak. az adminisztratív kategóriák kialakítá-
sát megelőzően a kutatás felhasználás szempontjait is figyelembe 
véve alakítják az adatgyűjtést, a lekért tartalmakat, majd azokat a 
kutatási kérdésekhez illesztve rögzítik, végül az így létrejött ada-
tokat fix, szintén az elemzési szempontoknak megfelelő rendszer-
ben tárolják. a rögzített, akár több tíz éve változatlan formában 
tárolt, esetleg a kutatási relevanciát szem előtt tartó átalakításokat 
mutató adatstruktúrák alkalmasak longitudinális életút- és trend-
vizsgálatokra is. az adatok kutatási felhasználhatóságára vonatko-
zó feltételek hiányát szemlélteti például, hogy a magyar gyakor-
latban eddig elmaradt a munkavégzés helyszínének rögzítése. Ez 
a téma a magyar munkaerőpiaci regiszterek számára ismeretlen, a 
kiemelten fontos társadalomtudományi és szakpolitikai informá-
ciótartalom ellenére is.

a kutatások többsége valamennyi országban különböző regiszte-
rek összekapcsolását igényli, azonban eltérések adódnak az eljárás 
során érintett szervezetek számát tekintve. feltételezhetően minél 
központosítottabb egy regisztereken alapuló kutatás – tehát minél 

http://www.kormany.hu/download/c/9c/e0000/Fokozatvaltas_Felsooktatasban_HONLAPRA.PDF
http://www.kormany.hu/download/c/9c/e0000/Fokozatvaltas_Felsooktatasban_HONLAPRA.PDF
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szűkebb a bevont szervezetek köre –, annál érvényesebb kutatási 
adatokat kaphatunk, hiszen feltehetőleg az adatokkal kapcsolatos 
ismeretek is egy, ideális esetben – vizsgálatunk során ilyen volt az 
összekötésekre szakosodott finn statisztikai Hivatal – a lebonyolító, 
elemző szervezetben összpontosulnak.

az általunk vizsgált nemzetközi példák is alátámasztják, hogy az 
előzetes koncepcionális kidolgozás lehetővé teszi tényleges társa-
dalmi haszonnal járó, szofisztikált módszertanok kialakítását, ami-
nek szerves részét képezi a transzparencia is, akárcsak az eredmé-
nyek széles körű, sokrétű disszeminálása és hasznosítása. 

a vizsgált országokban az államigazgatási adatokon nyugvó kuta-
tási, azon belül pályakövetési adatbázisok, valamint azok dokumen-
tációja az elemi adatok szintjén több esetben szabadon hozzáférhe-
tő anonimizált formában is, amennyiben az adatkérés kutatási céllal 
indokolható. az említett országokra jellemző, hogy a pályakövetési 
adatok online adatbankban évekre visszamenőleg elérhetőek. az 
adatkörök tartalmi ismertetését célzó online metaadatbázisok szin-
tén példaként szolgálhatnak a magyar adatösszekötések transzpa-
renciájának kialakításakor.

az automatikus statisztikai típusú adatközlések mellett (melyek 
kutatási szempontból körülhatárolt tartalommal rendelkeznek) 
minden vizsgált országra jellemző, hogy az adatbázisok tágabb 
körét szakpolitikai és tudományos céloknak megfelelően egyéb, 
kevésbé rögzített szempontok szerint is elemzik. a részletes elem-
ző tevékenységük eredményeképpen létrejövő tájékoztató és 
szakmai anyagaikat az érintett intézmények gyakran angol nyel-
ven is közzéteszik. az elemzésekben rejlő információkat körülte-
kintő módon használják fel a szakmai döntéshozatal szerteágazó 
területein.

az óvatos adatfelhasználás jól megfigyelhető a dán pályaköve-
tés keretszámok meghatározására irányuló, adatalapú döntése-
inek érvényre juttatásában. Dániában a diplomaszerzést követő 
munkaerőpiaci eredményesség szempontját figyelembe veszik a 
felsőoktatási keretszámok létrehozásakor. az így szankcionált intéz-
mények azonban részben élhetnek döntési jogkörükkel az alacso-
nyabb keretszám intézményen belüli allokálását illetően. a felsőok-
tatási szervezeti rendszer statikussága lehetővé teszi a fokozatos és 
évekkel eltolt átalakítást, így a tanulmányaikat már a keretszámok 
ismeretében megkezdő hallgatók nem károsodnak. 1

különBöző kutatáSi célok az adatok mögött

a finn diplomás pályakövetési rendszerben két külön szervezet 
használja fel az egységes adatszerkezetű, alapsokaság tekinteté-
ben minimális eltérést mutató adatbázisokat, eltérő céllal és fókusz-
szal. a finn statisztikai Hivatal kifejezetten az átmenet időszakának 
jellegzetességeit vizsgálja (a lakóhely, a munkaerőpiaci státusz, a 
munkahely jellemzői és a továbbtanulás szempontjából) a diploma 
megszerzését követő egy évben. mindezzel párhuzamosan folyik 
a kifejezetten munkaerőpiaci statisztikák közlésével kapcsolatos 
munka a Kulturális és oktatási minisztériumban, valamint a finn 
Nemzeti felsőoktatási Ügynökségnél.2 

a statisztikai jellegű adatközlésektől eltekintve az adatok ren-
delkezésre állása, elemezhetővé tétele és az azt követő szaksze-
rű elemzés időbeli eltolódást eredményez az adatfelvétel és a 

disszeminációs anyagok létrejötte között valamennyi általunk meg-
figyelt országban. a vizsgált országok mindegyike folytat valami-
lyen módon a hallgatókat vagy tanulókat, illetve a végzetteket érin-
tő életútkutatásokat is. az átmenet időszakának szentelt vizsgálatok 
leginkább közvetlenül a végzettség megszerzését követő időszakra 
koncentrálnak, míg a képzések munkaerőpiaci beválását hosszabb 
időtávon vizsgálják. a képzéstípusonként eltérő karrierutak és 
munkaerőpiaci környezet miatt ez egy átgondolásra érdemes szem-
pont lehet a továbbiakban. 

a haSználatoS mutatók

a jelenlegi magyar DPr keretében használatos státuszmutató 
nagymértékű hasonlóságot mutat a svéd „oktatást követő te-
vékenység” (verksamhet efter utbildning) regiszterben tárolt 
„munkaerőpiaci helyzet” mezővel, valamint a finn „felsőokta-
tásban végzettek elhelyezkedése” (Tutkinnon suorittaneiden 
sijoittuminen) adatbázis „fő tevékenység” változójával. az előbbi 
adatbázis az oktatás bármely szintjén az egy, két és három éve vég-
zettek körét vizsgálja, elkülönítve szerepeltetve az adott év egy 
hónapjában dolgozó, tanulás mellett dolgozó, tanuló, munkaerő-
piacon kívüli, valamint a regiszterekben nem található (adott év 
végén nem svédországban tartózkodó) csoportokat (a svéd sta-
tisztikai Hivatal „oktatást követő tevékenység” adatbázisa).3 a finn 
státuszcímkék hasonlóan interpretálhatók, ugyanakkor a magyar 
kérdőíves nyomon követés referencia-időpontjaival megegyezően 
az egy, a három és az öt éve végzetteket vizsgálja. mindkét ország 
számítási gyakorlata, illetve az azok kialakítását megelőző kutatá-
sok eredményeinek ismerete hasznos információt nyújthat a hazai 
mutató felülvizsgálatához.

a magyar rendszerhez képest jelentős különbség, hogy a 
munkaerőpiaci beilleszkedés részletes vizsgálatával jellemzően el-
különítik a stabil, a bizonytalan és a gyenge beágyazottságúakat, 
így a többféle státusz megfelelően differenciálja a különben közel 
100 százalékos diplomás foglalkoztatottsági mutatót. a rendszerte-
len és ezért torzító hatású jövedelmeik miatt e rendszerek az alkal-
mazottakétól külön kezelik a vállalkozók, valamint a részben vállal-
kozók csoportját.

öSSzefoglaláS

a vizsgált országokat fejlett adatkultúra és nagyfokú állampolgári 
bizalom jellemzi, hiszen az adminisztratív adatokon folyó elemző 
munkának jelentős, több évtizedes hagyománya van. az adatok tu-
dományos szempontú elő- és utógondozása is jellemző, a kutatási 
szempontok nem csupán tartalmi, de koncepcionális értelemben is 
be vannak ágyazva az állami adatgyűjtésbe, minthogy az nemcsak 
bürokratikus kötelezettség, hanem társadalmi missziója is van. a 
tárgyalt országok eljárásait érdemes tanulmányozni a magyar DPr 
átalakításakor, hiszen a fejlesztések lehetséges irányai ezen orszá-
gokban már kiforrott működésmódjukban figyelhetők meg.

Szakirodalom

Kohlmann Dávid (2018): észak-európai országok adminisztratív alapú diplo-
más pályakövetési gyakorlata. az oktatási Hivatal belső anyaga.

Kohlmann Dávid − Sebők Anna

1 a dán keretszám-módosítási eljárás dokumentációja az oktatási minisztérium honlapján: https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/
dimensionering (2018. 03. 25.)

2 Kulturális és oktatási minisztérium és a finn Nemzeti felsőoktatási Ügynökség honlapján: https://vipunen.fi/en-gb/university/Pages/Tutkinnon-
suorittaneiden-sijoittuminen.aspx (2018. 03. 25.)

3 a svéd statisztikai Hivatal „oktatást követő tevékenység” adatbázisa: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/
befolkningens-utbildning/verksamhet-efter-utbildning/ (2018. 03. 25.)

https://vipunen.fi/en-gb/university/Pages/Tutkinnon-suorittaneiden-sijoittuminen.aspx
https://vipunen.fi/en-gb/university/Pages/Tutkinnon-suorittaneiden-sijoittuminen.aspx
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A felsőoktatási kimenet vizsgálata 

a felsőoktatási Pályakövetés (fP) elnevezésű DPr-modul államigaz-
gatási nyilvántartások összekapcsolt adminisztratív adatainak segít-
ségével a képzés lezárásának a felsőoktatási Információs rendszer-
ben (fIr) rögzített hivatalos definícióinál szélesebb körű elemzését, 
értelmezését teszi lehetővé. a 2010-es belépő évfolyamot vizsgáló 
kutatás célja a felsőoktatási életút és kimenet – egyszerre több di-
menzió mentén történő – dinamikus feltárása (Jakab 2017). Tanul-
mányomban az fP kutatási adatbázis adatstruktúrájának egy lehet-
séges kialakítási formáját ismertetem. Egy olyan életút-tipológia 
kialakítására teszek kísérletet, ami segít eligazodni a tanulmányok-
ból a munkaerőpiacra való átmenet bonyolult mintázatai között, és 
kiemeli azokat, amelyek a kutatási kérdések szempontjából releváns 
információval bírnak.

az adminiSztratív adatok felhaSználáSa

az adminisztratív forrásból származó adatok társadalomtudomá-
nyi, kutatási célú felhasználása során számos elméleti és gyakorla-
ti problémára hívja fel a figyelmet sebők anna (2017) tanulmánya. 
az adminisztratív adatok rendszerint nem kutatási kérdéseknek 
megfelelően vannak összegyűjtve, hanem az adott államigazgatá-
si szervezet és regiszter saját céljainak megfelelően adja meg őket. 
minden adatkörnek megvan a maga adminisztratív kontextusa – 
lefedettségi sajátosságai, jogszabályi környezete, ellenőrzöttségi 
szintje. az adminisztratív regiszterek saját, célhoz kötött termino-
lógiáinak mélyreható ismerete elengedhetetlen az adatok helyes 
értelmezéséhez. az eredmények vizsgálata kizárólag ezek figyelem-
bevételével lehetséges. azaz az adatintegráción alapuló, adminiszt-
ratív regiszterek tartalmát felhasználó kutatási adatbázisok alapos, 
körültekintő tisztítási eljárást követően hozhatók létre.

képzéSi tipológia

az adatösszekötés 2010-től 2015-ig öt éven át tartó folyamatos, 
félévenkénti megfigyeléseken alapuló életút-nyomonkövetést 
tesz lehetővé a 2010-ben felvétel indokkal képzést megkezdők kö-
rében. az fP adatkérése során meghatározott kutatási alapegység 
az egyén és főképzése (amennyiben a hallgató 2010 szeptembe-
rében több képzést is felvétel indokkal kezdett meg, akkor főkép-
zése véletlenszerűen lett kiválasztva) lett. a felsőoktatási kimenet 
mint kutatási fókusz megköveteli a főképzés jellemzői alapján ki-
alakított képzési életútmintázatok szerinti kategorizáció létreho-
zását, mivel a pontosabb, részletezőbb kutatási kérdések felállítá-
sa és az adott alapsokaság szempontjából releváns munkaerőpiaci 
mutatók meghatározása csak a vizsgálat iránya (a képzési kibo-
csátás munkaerőpiaci vetülete) szempontjából adekvát csopor-
tok leválogatásával jöhet létre. Ennek érdekében a fIr által tárolt 
adatstruktúra alapján négy jól elkülöníthető, a teljes megfigyelt 
hallgatói sokaságot egyértelmű hozzárendeléssel, komplementer 

módon lefedő kategóriát hoztam létre: a képzést lezárók, a kilépők, 
a képzést váltók és a képzést folytatók csoportját (1. ábra).

továBBi képzéSi attriBútumok

Egyes, a felsőoktatási életút vizsgálata során rendelkezésre álló 
képzési információk a fent említett kategorizációtól függetlenül is 
relevánsak lehetnek az elemzésben. Ilyen lehet a párhuzamos kép-
zésben részt vevő hallgatók vizsgálata, akik a megfigyelési időszak-
ban a főképzés mellett további szakon is folytatnak tanulmányokat. 
érdemes lehet továbbá megvizsgálni azokat a hallgatókat is, akik fő-
képzésük megkezdését megelőzően már folytattak tanulmányokat 
a felsőoktatási rendszerben (képzési előélet).

életút-alcSoportok kutatáSa

az fP adatállománya – különösen a képzési adatszerkezet és az an-
nak alapján meghatározható életút-alcsoportok – számos szempont-
ból körülhatárolja és kijelöli a főbb vizsgálati irányokat. ugyanakkor 
– különösen a munkaerőpiaci mutatók bevonása, illetve a képzési 
életút és a munkaerőpiacra való kilépés párhuzamos, interakciók-
ra koncentráló megközelítése révén – széles körű lehetőséget kínál 
kutatási kérdések megfogalmazására, valamint pályakövetési szem-
pontból megkerülhetetlen kutatási fókuszok azonosítására. az adat-
összekapcsolás révén lehetőség nyílik a képzési életút-tipológiák 
vizsgálatára különböző munkaerőpiaci (pl. jövedelem, a diplomás 
munkakörben dolgozók aránya, heti munkaóraszám) és képzési mu-
tatók (pl. párhuzamos képzések, képzési előélet, továbbtanulás mes-
terképzésen, a képzésben töltött félévek száma, aktív/passzív félévek 
száma, átlépés állami ösztöndíjjal támogatott – önköltséges képzés 
között, nappali munkarend – egyéb munkarend) bevonásával.

öSSzegzéS

a felsőoktatási kimenet főbb vizsgálati irányait tekintve kettéválik. 
Egyfelől lehetőség nyílik a képzési, intézményi különbségek, sajá-
tosságok keresztmetszeti vizsgálatára munkaerőpiaci és/vagy kép-
zési mutatók révén, másfelől a felsőoktatási életút folyamatában 
történő vizsgálatára, az egyén viselkedésének leírására, mintázatok 
keresésére. utóbbi esetében a keresztmetszeti adatok vizsgálatával 
ellentétben különböző aktusok határozzák meg a kutatási szem-
pontból releváns időpontokat, egyebek mellett olyan kérdések 
megválaszolását segítve, mint hogy egy képzés befejezése (abszo-
lutórium) mekkora hozadékot jelent a munkaerőpiacon ahhoz ké-
pest, mint ha valaki kilépett a képzésből, és nem fejezte be.

Szakirodalom

Jakab andrás (2017): a felsőoktatási életút vizsgálatának elméleti háttere. 
Felsőoktatási Elemzési Jelentések, 1. évf., 3. sz., 6.

sebők anna (2017): adminisztratív adatok kutatási szemléletű felhasználása. 
Felsőoktatási Elemzési Jelentések, 1. évf., 4. sz., 4.

Jakab András
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Új képzést kezdők

Korábban megkezdett képzésüket folytatók

1. ábra: Képzési tipológia
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Szakmatérkép-szófelhők – a Diplomás 
Pályakövető Rendszer új tájékoztató anyagai

a felsőoktatási Elemzési főosztály a felvi.hu szakkereső felületén 
2017 végén publikálta a Diplomás Pályakövető rendszer (DPr) új 
disszeminációs anyagait, a szakmatérkép-szófelhőket (például: ang-
lisztika, mérnökinformatikus, turizmus-vendéglátás). a szófelhők 
alapvető célja és egyben újdonsága, hogy áttekintési lehetőséget ad-
nak az egyes képzések munkaerőpiaci arculatáról, mindezt a végzés 
után potenciálisan végezhető munkakörök sokszínűségével szemlél-

tetve, empirikus, az adott szakon végzettektől származó információk 
alapján. az alábbiakban a szófelhőkön megjelenített adatok értelme-
zéséhez elengedhetetlen módszertani hátteret részletezzük.

az adatok forráSa

a megjelenített adatok forrása a DPr kérdőíves, intézményi modulja 
keretében létrejött Frissdiplomások 2015 adatbázis. a kérdőíves ku-
tatás elsődleges célja a munkaerőpiacra kilépő frissdiplomás hallga-
tók munkába állással, tanulmányaik beválásával kapcsolatos tapasz-
talatainak, attitűdjeinek feltérképezése. az adatfelvétel keretében 
2015 tavaszán 34 felsőoktatási intézmény gyűjtött anonim adatokat 
online kérdőíves megkérdezéssel, egységes, központi módszertan 
alapján végzettjeiről és hallgatóiról.

lefedettSég

a felsőoktatási Információs rendszer (fIr) adattisztításhoz és súlyo-
záshoz felhasznált, 2015-ös adatai alapján a vizsgálatban részt vevő 
intézmények végzettjeire vonatkozó alapsokaság 182 299 fő, a teljes 
célcsoport létszáma pedig 192 784 fő.

az adatfelvételek (önkéntes válaszadás) révén összeállt országos 
adatbázis elemszáma 20 579 fő. az átlagos válaszadási ráta a vizsgált 
képzési szinteket – hagyományos egyetemi, főiskolai, alap-, mester- 
és osztatlan mesterképzések / egységes osztatlan képzések – figye-

lembe véve 12 százalékot ér el. az önszelekciós minta válaszadói 
közül a munkaerőpiaci részvételre vonatkozóan 17 374-en jelölték 
meg, hogy a felmérés idején dolgoznak. Közülük 16 519-en adtak vá-
laszt a foglalkozásukra vonatkozó kérdésre. a szófelhők elkészítésé-
hez ezeket a válaszokat használtuk fel. az adathiányok, illetve a nem 
valószínűségi minta sajátosságai miatt a válaszok nem tekinthetők 
reprezentatívnak. mivel az országos összesített adatbázis alapso-
kasági megoszláshoz viszonyított eltéréseit korrigáló súlyozásnak 
az egyes szakok munkaerőpiaci kimenetének (szófelhők tartalma) 
vizsgálata során nincs jelentősége (hiszen az elemzés a szakonként 
meghatározott említési gyakoriságokra támaszkodva az egyes sza-

kok foglalkozási palettáját kívánja felvázolni, nem a szakos kimene-
tek országos összehasonlítását célozza), az adattartalmak meghatá-
rozása során a tisztított, ám súlyozatlan adatbázisra támaszkodtunk.

mivel az adatok a 2010-ben, 2012-ben, illetve 2014-ben végzett 
hallgatókra vonatkoznak, a szakok elnevezései eltérhetnek a jelen-
leg hatályostól.

a Szófelhők tartalma

a szófelhőkön a képzések foglalkozási kimenetét mutatjuk be a vég-
zettek önbevallása alapján. minden olyan alap-, mester-, illetve osz-
tatlan képzés adatait közöljük, amelyre vonatkozóan a beérkezett 
válaszok tartalma és mennyisége alapján a DPr kérdőíves modulja 
információval rendelkezik. a kérdőívben a következő nyitott kérdés-
ben kérdezünk rá a végzettek szakmájára: „mi jelenlegi foglalkozásá-
nak/munkakörének megnevezése?” a szófelhők létrehozása során a 
válaszadók által megfogalmazott munkaköröket tüntettük fel, a vála-
szokat tartalmilag nem módosítottuk, kizárólag formai szempontból 
történt egységesítés, szerkesztés. a szófelhőkön szereplő foglalkozás-
nevek tehát nem hivatalos kategóriák, hanem a frissdiplomások által 
használt elnevezések. a szavak mérete nagyságrendileg a foglalkozá-
sok adatbázisbeli előfordulási gyakoriságát tükrözi szakonként – nem 
abszolút értelemben, hanem csupán az adott szakra vonatkozóan. 
a szófelhők nem tartalmazzák az adott képzettség szempontjából 

https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakkereso
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szak/5/szakmaterkep
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szak/5/szakmaterkep
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szak/63/szakmaterkep
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szak/103/szakmaterkep
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A kollégiumi lakhatás hatása a felsőoktatási 
lemorzsolódásra és a továbbtanulásra 

BevezetéS

Korábbi elemzésünkben rámutattunk, hogy a relatív anyagi és 
műveltségi hátrányokat hordozó családokból származó hallgatók 
nagyobb arányban találhatók meg a kollégiumi hallgatók között, 
és a kollégiumokban élők körében felülreprezentáltak az anyagi 
nehézségekkel küzdők, valamint a szülői támogatásra, illetve a 
hallgatói támogatási rendszerre utaltak (Hámori 2017). Kurrens 
kutatások jelzik, hogy a hátrányos körülmények közül érkező fi-
atal hallgatókat fokozottan fenyegeti a lemorzsolódás veszélye 
(vossensteyn et al. 2015). a felsőoktatási hallgatók számára elérhe-
tő áron biztosított lakhatást a szakpolitika számára készült európai 
ajánlások már korábban is a kiemelten fontos hallgatói szolgálta-
tások közé sorolták (Berlin Declaration 2011). a kollégium a legol-
csóbb lakhatási formának számít a szülőkkel élés után, így a kollé-
giumi helyek bővítése a hallgatói pénzügyi terhek csökkentésének 
hatékony eszköze (Gwosć 2008). olyanoknak is hozzáférhetővé 
teheti a felsőoktatást, akiknek a hallgatói lét másként elérhetetlen 

lenne, különösen az alacsony jövedelmű családokból származók 
vagy az első generációs belépők esetében (Engel 2015).

a kutatáS célja

az alábbi tanulmány célja megvizsgálni, hogy megelőzheti-e a kol-
légiumi elhelyezés a lemorzsolódást, a tanulmányok megszakítását 
anyagi kényszerből. az elemzés így hozzájárulhat a hazai kollégiumi 
rendszer sajátosságainak, valamint a nem teljesítményalapú felsőokta-
tási támogatási rendszerek hatásmechanizmusának megismeréséhez.

a kutatáS módSzere, adatforráS

a kutatáshoz az EurosTuDENT vI nemzetközi kutatás magyarországi 
adatbázisát használtuk, melyet egy korábbi számunkban részletesen 
ismertettünk (Hámori–Horváth 2017). a 7202 fős mintán belül 7122 
fő lakhatásával kapcsolatban rendelkezünk információkkal, amelyek 
alapján a kutatás központi adatfeldolgozásának részeként, index-
képzés segítségével a szüleikkel élők, a kollégiumban élők és a más 
formában élők csoportjait különítettük el. mivel a kutatás adatfel-
vételét az aktív hallgatók körében végeztük, a tanulmányaikat már 
megszakító, lemorzsolódott hallgatókról az EurosTuDENT vI adat-
bázisában nincs adatunk. a lemorzsolódás által veszélyeztetett hall-
gatók csoportját elsősorban annak segítségével azonosíthatjuk, hogy 
a válaszadók a korábbiakban megszakították-e legalább két féléves 
időtartamra a tanulmányaikat. Közvetett indikátorként még azokat 
vizsgáltuk meg, akik tervezik, hogy a jelenlegi képzésük befejezése 
után továbbtanulnak. a lakhatás, a pénzügyi helyzet és a képzési hát-
tér együttes hatását a tanulmányok megszakítására és a továbbtanu-
lásra logisztikus regressziós modell segítségével teszteltük.

eredmények

amint az 1. ábrán látható, a kollégiumban élő hallgatók körében a 
legalacsonyabb azok aránya, akik korábban legalább két féléves 
időtartamra megszakították tanulmányaikat (2,7%), az arány csu-
pán kétötöde az összes hallgató körében mért értéknek. Közöttük 
vannak ugyanakkor a legtöbben, akik tervezik a későbbiekben a 
továbbtanulást, az arányuk mintegy 5 százalékponttal magasabb 
az összes hallgató esetében megfigyelhető 57 százalékos értéknek.

 mind a továbbtanulási szándék, mind a tanulmányok megszakí-
tásának gyakorisága függ attól, hogy a hallgató mennyi idős, ahogy 

irreleváns, tanulmányokhoz egyértelműen nem kapcsolódó, illetve 
kifejezetten más felsőfokú végzettséget igénylő szakmákat, amelyek 
esetében a rendelkezésre álló információk alapján teljes mértékben 
kizárható volt, hogy a válaszadó az általa megadott foglalkozást a 
vizsgált végzettsége alapján űzi. az adattisztítás során ugyanakkor fi-
gyelembe vettük az említési gyakoriságot is: azokat a foglalkozásokat, 
amelyek nagy volumenben jelentek meg a válaszok között, és nem 
lehetett kizárni a tartalmi relevanciát a végzettség megszerzése és a 
végzett munka között, feltüntettük.

az értelmezéS korlátai, lehetőSégei

a szakmatérkép szófelhőin közölt adatok elsődleges célja az orien-
tációs jellegű tájékoztatás, a válaszadóktól származó információkra, 
nem a munkakörök hivatalos, jogszabályok által meghatározott el-
nevezésére alapozva, mivel így részletesebb, pontosabb képet kap-
hatunk a végzettek foglalkozásairól az államigazgatási regiszterek 
fEor-kód-alapú, statisztikai adatgyűjtés céljából létrehozott – sok-
szor túlságosan általános – nómenklatúráihoz képest. ugyanakkor 
a kérdőíves adatgyűjtés útján kialakult önszelekciós minta adatfor-
rásként való használatával lemondunk az adminisztratív adatbázi-

sok egyik legelőnyösebb tulajdonságáról, az elvi teljeskörűségről. 
Ezért az eredmények nem tekinthetők általános érvényűnek a DPr 
teljes végzett célcsoportjára vonatkozóan, ugyanakkor alkalmasak 
arra, hogy bemutassuk, milyen foglalkozások lehetnek a potenciális 
munkaerőpiaci kimenetei egy-egy képzésnek, illetve felvázoljuk a 
frissdiplomások által végzett szakmák palettájának sokszínűségét.

fontos megjegyezni azt is – a példaként bemutatott szófelhők 
eredményei is erre világítanak rá –, hogy az egyes képzések, képzési 
szintek, valamint képzési területek munkaerőpiaci kimeneti közege 
nem tekinthető homogénnek, számottevő különbségek mutatkoz-
nak a munkakörök részletezettsége, specializáltsága szempontjá-
ból, illetve a képzés és a végzett munka illeszkedésének jellemző 
mértéke tekintetében is. figyelembe kell venni, hogy a képzési ki-
menet heterogenitására vonatkozóan nagymértékben eltérő infor-
mációkkal rendelkezünk a képzések méretétől és ezzel összefüggés-
ben mintabeli elemszámától függően is. éppen ezért, bármennyire 
egységes adattisztítási és adatközlési metódus kialakítására töre-
kedtünk is a szófelhők tartalmának előkészítése során, ezek a struk-
turális különbségek nem voltak teljes mértékben kiküszöbölhetők.

Horváth Ágoston – Jakab András – Sebők Anna
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Legalább két félévig megszakította korábban a jelenlegi tanulmányait (N = 7115)

Tervezi, hogy továbbtanul (N = 7104)

Forrás: EurosTuDENT vI magyarországi adatbázis, saját számítás

1. ábra: A tanulmányok korábbi megszakítása  
és továbbtanulási tervek a lakhatás formája szerint
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mindkettőt befolyásolhatja a hallgató anyagi helyzete is. Ezért az 
alábbiakban logisztikus regressziós modellek segítségével vizsgál-
juk meg, hogy a kollégiumi lakhatás tanulmányokat támogató hatá-
sa e tényezőkre kontrollálva is fennáll-e.

az 1. táblázat adataiból látható, hogy függetlenül a hallgatók élet-
korától a jobb anyagi helyzetűek esetében szignifikánsan alacso-
nyabb a valószínűsége, hogy korábban legalább két féléves időtar-
tamra megszakították a tanulmányaikat. ugyanakkor a szubjektíven 
megítélt anyagi helyzettől függetlenül igaz, hogy a kollégiumban 
élők esetében ez kevésbé volt gyakori, mint a szüleikkel élők vagy az 
önállóan élők esetében.

a 2. táblázat adatai megmutatják, hogy az átlagos anyagi hely-
zetűek az életkortól függetlenül is nagyobb valószínűséggel ter-
vezik a továbbtanulást, a legjobb helyzetűek esetében ugyanakkor 
nincs ilyen különbség. Bár az önállóan élőknek csak alig nagyobb a 
továbbtanulási kedvük, mint a szüleikkel élőknek, a kollégiumban 
élők körében szignifikánsan többen tervezik, hogy továbbtanulnak.

öSSzefoglaláS, következtetéSek 
a sokoldalú és hozzáférhető ösztöndíjrendszer mellett a kollégiumi 
férőhelyek biztosítása is egy olyan támogatási forma, amely több 
hátrányos helyzetű fiatal számára teheti elérhetővé a felsőfokú ta-
nulmányokat. az eredmények alapján a kollégiumi elhelyezés nem-
csak azt valószínűsíti, hogy a hallgató nem kényszerül megszakítani 
a tanulmányait anyagi kényszerből, hanem a továbbtanulási hajlan-
dóságát is növelheti.
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Hámori Ádám

Függő változó: Tanulmányait legalább két félévre  
megszakította

B Sztenderd hiba Wald-szignifikancia Esélyhányados 
(Exp(B))

Képzési szint: mester- vagy osztatlan képzés  
(referenciacsoport: alapképzés)

–0,531 0,118 0,000 0,588

lakhatás (referenciacsoport: szülőkkel él) 0,001

Kollégiumban él –0,663 0,194 0,001 0,515

Önállóan él –0,235 0,115 0,041 0,790

anyagi helyzet (referenciacsoport: súlyos nehézségek) 0,001

átlagos anyagi helyzet –0,412 0,132 0,002 0,663

Nincsenek anyagi nehézségei –0,416 0,123 0,001 0,659

Konstans –3,741 0,224 0,000 0,024

A modell a hallgatók életkorára kontrollált.  A felsőoktatási szakképzésen tanulókat nem vizsgáltuk.

Modell Khí 2 szignifikancia: p<0,001;  PszeudoR 2: Cox & Snell 0,052; Nagelkerke 0,134

1. táblázat: A tanulmányok megszakítása

Forrás: EurosTuDENT vI magyarországi adatbázis, saját számítás

Függő változó: Tervezi a továbbtanulást végzés után B Sztenderd hiba Wald-szignifikancia Esélyhányados 
(Exp(B))

Képzési szint: mester- vagy osztatlan képzés  
(referenciacsoport: alapképzés)

–0,790 0,057 0,000 0,454

lakhatás (referenciacsoport: szülőkkel él) 0,012

Kollégiumban él 0,200 0,074 0,007 1,222

Önállóan él 0,132 0,061 0,030 1,141

anyagi helyzet (referenciacsoport: súlyos nehézségek) 0,000

átlagos anyagi helyzet –0,255 0,071 0,000 0,775

Nincsenek anyagi nehézségei –0,052 0,067 0,434 0,949

Konstans 0,780 0,077 0,000 2,182

A modell a hallgatók életkorára kontrollált. A felsőoktatási szakképzésen tanulókat nem vizsgáltuk.

Modell Khí 2 szignifikancia: p<0,001; PszeudoR 2: Cox & Snell 0,050; Nagelkerke 0,068

2. táblázat: Továbbtanulási tervek

Forrás: EurosTuDENT vI magyarországi adatbázis, saját számítás

http://ecsta.org/wp-content/uploads/2015/12/BerlinDeclarationSocialDimension2011_ENFR.pdf
http://ecsta.org/wp-content/uploads/2015/12/BerlinDeclarationSocialDimension2011_ENFR.pdf
http://ecsta.org/wp-content/uploads/2015/12/BerlinDeclarationSocialDimension2011_ENFR.pdf
http://www.eurostudent.eu/download_files/documents/Gwosc_2015_Student_Accommodation.pdf
http://www.eurostudent.eu/download_files/documents/Gwosc_2015_Student_Accommodation.pdf
https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/felsooktatasimuhely/Elemzesi_Jelentesek/FEJ_2017_4.pdf 
https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/felsooktatasimuhely/Elemzesi_Jelentesek/FEJ_2017_4.pdf 
https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/felsooktatasimuhely/Elemzesi_Jelentesek/FEJ_2017_1.pdf 
https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/felsooktatasimuhely/Elemzesi_Jelentesek/FEJ_2017_1.pdf 

