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Nyilvánosan megismerhető adatok  
az informatikusképzésekről (is)  
a diplomantul.hu honlapon
Harkányi Ádám Máté

Az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Elemzési Főosztálya széles körű 
felsőoktatás-kutatási tevékenységének fontosabb eredményei 
2019 szeptembere óta interaktívan elérhetők a diplomantul.hu 
honlapon. A felületet lapunk korábbi, 2019. decemberi számában 
részletesen ismertettük. Az alábbiakban ízelítőül kutatási modu-
lonként mutatunk be néhány, a felületen is megtekinthető ered-
ményt az aktuális lapszámunk témájául szolgáló informatika kép-
zési területről.

A Diplomás Pályakövetési Rendszer Adminisztratív Adatbázi-
sok Egyesítése (DPR AAE) modul a hatósági adatbázisok anonim 
összekapcsolásának tényadataira alapozva végez pályakövetést. 
Adataiból többek között megtudhatjuk, hogy az informatika alap-
képzéseken 2015/16-ban végzett hallgatók átlagosan közel 9 aktív 
félévet szántak a tanulmányaikra, majd másfél éven belül 29 száza-
lékuk kezdett további felsőoktatási képzésbe, jellemzően mester-
képzésbe. Az említett végzetteknek másfél évvel a végzést követően 
– a későbbi tanulmányaik mellett munkát vállalókat is beleértve – 
68 százaléka dolgozik, és mindössze 1 százaléka álláskereső. A mo-
dulhoz tartozó további tematikus riportokon a munkaerőpiaci és  
a területi elhelyezkedési adatokat is nyomon követhetjük. Láthat-
juk például, hogy a 2015/16-ban informatika alapképzésen vég-
zettek a végzést követően átlagosan alig két hónap alatt elhelyez-
kedtek, és több mint kilenctizedük a versenyszférában dolgozik.  
A területi elhelyezkedést tekintve, bármely Budapesten kívüli in-
tézményre szűrve, felfigyelhetünk arra, hogy a végzett hallgatók 
igen magas arányban maradnak abban a megyében, ahol az in-
formatika alapképzésüket folytatták. E képzéseknek tehát nagy  
a területi megtartó erejük.

A DPR AAE pályaorientációt támogató modulban, amely 
speciálisan a továbbtanuláson gondolkodó érdeklődőknek szól, 
az előbbi adatok többségét akár intézményekre szűrve is nyomon 
követhetjük. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyete-
men 2015/16-ban informatika alapképzéseken végzettek 97 száza-
léka diplomás munkakörben dolgozik. Az Óbudai Egyetemen vég-
zetteknek már a végzést követő évben 85 százalékkal magasabb  
a havi bruttó átlagjövedelmük, mint az abban a megyében élők-
nek, ahol a tartózkodási vagy a lakóhelyük van. A Miskolci Egyetem 
megyei megtartó ereje az adott végzettek körében a 80 százalékot 
is megközelíti.

A Felsőoktatási Pályakövetés (informatika) modul egy olyan 
hatósági adatösszekötésen alapul, amelynek kimondottan az volt 
a célja, hogy már a képzés kezdetétől vizsgálja az informatikuskép-
zésekre felvett hallgatók tanulmányi és munkaerőpiaci pályáját.  
A kutatási modul további különlegessége, hogy a képzést sike-
resen lezáró, abszolvált vagy oklevelet szerzett hallgatók mellett  

a lemorzsolódott hallgatók tanulmányi és munkaerőpiaci adatai 
is nyomon követhetők az interaktív felületen. A 2009/10-ben mér-
nökinformatikus alapképzésre, nappali munkarendre felvett, majd 
azon oklevelet szerző hallgatók havi átlagjövedelme 2017-ben már 
több mint 70 százalékkal haladta meg a képzésüket ugyanabban a 
tanévben megkezdő, de később lemorzsolódott hallgatókét. Ha-
sonlóképp megfigyelhetjük, hogy 7 évvel a képzés megkezdését 
követően előbbiek 97, utóbbiak mindössze 60 százaléka dolgo-
zott diplomás munkakörben. A munkaerőpiaci státuszok alaku-
lását vizsgáló riport alapján ugyanebben a körben az oklevelet 
szerzettek 84, a lemorzsolódott hallgatók 69 százaléka dolgozott 
– a tanulmányaik mellett munkavégzőket is beleértve – 7 évvel 
a képzés kezdete után a hazai munkaerőpiacon. A tanulmányok 
melletti munka hatását vizsgálva pedig felfigyelhetünk arra, hogy 
az említett körben a már a képzés alatt jelentős munkaerőpiaci 
tapasztalatot, majd később oklevelet is szerzettek jövedelme  
a vizsgált időpontban több mint kétszerese azokénak, akik a mér-
nökinformatikus alapképzésekről úgy morzsolódtak le, hogy ta-
nulmányaik mellett munkatapasztalatot sem szereztek.

A Frissdiplomás kutatás a végzett hallgatók tapasztalatait kér-
dőíves kutatással vizsgáló modul. A 2018-ban felvett kérdőív vá-
laszadói közül a 2017-ben informatika alapképzéseken végzettek 
háromnegyede végzett már a képzése befejezését megelőzően 
szakmai munkát, a kérdőív kitöltésekor pedig bő kilenctizedük 
alkalmazottként, több mint nyolctizedük beosztott diplomásként 
dolgozott. Az említett válaszadók közel háromnegyede felelte, 
hogy a tanultakat legalább közepes vagy annál nagyobb mérték-
ben használja a munkájában, négyötödük a kérdőív kitöltésekor 
összességében inkább vagy teljesen elégedett volt a munkájával.

Az Aktív hallgatói kutatás modul szintén kérdőíves kutatás, 
de nem a már végzettekre, hanem a még képzést folytató, aktív 
hallgatókra fókuszál. Az interaktív felületről megtudhatjuk, hogy 
a 2016-os kérdőív válaszadói közül a tanulmányaikat 2014-ben 
informatika alapképzéseken kezdők 34 százaléka dolgozott a kér-
dőív kitöltésének idején tanulmányai mellett, közel felük állandó, 
határozatlan időtartamú szerződéssel. Az említett válaszadói kör-
ben a diplomaszerzés legfontosabb okaként a magas jövedelmet,  
a szakmai, intellektuális fejlődést, valamint a kötetlenebb életmó-
dot jelölték meg a legtöbben.

Az EUROSTUDENT szintén aktív hallgatókat vizsgáló, nemzet-
közi kérdőíves kutatás 2016. tavaszi félévben felvett VI-os hullá-
mának hazai adatai is hamarosan interaktívan kereshetők lesznek 
a felületen, a képzési terület és a képzési szint mellett a nem, az 
életkor, a munkarend és az intézmény típusának a kiválasztásával. 
A válaszadók a tanulmányaikkal való elégedettségéről, a tanul-
mányok melletti munkavállalásáról, családi, pénzügyi és lakhatási 
hátteréről, valamint külföldi mobilitásáról és az ahhoz kapcsolódó 
szándékaikról egyaránt kaphatunk majd információkat.

A diplomantul.hu felületen publikált interaktív elemzések ősztől 
folyamatosan frissülnek, így az újabb kutatási eredmények is elér-
hetők lesznek, akár az informatika, akár más képzési területeken.
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Az informatika képzési területre jelentkezők 
és felvettek néhány jellemzője

Szemerszki Marianna

A modern információs társadalom és gazdaság egyre jobban 
igényli a korszerű ismeretekkel rendelkező, a hazai igényeket ki-
elégíteni képes informatikai szakembereket. Számos országban 
szakpolitikai eszközökkel is igyekeznek növelni a jelentkezők szá-
mát és támogatni a képzések elvégzését, a Fokozatváltás a felső-
oktatásban (2016) szakpolitikai stratégia hazánkban is a kiemelt 

képzési területek között szerepelteti az informatikát. 
Informatikusképzés alapvetően három képzési szinten – felsőok-

tatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés – végezhető a hazai 
felsőoktatási intézményekben, alapképzésben 4, mesterképzésben 
5, felsőoktatási szakképzésben pedig 3 szak közül választhatnak  
az érdeklődők. A jelentkezők és a felvettek száma alapképzés-
ben a legnagyobb, munkarendek szerint pedig a nappali képzés 
dominál. Az utóbbi hét év tendenciái azt mutatják, hogy évről 
évre növekszik az első helyes jelentkezések és felvételek aránya,  
s a felvettek több mint kétharmada nappali alapképzésben kezd-
heti meg tanulmányait (1. ábra).
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1. ábra:  Az informatika képzési területre jelentkezők és felvettek számának változása (általános felvételi eljárás, 2013–2019 )

A képzési terület egyike azoknak, ahol nappali formában duális kép-
zés is indítható, az utóbbi két év adatai azt mutatják, hogy a nappali 
munkarendű informatika alapképzésre jelentkezők kétötöde duális 
formában folytatható képzést jelöl meg első helyen, míg nappali 
mesterképzésen átlagosan egyharmad ez az arány.

2019-ben az első helyen informatika alapképzésekre jelent-
kezők 81%-a nappali munkarendű képzést választott, s 90%-uk 
államilag finanszírozott képzést jelölt meg. Az e képzésekre je-
lentkezők háromnegyede jutott be valamelyik felsőoktatási intéz-
ménybe, ezen belül 95,8% az informatika képzési területre, túlnyo-
mó többségük alapképzésre. A felvettek 80,6%-a nyert felvételt  
az elsőként megjelölt helyre. Az első helyen informatika fel-

sőoktatási szakképzésre jelentkezők 66%-a választott nappali 
munkarendű képzést, s 83%-uk államilag finanszírozott képzést 
jelölt meg elsőnek. A jelentkezők 84%-a nyert felvételt, ezen be-
lül 93% az első jelentkezési helyre. A 2019-ben első helyen infor-
matika mesterképzésre jelentkezők 5%-a angol nyelvű képzésre 
jelentkezett, 67% választott nappali munkarendű képzést, s 93% 
államilag finanszírozott képzést. A jelentkezők 61%-a nyert fel-
vételt, szinte kivétel nélkül az első vagy a második jelentkezési 
helyük valamelyikére, 94,5%-uk az informatika képzési területre.  
Az első helyes jelentkezőkön kívül 2019-ben még további közel 
300 olyan hallgató nyert felvételt informatikusképzésre, aki első 
helyen nem ezt a területet jelölte meg (2. ábra).
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2019-ben az érettségire épülő képzési formákra (alapképzés vagy 
felsőoktatási szakképzés) jelentkezők több mint fele legalább egy 
emelt szintű érettségi vizsga birtokában vágott neki a felvételinek, 
11%-uknak volt felsőfokú nyelvvizsgája, minden második jelentke-
zőnek pedig középfokú (is). Emelt szintű érettségit leginkább in-
formatikából, matematikából és angol nyelvből szereztek a jelent-
kezők. A két képzési forma ugyanakkor élesen elválik egymástól 
az emelt szintű érettségi és a nyelvvizsga tekintetében: az alap-
képzésekre jelentkezőkhöz képest a felsőoktatási szakképzésre 
jelentkezők mutatói sokkal kedvezőtlenebbek voltak. Az eltérés a 
felvettek körében is megmutatkozik, összességében jóval maga-
sabb arányok mellett, ami azt jelenti, hogy a nyelvvizsgáért és az 
emelt szintű érettségi vizsgáért kapott többletpontok jelentősen 
segítették a bejutást. 

A képzési területre jelentkez ők túlnyomó többsége férfi, még 
ha az utóbbi években kissé növekedett is a nők száma és aránya, 
a férfiak túlsúlya az utóbbi években is megmaradt (2018-ban 
85% volt). A férfiak magasabb aránya nem magyar sajátosság, az 
Eurostat adatai azt mutatják, hogy az Unió 28 tagállamának át-
lagában 2018-ban az infokommunikációs technológiai területen 
81,6% volt a férfi hallgatók aránya (Eurostat-adatbázis, saját szá-
mítás). Egy hazai kutatási elemzés szerint a nemek szerinti eltérő 
részvétel részben a fiúk és a lányok eltérő érdeklődésével, eltérő 
középiskolai tanulmányaival, részben pedig a nemi sztereotípi-
ákkal van összefüggésben, ez utóbbi azonban a fiatalabbak köré-
ben oldódni látszik (BellResearch 2015).  

A 2019. évi általános felvételi eljárás keretében 20 felsőoktatási 
intézmény kínált felsőfokú informatikusképzést, mely 20 képző-
intézmény összesen 12 megyében található. Budapest kitünte-
tett helyet foglal el a jelentkezők és a felvettek számát tekintve: 

az első helyes jelentkezések 52%-a irányult a fővárosba, a felvettek 
közül pedig 49% kezdhette meg itt a tanulmányait, ami nem vé-
letlen, hiszen a fővárosban 9 felsőoktatási intézmény kínált vala-
milyen informatikusképzést, köztük 3 nagy létszámú egyetem is. 

Részben az intézményi kínálattal összhangban, részben attól 
függetlenül, az informatikusképzésekre jelentkezők az átlagos-
nál valamivel nagyobb arányban élnek Budapesten és más nagy-
városokban, a községekből felvételizők aránya 24%, miközben 
országosan átlagosan 25%, a műszaki képzési területen tovább-
tanulni szándékozók körében pedig 27% a kisebb településekről 
jelentkezőké. A felvettek körében hasonlóak az arányok, ami azt 
igazolja, hogy az informatikusképzésekre való bekerülés esélye 
nem függ össze a lakóhely típusával. 

Az egyes intézmények vonzáskörzete a földrajzi elhelyezkedés-
sel is összefüggésben van, jóllehet 2019-ben a fővárosi képzőhe-
lyekre 56%-os arányban fővárosiak vagy Pest megyeiek jelentkez-
tek az első helyen, s egy-két kivételtől eltekintve az intézmények 
többségébe minden magyarországi régióból volt jelentkező. 
Ugyanez fordítva már nem igaz: egyes régiók felsőoktatási in-
tézményei elsősorban a saját régiós keresletükre építhetnek, 
amit a képzőhelyek regionális elhelyezkedése és az első helyen 
oda jelentkezők lakóhelyének régiós megoszlása közötti össze-
függések is mutatnak. Észak-Alföld, Észak-Magyarország és Dél-
Dunántúl intézményei többségében régiós igényeket elégítenek 
ki, míg Közép-Magyarország mellett a Dél-Alföld, Közép-Du-
nántúl és Észak-Dunántúl régiók intézményeinek is kiterjedtebb  
a vonzáskörzete. Az is feltűnő, hogy az Észak-Alföld és a Dél-Al-
föld régió – elsősorban két meghatározó intézményük – nagyobb 
arányban vonz külföldi hallgatókat, leginkább a szomszédos or-
szágokból (3. ábra).
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2. ábra:  Az informatika képzési területre jelentkezők és felvettek száma 2019-ben munkarend szerint (általános felvételi eljárás)
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Az informatika képzési terület  
hallgatóinak képzési és munkaerőpiaci 
jellemzői adminisztratív adatok  
elemzésének tükrében

Hosznyák András

Az elemzés céljA, összefoglAló

A következőkben bemutatott adatok az informatika képzési terü-
let alapképzéseiről kívánnak áttekintő képet nyújtani képzési és 
munkaerőpiaci szempontok szerint. 

A Felsőoktatási Információs Rendszerből (FIR) származó képzési 
adatok elsősorban a lemorzsolódásra helyezik a hangsúlyt, bemutat-
va többek között a lemorzsolódási arányokat, valamint a gazdaság-
védelmi akcióterv keretében a nyelvvizsga hiánya ellenére kiadandó 
oklevelek arányát mind az intézmények, mind a képzések szintjén.

A DPR Adminisztratív Adatbázisok Egyesítése (AAE) 2018-as 
adatait felhasználva a 2009/10-es és a 2015/16-os tanévek között 
abszolvált hallgatók adatait lehetséges elemezni, akár 7,5 éves 
munkaerőpiaci utánkövetésük alapján. A nappali munkarendű 
hallgatókra koncentrálva bemutatjuk a bér, a munkakör (FEOR) és 
a munkaerőpiaci státuszok kategóriáit, kiemelve az álláskeresőket 
és a külföldön munkavállalókat.
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3. ábra:  Az egyes régiókban található képzésekre jelentkezők aránya a jelentkező lakóhelyének régiója szerint

Az adatok forrása a 2019. évi általános felvételi eljárás adminiszt-
rációját szolgáló www.felvi.hu rendszeréből kinyert személysoros 
jelentkezői adatbázis a 2019. július 24-i státus szerint. (A szükséges 
korrekciók miatt a mindenkori aktuális statisztikai adatok az itt kö-
zölt eredményektől csekély mértékben eltérhetnek.) Az eljárásról 
bővebb információk a www.felvi.hu oldalon találhatók.
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c/9c/e0000/Fokozatvaltas_Felsooktatasban_HONLAPRA.PDF 
(2020. 04. 24.)

Megjegyzés: Az ábra függőleges tengelyén a képzés telephelyének régióját ábrázoltuk, míg a jelentkező lakóhelyének régióját színekkel jelöltük.
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1. ábra: Az alapképzések száma az informatika képzési területen indulási tanévenként

Az informAtikA képzési terület – Az AlApképzések képzési AdAtAi
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2. ábra: A képzés vége státuszainak aránya kezdő tanévenként az informatika képzési terület alapképzései esetében
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4. ábra: A gazdaságvédelmi akcióterv keretében kiadandó oklevelek száma képzésenként  
az informatika képzési terület alapképzésein

3. ábra: Lezárt alapképzések esetében a képzés vége státuszainak megoszlása képzésenként az informatika képzési területen
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5. ábra: A gazdaságvédelmi akcióterv keretében kiadandó oklevelek aránya intézményenként  
az informatika képzési terület alapképzésein
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6. ábra: Az átlagos havi bruttó jövedelem nagysága a vizsgált években az informatika képzési terület alapképzései esetében  
a képzés befejezése és a további felsőoktatási tanulmányok alapján

módszertAni segédlet – képzési AdAtok

Az adatok időbelisége és validitása: az adatok a FIR 2020. ápri-
lis 9-i állapotát tükrözik. Azon képzések számíthatók be, amelyek 
esetében:

•	 a képzési terület: informatika;
•	 a képzési szint: alapképzés;
•	 a képzés kezdete 2006. augusztus 1-i vagy azutáni;
•	 a képzés kezdő indoka: felvétel.

Kezdő tanév: adott év augusztus 1. és az azt követő év július 31. 
között kezdődő képzés számít egy tanévnek (pl. 2015. augusztus 01. 
és 2016. július 31. között: 2015/16-os tanév).
Képzések száma: adott kezdő tanévben induló képzések száma, me-
lyekre a hallgató beiratkozott, és a képzést a FIR-be bejelentették.
Képzés vége státusza: a lemorzsolódás szempontjából a képzések 
4 kategóriába sorolhatók annak alapján, hogy a FIR-ben be vannak-e 
jelentve, és ha igen, milyen képzés vége indokkal.
Képzés vége – képzés folyamatban: a képzést még nem zárták le, 
a képzés vége indokát még nem adták meg.
Képzés vége – sikeres teljesítés: a képzésen a hallgató legalább 
abszolutóriumot szerzett; a képzés végindoka a FIR-ben „Tanulmá-
nyok befejezése, végbizonyítvány megszerzése kimeneti vizsga nél-
kül” vagy „Sikeres kimeneti vizsga”.
Képzés vége – lemorzsolódás: a képzésen a hallgató a tanulmányait 

megszakítja alapvetően tanulmányi okból; a képzés végindoka a FIR-
ben „A sikertelen javító és ismétlő javító vizsgák megengedett számá-
nak túllépése”; „Bejelentkezés elmulasztása a megengedettnél több-
ször”; „Fizetési hátralék a képzésben”; „Képzési kötelezettségek nem 
teljesítése”; „Kizárás fegyelmi határozattal”; „Költségtérítés nem vál-
lalása átsoroláskor” vagy „Saját bejelentés a képzés megszakítására”.
Képzés vége – kilépés: a képzésről a hallgató más képzésre lép 
át, vagy önhibáján kívül nem tudja folytatni; a képzés végindoka  
a FIR-ben „Átvétel intézménymegszűnés alapján más intézménybe”; 
„Átvétel kérelemre más magyarországi intézménybe”; „Átvétel ké-
relemre külföldi intézménybe”; „Képzésváltás intézményen belül”; 
„Megszüntetés intézménymegszűnés miatt”; „Egészségügyileg al-
kalmatlanná válás a képzésre” vagy „Elhalálozás”.
Lezárt képzés: lezártnak minősül minden olyan képzés, amelynél  
a képzés vége státusza nem „képzés folyamatban”.
Lemorzsolódási arány: a lezárt képzések esetében azon képzések 
aránya az összes lezárt képzéshez képest, amelyeknél a képzés vége 
indoka „lemorzsolódás”.
A hiányzó oklevelek száma: azon képzések száma, amelyeken  
a hallgató a kimeneti vizsgát teljesítette, de az oklevelét a nyelvvizs-
ga-követelmény nem teljesítése miatt korábban nem vehette át.
A hiányzó oklevelek aránya: a nyelvvizsga-követelmény nem tel-
jesítése miatt korábban ki nem adott oklevelek számának és a sike-
res teljesítés státuszú képzések számának aránya.

Az informAtikA képzési terület – nAppAli AlApképzések: munkAerőpiAci AdAtok



Felsőoktatási elemzési Jelentések   iV. éVF., 1. sz. – 2020. Június

8

Ke
zd

ő 
ta

né
v

fér� nő

0

100 000

200 000

300 000

400 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

150 900

475 027

305 343

225 029

403 612

185 653

269 522

353 093

151 200

365 286

271 163

201 118

328 477

170 924

230 115

308 387

0

500

1000

1500

2000

2500

fér� nő

2630

256

7. ábra: Az átlagos havi bruttó jövedelem nagysága a vizsgált években az informatika képzési terület alapképzései esetében nemek 
szerint, illetve a végzettek nemek szerinti megoszlása

2142 - Szoftverfejlesztő

31
42

 - 
In

fo
rm

at
ika

i é
s k

om
m

un
iká

ció
s r

en
ds

ze
re

k f
elh

as
zn

áló
it 

tá
m

og
at

ó 
te

ch
nik

us

21
59

 - 
Eg

yé
b 

ad
at

bá
zis

- é
s h

áló
za

ti 
ele

m
ző

, ü
ze

m
elt

et
ő

3141 - Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus

2149 - Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző

36
11

 - 
Pé

nz
üg

yi 
üg

yin
té

ző
 (a

 p
én

zin
té

ze
ti 

üg
yin

té
ző

 ki
vé

te
lév

el)

1322 - Informatikai és telekommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője

2139 - Egyéb, máshova nem sorolható mérnök

4190 - Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású

1413 - Kutatási és fejlesztési tevékenységet folytató egység vezetője

21
53

 - 
Sz

ám
ító

gé
p-

há
ló

za
ti 

ele
m

ző
, ü

ze
m

elt
et

ő

1333 - Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője

2910 - Egyéb magasan képzett ügyintéző

42
29

 - 
Eg

yé
b 

üg
yfé

lka
pc

so
lat

i f
og

lal
ko

zá
sú

21
43

 - 
Há

ló
za

t- 
és

 m
ult

im
éd

ia-
fe

jle
sz

tő

21
51

 - 
Ad

at
bá

zis
-te

rv
ez

ő 
és

 -ü
ze

m
elt

et
ő

21
36

 - 
Gr

af
iku

s é
s m

ult
im

éd
ia-

te
rv

ez
ő

31
44

 - 
W

eb
re

nd
sz

er
- (

há
ló

za
ti)

 te
ch

nik
us

2141 - Rendszerelemző (informatikai)

1329 - Egyéb szolgáltatást nyújtó egység vezetője

3139 - Egyéb, máshova nem sorolható technikus

2122 - Villamosmérnök (elektronikai mérnök)

3143 - Számítógéphálózat- és rendszertechnikus

21
37

 - 
M

inő
sé

gb
izt

os
ítá

si 
m

ér
nö

k
36

23
 - 

An
ya

gg
az

dá
lko

dó
, fe

lvá
sá

rló

2169 - Egyéb természettudományi foglalkozású

31
90

 - 
Eg

yé
b 

m
űs

za
ki 

fo
gl

alk
oz

ás
ú

21
44

 - 
Al

ka
lm

az
ás

pr
og

ra
m

oz
ó

2410 - Egyetemi, főiskolai oktató, tanár

36
22

 - 
Ke

re
sk

ed
elm

i ü
gy

int
éz

ő 2533 - Kereskedelmi tervező, szervező

4129 - Egyéb számviteli foglalkozású

4112 - Általános irodai adminisztrátor

21
52

 - 
Re

nd
sz

er
ga

zd
a

2123 - Telekommunikációs mérnök

8219 - Egyéb termék-összeszerelő

39
10

 - 
Eg

yé
b 

üg
yin

té
ző

21
18

 - 
Gé

pé
sz

m
ér

nö
k

51
13

 - 
Bo

lti
 el

ad
ó

25
14

 - 
Ko

nt
ro

lle
r

8. ábra: A 40 legnagyobb elemszámú FEOR-kód az informatika képzési terület alapképzései esetében 2017 decemberében 
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9. ábra: A munkaerőpiaci státuszok megoszlása az informatika képzési terület alapképzései esetében féléves bontásban
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Összesen 1090 100,00% 616 502,59 312 946,39 592 387 2 137 500

Intézmény A képzések száma Arány Átlag
 

Szórás Medián Maximum

1. táblázat: A hallgatók átlagos, medián és maximális jövedelme az informatika képzési terület alapképzései esetében, valamint 
a jövedelmek szórása a képzések száma és országos aránya mellett intézményi bontásban 2017 decemberében
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A külföldi tartózkodás arányának időbeli trendje a képzés befejezésének módja szerint
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10. ábra: A külföldön tartózkodók és nem besorolhatók aránya a vizsgált években az informatika képzési terület alapképzései  
esetében a képzés befejezése és a további felsőoktatási tanulmányok alapján
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A képzések száma Státusz  álláskereső–A képzés neve
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Összesen 1090 0,55%

2. táblázat: Az álláskeresők aránya képzésenként az informatika képzési terület alapképzései esetében 2017 decemberében
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Az első munkavégzésig eltelt hónapok átlagos számaA képzés neve
 

 
 

3. táblázat: Az elhelyezkedési idő hossza hónapokban képzésenként az informatika képzési terület alapképzései esetében
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módszertAni segédlet – munkAerőpiAci AdAtok

DPR AAE 2018: az adatok forrása a DPR Adminisztratív Adatbázisok 
Egyesítésének (AAE) 2018-as összekötése, melynek során a 2009/10-
es és 2015/16-os tanév között abszolvált hallgatók adatait kötöttük 
anonim módon össze a NAV, az NGM, a MÁK, a NEAK és a DHK ada-
taival akár 7,5 éves munkaerőpiaci utánkövetés céljából.
A vizsgált adatok köre: azon képzések számíthatók be, amelyek 
esetében:

•	 a képzési terület: informatika;
•	 a képzési szint: alapképzés;
•	 a munkarend: nappali;
•	 az abszolutórium megszerzésének ideje: 2009/10-es tanév.

A kizárt adatok köre: az elemzés nem tartalmazza azon intézmé-
nyi abszolváltak adatait, akiknél a vizsgált adatok számossága nem 
éri el a 10 darab képzést.
Bruttó havi átlagjövedelem: az adott évi bruttó jövedelem havi 
átlagos értéke, a jövedelmekbe az egyéni vállalkozói jövedelmek 
(KATA, EV, őstermelő) és az EKHO adózási forma jövedelmei is be-
számítanak.

Munkaerőpiaci státusz: a vizsgált hónapban, 2017 decemberé-
ben az abszolvált hallgató milyen munkaerőpiaci státusszal bír (ta-
nul, dolgozik, álláskereső stb.).
Munkaerőpiaci státusz – elhalálozott: a vizsgált hónapban már 
nem élő személy.
Munkaerőpiaci státusz – tanul: felsőoktatási tanulmányokat 
folytat, és nem dolgozik a vizsgált hónapban.
Munkaerőpiaci státusz – tanul és dolgozik: felsőoktatási tanul-
mányokat folytat, és emellett dolgozik a vizsgált hónapban.
Munkaerőpiaci státusz – dolgozik: felsőoktatási tanulmányo-
kat nem folytat, és fő tevékenysége a hónap napjainak arányában  
a munkavégzés, mely nem közfoglalkoztatás a vizsgált hónapban.
Munkaerőpiaci státusz – dolgozik (közfoglalkoztatott): fel-
sőoktatási tanulmányokat nem folytat, és fő tevékenysége a hó-
nap napjainak arányában a munkavégzés, mely közfoglalkoztatás  
a vizsgált hónapban.
Munkaerőpiaci státusz – gyermeknevelő: fő tevékenysége  
a hónap napjainak arányában a gyermeknevelés, mely mellett 
nem folytat felsőoktatási tanulmányokat, és nem végez munkát  
a vizsgált hónapban.
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Munkaerőpiaci státusz – gyermeknevelő és dolgozik: fő tevé-
kenysége a hónap napjainak arányában a gyermeknevelés, és mel-
lette munkát végez a vizsgált hónapban.
Munkaerőpiaci státusz – gyermeknevelő és tanul: fő tevékeny-
sége a hónap napjainak arányában a gyermeknevelés, és mellette 
felsőoktatási tanulmányokat folytat a vizsgált hónapban.
Munkaerőpiaci státusz – álláskereső: fő tevékenysége a hónap 
napjainak arányában az álláskeresés a vizsgált hónapban.
Munkaerőpiaci státusz – külföldön tartózkodó: a hónap napjai-
nak arányában külföldön tartózkodik a vizsgált hónapban. 
Munkaerőpiaci státusz – külföldi állampolgár: olyan magyar ál-
lampolgársággal nem rendelkező személy, akiről az adott hónap-
ban egyik vizsgált adminisztratív rendszerben sem található olyan 
információ, amelynek alapján a munkaerőpiaci státusza meghatá-
rozható lenne.
Munkaerőpiaci státusz – nem besorolható: olyan magyar állam-
polgársággal rendelkező személy, akiről az adott hónapban egyik 
vizsgált adminisztratív rendszerben sem található olyan információ, 
amelynek alapján a munkaerőpiaci státusza meghatározható lenne.
FEOR-kód: a vizsgált időszakban, 2017 decemberében az abszol-
vált hallgató legmagasabb besorolású FEOR-kódja.
Elhelyezkedési idő (hónap): Az abszolutórium megszerzését 
követő időszakból az időben első FEOR-kód kezdő dátumát és a 
képzés végét hasonlítjuk össze; a két dátum között eltelt idő 30-
cal osztva adja meg az elhelyezkedési időt. Csak azon hallgatók 
esetében számítjuk ki az értéket, akiknél az elhelyezkedési idő ma-

ximum 12 hónap volt. Ha a hallgató már a képzés befejezése előtt, 
a tanulmányai alatt rendelkezett FEOR-kóddal, akkor 0 hónapos 
elhelyezkedési időt számítunk be.
Képzés befejezése és további tanulmányok – abszolvált:  
a vizsgált informatika alapképzésen abszolvált, 2017 decemberéig 
a képzésen oklevelet nem szerzett, és nincs legalább ISCED 5 szin-
tű végzettsége.
Képzés befejezése és további tanulmányok – abszolvált (de 
van legalább ISCED 5 szintű végzettsége): a vizsgált informatika 
alapképzésen abszolvált, 2017 decemberéig a képzésen oklevelet 
nem szerzett, de van más, legalább ISCED 5 szintű végzettsége.
Képzés befejezése és további tanulmányok – lemorzsolódott: 
a vizsgált informatika alapképzésen lemorzsolódott, és nincs leg-
alább ISCED 5 szintű végzettsége.
Képzés befejezése és további tanulmányok – lemorzsolódott 
(de van legalább ISCED 5 szintű végzettsége): a vizsgált infor-
matika alapképzésen lemorzsolódott, de van más, legalább ISCED 
5 szintű végzettsége.
Képzés befejezése és további tanulmányok – oklevelet szer-
zett (legmagasabb végzettsége: alapszintű): a vizsgált infor-
matika alapképzésen oklevelet szerzett, és 2017 decemberéig nem 
szerzett mesterszintű végzettséget.
Képzés befejezése és további tanulmányok – oklevelet szer-
zett (legmagasabb végzettsége: mesterszintű): a vizsgált in-
formatika alapképzésen oklevelet szerzett, és 2017 decemberéig 
mesterszintű végzettséget is szerzett.

Az informatika képzési terület hallgatóinak 
szociális jellemzői

Hámori Ádám

A kutAtás céljA és módszere

Az alábbiakban az informatika képzési terület alapképzésein tanuló 
hallgatóinak képzési és szociális jellemzőit tekintjük át. Ennek so-
rán kitérünk a demográfiai és szociális jellemzőkre, a képzéssel való 
elégedettségre, a mobilitási tapasztalatokra és tervekre, valamint  
a tanulmányok melletti munkavállalási hajlandóságra és motivá-
ciókra is. A vizsgálathoz az EUROSTUDENT VI nemzetközi kutatás 
2016-os magyarországi adatbázisát használjuk, melynek módszer-
tanát a kutatás záró tanulmánykötetében (Hámori et al. 2018) rész-
letesen ismertettük.

A Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) hallgatói adatai alap-
ján súlyozott minta közel 7%-a tanult a 2015/2016-os tanév tava-
szi szemeszterében az informatika képzési terület alapképzésein.  
A következőkben e 393 hallgatót vetjük össze az összes többi kép-
zési terület ugyanezen képzési szintjén tanuló 4135 fővel, minden 
finanszírozási formát vizsgálva. Az elemzéseket külön végezzük el  
a nappali munkarendű, illetve külön a részidős képzések hallga-
tóira; utóbbi csoportba mintánkban az EUROSTUDENT kutatás 
előírásai szerint a levelező és esti munkarendű hallgatók tartoz-
nak. A teljes idejű képzést végzők csoportjába 3547, a részidős 
hallgatók közé 981 válaszadó tartozott. Elsősorban leíró statiszti-
kai módszereket alkalmazunk, a kereszttáblás elemzéseknél khi-
négyzet-próbával, a pénzügyi jellemzők esetében pedig variancia-
analízissel teszteljük a vizsgált képzési területek hallgatói közötti 
különbségek szignifikanciáját, ha másként nem jelezzük, a kon-
vencionális (p = 5%) küszöbértéket véve alapul.

eredmények

Az EUROSTUDENT VI mintájába került informatika alapképzéseken 
tanulóknak 86%-a, míg a többi alapképzés hallgatóinak 78%-a teljes 
idejű képzésben vett részt. Így a részidősök némileg alulreprezen-
táltak voltak a többi képzési területhez képest. A nappali munkaren-
dű hallgatók közül az informatika szakosok négyötöde, a többi kép-
zési terület hallgatóinak 85%-a járt egyetemre. A részidős képzések 
esetében mind az informatika, mind a többi képzési terület alapkép-
zéseit az adott hallgatók közel 40%-a végezte főiskolán vagy alkal-
mazott tudományok egyetemén.

A vizsgált képzési területen a levelező és esti munkarendű hall-
gatók között közel kétszeres arányban (20%) voltak olyanok, akik  
a képzésüket korábban legalább két egymást követő félévben szü-
neteltették, mint a többi alapképzés hallgatóinál (12%), jóllehet  
a különbség csak 10%-os szinten szignifikáns. Az informatika 
alapképzésüket megszakítók 64%-a pénzügyi, 73%-a munkavál-
lalási okból, 55%-a motiválatlanság miatt szüneteltette tanul-
mányait, ezek aránya a többi képzési területen rendre 24%, 41% 
és 18% volt csupán. A nappali munkarendű hallgatók körében 
ugyanakkor a képzési terület szerint egyik esetben sem volt je-
lentős ez a különbség.

Az informatikusképzések jellemzője, hogy a teljes felsőoktatás-
ra jellemző arányoktól eltérően itt jelentős többségben vannak  
a férfiak. Az EUROSTUDENT kutatásban is megfigyelhető volt, hogy 
a vizsgált képzési területen nappali munkarendben tanulók 74%-a, 
a részidős képzéseken tanulók 84%-a férfi volt. Az összes többi 
képzési területen együttvéve arányuk rendre 30%, illetve 23%.  
A hallgatók életkori megoszlását tekintve a nappali munkarendű 
informatika alapszakos tanulmányokat folytatók között 12%, míg  
a többi területen csak 7% volt a 25 éven felüliek aránya, de a rész-
idős képzéseknél nem találtunk ilyen eltérést.



Felsőoktatási elemzési Jelentések    iV. éVF., 1. sz. – 2020. Június

13

Míg a többi nappali munkarendű alapszak hallgatóinak valami-
vel több mint egyharmada nem a szüleinél vagy kollégiumban, 
hanem valamilyen formában önállóan lakott, az informatika alap-

képzéseken tanuló társaik közel negyede kollégiumban, majdnem 
fele pedig a szüleinél élt (1. ábra). A levelező és esti munkarendű 
hallgatók túlnyomó többsége, mintegy háromnegyede önállóan 
lakott, de körükben nincs különbség a képzési terület szerint.
 Az informatikushallgatók társadalmi háttere a szülők képzési hát-
terét vizsgálva egyik munkarend esetében sem tér el statisztikailag 
jelentős mértékben a többi képzési terület alapszakosaiétól. Pénz-
ügyi helyzetüket a nappali munkarendű informatika alapképzésre 
járók a többiekhez hasonlóan jellemezték. Ugyanakkor a részidős 
képzésben tanulók között az informatikusok sokkal kedvezőbbnek 
ítélték meg a pénzügyi helyzetüket, mint más szakra járó társaik: 
azok aránya, akik súlyos pénzügyi nehézségekkel küzdenek, az in-
formatika alapszakosok között csupán 9%, a többi hallgatónál vi-
szont 30%; és míg az informatika képzési területen tanulók 62%-a, 
a többieknek csupán 36%-a élt pénzügyi nehézségek nélkül.

Mind a nappali, mind a levelező és esti munkarendű hallgatók 
körében jelentős eltérés volt a hallgatók bevételi forrásait tekintve. 
Míg a többi képzési területen a nappali munkarendűek több mint 
kétharmada jövedelmének több mint felét elsősorban a szüleitől 
vagy párjától kapta, és 13%-uk szerezte bevételeinek legalább felét 
önálló munkavégzéssel, az informatika szakosok esetében a főként 
családi támogatásból élők aránya 11 százalékponttal alacsonyabb, 
az elsősorban munkájukból élők aránya pedig majdnem ennyivel 
magasabb. Mindkét csoportra igaz ugyanakkor, hogy 13%-uk be-
vételeinek legjelentősebb részét hallgatói támogatásokból sze-
rezte. A részidős képzésen tanuló informatika alapszakosok 95%-
a élt ugyanakkor elsődlegesen saját keresetéből, az anyagilag a 
családjukra utaltak aránya pedig alig 3%, kevesebb mint hatoda 
a többi képzési területen tanulókénak (2. ábra). A szülők más csa-
ládokhoz viszonyított anyagi helyzetét tekintve viszont nem talál-
tunk szignifikáns különbséget sem a nappali, sem a levelező és esti 
munkarendű hallgatók között.

2. ábra: Pénzügyi forrástípusoktól függés munkarendenként és képzési területenként (N = 3774)

Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis 2016, saját számítás
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1. ábra: A lakhatás típusa képzési területenként, nappali mun-
karendű hallgatók (N = 3523)

Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis 2016, saját számítás
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3. ábra: A nappali munkarendű alapképzések hallgatóinak átlagos bevételei lakhatási forma és képzési terület szerint

Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis 2016, saját számítás

A következőkben az informatika képzési terület alapképzésein ta-
nuló nappali munkarendű, valamint részidős hallgatók bevételeit 
vetjük össze lakhatási formák szerint képzett csoportonként a többi 
képzési terület hasonló hallgatóiéival, csak a legjelentősebb és sta-
tisztikailag szignifikáns mértékben eltérő kategóriákat mutatva be.

A nappali munkarendű hallgatók bevételeit vizsgálva láthatóvá 
vált, hogy az informatika alapképzésekre járók bevételei összes-
ségükben (a mások által fizetett kiadásokkal együtt számolva) és 
csak a saját bevételeiket számítva is statisztikailag szignifikáns 
mértékben meghaladta a többi képzési terület hallgatóinak pénz-
ügyi lehetőségeit. Az is lényeges volt ugyanakkor, hogy ez a teljes 

idejű képzésen tanulóknál is többnyire saját, tanulmányok mellett 
végzett munkájukkal keresett jövedelmüknek köszönhetően volt 
így, amelynek átlagos havi összege, a kollégiumban élőket nem 
számítva, több mint kétszerese volt a más képzéseken tanulóké-
nak. Ez utóbbi, nem kollégiumban élő, nem informatikusképzés-
re járó hallgatók ugyanakkor az informatika alapszakosoknál akár 
20-30%-kal magasabb átlagos összegű támogatásra számíthattak 
a családjuktól. A kollégiumban élő nappali munkarendű informa-
tika alapszakosok ugyan csekélyebb munkajövedelemből, de átla-
gosan valamivel magasabb összegű családi támogatásból gazdál-
kodhattak (3. ábra).
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis 2016, saját számítás

Szülőkkel élők: informatika alapképzések hallgatói Szülőkkel élők: alapképzések hallgatói informatika nélkül

Kollégiumban élők: informatika alapképzések hallgatói Kollégiumban élők: alapképzések hallgatói informatika nélkül

Nem szülőkkel, nem kollégiumban élők: 
informatika alapképzések hallgatói

 Nem szülőkkel, nem kollégiumban élők: 
alapképzések hallgatói informatika nélkül

43 252

56 889

42 592

30 711

13 314

56 500

45 852

41 227

27 875

11 039

31 231

30 211

16 370

23 178

5586

29 716

31 311

12 139

22 712

3059

27 060

37 275

12 539

16 863

13 248

34 552

34 040

15 917

19 846

8707

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

Átlagos havi megélhetési költségek
a saját bevételekből �zetve

(N = 3092)

Mások által �zetett
átlagos havi megélhetési költségek

(N = 3092)

Havi átlagos lakhatási kiadások
(saját bevételekből

és mások által �zetve összesen)
(N = 3065)

Havi átlagos étkezési kiadások
(saját bevételekből

és mások által �zetve összesen)
(N = 3082)

Havi átlagos tanulmányi célú kiadások
(saját bevételekből 

és mások által �zetve összesen)
(N = 3092)

4. ábra: A nappali munkarendű alapképzések hallgatóinak átlagos kiadásai lakhatási forma és képzési terület  szerint

Lakhatási, étkezési és tanulmányaikkal kapcsolatos kiadásaikra  
a nappali munkarendben tanuló informatikushallgatók általá-
ban kevesebbet fordítottak más szakokon tanuló társaiknál. Sa-
játos kivételt a szüleikkel élő hallgatók képeztek, akik megélhe-
tési jellegű kiadásaikat – a mások által biztosított költségeikkel  
együtt – átlagosan nagyobb összegűnek becsülték. A kiadások 

esetében is megfigyelhető, hogy míg a szüleikkel vagy az önálló-
an élő hallgatók között az informatika alapképzésben részt vevők 
nagyobb összegben fedezték azokat saját bevételeikből, a kollé-
giumban élők körében viszont az informatikushallgatóknál volt 
magasabb a családjuk által biztosított összeg (4. ábra).
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5. ábra: A levelező és esti munkarendű alapképzések hallgatóinak átlagos bevételei lakhatási forma és képzési terület szerint

Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis 2016, saját számítás

Szülőkkel élők: informatika alapképzések hallgatói Szülőkkel élők: alapképzések hallgatói informatika nélkül

Nem szülőkkel, nem kollégiumban élők: 
informatika alapképzések hallgatói

 Nem szülőkkel, nem kollégiumban élők: 
alapképzések hallgatói informatika nélkül

227 805

183 224

135 480

58 656
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245 357

27 500
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99 398

42 181

234 400

124 500 

149 800

38 500
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Átlagos havi összbevétel
a mások által �zetett kiadásokkal együtt

(N = 719)

Összes havi pénzbeli jövedelem
(N = 804)

Tanulmányok melletti munkából szerzett
átlagos havi jövedelem

(N = 719)

A családtól kapott támogatás
átlagos havi összege

a mások által �zetett kiadásokkal együtt
(N = 719)

A részidős alapképzések hallgatói körében az informatikusoké-
nál magasabb összegű volt a családtól kapott támogatás a többi 
képzési területen, az önállóan élő informatikushallgatók kevesebb 
támogatást kaptak otthonról, mint a szüleikkel élők. Igaz, ezt je-
lentős mértékben ellensúlyozta, hogy bár a szüleikkel élő levelező 
vagy esti munkarendű informatikushallgatók átlagos munkajö-
vedelme is mintegy másfélszerese volt a többi képzési területen 
tanulókénak, ennek összegét is több mint másfélszeresen ha-
ladta meg az önállóan élők munkavégzésből származó bevétele;  
ez utóbbi pedig 1,8-szorosa volt a többi képzés hallgatóiénak. Így 

bár a szüleikkel élő informatikusok átlagos havi pénzbevétele cse-
kély mértékben alatta maradt ugyan a többi hallgató kereteinek, 
az önállóan élőké közel 40%-kal magasabb, az összes bevételü-
ket és a mások által biztosított költségeket együttesen számítva 
pedig azt tapasztalhattuk, hogy a részidős alapképzésen tanuló 
informatikusok akár egyharmadnyival is magasabb átlagos ösz-
szegből gazdálkodhattak havonta (5. ábra). (A részidős képzések 
esetében a bevételek között szinte elhanyagolható tételt jelentett 
az ösztöndíjak és más hallgatói támogatások köre, ezért ezeket itt 
nem közöljük.)
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6. ábra: A levelező és esti munkarendű alapképzések hallgatóinak átlagos kiadásai lakhatási forma és képzési terület szerint

Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis 2016, saját számítás

Szülőkkel élők: informatika alapképzések hallgatói Szülőkkel élők: alapképzések hallgatói informatika nélkül

Nem szülőkkel, nem kollégiumban élők: 
informatika alapképzések hallgatói

 Nem szülőkkel, nem kollégiumban élők: 
alapképzések hallgatói informatika nélkül
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10 615
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Átlagos havi megélhetési költségek
a saját bevételekből �zetve

(N = 784)

Mások által �zetett átlagos
havi megélhetési költségek

(N = 784)

Havi átlagos lakhatási kiadások
(saját bevételekből

és mások által �zetve összesen)
(N = 740)

Havi átlagos étkezési kiadások
(saját bevételekből

és mások által �zetve összesen)
(N = 733)

Havi átlagos tanulmányi célú kiadások
(saját bevételekből 

és mások által �zetve összesen)
(N = 784)

A tanulmányokhoz kapcsolódó kiadások a levelező vagy esti 
munkarendű alapképzésen tanuló, szüleikkel élő informatikus-
hallgatóknál csak csekély mértékben, az önállóan élőknél viszont 
átlagosan több mint 10 000 forinttal haladta meg a többi képzési 
területen tanuló hallgatók hasonló ráfordításait. Számottevően 
alacsonyabbak voltak ugyanakkor a szüleikkel élő részidős infor-
matikushallgatók étkezési és lakhatási, illetve összesített meg-
élhetési kiadásai, akár a saját bevételeikből, akár a mások által 

nyújtott támogatásokból fedezett részét vizsgáltuk. Az önállóan 
élő, levelező vagy esti alapképzésen tanuló informatika szakosok 
esetében is alacsonyabb volt a többi szak hallgatóiénál a má-
sok segítségével fizetett megélhetési kiadások átlagos összege. 
Ugyanakkor e csoportban már valamivel magasabb lakhatási 
ráfordításokat és a többiekénél jelentősen, mintegy harmadával 
nagyobb összegű saját bevételből biztosított megélhetési jelle-
gű kiadásokat láthattunk (6. ábra).
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7. ábra: A hallgatói munkavállalás jellemzői munkarendenként és képzési területenként (N = 4436)

Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis 2016, saját számítás
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Nappali munkarend Levelező és esti munkarend

Az egész félévben folyamatosan dolgozik A félév közben alkalomszerűen dolgozik Nem dolgozik

A vizsgált félévben a nappali munkarendű alapképzéses hallga-
tók több mint hattizede nem dolgozott a szorgalmi időszak alatt.  
Míg azonban a félév közben alkalomszerűen és folyamatosan dol-
gozó hallgatók aránya a többi képzési területen hasonló arányban, 
18-20% körül alakult, az informatika alapképzésekre járók esetében  
a folyamatosan dolgozók voltak az alkalmi munkavállalóknál lé-

nyegesen, mintegy 10 százalékkal többen (24%). A részidős kép-
zésre járók körében pedig nemcsak a folyamatosan dolgozók 
aránya volt magasabb az informatika alapszakosok között (2 szá-
zalékponttal, 86%), hanem az alkalomszerűen munkát végzőké is 
(8 százalékponttal, 11%) (7. ábra).

Tanulmányaikra összességében az informatika alapszakosok 
nagyjából ugyanannyi időt szántak, ám míg a részidős képzésen 
tanulók időráfordítása a tanulmányok melletti munkavállalásra 
statisztikailag hasonlónak bizonyult, a nappali munkarendűek 
között az informatikusoknál magasabb volt a heti 20 óránál töb-
bet dolgozók aránya (19%, szemben a többi hallgató 13%-ával), 
és alacsonyabb a heti 1–20 órában dolgozók aránya (18%, szem-
ben a többi hallgató 24%-ával). Ugyanakkor míg a tanulmányi 
szünetek alatt a nappali munkarendűek közül mindkét csoport-
ban hasonló arányban, nagyjából minden második hallgató dol-
gozott, a levelező munkarendű informatika alapszakos hallgatók 
közül 96% a többi képzési területen tanulók 87%-ához képest.

Ezek ismeretében nem meglepő, hogy eltért e hallgatók mun-
kához való viszonya is: a munkát is vállaló nappali munkarendű 
informatikushallgatók közül minden negyedik elsősorban inkább 
dolgozóként, mint diákként tekintett magára, a többi alapszakos-

nak csupán 11%-a nyilatkozott így. A részidős hallgatóknál ugyan-
akkor nem találhatunk szignifikáns különbséget a vizsgált képzé-
si területek között; a munkát vállalók több mint 90%-a munkája 
mellett tanulónak tartja magát. Sajátos azonban, hogy a nappali 
munkarendű hallgatók körében az informatika alapszakosok több 
mint négytizedének nagyon nagy mértékben illeszkedett a tanul-
mányok mellett végzett munkája a képzéséhez, a többi alapszakos 
hallgató ugyanekkora arányának viszont egyáltalán nem kapcso-
lódik a munkája a tanulmányaihoz. A részidős alapképzéseken 
tanuló informatikushallgatók között kicsit kevesebben, körülbelül 
egyharmadnyian voltak azok, akik munkájának a tárgya szorosan 
kapcsolódott a képzésükhöz, de további több mint egynegyedük 
feladatai szintén viszonylag közel álltak a tanultakhoz, és keveseb-
ben, csak 15%-nyian voltak azok, akik tanulmányaikhoz egyáltalán 
nem illeszkedő munkát végeztek; ez utóbbiak aránya a többi sza-
kos között közel egynegyednyi volt (8. ábra).
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A relatíve többet dolgozó, nappali munkarendű informatika alap-
képzésre járó hallgatóknak 70%-a, míg a többi képzési területen 
tanulóknak csak valamivel több mint fele értett egyet inkább 
vagy teljes mértékben azzal, hogy munkaerőpiaci tapasztalat-
szerzés céljából dolgozik. A teljes idejű alapképzésben tanuló in-
formatikushallgatók közül valamivel többen, közel kétötödnyien 
érezték úgy, hogy munka nélkül nem engedhetnék meg maguk-
nak a diáklétet, ez a többieknek csak kevesebb mint háromtize-

dét jellemezte. Az informatika alapszakosok 12%-a mondta, hogy 
a munkavállalása célja hozzátartozói támogatása, ez a többi hall-
gató arányának körülbelül kétszerese volt. A részidős képzések 
hallgatói között e szempontokból nem volt szignifikáns mérté-
kű különbség, viszont körükben az informatika alapszakosoknak 
csak 55%-a, míg a többi alapképzésre járók közel háromnegyede 
érezte úgy, hogy megélhetése biztosítására kell munkát vállalnia 
tanulmányai mellett (9. ábra).

Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis 2016, saját számítás
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8. ábra: A hallgatók megoszlása a félév közben végzett munka tanulmányokhoz való illeszkedése szerint munkarendenként és 
képzési területenként (N = 2152)

Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis 2016, saját számítás

A megélhetési
költségei fedezé-
séért dolgozik
(N = 833)

Másokat kell
eltartania
(N = 1316)

Munka nélkül
nem engedhetné
meg magának,
hogy diák legyen
(N = 1327)

Munkatapasz-
talat megszerzé-
séért dolgozik
(N = 1335)

Alapképzések hallgatói
informatika nélkül

Informatika alapképzések
hallgatói

Alapképzések hallgatói
informatika nélkül

Informatika alapképzések
hallgatói

Alapképzések hallgatói
informatika nélkül

Informatika alapképzések
hallgatói

Alapképzések hallgatói
informatika nélkül

Informatika alapképzések
hallgatói

1 (Teljes mértékben jellemző) 2 3 4 5 (Egyáltalán nem jellemző)

47,9%

28,3%

2,7%

4,8%

20,1%

21,4%

26,2%

39,4%

24,1%

26,4%

3,8%

7,1%

9,0%

17,5%

25,7%

30,7%

16,5%

17,0%

7,8%

6,3%

11,7%

10,3%

18,6%

12,6%

7,1%

15,1%

12,1%

19,8%

14,0%

12,7%

13,8%

6,3%

4,4%

13,2%

73,6%

61,9%

45,2%

38,1%

15,7%

11,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Le
ve

le
ző

 é
s e

st
i

m
un

ka
re

nd
N

ap
pa

li 
m

un
ka

re
nd

9. ábra: A hallgatói munkavállalás motivációi munkarendenként és képzési területenként



Felsőoktatási elemzési Jelentések   iV. éVF., 1. sz. – 2020. Június

20

Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis 2016, saját számítás
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10. ábra: Elégedettség a képzés különböző jellemzőivel képzési területenként, nappali munkarendű hallgatók

Ha képzésük minőségével és különböző jellemzőivel való elégedett-
ségüket vesszük szemügyre, az EUROSTUDENT adatainak tanúsága 
szerint már a nappali munkarendű informatika alapképzések hallga-
tóinál is jelentősen kedvezőtlenebb értékeléseket kaptunk (10. ábra). 
Az informatikushallgatóknál a legnagyobb mértékű egyetértés  
a hallgatói elkötelezettséggel kapcsolatos kérdéseknél volt meg-
figyelhető: 46% értett egyet teljes mértékben azzal, hogy mindig 
is célja volt a felsőoktatásban tanulni, és 35% sosem kérdőjelezte 
meg, hogy érdemes volt a továbbtanulás mellett dönteni. Ugyan-
akkor arányuk 16, illetve 7 százalékponttal elmaradt a többi képzési 
terület alapszakos hallgatóiétól. A hallgatói szolgáltatások (könyv-
tár, számítógép-állomány stb.) színvonalával mindkét csoportban  

a hallgatók valamivel több mint háromtizede volt teljesen elége-
dett, a követelmények egyértelműségével pedig hasonló arány, kö-
zel ötödük. Az oktatás minőségével kapcsolatban azonban már csak 
a nappali munkarendű informatika alapképzésekre járók nyolcada,  
a tanultak hazai munkaerőpiaci hasznosíthatóságával kapcsolatban 
csak tizede nem érzett egyáltalán hiányosságot, arányuk fele-két-
harmada a többi képzési terület hasonló véleményű válaszadóinak. 
Leginkább az oktatókat értékelték kedvezőtlenül: az informatikus-
hallgatók közül csupán 7% értett egyet teljesen azzal, hogy tanárai 
inspirálják, és csak minden 20. hallgató azzal, hogy oktatói számá-
ra fontos a tanulmányi eredményessége, a többi képzési területen  
a hallgatók mintegy kétszer nagyobb arányban nyilatkoztak így.
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Hasonló trendek figyelhetők meg a részidős képzésre járók köré-
ben is (11. ábra). Bár az informatika alapképzéseken tanulók mintegy 
harmada sosem kérdőjelezi meg korábbi, továbbtanulással kapcso-
latos döntését, és közel ugyanennyiüknek mindig is céljaik között 
szerepelt a diplomaszerzés, a többi képzési terület levelező és esti 
munkarendű alapszakos hallgatóinak fele volt ezen a véleményen.  
Az oktatás minőségével és az órák, vizsgák szervezettségével az in-
formatikushallgatók csupán negyede volt teljesen elégedett, a leg-
elégedettebbek aránya a többi részidős alapképzésre járó között 
rendre 45%, illetve 31%. A levelező informatikushallgatók 21%-a aján-
laná képzését másoknak is, és csak minden nyolcadik hallgató szerint 

inspirálók az oktatói, a többiek közül ugyanakkor kétszer ennyien 
adtak pozitív értékelést e szempontokból. A részidős informatika 
alapképzések hallgatói közül csak körülbelül minden 20. ítélte úgy, 
hogy tanárait foglalkoztatja a tanulmányi előrehaladása, ők tíz száza-
lékponttal voltak kevesebben, mint a többi képzési területen tanuló 
társaik. Ugyanilyen kevesen vélték úgy az informatikusok közül tel-
jes mértékben, hogy elsajátítandó tudásuk a hazai munkaerőpiacon 
jól hasznosítható lesz, a nemzetközi munkaerőpiaccal kapcsolatban 
pedig senki nem nyilatkozott így közülük; a többi képzési területen  
a hazai kilátásaival kapcsolatban rendre minden negyedik, a nemzet-
közi esélyeivel kapcsolatban a hallgatók 7%-a volt teljesen optimista.
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* A megfigyelt különbség 10%-os szinten szignifikáns.

Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis 2016, saját számítás 

11. ábra: Elégedettség a képzés különböző jellemzőivel képzési területenként, levelező és esti munkarendű hallgatók
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A nem informatika képzési területen, nappali munkarendű alapkép-
zésen tanuló hallgatóknak több mint hattizede tervezte a végzés 
után egy éven belül a továbbtanulást, és e továbbtanulást terve-
zők közel háromnegyede mondta, hogy szeretne később felsőfokú 
tanulmányokat folytatni. Azonban az informatika képzési területen  
a továbbtanulást tervezők aránya csak kevesebb mint 50% volt, sőt 
ez utóbbi hallgatóknak csupán egyharmada szerette volna, hogy 
már a végzés utáni évben újból hallgató legyen. A bizonytalanok ará-
nya ez utóbbi képzési területen szintén jóval magasabb volt (37%), 
mint a többi képzési terület hallgatói között (21%) (12. ábra). A levele-
ző munkarend esetében ugyan csak 10%-os szinten volt szignifikáns 
ez a különbség, de a legtöbb képzési területen a továbbtanulást ter-
vező nappali munkarendű hallgatóknak közel harmada, az informa-
tika képzési területen viszont csak ötöde készült már a végzés utáni 
tanévben további tanulmányokra. A továbbtanulást tervezők aránya 
náluk összesen is csak egyharmados volt, szemben a többi képzési te-
rülettel, ahol ez a hallgatók több mint felére volt jellemző. A tovább-

tanulást tervező nappali munkarendű informatika alapszakosok tize-
de, a többi képzési terület hallgatóinak 14%-a tervezte, hogy esetleg 
külföldön tanulna tovább; az előbbiek közül 28%, az utóbbiak közül 
viszont csak 19% volt még határozatlan e kérdésben. 

Felsőfokú tanulmányaik során külföldi tanulmányi mobilitásban 
az informatika képzési terület nappali munkarendű alapképzése-
inek hallgatói közül alacsonyabb arányban vettek részt (2%), mint 
más képzési területeken tanuló társaik (5%). Ahogy a 13. ábrán lát-
ható, az előbbi hallgatók között jóval alacsonyabb, az utóbbiak kö-
zött magasabb arányban (30% és 42%) voltak azok, akik tervezték, 
hogy külföldi intézményben is szereznek további ismereteket, mint 
a többi képzési terület hallgatói között (36%). Az informatika alap-
szakot nappali munkarenden végzők kétharmada nem is tervezte, 
hogy tanulmányai alatt külföldi részképzésen vesz részt. A részidős 
képzésen tanulóknál eleve jóval kevesebben vettek részt külföldi ta-
nulmányi programban, vagy készültek erre, de az eltérés a vizsgált 
képzési területek esetében nem volt szignifikáns.
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis 2016, saját számítás 

13. ábra: Külföldi mobilitási tapasztalatot szerzők és azt tervezők aránya képzési területenként, nappali munkarend (N = 3530)
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis 2016, saját számítás

12. ábra: A továbbtanulást tervezők aránya munkarendenként és képzési területenként
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Amint a 14. ábrán látható, nappali munkarendben az alapszakos 
hallgatók ötöde csak anyanyelvén értett magas szinten. Míg a leg-
több területen a hallgatók fele, az informatika képzési területen 
a hallgatók majdnem kétharmada egy idegen nyelven is ki tudta 
kifejezni magát, de ez utóbbi csoportban kevesebben voltak, akik 
ennél több nyelvet is ismertek. Részidős képzésen viszont az in-
formatikushallgatók között néhány százalékponttal magasabb  
a három vagy több nyelvet beszélők aránya, és közülük minden 
második ismert egy idegen nyelvet, a többi képzési területen vi-
szont a hallgatók körülbelül fele kizárólag anyanyelvén értett jól.

összefoglAlás

Az informatika képzési terület alapképzéseinek EUROSTUDENT VI 
mintájába került hallgatói számos mutató szerint sajátosan eltérő 
jellemzőket mutattak, mint a más képzési területek szakjain tanu-
lók. Sajátossága (és a nemzetközi felsőoktatási kontextusban is 
gyakran megfigyelhető jellegzetessége) e képzéseknek a férfiak 
átlagosnál jóval magasabb aránya és hazánkban a teljes idejű kép-
zésben tanulók valamivel idősebb korösszetétele. A nappalis infor-
matika szakosok ugyanakkor gyakrabban éltek kollégiumban vagy 
a szüleikkel. Minden munkarendben jellemző, hogy az alapképzé-
süket végző informatikushallgatók nagyobb arányban támaszkod-

tak elsősorban a tanulmányok melletti munkájukkal szerzett bevé-
teleikre, mint más alapszakra járó társaik. Ennek átlagos összege 
a részidős hallgatóknál minden lakhatási formában, a teljes idejű 
képzésen tanulóknál pedig a szüleikkel és az önállóan élőknél lé-
nyegesen magasabb volt, mint a többi hallgatónál. A nappali mun-
karendű kollégisták esetében viszont az informatika alapszakosok 
családtól kapott támogatása volt átlagosan nagyobb összegű  
a többiekéhez hasonlítva. A részidősök közül az informatika alap-
képzésekre járók saját anyagi helyzetüket lényegesen kedvezőbb-
nek értékelték, ugyanakkor családjuk anyagi helyzetét az informa-
tika szakosok a hallgatók többségéhez hasonlóan ítélték meg.

Az informatika alapképzéseket végzők között többen voltak a fél-
év közben folyamatosan munkát vállalók, a részidős hallgatók köré-
ben pedig az alkalomszerűen és a tanulmányi szünetekben dolgo-
zók is. Fontos, hogy az informatika szakosok minden munkarendben 
nagyobb valószínűséggel találtak a képzésükhöz nagymértékben 
vagy teljesen illeszkedő munkát. A részidős alapszakos informa-
tikushallgatók valamivel nagyobb arányban szakították már meg  
a képzésüket legalább két egymást követő félévre, és közöttük na-
gyobb valószínűséggel találtunk olyanokat, akik ezt pénzügyi, mun-
kavállalási okból vagy motiválatlanság miatt tették; viszont más sza-
kok hallgatóinál kevesebben mondták közülük, hogy megélhetési 
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis 2016, saját számítás

14. ábra: Az alapképzéses hallgatók idegennyelv-ismerete munkarendenként és képzési területenként  
(Hány nyelven képes magas szinten beszélni és írni?)
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A tanulmányok melletti munkavégzés és 
a képzés befejezésének hatása a későbbi 
munkaerőpiaci pályára az informatika képzési 
területen
Harkányi Ádám Máté

Az informatikusképzéssel kapcsolatban gyakori tapasztalat, hogy 
a hallgatókat már a tanulmányi idő alatt elcsábítja a munkaerőpi-
ac. Fontos kérdés ugyanakkor, hogy a tanulmányok melletti mun-
kavégzés hogyan befolyásolja a későbbi munkaerőpiaci helyzetet: 
gyorsabban helyezkednek-e el, többet keresnek-e, jobb munka-
köröket töltenek-e be, akik már tanulmányaik mellett dolgoztak? 
Mi számít végül inkább a későbbi munkaerőpiaci pályán: az okle-
vél vagy a munkatapasztalat? Helyettesíti-e a munkaerőpiacon  
a tapasztalat az esetlegesen meg nem szerzett oklevelet? Jelen ta-
nulmányban az említett kérdésekre keressük a választ, a Felsőokta-
tási Pályakövetés 2018 (informatika) kutatás adataira támaszkodva.

A kutAtás módszeréről

A Felsőoktatási Pályakövetés 2018 (informatika) célja – szemben  
a Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) végző évfolyamokat vizs-
gáló moduljaival –, hogy a tanulmányi és munkaerőpiaci összefüg-
gések vizsgálatával már a képzés kezdetétől fogva dinamikusan 
feltárja a felsőoktatási életutat és kimenetet az informatika képzési 
területre felvett hallgatók körében. A Felsőoktatási Pályakövetés 
2018 (informatika) keretében az államigazgatási nyilvántartások 
(MÁK, NEAK, PM) adminisztratívan gyűjtött adatait anonim módon 
kötjük össze az Oktatási Hivatal (OH) által kezelt Felsőoktatási In-
formációs Rendszer (FIR) képzési adataival. 

A 2018-as kutatás a 2009/10-es tanévtől belépett kezdő évfo-
lyamokat vizsgálta. A kutatás időhorizontja 2009 júliusától 2017 
de cemberéig terjedt. A vizsgált alapsokaságot az informatika 
képzési terület képzést kezdő hallgatói adták, függetlenül attól, 
hogy a képzésükön végül oklevelet, abszolutóriumot szereztek-e, 

vagy lemorzsolódtak (https://www.diplomantul.hu/felsooktatasi-
palyakovetes). Elemzésünk szempontjából „oklevelet szerzett”, aki 
az adott képzésen sikeres kimeneti vizsgát tett, valamint 2017. de-
cemberig oklevelet szerzett; „abszolutóriumot szerzett”, aki a vizs-
gált képzésen sikeres kimeneti vizsgát tett, de 2017. decemberig 
nem szerzett oklevelet; „lemorzsolódott”, akinek a vizsgált képzé-
se a képzés vége alábbi indokainak valamelyikével zárult: a siker-
telen javító és ismétlő vizsgák megengedett számának túllépése; 
a bejelentkezés elmulasztása a megengedettnél többször; fizetési 
hátralék a képzésben; kizárás fegyelmi határozattal; képzési köte-
lezettségek nem teljesítése; saját bejelentés a képzés megszakítá-
sára; költségtérítés nem vállalása átsoroláskor.

A tanulmányok melletti munkavégzés, a képzés befejezése és 
a munkaerőpiaci pozíció közötti interakciókat – jelen tanulmány-
ban – a vizsgált időhorizonton belül a képzést a legkorábban,  
a 2009/10-es tanévben elkezdők körében mutatjuk be, hiszen  
a vizsgált időtávon belül, a végzést követően ennek a csoportnak 
a leghosszabb a munkaerőpiaci életútja. A 2009/10-es tanévben 
képzést kezdők közül a nappali munkarenden folytatott alapkép-
zésekre (gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus, program-
tervező informatikus) fókuszálunk, tehát a bevezetőben felsorolt 
kérdésekre a válaszként szolgáló eredményeket összességében 
3235 képzés munkaerőpiaci kimenetére vonatkozóan mutatjuk be. 
Fontos kiemelni, hogy az elemzés képzéseket, nem személyeket 
vizsgál. Mind az abszolutóriumot szerzett, mind a lemorzsolódott 
végzettek esetében fennáll annak a lehetősége, hogy későbbi fel-
sőoktatási tanulmányaik során oklevelet szereztek.

tAnulmányok melletti munkAvégzés, A képzés lezárásA és  
A későbbi munkAerőpiAci pozíció

A munkaerőpiaci helyzet alighanem leggyakrabban vizsgált mutató-
ja a jövedelem, valamint a betöltött munkakör. Ezért a munkaerőpiaci 
kimenet szempontjából most mi is ezekre fókuszálunk, amikor a ta-
nulmányok melletti munkavégzésnek és a képzés sikeres vagy siker-
telen lezárásának a hatását vizsgáljuk.

költségeik fedezése miatt vállalnak munkát. A nappali munkarendű 
alapképzést végzők között nem találtunk ilyen eltéréseket, azonban 
többen voltak a munkát vállaló informatika szakosok között, akik 
munkatapasztalat megszerzése érdekében dolgoztak.

Kutatásunk fontos tanulsága, hogy az informatika alapképzésekre 
járók több szempontból elégedetlenebbek képzésük minőségével  
a más alapszakon tanuló hallgatóknál. Sokkal kevesebben érzik 
közülük, hogy tanáraik inspirálnák őket, vagy fontosnak tartanák  
az eredményességüket, és bizonytalanabbak a felsőoktatással kap-
csolatos motivációjukban, valamint a képzésük során elsajátítottak 
hazai vagy nemzetközi munkaerőpiaci hasznosíthatóságával kap-
csolatban is. A részidős informatika alapképzéseken tanulók a kép-
zésük szervezettségével kapcsolatban is kedvezőtlenebb tapaszta-
latokat szereztek. Talán ezzel is összefügg, hogy sokkal kevesebben 
tervezték a továbbtanulást, különösen közvetlenül a végzés után, 
és többen voltak az e kérdésben bizonytalanok is, mint más képzési 
területeken. Nagyon kevesen szereztek közülük nemzetközi tanul-
mányi tapasztalatokat, sőt túlnyomó többségük egyáltalán nem is 
tervezte, hogy külföldi egyetemen részképzést folytatna.

Míg tehát az informatika alapszakosok anyagi helyzete – jelen-
tős részben a tanulmányok melletti, a képzésükhöz gyakran szo-

rosan kapcsolódó munkavégzés miatt – stabilnak volt mondható, 
a tanulmányi elkötelezettségük más szakon tanuló társaikénál 
kevésbé tűnt szilárdnak. A vizsgált hallgatók körében különösen 
a részidős képzésen tanulóknál látható a képzés megszakításának 
magasabb kockázata. Ez azonban elsődlegesen nem a megélhe-
tési nehézségekre vagy a tanulás és a munka összeegyeztethető-
ségének problémájára vezethető vissza. Legalább ekkora szerepe 
van benne annak, hogy képzésük minőségével, jövőbeni haszno-
síthatóságával, oktatóik támogatásával jól láthatóan elégedetle-
nebbek, ami a jövőbeli szükséges fejlesztések egyik hangsúlyos 
irányát is kijelölheti.

HivAtkozások

Hámori Ádám – Horváth Ágoston – Veroszta Zsuzsanna (2018): Be-
vezetés. Az EUROSTUDENT VI kutatás módszertana és tapasz-
talatai Magyarországon. In: Hámori Ádám (szerk.): Erőforrások, 
eredmények és élmények a felsőoktatásban. Az EUROSTUDENT VI 
nemzetközi hallgatói kutatás magyarországi eredményei. Buda-
pest: Oktatási Hivatal, 13–25. https://www.felvi.hu/pub_bin/
dload/felsooktatasimuhely/eurostudent/EUROSTUDENT_VI_
tanulmanykotet_2018.pdf (2020. 05. 08.)

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/felsooktatasimuhely/eurostudent/EUROSTUDENT_VI_tanulmanykotet_2018.pdf
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A 2009/10-es évfolyamon informatika képzési területen képzést 
kezdett és képzésüket 2017 decemberét megelőzően lezáró hall-
gatók között (1. ábra) átlagosan azoknak volt 2017-ben a legmaga-
sabb bruttó havi jövedelmük (598 583 Ft), akik legalább egy évet 
már tanulmányaik mellett is dolgoztak, és oklevelüket is sikeresen 
megszerezték. Az oklevelet szerzők közül azoknak is magasabb 
volt a bruttó átlagjövedelmük, akik vizsgált képzésük alatt egyálta-
lán nem végeztek munkát (468 702 Ft), szemben az oklevelet nem 
szerző, de képzésük ideje alatt legalább egy évet dolgozó abszol-
vált (381 145 Ft), valamint lemorzsolódott (433 138 Ft) hallgatókkal. 
A legalacsonyabb átlagjövedelmük 2017-ben azoknak a lemor-
zsolódott hallgatóknak volt, akik képzésük alatt egyáltalán nem 
szereztek munkatapasztalatot (295 499 Ft): kevesebb mint feleany-
nyit kerestek az oklevelet szerző és tanulmányaik mellett dolgozó 
végzetteknél. Összességében tehát felállíthatjuk azt a hipotézist, 

hogy a tanulmányok alatt szerzett munkatapasztalat ugyan javít-
ja a későbbi jövedelmi pozíciót, a sikeres érvényesülésre azonban 
önmagában nem garancia.

A jövedelmek alakulásától részben eltérő tendenciákat figyelhe-
tünk meg, ha a képzés lezárása és a tanulmányok melletti mun-
kavállalás hatásait a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) besorolása 
szerint felsőfokú végzettséget igénylő, azaz diplomás munkakö-
rökben dolgozók arányában mérjük (2. ábra). A diplomás munkát 
végzők aránya a FEOR-kód alapján 2017. decemberben diplomás 
munkakörben dolgozók aránya. Itt a viszonyítási alapot azok  
a személyek jelentik, akik státuszuk szerint 2017 decemberében 
dolgoznak. Felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozásnak tekint-
jük az 1-es, 2-es vagy 3-as, valamint a fegyveres szervek esetében 
a 01-es kezdő sorszámúakat.

Oklevelet szerzett

Abszolutóriumot
szerzett

Lemorzsolódott

295 499 Ft

311 580 Ft

325 213 Ft

433 138 Ft

329 943 Ft

389 487 Ft

351 534 Ft

381 145 Ft

468 702 Ft

506 048 Ft

555 636 Ft

598 583 Ft

Nem dolgozott

1–3 hónapot dolgozott

4–11 hónapot dolgozott

Legalább 1 évet dolgozott

Nem dolgozott

1–3 hónapot dolgozott

4–11 hónapot dolgozott

Legalább 1 évet dolgozott

Nem dolgozott

1–3 hónapot dolgozott

4–11 hónapot dolgozott

Legalább 1 évet dolgozott

1. ábra: A bruttó átlagjövedelmek alakulása a képzés befejezésének státusza és  
a tanulmányok melletti munkavégzés hossza szerint 

Forrás: Felsőoktatási Pályakövetés 2018 (informatika) adatbázis, saját számítás

Megjegyzés: A bruttó átlagjövedelem jelen esetben a 2017. évi bruttó jövedelem havi átlagos értéke. A jövedelmekbe az egyéni vállalkozói jövedelmek  
– KATA, EV, őstermelő – is beszámítanak.

Oklevelet szerzett

Abszolutóriumot
szerzett

Lemorzsolódott

Nem dolgozott

1–3 hónapot dolgozott

4–11 hónapot dolgozott

Legalább 1 évet dolgozott

Nem dolgozott

1–3 hónapot dolgozott

4–11 hónapot dolgozott

Legalább 1 évet dolgozott

Nem dolgozott

1–3 hónapot dolgozott

4–11 hónapot dolgozott

Legalább 1 évet dolgozott

61,69%

57,25%

56,30%

73,45%

84,54%

87,10%

89,19%

92,68%

95,84%

96,82%

96,82%

95,58%

2.  ábra: A diplomás munkát végzők aránya a képzés befejezésének státusza és  
a tanulmányok melletti munkavégzés hossza szerint 

Forrás: Felsőoktatási Pályakövetés 2018 (informatika) adatbázis, saját számítás
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Az oklevelet szerzők körében a diplomás munkakörben dolgozók 
aránya (2. ábra) a tanulmányok melletti munkavégzés hosszától füg-
getlenül 2017 decemberében egységesen magas volt (95,58–96,82%). 
Az oklevelet nem szerző abszolváltak körében szintén magas a diplo-
más munkát végzők aránya, de ebben a körben már figyelhetünk meg 
különbségeket a tanulmányok mellett szerzett munkatapasztalat 
függvényében: míg a képzésük alatt munkatapasztalatot nem szerző 
hallgatók közel 85, a tanulmányaik alatt legalább egy év tapasztalatot 
szerzők közel 93 százaléka dolgozott felsőfokú végzettséget igény-
lő munkakörben. Az informatika képzési területen a lemorzsolódott 
hallgatók körében a legalacsonyabb a később diplomás munkát vég-
zők aránya, de a legalább egy év tapasztalatot szerzők körében így is 
eléri a 73 százalékot, szemben azokkal, akik korábban nem vagy csak 
kevesebb munkatapasztalat szereztek.

tAnulmányok melletti munkAvégzés, A képzés lezárásA és  
A vég zést követő elHelyezkedés

A képzés lezárása és a tanulmányok melletti munkavégzés, valamint 
annak hossza az aktuális munkaerőpiaci pozíció mellett a végzéskor 

való elhelyezkedést is érinti. Az elhelyezkedésre vonatkozóan két mu-
tatót vizsgáltunk: egyrészt az elhelyezkedési idő hosszát, másrészt 
azok arányát, akik a képzés befejezésekor már dolgoztak. Az elhe-
lyezkedési idő jelen értelmezésünkben az első jövedelem és a képzés 
vége között eltelt idő hónapokban számolva. (Akinek már a végzés 
idején volt jövedelme, annál ez az érték 0, akinek pedig 12 hónap után 
sem lett jövedelme, az nem szerepel a számított átlagban.)

Szemben a későbbi jövedelemmel a képzés befejezését követő 
elhelyezkedési idő hosszában a képzés melletti munkatapasztalat 
szerzése (3. ábra) erősebb tényezőnek mutatkozott, mint a képzés 
sikeres  lezárása. A hosszabb munkatapasztalattal rendelkezők el-
helyezkedési ideje valamennyi képzéslezárási kategóriát tekintve 
átlagosan rövidebb volt, mint a kevesebbet dolgozó vagy a mun-
katapasztalatot egyáltalán nem szerző hallgatók körében tapasz-
talható álláskeresési idő. Ugyanakkor a képzés mellett munkata-
pasztalatot nem szerzők közül is átlagosan gyorsabban találtak  
a végzést követően munkát az oklevelet szerzők (3,99 hónap), mint 
azok, akik az abszolutóriumig jutottak (4,49 hónap), vagy lemor-
zsolódtak a vizsgált képzésről (4,79 hónap). 

Oklevelet szerzett

Abszolutóriumot
szerzett

Lemorzsolódott

Nem dolgozott

1–3 hónapot dolgozott

4–11 hónapot dolgozott

Legalább 1 évet dolgozott

Nem dolgozott

1–3 hónapot dolgozott

4–11 hónapot dolgozott

Legalább 1 évet dolgozott

Nem dolgozott

1–3 hónapot dolgozott

4–11 hónapot dolgozott

Legalább 1 évet dolgozott

4,79

2,47

1,29

0,47

4,49

2,92

1,18

0,32

3,99

1,98

1,13

0,21

3.  ábra: Az elhelyezkedési idő hossza a képzés befejezésének státusza és a tanulmányok melletti munkavégzés hossza szerint

Forrás: Felsőoktatási Pályakövetés 2018 (informatika) adatbázis, saját számítás

Oklevelet szerzett

Abszolutóriumot
szerzett

Lemorzsolódott

Nem dolgozott

1–3 hónapot dolgozott

4–11 hónapot dolgozott

Legalább 1 évet dolgozott

Nem dolgozott

1–3 hónapot dolgozott

4–11 hónapot dolgozott

Legalább 1 évet dolgozott

Nem dolgozott

1–3 hónapot dolgozott

4–11 hónapot dolgozott

Legalább 1 évet dolgozott

36,48%

59,33%

45,98%

32,43%

60,47%

67,92%

29,95%

56,40%

67,65%

4.  ábra: A képzés befejezésekor dolgozók aránya a képzés befejezésének státusza és a tanulmányok melletti munkavégzés  
hossza szerint

Forrás: Felsőoktatási Pályakövetés 2018 (informatika) adatbázis, saját számítás
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A képzés utolsó hónapjában dolgozók aránya (4. ábra) kevésbé mu-
tat összefüggést a képzés befejezésének sikerességével, mint a vizs-
gált tanulmányok mellett végzett munka hosszával. Ugyanakkor  
a hosszabb munkatapasztalatot szerzők nagyobb arányban voltak 
a képzés utolsó hónapjában is állásban, mint azok, akik mindössze 
néhány hónap tapasztalattal rendelkeztek. Az abszolváltak, illetve az 
oklevelet szerzők között egyaránt a tanulmányaik alatt legalább egy 
évig dolgozóknak több mint kétharmada dolgozott a képzés utolsó 
hónapjában is, míg e hallgatók között azoknak, akik csupán 1–3 hó-
napig folytattak tanulmányaik mellett kereső tevékenységet, csupán 
kevesebb mint egyharmada dolgozott a képzés végének idején.

összegzés

A Felsőoktatási Pályakövetés 2018 (informatika) kutatás adatai alap-

ján az informatika képzési terület alapképzésein nappali munkaren-
den tanuló hallgatók későbbi pályafutását nagymértékben megha-
tározza a képzés befejezésének sikeressége és a tanulmányok ideje 
alatt szerzett munkatapasztalat. Nem látszik azonban kifizetődőnek 
a munkaerőpiaci életpályán az a stratégia, ha a hallgató tanulmá-
nyai mellett úgy végez munkát, hogy közben a képzése sikeres be-
fejezésére nem helyez kiemelt hangsúlyt. Bár az elhelyezkedésben  
a képzés be nem fejezése önmagában nem jelent hátrányt, a későb-
bi jövedelem és a betöltött munkakör tekintetében már egyértelmű 
a lemaradás azokhoz képest, akik a képzésüket sikeresen elvégez-
ték. A munkatapasztalattal rendelkező lemorzsolódott hallgatók 
azonban még így is nagyobb eséllyel válnak a munkaerőpiacon si-
keressé, mint azok, akik úgy morzsolódtak le a képzésükről, hogy 
tanulmányaik alatt nem végeztek munkát.

Tanulás és munka az informatika képzési  
területen végzettek körében

Sági Matild

Az elemzés céljA és módszere

Elemzésünk célja az informatika képzési területen abszolutóriumot 
szerzettek munkaerőpiaci és tanulmányi aktivitásának áttekintése. 
Az elemzés az Oktatási Hivatal (OH) Diplomás Pályakövetési Rend-
szer (DPR) Frissdiplomás kutatás 2019-es adataira támaszkodik. 

A Diplomás Pályakövető Rendszer célja a végzett felsőoktatási 
hallgatók munkaerőpiaci életútjának nyomon követése, elemzése. 
A Frissdiplomás kutatás 2010 óta, évente lebonyolított online vizs-
gálat, amely így a frissen végzettek jellemzőiről az egyik legrégeb-
bi szisztematikus felsőoktatási felvétel Magyarországon. 

A kérdőívekben egységes szerkezetű, kötelezően lekérdezendő 
központi standard kérdések és évente változó tematikus blokkok 
vannak. Ezen túlmenően a kérdőívek intézményspecifikus kérdé-

seket is tartalmazhatnak, azonban az országos adatbázis kizárólag 
a közös kérdőívelemek egységes szerkezetű adattartalmát foglal-
ja magába. A végzettek megkeresését és az adatfelvételt jelenleg  
a DPR országos programjában részt vevő felsőoktatási intézmé-
nyek végzik, a saját végzettjeikről rendelkezésükre álló belső cím-
listák és az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Elemzési Főosztálya által 
biztosított központi kutatási módszertan alapján. 

2019-ben a végzettek közül a 2014‐ben, illetve 2018‐ban abszo-
lutóriumot szerzetteket kerestük meg. Az adatfelvételben 26 felső-
oktatási intézmény vett részt. Az adatfelvételre 2019. április–június 
között, az intézmények által meghatározott időszakban került sor. 
A teljes adatbázis az alap‐, mester- és osztatlan képzések mellett  
a kifutó hagyományos egyetemi és főiskolai képzések végzettje-
inek adatait is tartalmazza. Jelen elemzésünkben az adatbázist 
leszűkítettük azokra az alap- és mesterképzésen végzett hallga-
tókra, akik a munkaerőpiaci részvételükre vonatkozó kérdésre is 
érvényes választ adtak (N = 8148). Az elemzés alapjául szolgáló, 
szűrt adatbázis elemszámait az 1. táblázat tartalmazza.

1.  táblázat: Az elemzés alapjául szolgáló, szűrt adatbázis elemszámai

Az abszolutórium megszerzésének éve

2014 2018

Képzési szint Képzési szint

Képzési terület Alapképzés (BA/BSc) Mesterképzés (MA/MSc) Összesen Alapképzés (BA/BSc) Mesterképzés (MA/MSc) Összesen

agrár 145 73 218 180 82 262

bölcsészettudomány 241 144 385 237 183 420

gazdaságtudományok 552 263 815 655 324 979

informatika 148 51 199 292 43 335

jogi 32 8 40 36 5 41

műszaki 563 130 693 1168 212 1380

művészet 13 7 20 21 28 49

államtudományi 82 35 117 76 27 103

orvos- és egészségtudomány 111 18 129 136 31 167

pedagógusképzés 114 132 246 202 167 369

sporttudomány 11 1 12 35 0 35

társadalomtudomány 271 118 389 214 115 329

természettudomány 134 80 214 109 93 202

Összesen 2417 1060 3477 3361 1310 4671
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munkAvégzés A tAnulmányok AlAtt

Az alap- vagy mesterképzésen végzettek háromnegyede (76,8%) 
a felsőfokú tanulmányai ideje alatt valamilyen jövedelemszerző 
tevékenységet is folytatott, s ez az arány mind a képzés szint-
jétől, mind pedig a végzés évétől függetlennek mutatkozik.  
A képzés szintje és a képzési terület szerint viszont jelentősen el-
tér azok száma, akik a képzésük jellegéhez kapcsolódó munkát 
végeztek. Összességében az alapképzésen végzettek 36,8%-a,  
a mesterképzésen végzettek 43,1%-a számolt be arról, hogy diák-
ként olyan munkát végzett, ami kapcsolódott a tanulmányaihoz.  
A későbbi generáció körében valamivel gyakoribb a hallgatóként 
a képzéshez kapcsolódó munka, mint a korábban végzettek kö-
zött, s a mesterszakos (idősebb) hallgatók körében is gyakoribb, 
mint az alapszakosok között. A 2014-ben alapképzésen végzet-
tek 32,8%-a, a mesterképzésen végzettek 42,4%-a folytatott  

a képzési területéhez kapcsolódó jövedelemszerző tevékeny-
séget hallgató korában, míg a 2018-ban végzettek körében ez  
az arány 39,6%, illetve 43,6%. 

Az informatika képzési területen végzettek közül mindkét kép-
zési szinten és mindkét vizsgált időszakban lényegesen többen 
végeztek hallgatóként a képzésükkel kapcsolatos (informatikai 
jellegű) munkát, mint a többiek. A 2014-ben informatika képzési 
területen alapképzésen végzettek 56,9%-a végzett hallgató korá-
ban a képzésével összefüggő munkát, míg a 2018-ban már 71,2% 
volt ez az arány (szemben az összes alapképzésen végző 32,8%-os, 
illetve 39,6%-os arányával). Hasonlóképpen a 2014-ben informati-
ka képzési területen mesterképzésüket befejezők 64,6%-a végzett 
hallgató korában a képzésével kapcsolatos munkát, míg a 2018-
ban végzettek körében 71,8% volt ez az arány (szemben az összes 
mesterszakon végző 42,4%-os, illetve 43,6%-os arányával) (1. ábra).

munkAerőpiAci státusz

A 2018-as végzés után egy évvel a tanulmányaikat alapképzésen 
befejezők 75,8%-a dolgozott, 18,3%-a felsőoktatásban nappali 
munkarendben tanult, 3,9%-a pedig munkanélküli volt. Az in-
formatika képzési területen 2018-ban alapképzésen végzettek 
körében egy évvel a végzést követően az átlagosnál lényege-
sen magasabb volt az aktív keresők aránya (83,9% a 75,8%-hoz 
képest). Körükben 4 százalékponttal többen dolgoztak egy év-

vel a végzés után alkalmazottként (74,6% a 70,4%-hoz képest), 
közel kétszer annyian voltak önfoglalkoztatók (6,2% a 3,6%-hoz 
képest), illetve alkalmazottal is rendelkező vállalkozók (3,1% 
az 1,8%-hoz képest), és harmadával kevesebb volt körükben 
a munkanélküliek száma (2,4% a 3,9%-hoz képest). Ugyanak-
kor az átlagosnál kevesebben tanultak tovább közülük nappali 
munkarendű felsőoktatási képzésen (12,7% a 18,3%-hoz képest) 
(2. ábra).
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71,8%
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Mesterképzésen 2014-ben végzett
összes hallgató
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Informatika képzési területen,
mesterképzésen 2018-ban végzett hallgató

1. ábra: A felsőfokú tanulmányai alatt a képzéshez kapcsolódó bevételt szerző tevékenységet is folytatók aránya a 2014-ben és 
2018-ban végzettek körében az alap- és mesterképzésen végzettek, valamint az informatika képzési területen végzettek szerinti 

bontásban (a munka kapcsolódása a képzéshez 5 fokozatú skálán kifejezve 4 vagy 5)

Forrás:  DPR Frissdiplomás kutatás, 2019
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Háztartásbeli, egyéb inaktív (eltartott)

CSED-en, GYED-en, GYES-en van

Nappali munkarendben felsőoktatási hallgató

Munkanélküli

Vállalkozó

Önfoglalkoztató

Alkalmazott

Informatika képzési területen, alapképzésen 2018-ban végzett hallgató Alapképzésen 2018-ban végzett összes hallgató

2. ábra: A 2018-ban alapképzésen végzettek munkaerőpiaci státusza 2019 májusában az összes végzett és az informatika  
képzési területen végzettek szerinti bontásban

Öt évvel a végzést követően a tanulmányaikat 2014-ben alap-
képzésen befejezők 90,1%-a dolgozott, 2,5%-a a felsőoktatás-
ban nappali munkarendben tanult, 1,4%-a pedig munkanélküli 
volt. Az informatika képzési területen 2014-ban alapképzésen  
végzettek körében öt évvel a végzést követően is az átlagos-
nál lényegesen magasabb volt az aktív keresők aránya (97,3%  
a 90,1%-hoz képest). Körükben 5 százalékponttal többen dol-

goztak öt évvel a végzés után alkalmazottként (88,5% a 83,4%-
hoz képest), árnyalatnyival többen voltak önfoglalkoztatók 
(4,7% a 4,4%-hoz képest), és közel kétszer annyian voltak alkal-
mazottal is rendelkező vállalkozók (4,1% a 2,3%-hoz képest). 
Öt évvel a képzést követően az alapképzésen végző válaszolók 
1,4%-os arányával szemben az informatika képzési területen 
végző válaszolók között nem volt munkanélküli (3. ábra).

Forrás:  DPR Frissdiplomás kutatás, 2019
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Informatika képzési területen, alapképzésen 2014-ben végzett hallgató Alapképzésen 2014-ben végzett összes hallgató

3. ábra: A 2014-ben alapképzésen végzettek munkaerőpiaci státusza 2019 májusában az összes végzett és az informatika  
képzési területen végzettek szerinti bontásban

Forrás:  DPR Frissdiplomás kutatás, 2019
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A végzés után egy évvel a 2018-ban mesterképzést befejezők 
88,2%-a dolgozott, 6,8%-a nappali munkarendben felsőoktatás-
ban tanult, és 3,1%-a munkanélküli volt. Az informatika képzési 
területen 2018-ban mesterképzésen végzettek körében egy év-
vel a végzést követően az átlagosnál valamivel magasabb volt  
az aktív keresők aránya (90,7% a 88,2%-hoz képest). Önfoglalkoz-
tató, vállalkozó körükből nem válaszolt a kérdőívre. Az informatika 
képzési területen mesterszakon végzettek 9,3%-a egy évvel a vég-
zést követően is nappali munkarendben a felsőoktatásban tanult,  
s az informatika képzési területen végző válaszolók között nem 
volt munkanélküli (4. ábra).

A végzés után öt évvel a 2014-ben mesterképzést befejezők 
90,4%-a dolgozott, 1,8%-a nappali munkarendben felsőoktatás-
ban tanult, és 1,3%-a munkanélküli volt. 

Az informatika képzési területen 2014-ben mesterképzésen 
végzettek körében öt évvel a végzést követően az átlagossal 
megegyező arányú volt az aktív keresők aránya. Önfoglalkozta-
tó, vállalkozó körükből nem válaszolt a kérdőívre. Az informatika 
képzési területen mesterszakon végzettek 9,8%-a öt évvel a vég-
zést követően is nappali munkarendben a felsőoktatásban tanult,  
s az informatika képzési területen végző válaszolók között nem 
volt munkanélküli (5. ábra).
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Informatika képzési területen, mesterképzésen 2018-ban végzett hallgató Mesterképzésen 2018-ban végzett összes hallgató

4. ábra: A 2018-ban mesterképzésen végzettek munkaerőpiaci státusza 2019 májusában az összes végzett és az informatika  
képzési területen végzettek szerinti bontásban

Forrás:  DPR Frissdiplomás kutatás, 2019
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0,6%

5,9%

1,8%

1,3%

2,3%

5,1%

83,0%

9,8%

90,2%

Háztartásbeli, egyéb inaktív (eltartott)

CSED-en, GYED-en, GYES-en van

Nappali munkarendben felsőoktatási hallgató

Munkanélküli

Vállalkozó

Önfoglalkoztató

Alkalmazott

5. ábra: A 2018-ban mesterképzésen végzettek munkaerőpiaci státusza 2019 májusában az összes végzett és az informatika kép-
zési területen végzettek szerinti bontásban

Forrás:  DPR Frissdiplomás kutatás, 2019
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külföldi munkAvállAlás

Adataink szerint a 2018-ban alapképzésen végzett, munkahellyel 
rendelkező frissdiplomások 5,2%-a külföldön dolgozott egy évvel 
a végzést követően, míg az informatika képzési területen alap-
képzést frissen befejező dolgozók körében a külföldön dolgozók 
aránya csak 3,4% volt. Öt évvel a végzést követően az alapképzé-
sen 2014-ben végzett, munkahellyel rendelkező frissdiplomások 
10,3%-a dolgozott külföldön, míg az alapképzést informatika kép-
zési területen befejezők körében ez az arány 2019-ben 14,6% volt. 
A mesterképzést informatika képzési területen befejező, munka-
hellyel rendelkezők az átlagosnál lényegesen magasabb arányban 
dolgoztak külföldön a végzés után egy, illetve öt évvel. A mes-
terképzést 2018-ban befejező, munkahellyel rendelkező összes 
frissdiplomás 6,4%-a, míg az informatika képzési területen végzők 
12,8%-a dolgozott külföldön 2019-ben. Hasonlóképpen a mester-
képzést 2014-ben befejező, munkahellyel rendelkező összes friss-
diplomás 10,5%-a, míg az informatika képzési területen végzők 
16,7%-a dolgozott külföldön öt évvel a végzést követően (6. ábra).

Adataink szerint az informatika képzési területen végzettek  
a munkaerőpiacon az átlagosnál lényegesen használhatóbbnak 

értékelik a felsőoktatásban elsajátított ismereteiket, megszerzett 
készségeiket. Az informatika alapképzéseken végzettek 1–5 közötti 
skálán 3,4-es átlagpontszámmal értékelték a felsőoktatásban meg-
szerzett ismereteik, kompetenciáik munkaerőpiaci hasznosságát 
mind egy, mind pedig öt évvel a végzést követően; míg az összes 
alapképzésben végző ezt átlagosan 3,2-re osztályozta. A mesterkép-
zés munkaerőpiaci használhatóságát összességében a mesterszako-
kat végzettek lényegesen jobbnak (3,4-es átlagosztályzat) ítélik meg, 
mint az alapképzésen végzettek a saját alapszakjukét, az informatika 
képzési területen mesterszinten végzettek pedig még a mestersza-
kosok átlagánál is jobban használhatónak tartják a munkaerőpiacon 
a felsőoktatásban megszerzett jártasságukat. Különösen erőteljes  
a mesterszakos informatikai végzettség hosszabb távon észlelt hasz-
nosulása: míg egy évvel a végzést követően az informatika képzési 
területen mesterképzést befejezők átlagosan 3,51-re osztályozták  
a képzésük munkaerőpiaci hasznosulását a mesterszakos végzettek 
3,38-as átlagához képest, addig öt évvel a végzést követően az infor-
matika képzési területen mesterképzést befejezők átlagosan 3,81-re 
osztályozták a képzésük munkaerőpiaci hasznosulását a mestersza-
kos végzettek 3,41-es átlagához képest (7. ábra).
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Informatika képzési területen, mesterképzésen 2018-ban végzett dolgozó

6. ábra: A 2019-ben külföldön dolgozók aránya a felsőoktatásban 2014-ben és 2018-ban végzett, 2019-ben munkahellyel rendel-
kezők körében az alap- és mesterképzésen végzettek, valamint az informatika képzési területen végzettek szerinti bontásban

Forrás:  DPR Frissdiplomás kutatás, 2019

7. ábra: „Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai során elsajátított tudást, meg-
szerzett készségeket?” 5 fokú skála átlagértékei a felsőoktatásban 2014-ben és 2018-ban végzett, 2019-ben munkahellyel rendel-

kezők körében az alap- és mesterképzésen végzettek, valamint az informatika képzési területen végzettek szerinti bontásban

Forrás:  DPR Frissdiplomás kutatás, 2019
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A végzést követő formális és nemformális tAnulás

Összességében az alapképzésen végzettek 56,6%-a, a mester-
képzésen végzettek 69,9%-a vett részt a vizsgálatunk alapjául 
szolgáló képzés abszolutóriumát követően valamilyen államilag 
elismert végzettséget, oklevelet, bizonyítványt adó képzésen.  
Ez az arány nem mutat trendszerű elmozdulást a képzési szinten 
belül a végzést követő egy- (2018–2019), illetve ötéves (2014–
2019) periódusban: a 2018-ban alapképzésen végzettek 55,5%-a, 
a 2014-ben alapképzésen végzettek 58,8%-a, a 2018-ban mester-
képzésen végzettek 71,3%-a, a 2014-ben mesterképzésen vég-
zettek 68,1%-a vett részt a végzést követően további formális 
képzésben.

Mindkét képzési szinten és mindkét vizsgált periódusban  
az informatika képzési területen végzettek közül az összesített-
nél lényegesen kevesebben vettek részt az abszolutóriumot kö-
vetően formális (tehát államilag elismert végzettséget, oklevelet, 
bizonyítványt adó) képzésen. Az alapképzést követő formális 
tanulásban az informatika képzési terület végzettjei körében ez  
az elmaradás nagyobb mértékű (a 2018–2019-es periódusban 
44,1% az 55,4%-hoz képest, míg a 2014–2019-es periódusban 
40,3% az 58,0%-hoz képest), a mesterképzést követő rövidebb 

periódusban is 10 százalékpontos az elmaradásuk (a 2018–2019-
es periódusban 61,5% a 71,3%-hoz képest), míg a mesterképzést 
követő ötéves periódusban a különbség mérséklődik (a 2014–
2019-es periódusban 64,6% a 68,1%-hoz képest) (8. ábra).

Összességében az alapképzésen végzettek 22,2%-a, a mester-
képzésen végzettek 25,0%-a vett részt az abszolutóriumot követő 
egy–öt évben olyan tanfolyamon, képzésen, kurzuson, ami nem 
ad államilag elismert végzettséget. Ez az arány a képzés szintjével 
nincs kapcsolatban, viszont a vizsgált periódus hosszával együtt 
nő. A 2018-ban alapképzésen végzettek körében 16,2%, a 2014-ben  
alapképzésen végzettek körében 30,8%, a 2018-ban mesterképzé-
sen végzettek körében 19,3%, a 2014-ben mesterképzésen végzet-
tek körében 32,1%. 

Az alapképzésen informatika képzési területen végzettek kö-
zül lényegesen többen vettek részt hivatalos bizonyítványt nem 
nyújtó (nemformális) képzésen, tanfolyamon, mint a többiek:  
a 2018–19-es periódusban 24,1% a 16,2%-hoz képest, a 2014–2019-
es periódusban pedig 42,3% a 30,8%-hoz képest. A mesterképzé-
sen informatikai területen abszolutóriumot szerzettek az átlagos-
nak megfelelő arányban vettek részt a képzést követő egy, illetve 
öt évben nemformális képzésen (9. ábra).
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8. ábra: A végzés óta formális (államilag elismert végzettséget, oklevelet, bizonyítványt adó) képzésen részt vevők aránya  
2019-ben a felsőoktatásban 2014-ben és 2018-ban végzettek körében az alap- és mesterképzésen végzettek,  

valamint az informatika képzési területen végzettek szerinti bontásban

Forrás:  DPR Frissdiplomás kutatás, 2019
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összegzés

Az alap- vagy mesterképzésen végzettek háromnegyede a felső-
fokú tanulmányi ideje alatt valamilyen jövedelemszerző tevékeny-
séget is folytatott. E munkák egy része a képzéssel is kapcsolatos, 
míg más részük egyszerű kisegítő munka volt. Az informatika kép-
zési területen végzettek a többieknél lényegesen nagyobb arány-
ban végeztek hallgatóként a képzésükkel kapcsolatos munkát – 
tehát lényegesen korábban bekapcsolódtak a későbbi szakmájuk 
munkaerőpiaci vérkeringésébe, mint a többiek.

Az informatika képzési területen alapképzésen végzettek köré-
ben az átlagosnál lényegesen magasabb volt az aktív keresők, ezen 
belül is az önállóak (önfoglalkoztatók, illetve alkalmazottat is fog-
lalkoztató vállalkozók) aránya. Ugyanekkor közülük az átlagosnál 
kevesebben folytatták tanulmányaikat nappali munkarendű felső-
oktatási képzésen. Az informatika képzési területen mesterképzé-
sen végzettek munkaerőpiaci jellemzői nem mutatnak trendszerű 
eltérést a többi mesterszakon végzettétől. A mesterképzést infor-
matika képzési területen befejező, munkahellyel rendelkező vég-
zettek az átlagosnál lényegesen magasabb arányban dolgoztak 

külföldön a végzés után egy, illetve öt évvel. Ugyanez vonatkozik 
az alapképzést informatikai területen befejező, nagyobb szakmai 
tapasztalattal rendelkező (öt éve végzett) frissdiplomásokra is.

Az informatika képzési területen végzettek a munkaerőpiacon 
az átlagosnál lényegesen használhatóbbnak értékelik a felső-
oktatásban elsajátított ismereteiket, megszerzett készségeiket.  
Az informatika képzési területen végzettek az átlagosnál lénye-
gesen kisebb arányban vettek részt az abszolutóriumot követően 
formális (tehát államilag elismert végzettséget, oklevelet, bizo-
nyítványt biztosító) képzésen, mindkét képzési szinten és mindkét 
vizsgálati periódusban. Ugyanakkor az alapképzésen informatika 
képzési területen végzettek közül lényegesen többen vettek részt 
hivatalos bizonyítványt nem nyújtó (nemformális) képzésen, tan-
folyamon, mint a többiek. A mesterképzést informatika képzési 
területen befejezők e tekintetben nem térnek el a többiektől.

HivAtkozások

Iharos Tamás: Frissdiplomások 2019. Kutatási jelentés. Budapest: Ok-
tatási Hivatal Felsőoktatási Elemzési Főosztály, 2020.  
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Mesterképzésen 2014-ben végzett
összes hallgató

Informatika képzési területen,
mesterképzésen 2014-ben végzett hallgató

Mesterképzésen 2018-ban végzett
összes hallgató

Informatika képzési területen,
mesterképzésen 2018-ban végzett hallgató

30,8%

42,3%

16,2%

24,1%

32,1%

31,2%

19,3%

17,9%

9. ábra: A végzés óta nemformális képzésen (államilag elismert végzettséget nem nyújtó tanfolyamon, képzésen, kurzuson)  
részt vevők aránya 2019-ben a felsőoktatásban 2014-ben és 2018-ban végzettek körében az alap- és mesterképzésen végzettek, 

valamint az informatika képzési területen végzettek szerinti bontásban

Forrás:  DPR Frissdiplomás kutatás, 2019


