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A hallgatói jellemzők feltárása érdekében adminisztratív adatösszekapcsoláson 

alapuló adatbázis elemzése (Keller Tamás) 

Adatintegrációs modell a köznevelési és felsőoktatási adminisztratív adatok 

összekötésével  

Ez az elemzés a felsőoktatási életút vizsgálatával foglalkozik, és felsőoktatási karrierút során 

bekövetkező kudarcra fókuszál. A kudarc (melynek tartalmát később definiáljuk) vizsgálatának 

praktikus és teoretikus okai is vannak. A praktikus ok az, hogy a rendelkezésünkre álló adatok alapján 

a siker (a képzés sikeres teljesítése) nem vizsgálható teljes terjedelemben, hiszen folyamatban lévő 

karrierutakról van szó, vagyis a vizsgálható időintervallum alatt a képzés nem zárulhatott le. A kudarc 

pedig jellemzően a felsőoktatási életút elejére a siker (a képzés sikeres teljesítése) pedig a végére 

tehető. A kudarcra való fókuszálás teoretikus oka pedig az, hogy a megkezdett, de be nem fejezett 

képzések mind a felsőoktatási intézmény, mind pedig a hallgató számára materiális és alternatív 

költségeket jelentenek, így ezek elkerülése kívánatos. 

A felsőoktatási életút során bekövetkezett kudarc vizsgálatában az okok feltárása a célunk, 

módszerünk pedig adatintegráció. Az adatintegráció során a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) 

adatait kötöttük össze az Országos Kompetencia Mérés (OKM), és az Érettségi Adatbázis adataival. Az 

adatösszekötés értelmét az adja, hogy a köznevelésben gyűjtött adatok teszik azt lehetővé, hogy a 

hallgatókról olyan információkkal rendelkezzünk, amelyek időben megelőzik a felsőoktatásba való 

bekerülésüket. Praktikusan: ez az adatösszekötés tehát lehetővé teszi az olyan jellegű kérdések 

megválaszolását, mint hogy milyen képességekkel vagy milyen családi háttérrel érkeztek a 

felsőoktatásba azok a hallgatók, akiknek a felsőoktatási karrierútjuk később kudarccal végződött. Az 

ilyen jellegű kérdésekre adott válaszok hozzásegítenek a hallgatói kockázati csoportok azonosításához. 

Ilyen módon lehetővé válhat az, hogy a felsőoktatási karrierút alatt bekövetkező kudarcra valószínűségi 

modelleken alapuló előrejelzést adhassunk. A kockázati csoportok ismerete a felsőoktatási 

intézmények számára fejlesztési lehetőséget nyithat meg.  

Kiinduló populációnk minden esetben az alap, osztatlan és felsőoktatási szakképzésekre felvett és 

beiratkozott hallgatók csoportja volt. Vizsgálatainkat két beiratkozási évfolyam estebén végeztük el: 

mégpedig a 2015. őszi félévében és a 2016. őszi félévében képzést kezdők körében. Ezt a két kiindulási 

populációt kerestük vissza tehát a köznevelési adatbázisokban. Nagyságrendileg a felvett és 

beiratkozott hallgatók 20%-a nem volt megtalálható az OKM és az Érettségi Adatbázisban, és 10% 

esetében volt adathiány a Felvi adatokban. Ezek a hallgatók jellemzően az idősebb és/vagy külföldről, 

nem a központi felvételi eljárás keretében érkezett hallgatók voltak. Fontos megjegyezni, hogy az 

adathiány esetében csak az adathiány ténye áll háttérinformációként rendelkezésünkre, így ezen 
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hallgatók középiskolai adataira csak közvetett módon tudunk következtetni. Az elemzés során 

alaposabban is meg fogjuk vizsgálni, hogy ez az adathiány hogyan és milyen mértékben ronthatja a 

következtetéseink érvényességét.  

 

Kudarc a felsőoktatási karrierút során 

A felsőoktatási karrierút során bekövetkező egyik legnyilvánvalóbb kudarc a lemorzsolódás. A 

lemorzsolódás definiálásakor a képzés befejezésnek indokaiból indultunk ki. A következő indokokat 

tekintettük lemorzsolódásnak: a) a sikertelen javító és ismétlő javító vizsgák megengedett számának 

túllépése; b) bejelentkezés elmulasztása a megengedettnél többször; c) fizetési hátralék a képzésben; 

d) kizárás fegyelmi határozat; e) képzési kötelezettségek nem teljesítése; f) költségtérítés nem vállalása 

átsoroláskor; g) saját bejelentés a képzés megszakítására.  

Ezen definíció alkalmazása mellett a 2015. őszi félévében az alap, osztatlan és felsőoktatási 

szakképzéseken képzést kezdő hallgatók közül eddig 27,3% morzsolódott le, ugyanez az arány a 2016. 

őszi félévében képzést kezdők esetében 22,6%. Az arányok alapján megállapítható, hogy a 

lemorzsolódás, mint a felsőoktatási karrierben bekövetkező egyik lehetséges kudarc, kiterjedését 

tekintve jelentős, hiszen nagyságrendileg minden harmadik hallgatót érint az arányokat a képzés teljes 

terjedelmére vetítve. 

A lemorzsolódás időbeli lefutása két különböző módon is megadható: mégpedig úgy, hogy (1) a 

lemorzsolódás hány aktív félév után következik be, illetve, (2) hogy a lemorzsolódás a beiratkozást 

követő hányadik félév után következik be, függetlenül attól, hogy az adott félév aktív vagy passzív félév 

volt-e. Az 1. táblázat alapján megállapítható, hogy a lemorzsolódás javarészt az első vagy második aktív 

félév után következik be. Ugyanakkor ez időben a beiratkozástól számított harmadik és negyedik félév 

jobbára. Mindez arra enged következtetni, hogy a lemorzsolódást időben mindéképpen megelőzik más 

események, hiszen a lemorzsolódó hallgatók nagy része – miközben rendelkezik hallgatói jogviszonnyal 

– nem növeli az aktív félévei számát.   
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1. Táblázat: A lemorzsolódás időbeli lefutása 

Félévek 

Hány aktív félév után morzsolódik le 
A beiratkozáshoz képest melyik 

félévben morzsolódott le 

2015 őszén 

képzést kezdők 

2016 őszén 

képzést kezdők 

2015 őszén 

képzést kezdők 

2016 őszén 

képzést kezdők 

0 8,9 12.7   

1 34,9 42.9 12,5 18,3 

2 25 27.5 9,9 11,7 

3 12,1 8.5 20,1 25,8 

4 12,5 8.3 20,9 24,6 

5 3,8 0.1 18,6 19,5 

6 2,9  10,1  

7 0  8  

Összesen 100  100  

N 16 979 13 727 16 979 13 727 

Eddig 

lemorzsolódott 
27,3 22,6 27,3 22,6 

 

Az 1. táblázatban jelzett különbség abban, hogy a lemorzsolódás hányadik aktív félév után következett 

be (bal oldali panel), illetve, hogy ez a beiratkozáshoz képest mikor történt (jobb oldali panel) azt 

sejteti, hogy jó számmal vannak olyan hallgatók, akik a beiratkozásuk után egyből passziválnak. Ezek a 

hallgatók bár részei a felsőoktatásnak, aktívan nem tanulnak. Ahogyan a 2. táblázat mutatja, azon 

hallgatók, akik a képzésük alatt legalább egyszer passziváltak 15-20 %-a rögtön a beiratkozás után 

döntött így. 
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2. Táblázat: A passziválás időbeli lefutása 

Aktív félévek száma Hány aktív félév után passzivál először 

 
2015 őszén képzést 

kezdők 

2016 őszén képzést 

kezdők 

0 15,6 19,7 

1 28,2 32,9 

2 19,2 22,2 

3 10,9 12,8 

4 11,4 12,5 

5 6,8  

6 7,9  

Összesen 100 100 

N 17 203 14 265 

Eddig passzivált 27,6% 23,4 

 

Az adatok alapján úgy tűnik, hogy maga a lemorzsolódás egy több lépcsőből álló folyamat utolsó 

állomása. A lemorzsolódást időben legalább kettő állomás előzheti meg: (1) az, ha valaki rosszul teljesít, 

vagyis kevés kreditet képes megszerezni, illetve (2), ha valaki passzivál egy félévet. A továbbiakban 

tehát a lemorzsolódás, passziválás és gyengén teljesítés közötti összefüggést vizsgáljuk. 

A lemorzsolódás és a kevés megszerzett kredit közötti összefüggést jól mutatják a következő arányok. 

A 2015/16 őszi félévében az alap, osztatlan és felsőoktatási szakképzésre beiratkozott hallgatók közül 

azok, akik az első félévben 20 kreditnél többet szereztek meg, a lemorzsolódás valószínűsége 11% körül 

volt. Azok között a hallgatók között azonban, akik az első félévben 20 kreditnél kevesebbet szereztek 

meg, a lemorzsolódás közel 55% valószínűséggel következett be. Hasonlóképpen jelentős 

különbségeket találunk a lemorzsolódási arányokban a passziválás alapján. Míg a lemorzsolódás aránya 

14% körül van azoknak a hallgatóknak az esetében, akik nem passziváltak egyetlen félévet sem, ez az 

arány 63% azok esetében, akik már passziváltak. 
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A következő számítások, amelyek a felsőoktatási kudarc egyes típusainak időbeli lefutására 

vonatkoznak, szintén a 2015/16 őszi féléveben alap, osztatlan és felsőoktatási szakképzésre 

beiratkozott hallgatók csoportjára vonatkoznak A passziválás és a rosszul teljesítés (kevés megszerzett 

kredit) közötti összefüggést a 3. táblázat mutatja. Azok között, akik az első aktív félév után passziválnak, 

89% azoknak az aránya, akik gyengén teljesítettek az első félévben, míg azok között, akik nem 

passziválnak, ez az arány 24%. A gyenge félévközi teljesítmény nagymértékben vezet passziváláshoz. 

Ugyanakkor azok, akik az első félév után passziváltak a következő félévekben is gyengén teljesítenek, 

hiszen közöttük több, mint aű80% azoknak az aránya, akik a második vagy akár a harmadik aktív félévük 

során is kevesebb. mint 20 kreditet érnek el. Vagyis önmagában a passziválás – nem meglepő módon 

– nem oldja meg a passziválást kiváltó okot, a gyenge tanulmányi teljesítményt.  

A 4. táblázat ezt a gondolatot viszi tovább egy lépéssel. A táblázat azt mutatja, hogy azok között, akik 

egy adott számú aktív félév után lemorzsolódnak, milyen arányban fordult elő a gyengén teljesítés. 

Azok között például, akik egy aktív félév után morzsolódtak le, 92% azoknak az aránya, akik az első 

félévben gyengén teljesítettek. Hasonló módon a második vagy a harmadik félévben lemorzsolódó 

hallgatók is nagy valószínűséggel gyengén teljesítettek az adott félévekben. Mivel a 3. táblázat 

tanúsága szerint azok, akik passziváltak, nagyrészt a későbbiekben is gyengén teljesítettek, az adatok 

azt sejtetik, hogy a passziválás után a lemorzsolódás csak nagyon kis mértékben volt elkerülhető. 

A lemorzsolódás és a passziválás közötti összefüggést az 5. táblázat mutatja. A lemorzsolódást itt 

aszerint definiáltuk, hogy az hány aktív félév után következett be. Akik a beiratkozást követően egyből 

passziválnak, úgy, hogy közben egyetlen aktív félévet sem teljesítettek, 56%-ban le is morzsolódnak, 

32,5%-ban azonban nem morzsolódnak le. Ez a le nem morzsolódási arány azonban kétszer akkorra, 

mint az azok körében mért arány, akik az első aktív félévük után passziválnak. Ők 71%-ban az első félév 

után rögtön le is morzsolódnak, és csak 15%-uk nem morzsolódott le a felsőoktatási karrierútja során. 

Összességében feltételezhetően az első és második félévben passziváló hallgatók azok, akik elsősorban 

a tanulmányi eredményük miatt passziválnak, és később – a megfelelő megoldás hiányában – le is 

morzsolódnak. Ezzel szemben a 0. aktív félév után passziválók esetében valamilyen más életkörülmény 

magyarázhatja a passziválását (például nyelvtanulás külföldön, vagy az, hogy nem arra a szakra nyertek 

felvételt, ahová a leginkább szerettek volna bekerülni). A harmadik vagy későbbi félévek után 

passziválók között pedig egyre inkább nő a le nem morzsolódók aránya, ami arra enged következtetni, 

hogy a körükben tanulmányi okokra visszavezethető passziválás mértéke alacsonyabb.  

A passziválás és a lemorzsolódás időbeli lefolyásába enged betekinteni a 6. táblázat. Itt az látható, hogy 

azok, akik egy adott félévben passziváltak, a beiratkozáshoz képest hányadik félévben morzsolódtak 

le. Feltűnő, hogy átlagosan a legtöbb lemorzsolódó mindig az adott halasztáshoz képesti második 
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félévben történik. Ennek oka, hogy a legtöbb felsőoktatási intézményben egyhuzamban maximum 

kettő félévet lehet passziváltatni. Tehát az egyszer passziválás mellett döntő hallgatók nagy része 

kihasználja a szabály adta lehetőséget, majd a maximálisan halasztható félévek „elhasználása” után 

lemorzsolódik. Ezt a következtetést erősíti meg a 7. táblázat, amely azt mutatja, hogy hány passzív 

szemesztere volt azoknak, akik egy adott számú aktív félév után passziváltak. Egy passziválás után a 

hallgatók túlnyomó többségben kihasználják a rendelkezésre álló passzív féléveket, sőt a passziválás 

lehetőségével – a le nem morzsolódott hallgatók – később is élnek. 

Mindezek alapján a lemorzsolódásnak az 1. ábrán látható folyamata rajzolódik ki. A gyenge tanulmányi 

teljesítmény (kevés megszerzett kredit) vezet a passziváláshoz, amely aztán lemorzsolódáshoz vezet. 

Mivel mind a lemorzsolódott, mind az önmagukat passzivált hallgatóknak szükségszerűen megszakad 

a kapcsolata a felsőoktatási intézménnyel, ezért a felsőoktatási intézmények számra egy a 

lemorzsolódást megelőző, preventív célú beavatkozásnak azok körében van esélye, akik bizonyos előre 

jelezhető valószínűségek mellett rosszul fognak teljesíteni a felsőoktatási karrierútjuk során. Ezeknek 

a hallgatóknak a megtartására elképzelhető, hogy többlet gyakorlóórák biztosítása hasznos eszköz 

lehetne, és csökkenthetné mind a passziválást mind a lemorzsolódást.  

 

1. ábra: A lemorzsolódás folyamata 
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3. Táblázat: Az adott félévben passziválók (100%) között a 20 kredit alatt teljesítetők aránya 

 

Hány aktív félév után 

passzivál először 

Első aktív félévben 

20 kreditnél kevesebb 

Második aktív félévben 

20 kreditnél kevesebb 

Harmadik aktív félévben 

20 kreditnél kevesebb 

0 53.94% 42.11% 33.82% 

1 88.95% 80.19% 61.88% 

2 56.88% 76.65% 74.68% 

3 48.58% 55.51% 82.21% 

4 37.54% 44.65% 51.93% 

5 38.06% 42.58% 47.04% 

6 26.28% 29.69% 32.11% 

Nem passzivál 24.20% 20.17% 18.21% 

Összesen  33.18% 28.15% 25.11% 

 

Megjegyzés: A 2015/16 őszi féléveben alap, osztatlan és felsőoktatási szakképzésre beiratkozott hallgatók populációjára vonatkoztatva 
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4. Táblázat: Az adott félévben lemorzsolódók (100%) között a 20 kredit alatt teljesítetők aránya 

 

Hány aktív félév után 

morzsolódik le 

Első aktív félévben 

20 kreditnél kevesebb 

Második aktív félévben 

20 kreditnél kevesebb 

Harmadik aktív félévben 

20 kreditnél kevesebb 

1 92.62%   

2 65.08% 83.34%  

3 62.50% 71.91% 92.91% 

4 51.34% 60.41% 71.79% 

5 49.37% 53.07% 59.06% 

6 41.36% 50.72% 57.70% 

7 37.50% 25.00% 50.00% 

Nem passzivál 19.82% 18.72% 18.72% 

Összesen  33.18% 28.15% 25.11% 

 

Megjegyzés: A 2015/16 őszi féléveben alap, osztatlan és felsőoktatási szakképzésre beiratkozott hallgatók populációjára vonatkoztatva 
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5. táblázat: A passziválás és a lemorzsolódás közötti összefügés  

Hány aktív félév után 

passzivál először 

Hány aktív félév után morzsolódik le 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 
Nem 

morzsolódik le 
Összesen N 

0 56,2 6,7 3 0,8 0,7 0,1 0 0 32,5 100 2 676 

1 0 71,5 8,7 3 1,4 0,4 0 0 15,1 100 4 851 

2 0 0,2 65,3 5,9 1,8 0,4 0 0 26,4 100 3 302 

3 0 0 0,4 54,4 6,2 1,3 0 0 37,7 100 1 880 

4 0 0 0 0,3 45,4 3,2 0 0 51,2 100 1 964 

5 0 0 0 0 0 13,7 0,2 0 86,1 100 1 166 

6 0 0 0 0 0 0,1 1,4 0 98,5 100 1 364 

Nem passzivál 0 5,1 3,5 1,5 2,2 0,8 1 0 86 100 45 041 

 Összesen 2,4 9,5 6,8 3,3 3,4 1 0,8 0 72,7 100 62 244 

 

Megjegyzés: A 2015/16 őszi féléveben alap, osztatlan és felsőoktatási szakképzésre beiratkozott hallgatók populációjára vonatkoztatva 
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6. táblázat: A passziválás és a lemorzsolódás közötti összefügés, a lemorzsolódást a beiratkozáshoz képest számítva  

Hány aktív félév után 

passzivál először 

A beiratkozáshoz képest hányadik félévben morzsolódik le 

  

1 2 3 4 5 6 7 
Nem morzsolódik 

le 
Összesen N 

0 10 5 3 7 41 7 3 1 3 6 3 1 7 32 5 100 2 676 

1 0 7 7 21 9 42 7 5 6 4 6 2 5 15 1 100 4 851 

2 0 0 6 5 7 1 53 3 7 3 4 26 4 100 3 302 

3 0 0 0 6 8 19 6 32 3 3 7 37 7 100 1 880 

4 0 0 0 0 7 3 5 5 36 51 2 100 1 964 

5 0 0 0 0 0 6 3 7 5 86 1 100 1 166 

6 0 0 0 0 0 0 1 5 98 5 100 1 364 

Nem passzivál 4 1 2 7 2 3 2 3 1 2 1 1 0 4 86 100 45 041 

 Összesen 3 4 2 7 5 5 5 7 5 1 2 8 2 2 72 7 100 62 244 

Megjegyzés: A 2015/16 őszi féléveben alap, osztatlan és felsőoktatási szakképzésre beiratkozott hallgatók populációjára vonatkoztatva  
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7. táblázat: Az első passziválás és a passzív félévek száma közötti összefügés  

 

Hány aktív félév után 

passzivál először 

A passzív félévek száma 

  
0 1 2 3 4 5 6 7 Összesen N 

0 0 20,5 49,3 21,5 5,5 2,7 0,4 0,1 100 2 676 

1 0 33 41,3 19,6 5,1 0,9 0,2 0 100 4 851 

2 0 19,2 50,6 24,1 4,5 1,5 0 0 100 3 302 

3 0 40,7 37,9 19,5 1,8 0 0 0 100 1 880 

4 0 31,5 54 14,5 0 0 0 0 100 1 964 

5 0 58,2 41,8 0 0 0 0 0 100 1 166 

6 0 100 0 0 0 0 0 0 100 1 364 

Nem passzivál 100 0 0 0 0 0 0 0 100 45 041 

 Összesen 72,3 10 11,7 4,8 0,9 0,3 0 0 100 62 244 

 

Megjegyzés: A 2015/16 őszi féléveben alap, osztatlan és felsőoktatási szakképzésre beiratkozott hallgatók populációjára vonatkoztatva 
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Adathiány 

 

Célunk, a felsőoktatási karrierút alatt bekövetkező kudarc előrejelzése, akkor lesz pontos, ha (1) a FIR-

ben tárolt felsőoktatás során szerzett adatokhoz érvényes köznevelési adatokat tudunk csatolni, vagyis 

nagy százalékban találjuk meg a felsőoktatásba bekerült hallgatókat a köznevelésben, illetve (2) ha 

akiket megtaláltunk, azok érvényes (nem hiányzó) adattal rendelkeznek. Például nemcsak az a 

lényeges, hogy egy FIR-ben tárolt hallgatót azonosítani tudjunk a köznevelési adatbázisokban, hanem 

az is, hogy a hallgató bennünket érdeklő háttéradata (például az érettségi eredménye) ne hiányozzon. 

A két feltétel nyilvánvalóan egymásra épül, hiszen akinek az adatát nem találtuk meg a köznevelésben, 

azoknak biztosan hiányoznak a vizsgálandó háttéradatai is. Vagyis a második kritérium (nem hiányzó 

adat) szigorúbb. Ezért a továbbiakban ezzel foglalkozunk. 

A 2015/16 és 2016/17 őszi félévében alap, osztatlan és felsőoktatási szakképzésre beiratkozott 

hallgatók között a hallgatók 18%-át nem találtuk a köznevelési adatbázisokban, 21%-nak hiányzott az 

érettségi eredményük és 29%-nak nem volt érvényes teszt-pontszáma az OKM adatállományban. 

Abban az esetben, ha ezek az adatok véletlenül és nem szisztematikusan hiányoznak, akkor az 

adathiány nem okoz problémát a következtetéseink levonásakor. A mi estünkben azonban az 

adathiány a felsőoktatásban bekövetkező kudarc szempontjából szisztematikusnak tűnik, ez pedig kis 

mértékben torzíthatja eredményeink érvényességét.  

A lemorzsolódók körében (8. táblázat, „A” Panel) 3,8%-kal, a passziválók között 4,8%-kal, az első aktív 

félév után 20 kreditnél kevesebbet megszerzők között 3,5%-kal magasabb annak az esélye, hogy 

valakinek hiányzik a OKM-ből számítható tesztpontszáma (akár a szövegértés, akár a matematika), 

mint azok körében, akik nem tapasztalták meg a felsőoktatási kudarcnak ezeket a kategóriáit. Ez arra 

utal, hogy feltehetőleg a gyengébben teljesítő középiskolai tanulóknak az esetében hiányzik az OKM 

tesztpontszán. Ugyanakkor éppen az ő esetükben lenne fokozott hozadéka a felsőoktatási életút során 

bekövetkező gyenge teljesítmény előrejelzésének, ami éppen a hiányzó adatuk miatt nem megoldható. 

Megnyugtató azonban, hogy az, ha valamelyik hallgatónak hiányzik az érettségi eredménye, vagy nem 

volt megtalálható a köznevelési adatállományokban, nem függ össze lényegesen sem a 

lemorzsolódással, sem pedig a passziválással. A gyengén teljesítők között azonban kisebb (!) az esélye 

annak, hogy valakinek hiányzik az érettségi eredménye vagy nem található meg a KIR-ben (8. táblázat, 

„B” és „C” Panelek). 

Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy strukturálisan más hallgatók körében hiányzik az OKM 

tesztpontszám és az érettségi eredmény. Azok a hallgatók például, akiknek hiányzik az érettségi 
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eredményük, 42%-ban nem magyar állampolgárok, míg ugyanez az arány azok körében, akiknek az 

OKM tesztpontszámuk hiányzik, csak 30%.  

A pontatlanság ugyanakkor, amely az adathiány miatt érintheti a következtetéseinket, szükségessé 

teszi, hogy az adathiányt megfelelőjen kezeljük. Mivel az adathiány esetében csak annyi információnk 

áll rendelkezésre, hogy az adat hiányzik, ezért ezt az információt használjuk fel. Praktikusan ez például 

azt jelenti, hogy bár azt nem tudjuk, hogy mennyi lenne annak a hallgatónak az OKM tesztpontszáma, 

akinél hiányzik ez az adat, azt tudjuk a hallgatóról, hogy hiányzik az OKM adata. Ennek a „kis” 

többletinformációnak a figyelembevétele mellett ugyanakkor akár 30%-kal több hallgatót tudunk 

vizsgálni. 
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8. táblázat: Az adathiány többlet valószínűsége a felsőoktatási kudarc kategóriái szerint, azokhoz képest, akikre nem volt jellemző az adott kudarc 

 „A” panel „B” panel „C” panel 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 Hiányzik a OKM tesztpontszám Hiányzik az érettségi eredmény Nem található meg a KIR-ben 

Lemorzsolódik 0.039**   0.001   0.000   

 (0.002)   (0.002)   (0.002)   

Passzivál  0.048**   -0.002   -0.003  

  (0.002)   (0.002)   (0.002)  

Kevés kredit   0.035**   -0.017**   -0.016** 

   (0.002)   (0.002)   (0.002) 

Állandó 93.260** 92.798** 93.225** 71.797** 71.851** 71.682** 62.216** 62.288** 61.968** 

 (0.311) (0.313) (0.324) (0.302) (0.304) (0.314) (0.302) (0.304) (0.314) 

N 122,721 122,721 118,807 122,721 122,721 118,807 122,721 122,721 118,807 

R2 0.427 0.427 0.419 0.317 0.317 0.306 0.258 0.258 0.248 

Egyéni Kontroll Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen 

Középiskola hatás Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs 

A zárjelben a becsléshez tartotó standard hiba szerepel 

** p<0.01, * p<0.05 

Egyéni kontroll: nő, születési év, beiratkozás éve a FIR-ben 
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A felsőoktatási kudarc magyarázása egyéni tényezőkkel és középiskolai 

hatásokkal 

 

A 2015/16 és 2016/17 őszi félévében alap, osztatlan és felsőoktatási szakképzésre beiratkozott 

hallgatók között együttesen az eddigi felsőoktatási karrierútjuk során a hallgatók 32%- szerzett meg az 

első aktív félév után 20 kreditnél kevesebbet, 26%-uk passzivált és 25%-uk morzsolódott le függetlenül 

attól, hogy ez mikor történt.  

A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy a felsőoktatásban bekövetkező különféle kudarcformákat hogyan 

tudjuk megmagyarázni a rendelkezésünkre álló információkkal. Az egyéni tényezők esetében 

elsősorban a hallgatók tanulmányi eredményére koncentráltunk, és azt – az adatok adta lehetőségeket 

kihasználva – három különböző módon mértük. Mértük az OKM tesztpontszámokkal (1), az érettségi 

eredményekkel (2) és a középiskolai jegyekkel (3). Míg a tesztpontszám inkább egyfajta általános 

problémamegoldó képességet mér, az érettségi eredmények jó mérőeszközei lehetnek a tantárgyi 

ismeretanyagnak. Végül a középiskolai jegyek egyszerre tartalmazzák a tantárgyi tudást és a diákoknak 

a tanárok által megfigyelt, ám nem kifejezetten a tantárgyi tudáshoz kötődő jellemzőit (például 

igyekezet, érdeklődés, kitartás, prezentációs- vagy előadókészség). Mind a három jellemzőt egy olyan 

– standardizált – skálán mértük, amely esetében egy egység egy szórásnak felel meg. Ez leegyszerűsítve 

úgy értelmezhető, hogy azokat a különbségeket elemezzük, amelyek egy átlagos tanuló (50. 

percentilis) és egy jó tanuló között van (85. percentilis). Lényegében tehát azt, hogy ki milyen tanuló, 

azt nem általánosságban határoztuk meg, hanem mind a három index esetében külön-külön, az adott 

index eloszlása alapján. 

A szorgalom és a magatartás jegyek vizsgálatával arra voltunk kíváncsiak, hogy a nem tanulmányi 

jellegű, a középiskolai tanárok által megfigyelt készségeknek milyen szerepük van a felsőoktatási 

karrierben. Ebben az esetben egy egység az egy érdemjeggyel jobb eredményt jelentett. Egy példával 

szemléltetve ez azt jelentet, hogy ha valaki például nem négyes, hanem ötös érdemjegyet kapott.  

A két kiemelt jellemző mellett a nem, az életkor, az állampolgárság, szülők iskolai végzettsége és az 

emelt szintű érettségi azok az egyéni jellemzők, amelyek hatását megvizsgáltuk a felsőoktatási kudarc 

tekintetében.  

Az egyéni jellemzők mellett a középiskola hatását is vizsgáltuk. Minden esetben figyelembe vettük azt, 

hogy ki melyik középiskolából jött. Ez a gyakorlatban hozzávetőleg 1450 különböző középiskola 

figyelembevételét jelentette. Minden közölt eredményünk az adott középiskolán belül hasonlítja össze 

azt, hogy az onnan kikerült későbbi hallgatók az adott középiskolában mért átlagához képest, milyen 
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relatív eséllyel vallottak kudarcot. Táblázatos formában ugyanakkor külön nem közöljük azt, hogy 

középiskolánkként mekkora ennek a kudarcnak az átlagos nagysága, mert ez a tanulmány 

szempontjából nem bír érdemi jelentőséggel.  

A 9. táblázat 3 blokkot tartalmaz: a kevés kredit, a passziválás és a lemorzsolódás blokkjait. A táblázat 

utolsó sora mutatja azt, hogy milyen mértékben lehetett az egyes jellemzőkkel megmagyarázni az 

adott kudarc bekövetkezésének a valószínűségét. A kevés kreditet körülbelül 10, a passziválást 6%-

ban, a lemorzsolódást 5%-ban tudtuk magyarázni az egyéni és középiskolai jellemzők segítségével. Ezek 

az arányok abszolút értékben alacsonynak számítanak. A legjobban a kevés kreditet lehetett 

magyarázni. Ez alátámasztja azt, hogy tanulmányi jellegű okai leginkább a lehetséges kudarckategóriák 

közül a kevés kredit megszerzésének van. 

A táblázat első három sora, külön-külön modellekben vizsgálja a három tanulmányi eredményt mérő 

mutató hatását. A három számot egymással összehasonlítva megállapítható, hogy a leginkább az 

érettségi eredmények csökkentik azt, hogy ki vall kudarcot a felsőoktatási karrierút során. Az például, 

ha valaki az érettségi eredménye alapján nem átlagos, hanem jó tanulónak mondható, az 5,4 

százalékponttal csökkentette annak a valószínűségét, hogy az adott hallgató az első aktív félévében 

kevés kreditet (vagyis 20 kreditnél kevesebbet) szerzett meg. Mivel a kevés kredit megszerzésének 

átlagos valószínűsége 32%, a 5,4 százalékpontos különbség azt jelenti, hogy nagyságrendileg a kevés 

kredit megszerzésének hatoda magyarázható csupán azzal a ténnyel, hogy valaki nem jól, hanem 

átlagosan teljesített az érettségin. Ebben az értelemben ez az arány nem mondható alacsonynak. 

A tanulmányi teljesítmény mellett a hallgatók középiskolában mért szorgalma is jelentősen 

befolyásolja a felsőoktatásban megtapasztalható kudarc bekövetkezésének a valószínűségét. Itt 

azonban rögtön meg kell állapítani, hogy a szorgalom hatása függ attól, hogy a tanulmányi eredményt 

milyen mutatóval mérjük. A szorgalomnak értelemszerűen a legnagyobb hatása a kompetencia 

pontszámok mellett tapasztalható, hiszen ez a mutató függ a legkevésbé a szorgalomtól. A szorgalom 

legkisebb hatása pedig az iskolai jegyek mellett mérhető, hiszen az iskolai osztályzatok eleve is 

figyelembe veszik a diákok szorgalmát. Az érettségi eredményeket tartalmazó modellek alapján 

megállapítható, hogy ha egy hallgató egy jeggyel jobbat kap szorgalomból, ez körülbelül ugyanakkora 

mértékben csökkenti a felsőoktatásban bekövetkező kudarc valószínűségét, mint az, ha valaki az 

érettségi eredménye szerint nem átlagos, hanem jó tanuló. A szorgalom nyilvánvalóan az igyekezet, a 

kitartás, az erőfeszítések vállalása miatt lehet jelentős a felsőoktatási kudarc elkerülésében. 

Azok a hallgatók, akik jobb magatartásúak voltak a középiskolában, kevesebb eséllyel vallanak kudarcot 

a felsőoktatásban. A hatás nagysága a használt tanulmányi eredmény indextől függetlenül 1,5-2 
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százalékpont. Ennyivel csökken a kudarc valószínűsége akkor, ha valaki egy jeggyel jobb osztályzatot 

kapott magatartásból a középiskolában. A magatartás felsőoktatási kudarcot csökkentő hatása mögött 

feltehetően az önfegyelem áll, amely ösztönözheti a nehéz helyzetekben való kitartást és ilyen módon 

az akadályokkal való megküzdésre sarkall. Érdemes észre venni, hogy a magatartás jegy a felsőoktatási 

kudarc mindhárom változatára nagyjából egyforma hatással van. Ez arra utalhat, hogy a nem 

tanulmányi jellegű készségeknek a relatív jelentősége nagyobb a felsőoktatási kudarcnak azon 

fajtáinál, amelyek nem közvetlenül a tanulmányi teljesítmény függvényei (mint például a 

lemorzsolódás). 

Az, ha valaki emelt szintű érettségit tett, szintén csökkenti a kudarc valószínűségét, a modelltől 

függően 2-4 százalékponttal. Ebben az esetben az emelt szintű érettségi feltehetőleg azt a vállalkozó 

kedvet méri, ami ösztönzi a hallgatókat a könnyebb út helyett a nehezebbet választani. Ez a tulajdonság 

nagy jelentőséggel bírhat a vizsgákra való felkészülés esetében. 

Nagyon lényeges felhívni a figyelmet arra, hogy jelentős nemi különbségek léteznek a felősoktatási 

kudarc egyes szintjeinek megtapasztalásában. A női hallgatók például közel 13 százalékponttal kisebb 

eséllyel szereznek meg kevés kreditet, mint a férfi hallgatók. A felsőoktatási kudarc megtapasztalása 

szempontjából a nemi különbségek tehát jelentősebbek, mint a tanulmányi különbségek. A nemi 

különbségeknek számos magyarázata lehet, és ezek aprólékos bemutatása meghaladja ennek az 

összefoglaló tanulmánynak a keretét. Két érv-csoportot azonban mindenképpen érdemes kiemelni a 

női-férfi különbségeket elemző széles irodalomból. Először is nem lehet kizárni azt, hogy a női és férfi 

hallgatók különböző típusú intézményeket céloznak meg, és a női hallgatók által preferált intézmények 

eleve kevésbé szelektálnak a hallgatók között, vagy ezeknek az intézményeknek a követelményeit 

esetleg könnyebb teljesíteni. Ebben az esetben tehát a női férfi különbségek a nők és férfiak eltérő 

preferenciait, illetve a nők és férfiak által választott intézmények jellemzőit tükrözik. Ugyanakkor a 

férfiak és a nők között léteznek készség-típusú különbségek is, amelyek magyarázatát adhatják annak, 

hogy miért vallanak férfiak és nők eltérő eséllyel kudarcot. Ilyen készség-típusú különbség lehet például 

az, hogy a nők inkább végeznek el olyan feladatokat is, aminek közvetlen értelméről nincsenek 

meggyőződve, illetve kevésbé kritikusak. Ezek a jellemzők segíthetik a női hallgatókat abban, hogy 

akkor is készülnek egy vizsgára, ha annak közvetlenül nem látják értelmét. 

Végül pedig, ha a hallgatók családi hátterét szüleik iskolai végzettségével definiáljuk 

(megkülönböztetve azokat, akinek szülei rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek érettségivel), akkor 

megállapíthatjuk, hogy a szülői háttér a lemorzsolódás esetében nyújt védőhálót. A kevés kredit és a 

passziválás esetében feltételezhetően a tanulmányi teljesítményen keresztül érvényesül a szülői háttér 

hatása. Ennek a két kimenetnek az esetében a szülői háttér ugyanis csak az OKM tesztpontszám 
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esetében mutat hatást, az érettségi eredmény és a jegyek esetében nem. Tehát míg a középiskolában 

vagy az érettségin való jó teljesítmény feltételez bizonyos szülői beruházást (például különórák, a házi 

feladat kikérdezése), az OKM tesztpontszám esetében ez sokkal kevésbé van így. Ezért lehetséges az, 

hogy az OKM tesztpontszámmal egy modellben szerepeltetve a szülők iskolai végzettségének van 

hatása, míg a másik két (a családi háttérrel jobban összefüggő) mutatóval együtt nézve, a családi háttér 

szerepe elenyésző. A lemorzsolódás esetében azonban mindhárom tanulmányi teljesítmény mutató 

mellett van külön hatása is a szülői háttérnek. Ennek oka feltételezhetően egyrészt az, hogy a 

magasabb státusú szülők vállalni tudják a költségtérítéses képzést is, amennyiben a hallgatót rossz 

tanulmányi eredménye miatt átsorolják ide. Illetve az is elképzelhető, hogy a magasabb státusú szülők 

elvárásaikkal intenzívebb külső motivációt is adnak, és ez serkentheti a hallgatókat arra, hogy rossz 

tanulmányi teljesítményük ellenére se morzsolódjanak le. 
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9. táblázat: A felsőoktatási kudarc különböző megjelenési formáinak magyarázó modellje, az adathiány nincsen kezelve 

 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 20 kreditnél kevesebb (első aktív félév) Passzivált Lemorzsolódott 

OKM tesztpont -0.009*   0.002   0.007*   

 (0.004)   (0.002)   (0.003)   

Érettségi eredmény  -0.054**   -0.026**   -0.025**  

  (0.006)   (0.003)   (0.003)  

Középiskolai jegyek   -0.050**   -0.024**   -0.023** 

   (0.004)   (0.002)   (0.003) 

Szorgalom jegy -0.072** -0.049** -0.033** -0.037** -0.024** -0.017** -0.040** -0.027** -0.019** 

 (0.005) (0.004) (0.004) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) 

Magatartás jegy -0.019** -0.016** -0.013** -0.020** -0.019** -0.017** -0.016** -0.015** -0.013** 

 (0.004) (0.004) (0.004) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) 

Emelt érettségi -0.042** -0.046** -0.039** -0.027** -0.027** -0.024** -0.026** -0.026** -0.022** 

 (0.011) (0.011) (0.011) (0.007) (0.007) (0.007) (0.008) (0.008) (0.008) 

Nő -0.131** -0.134** -0.127** -0.046** -0.048** -0.045** -0.062** -0.065** -0.062** 
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 (0.012) (0.012) (0.012) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.007) (0.007) 

Születési év -0.006** -0.007** -0.006** -0.005** -0.006** -0.006** -0.003** -0.004** -0.003** 

 (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

Magyar állpolgár -0.004 -0.009 -0.004 0.028 0.020 0.021 -0.015 -0.020 -0.016 

 (0.028) (0.028) (0.027) (0.022) (0.022) (0.021) (0.019) (0.019) (0.018) 

Szülők érettségiztek -0.013** -0.004 -0.010 -0.013* -0.007 -0.010 -0.024** -0.018** -0.020** 

 (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.004) (0.004) (0.004) 

Kohorsz (2016/17) 0.012** 0.014** 0.012* -0.035** -0.034** -0.034** -0.039** -0.038** -0.039** 

 (0.005) (0.005) (0.005) (0.004) (0.004) (0.004) (0.005) (0.005) (0.005) 

Állandó 13.630** 14.271** 13.338** 10.758** 11.817** 11.542** 7.308** 8.009** 7.321** 

 (2.097) (2.179) (2.063) (1.766) (1.784) (1.763) (1.448) (1.483) (1.374) 

N 118,244 118,244 118,244 122,125 122,125 122,125 122,125 122,125 122,125 

Középiskola hatás Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen 

Adathiány kezelve Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen 

R2 0.094 0.101 0.097 0.063 0.064 0.063 0.049 0.050 0.049 

A zárjelben a becsléshez tartotó standard hiba szerepel az egyetemi karok szerint klaszterezve 

** p<0.01, * p<0.05 

Az adathiánykezelése: az adathiány 0-val lett feltöltve. Egy külön változó 0/1 változó kontrollálja, melynek hatása nem jelenik meg a táblázatban
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A 10. táblázatban azt foglaltuk össze, hogy milyen hatásmechanizmusok lehetnek azok mögött a mért 

különbségek mögött, amelyek hatását a 9. táblázat összegezte. A táblázatból kitűnik, hogy nem az észbeli 

képességek, hanem valamilyen más készség az, ami magyarázhatja az adott jellemző felsőoktatási kudarcra 

gyakorolt hatását. Ez az állítás egyúttal életre hívja azt az igényt is, hogy megkeressük azokat a mérhető 

jellemzőket, amelyek a feltételezett hatásmechanizmusok közvetlen (és nem közvetett) mérőeszközei 

lehetnek. A táblázatból nyilvánvalóvá válik az is, hogy a feltételezett mechanizmusok a kihívást jelentő 

helyzetekben való bennmaradást, az ilyen helyzetek vállalását mozdítják elő, és az esetleges kudarcok ellenére 

a sokszori újra próbálkozás és ismételt erőfeszítések árán csökkentik a felsőoktatási kudarc valószínűségét.  

 

10. táblázat: Feltételezett hatásmechanizmusok az egyes mért egyéni tényezők mögött 

Mért jellemző Mire utalhat (hatásmechanizmusok) 
Hogyan csökkenti a 

kudarcot 

Tanulmányi teljesítmény Észbeli képességek 
A tanulmányi akadályok 

legyőzése 

Szorgalom Kitartás, erőfeszítések, kemény munka  
Kihívást jelentő helyzetek 

kezelése 

Magatartás Önfegyelem 
Kihívást jelentő helyzetek 

kezelése 

Emelt szintű érettségi Kockázat vállalás 
Kihívást jelentő helyzetek 

kezelése 

Ha a hallgató nő 

Preferenciák (endogén) 

Kedvezőbb intézményi 

környezet; kudarckerülés 

? 

Monotónia tűrés 
Kihívást jelentő helyzetek 

kezelése 

Családi háttér 

Anyagi áldozatok vállalása 
Finanszírozási korlátok 

legyőzése 

Elvárások, külső motiváció 
Kihívást jelentő helyzetek 

kezelése 

 

Mindezt tovább gondolva tehát annak, hogy ki vall kudarcot a felsőoktatásban, csak egy (fontos, de nem 

egyetlen) eleme a tanulmányi teljesítmény. A tanulmányi teljesítmény mellett legalább annyira fontos (ha nem 

még fontosabb) tényező az, hogy ki hogyan tud megküzdeni a kihívásokkal. A kihívások alatt elsősorban arra 
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gondolunk, hogy például a vizsgákra való felkészülésnek csak egy kisebb része az, hogy valaki képes-e 

megtanulni a tananyagot. A sikeres felkészülés nagyobb része annak a kérdésnek a megválaszolása köré 

csoportosul, hogy hogyan veszi rá magát valaki arra, hogy leüljön tanulni. Mindez feltételezhetően azért van 

így, mert akik már bekerültek egy felsőoktatási intézménybe (legalábbis azokhoz képest, akik nem tudtak vagy 

nem akartak bekerülni oda), már bizonyították az észbeli képességeiket, tehát közöttük kevésbé az észbeli 

különbségek, mint inkább valamilyen más (motivációs, tanulásmódszertani) különbség magyarázhatja azt, 

hogy ki fog kudarcot vallani.  

Az 2. ábra, összefoglalás gyanánt, nagyságuk szerint rendszerezni az egyes hatásokat. Az ábrán a tanulmányi 

teljesítmény mutatói közül az érettségi eredmény szerepel. Az ábra azt hivatott szemléltetni, hogy a nem 

tanulmányi teljesítménnyel összefüggő magyarázótényezők hatásukban hogyan vetekszenek a tanulmányi 

teljesítmény hatásával. A kevés kredit megszerzésének valószínűségét például több mint kétszer olyan 

mértékben csökkenti az, ha egy hallgató nő, mint ha jó tanuló, és a hallgatók tanulmányi eredményének és 

szorgalmának a hatása körülbelül ugyanakkora a felsőoktatási kudarc szempontjából. Mit ahogyan azt a 

korábbiakban összefoglaltuk, az, ha valaki nő vagy szorgalmas, ez olyan készségek meglétét feltételezi, amelyek 

a kihívást jelentő helyzetek jobb kezelését garantálják. 

2. ábra: Néhány egyéni jellemző hatásának egymáshoz viszonyított nagysága 
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A 11. táblázatban a tanulmányi teljesítményt mérő mutatók nem külön-külön, hanem egyszerre szerepelnek. 

Ezek a számítások kihasználják azt, hogy az egyes mutatók a kognitív képességek más-más területét mérik. 

Együtt szerepeltetve őket pedig az adott mutatónak a többi mutatóval szembeni „egyedisége” mutatkozik 

meg, miközben a mutatók egymáshoz viszonyított hasonlósága kontroll alatt van tartva. Ilyen módon a 

tesztpontszámok egyfajta általános problémamegoldó képességet, az érettségi eredmények a tantárgyi 

ismeretanyagot, a középiskolai jegyek a tanárok által megfigyelt, nem tantárgyspecifikus jellemzőket 

mutatnak. Feltűnő, hogy az OKM tesztpontszám nem csökkenti, hanem növeli a felsőoktatási kudarc 

bekövetkezésének az esélyét. Ennek az elsőre nem intuitív megállapításnak a magyarázata az lehet, hogy a 

problémamegoldó készség tantárgyi ismeretek nélkül növeli a felsőoktatásban maradás alternatív költségeit, 

mert növeli a munkaerőpiacon történő elhelyezkedés lehetőségét. A diákok tanárok által megfigyelt 

jellemzőinek felsőoktatási kudarcot csökkentő hatása pedig a tanárok által megfigyelt egyéb készségek 

szerepének fontosságára hívják fel a figyelmet. Ezeknek a készségeknek a feltérképezésére, összegyűjtésére és 

behatóbb vizsgálatára a későbbiekben nagyobb hangsúlyt kell fektetni. 
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11. táblázat: A felsőoktatási kudarc különböző megjelenési formáinak magyarázó modellje a kognitív tényezők egyszerre szerepeltetésével 

 (1) (2) (3) 

 20 kreditnél kevesebb (első 

aktív félév) 

Passzivált Lemorzsolódott 

OKM tesztpont 0.025** 0.020** 0.026** 

 (0.003) (0.002) (0.003) 

Érettségi eredmény -0.057** -0.031** -0.033** 

 (0.006) (0.003) (0.003) 

Középiskolai jegyek -0.034** -0.017** -0.018** 

 (0.004) (0.002) (0.003) 

Szorgalom jegy -0.012** -0.016** -0.012** 

 (0.004) (0.003) (0.003) 

Magatartás jegy -0.026** -0.013** -0.016** 

 (0.003) (0.003) (0.003) 

Emelt érettségi -0.049** -0.031** -0.030** 

 (0.011) (0.007) (0.008) 

Nő -0.128** -0.045** -0.060** 

 (0.012) (0.006) (0.007) 
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Születési év -0.006** -0.005** -0.003** 

 (0.001) (0.001) (0.001) 

Magyar állpolgár -0.003 0.029 -0.016 

 (0.029) (0.022) (0.019) 

Szülők érettségiztek -0.005 -0.008 -0.019** 

 (0.005) (0.005) (0.004) 

Kohorsz (2016/17) 0.013** -0.034** -0.038** 

 (0.005) (0.004) (0.005) 

Állandó 13.259** 10.450** 7.265** 

 (2.151) (1.765) (1.506) 

N 118,244 122,125 122,125 

Középiskola hatás Igen Igen Igen 

Adathiány kezelve Igen Igen Igen 

R2 0.103 0.066 0.052 

A zárójelben a becsléshez tartozó standard hiba szerepel az egyetemi karok szerint klaszterezve 

** p<0.01, * p<0.05 

Az adathiánykezelése: az adathiány 0-val lett feltöltve. Egy külön változó 0/1 változó kontrollálja, melynek hatása nem jelenik meg a táblázatb
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