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F. M.:Milyen informatikai és pro-
jektmenedzsment-feladatokkal járt 
a felvételi pontszámítás?
Az Educatio Kht. — Országos 

Felsőoktatási Információs 

Központ (OFIK) a felsőoktatá-

si felvételi eljárás során — az 

Oktatási és Kulturális Minisz-

térium felügyelete mellett — 

az Oktatási Hivatal hatósági 

feladatait kiszolgáló tevékeny-

séget végez. Ez elsősorban a 

beérkező adatok feldolgozá-

sát és az eljárás informatikai 

hátterének biztosítását jelenti. 

A közvélemény természete-

sen csak a felvételi folyamat 

„mérföldköveit” látja, mint pél-

dául a jelentkezési határidő, a 

felvételi tájékoztató megje-

lenése vagy a ponthatárok 

meghúzása, ám ezek mögött 

az érintett intézmények 12 

hónapos, azaz augusztustól 

augusztusig tartó folyamatos 

és megfeszített munkája hú-

zódik meg. Mivel a munkafo-

lyamatok az informatikai, a 

szakmai és a kommunikációs 

terület összehangolt tevé-

kenységét igénylik, ezért az 

egész eljárást — az Educatio 

Kht. más tevékenységeihez, 

szolgáltatásaihoz hasonlóan 

— egy projektbe szervez-

tük. A projektmenedzsment 

biztosítja a pontos ütemterv 

szerinti megvalósítást és az 

informatikus, a kommuni-

kációs, az ügyfélszolgálati és 

a felsőoktatási szakemberek 

munkájának összehangolá-

sát. Közel 97 ezer jelentkező 

több százezer dokumentumát 

kellett feldolgozni, majd a 

ponthatárok meghatározása 

következett. Ezt is egy szoft-

ver segítségével végeztük, 

melyet magunk fejlesztettünk. 

A szoftver rengeteg adat fel-

használásával jelöli ki a több 

ezer ponthatárt, fi gyelembe 

veszi az intézmények adatait 

szakonként, a kormány által 

meghatározott országosan 

felvehető keretszámokat, a 

jelentkezők által elért pont-

számokat és jelentkezéseik 

sorrendjét. 

F.M.: Milyen hatással voltak a felvé-
teli szabályok, a pontszámítás vál-
tozásai a jelentkezési stratégiákra?
Az elmúlt néhány évben elté-

rő mértékben ugyan, de több-

ször is változtak a felvételi 

eljárás szabályai. Ezek nyilván 

befolyásolták a továbbtanul-

ni szándékozók stratégiáját 

is. A legfontosabb változások 

közé sorolhatjuk az alapsza-

kokon az intézményi felvételi 

kiváltását az érettségivel, 

a bolognai átalakításnak 

megfelelő kétszintű képzés 

megjelenését, az alapszakok 

létrejöttét és a jelentkezési 

sorrendváltoztatás lehetősé-

gét. A felvételi eredmények 

ismeretében megállapítható, 

hogy a fi atalok nagyon prag-

matikusak, jól alkalmazkod-

tak az új feltételekhez, megfe-

lelően mérik fel az esélyeiket. 

Ezt igazolja az a tény is, hogy 

az egyetemre, főiskolára be-

jutók közel kétharmada az 

első helyen, egyötöde pedig 

a második helyen megjelölt 

intézménybe, szakra nyert 

felvételt. Elenyésző azok ará-

nya, akik a negyedik, ötödik 

vagy sokadik helyen megje-

lölt intézménynél jártak csak 

sikerrel. Fontos változásként 

kell ugyanakkor még meg-

említeni, hogy 2007-ben az 

azonos szakokon képző intéz-

mények ponthatárai jelentő-

sen közeledtek egymáshoz, 

amire a 2008-as felvételinél 

már fi gyelhettek a jelentke-

zők. Ennek a változásnak 
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a jelentkezési stratégiákra, 

illetve a felvételi sikerességre 

gyakorolt hatását az idei ered-

mények ismeretében tudjuk 

majd elemezni.

A jelentkezők érdeklődé-

sére nem volt kimutatható 

hatással a felvételi eljárás, a 

pontszámítás változása. Évek 

óta ugyanaz a négy terület, 

vagyis a gazdasági, a műszaki, 

a bölcsészettudományi és a 

társadalomtudományi a leg-

inkább kedvelt a felvételizők 

körében.

A jelentkezési-felvéte-

li adatbázis elemzésén túl 

egyébként évek óta folyama-

tosan végzünk felmérése-

ket a jelentkezők, hallgatók 

körében is, többek között a 

felvételi stratégiákat illetően. 

Mindez nemcsak a tájékoz-

tatás szempontjából fontos, 

hanem a pontszámítások-

kal kapcsolatos korrekciók 

előkészítéséhez, a várható 

tendenciák modellezéséhez is 

nélkülözhetetlen.

F.M.: Milyen információkkal tudja 
segíteni az OFIK a felsőoktatási in-
tézményeket a jelentkezési tenden-
ciák elemzésében és a stratégiájuk 
megalkotásában?
Törekszünk rá, hogy minél 

több formában hozzáférhe-

tővé tegyük az érintettek 

számára a szükséges informá-

ciókat. A tájékoztatás egyik 

formája a felvi.hu részletes 

jelentkezési statisztikai olda-

la, amely több évre vissza-

menőleg tartalmaz részletes 

adatsorokat. Ezen adatok 

elemzését szintén a felvi.hu-n 

tesszük közzé. Több szakmai 

műhellyel együttműködve 

2000-ben mi készítettük el 

először a hazai egyetemek 

rangsorát, amely később, 

immár Felvi-rangsor néven, a 

legelismertebb felsőoktatá-

si rangsorrá vált. Szintén az 

adataink közérdekű haszno-

sítását szolgálja a Felsőoktatási 
Műhely, amely éppen ezen 

adatok elemzésére épülő 

tanulmányokat, kisebb kuta-

tásokat tesz közzé. Mindezek 

mellett egyedi megkeresésre 

is végzünk statisztikai elem-

zéseket, illetve adatbázisa-

ink hozzáférhetők az egyes 

intézmények számára. Fontos 

megemlíteni továbbá a közok-

tatási intézmények felé évek 

óta végzett tájékoztató tevé-

kenységünket. Ennek példája 

az aktuális továbbtanulási in-

formációkat tartalmazó Felvi 
Magazin, amely évente több al-

kalommal rendszeresen eljut 

minden hazai középiskolába, 

illetve az általunk szervezett 

Educatio kiállítás a felsőok-

tatási intézmények számára 

jelent évről évre bemutat-

kozási, a középiskolások és 

a jelentkezők számára pedig 

tájékozódási lehetőséget.

F. M.: A visszajelzések alapján 
mennyire hatékony a tájékoztatás?
A felvi.hu-n egész évben min-

den érdeklődő megtalálja a 

felsőoktatáshoz, felvételihez 

kapcsolódó információkat. 

A felvételi eljárás szabályait, 

az intézmények képzési kí-

nálatát és a képzési területe-

ket a Felvi-könyvekből is meg 

lehet ismerni. A kollégáim 

már a jelentkezési időszak 

elejétől részt vesznek nyílt 

napokon, ahol előadásaik na-

gyon népszerűek. Látványos 

tájékoztatási munkát végzünk 

az ügyfélszolgálatunkon is, 

ahova rengeteg kérdés érkezik. 

Emellett a sajtó segítségét is 

igénybe vesszük, hiszen rend-

szeresen adunk ki sajtóanya-

gokat a felvételivel kapcsola-

tos fontosabb teendőkről. 

A tájékoztatási tevékenysé-

günk hatékonyságát rendsze-

resen, egy-egy felvételi eljárást 

követően is megvizsgáljuk. 

Mindezeken túl a kiadványok 

és a felvi.hu tartalmi és formai 

értékelését is elvégezzük. 

Nyomtatott és elektronikus 

szolgáltatásaink változtatása-

it szinte minden alkalommal 

megelőzték a középiskolai 

érettségizőkkel és tanáraikkal 

— mint az egyik legjelentősebb 

célcsoportunkkal — folytatott 

fókuszcsoportos beszélgeté-

sek, online felmérések. Aktu-

ális példaként említhetném a 

felvi.hu küszöbön álló átalakí-

tását: kollégáim a jelentkezők 

válaszai, illetve jól mérhető 

látogatottsági adatok alapján 

dolgozták ki a 2008 őszétől 

megújuló honlap módosítá-

sainak részleteit is. Tulajdon-

képpen mondhatjuk, hogy a 

felhasználók támogatásával 

sikerült jelentősen növelni 

tájékoztatási tevékenységünk 

ismertségét, hitelességét, és 

reményeink szerint hatékony-

ságát is.

Az interjút  készítette:
Horváth Tamás




