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Kifizetődő-e a továbbtanulás?
Vezetői összefoglaló
A felsőoktatás sikeres befejezése közismerten hozzájárul a munkaerőpiaci sikerességhez. A Diplomás
Pályakövetés Rendszerének (DPR) Adminisztratív Adatbázisok Egyesítése (AAE) modul kutatása
alapján a 2009/10-es tanévben nappali munkarenden az alapképzést befejező hallgatók közül az
oklevelüket sikeresen megszerzők 7 évvel a végzés után, 2017-ben éves szinten havi átlagban
bruttó 385.683 Ft-ot kerestek. Azok a végzettek, akik az alapképzést követően mesterképzésen is
szereztek oklevelet, ugyanebben az évben havonta átlagosan közel 50 ezer Ft-tal többet, bruttó
434.714 Ft-ot kerestek, míg az említett alapképzésekről lemorzsolódott hallgatók közül azok, akik
később sem szereztek felsőoktatási oklevelet, mindössze bruttó 261.417 Ft-ot kerestek ugyanekkor.
Akik abszolutóriumot szereztek, de a vizsgálat ideje alatt oklevelet nem, bruttó 277.438 Ft-os havi
átlagjövedelemmel rendelkeztek.
A továbbtanulás jövedelemre gyakorolt hatásában azonban képzési területenként jelentős eltérések
lehetnek: Míg a gazdaságtudományok, a műszaki és a társadalomtudomány képzési területeken
az alapképzés sikeres befejezését követően a mesterdiploma megszerzése több mint bruttó 80
ezer Ft jövedelemtöbbletet eredményezett, addig ez a bölcsészettudomány, a művészetközvetítés
és a sporttudomány képzési területeken 10 ezer Ft alatt maradt.
A lemorzsolódás későbbi jövedelemre gyakorolt hatása valamennyi képzési területen negatív,
de a képzés sikertelen lezárásának vesztesége képzési területenként szintén eltérő mértékű. A
legnagyobb anyagi veszteség az államtudományi képzési területen éri a lemorzsolódott – és
azóta más oklevelet sem szerzett – hallgatókat, akik 2017-ben kevesebb, mint fele akkora
jövedelemmel rendelkeztek, mint akik a képzési területen oklevelet szereztek. Hasonlóképp, az
informatika képzési területen is alig több mint fele annyit keresnek azok, akiknek képzése
lemorzsolódással ért véget, mint akik átvehették diplomájukat. A műszaki és a
gazdaságtudományok képzési területeken szintén több mint 40 százalékkal kerestek kevesebbet a
lemorzsolódott hallgatók. Az orvos- és egészségtudomány, a természettudomány, az agrár, a
társadalomtudomány és a bölcsészettudomány alapképzéseken 20 és 30 százalék közötti volt az
elmaradás a lemorzsolódottak bérében. Mindemellett a sporttudomány és a pedagógusképzés képzési
területen lemorzsolódott hallgatók oklevelet szerzett társaiknál kevesebb, mint 10 százalékkal kerestek
kevesebbet.
Az abszolválást követően az oklevél megszerzése is jelentősen befolyásolja a munkaerőpiaci
pozíciókat. Az oklevelet a vizsgált időszakban nem szerzett abszolváltak átlagjövedelme 7 évvel
a végzés után a gazdaságtudományok és az informatika képzési területeken több mint 30
százalékkal, az orvos- és egészségtudomány képzési területen pedig közel 30 százalékkal
maradt el az oklevelet szerzett társaiktól. Két képzési területet leszámítva az oklevél megszerzése
minden képzési területen magasabb volt az oklevelet szerzettek jövedelme a mindössze abszolvált
hallgatókénál. Az államtudományi terület esetében az említett különbség elhanyagolható, a
sporttudomány képzési területen pedig paradox módon az abszolváltak keresnek jobban – bő 10
százalékkal – az oklevelet szerzetteknél.

Az adminisztratív adatbázisok egyesítéséről
Az Adminisztratív Adatbázisok Egyesítése (AAE) a Diplomás Pályakövetés Rendszerének (DPR) az
egyik legfontosabb, adatintegráción alapuló modulja, melynek keretében a Felsőoktatás Információs
Rendszerben (FIR) tárolt egyéni szintű adatokhoz kapcsolunk hozzá adatköröket anonim módon más
államigazgatási rendszerekben tárolt adatokat. Az adatintegráció segítségével lehetőség nyílik az egyes
intézményekben, képzéseken végzett hallgatók munkaerőpiaci helyzetének (pl. munkaerőpiaci státusz,
jövedelem) vizsgálatára, amely hatékonyan tudja támogatni az intézményi stratégiaalkotást, a
szakpolitikai döntéshozatalt, mind a munkaerőpiaci szereplőket, de legfőképp a továbbtanulásban
gondolkodó jelenlegi és leendő hallgatókat.
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Az AAE 2018. évi adatösszekötése során a 2009/10 és a 2015/16 tanév között abszolutóriumot szerzett,
valamint képzésekről lemorzsolódott1 személyek adataihoz kapcsoltuk hozzá anonim módon a Nemzeti
Adó és Vámhivatal (NAV), a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK), a Magyar Államkincstár
(MÁK), a Pénzügyminisztérium (PM) és a Diákhitel Központban (DHK) tárolt, az adott személyre
vonatkozó adatokat. Az adatok összekapcsolását a TAJ és az adóazonosító szám alapján hash kódolási
eljárással a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) végezte el.
Az AAE elemzésének időhorizontja 2009 augusztusától 2017 decemberéig tart, az elérhető legfrissebb
munkaerőpiaci adatok a 2017-es évre vonatkoznak. A munkaerőpiaci adatok az adott képzés végének
hónapjától állnak rendelkezésre, havi bontásban, ezáltal a például 2009/10 tanév esetében több mint 7
éves, míg a 2015/16 tanév esetében közel másfél évnyi utánkövetési adat áll rendelkezésre. Az
adatintegráció átlagosan 95%-os lefedettséget biztosít a végzettek körében, így megközelítőleg 603
ezer egykori hallgató pályakövetése válik lehetővé.

Az alapképzéseken végzettek jövedelem adatai a DPR AAE-ben
A továbbiakban a 2009/10-es tanévben alapképzéseken, nappali munkarenden végzettek éves
bontású, idősoros jövedelemadatai kerülnek bemutatásra képzési területenként és a képzés befejezés
módja szerint külön grafikonokon. A jövedelemi adatok azok vonatkozásában kerülnek bemutatásra,
akik az adatbázisban dolgozik státuszba soroltak, azaz 2017 decemberében felsőoktatási
tanulmányokat nem folytatnak, és fő tevékenységük a hónap napjainak arányában a munkavégzés,
mely nem közfoglalkoztatás.
A képzés befejezés kategóriája szerint 6 fő csoportot különböztetünk meg:
o
o
o
o
o
o

az adott képzésen abszolvált hallgatókat, akik nem szereztek oklevelet;
az adott képzésen csak abszolvált hallgatókat, akik viszont más képzésen szereztek legalább
ISCED5 szintű oklevelet a vizsgált időszakban (abszolvált, de van legalább ISCED5));
az adott képzésen lemorzsolódott hallgatókat, akik más képzésen sem szereztek oklevelet;
az adott képzésen lemorzsolódott hallgatókat, akik viszont más képzésen szereztek legalább
ISCED5 szintű oklevelet a vizsgált időszakban (lemorzsolódott, de van legalább ISCED5));
az adott képzésen oklevelet szerzett hallgatókat, akik később, a vizsgált időszakban nem
szereztek mesterképzésen oklevelet (oklevelet szerzett (legmagasabb: alap));
az adott képzésen oklevelet szerzett hallgatókat, akik később, a vizsgált időszakban
mesterképzésen is szereztek oklevelet (oklevelet szerzett (legmagasabb: mester)).

A grafikonokon bemutatott éves havi átlagbér az adott évi bruttó jövedelem havi átlagos értéke. A
jövedelmekbe az egyéni vállalkozói jövedelmek (KATA, EV, őstermelő) is beszámítanak. A grafikonok
végén szereplő jövedelmi adatok idejére vonatkozó, 2017-es, éves átlagban számított, országos bruttó
átlagjövedelem a KSH nyilvántartásában 297.016 Ft volt. 2
A jövedelmi adatok közlési határa 10 fő. Alacsonyabb végzetti létszám esetében az adott évre és
képzés befejezés kategóriára vonatkozó átlagos jövedelemadatok a grafikonokon nem jelennek meg.

1

Lemorzsolódásnak a következő képzés vége indokokat tekintjük: kizárás fegyelmi határozattal; költségtérítés nem
vállalása átsoroláskor; bejelentkezés elmulasztása a megengedettnél többször; fizetési hátralékkal a képzésben;
saját bejelentés a képzés megszakítására; képzési követelmények nem teljesítése; sikertelen javító és ismétlő
javító vizsgák megengedett számának túllépése.
2 Forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qli056c.html, letöltve: 2019. 11. 29.
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Összes képzési terület

Agrár képzési terület
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Államtudományi képzési terület

7

Bölcsészettudomány képzési terület

8

Gazdaságtudományok képzési terület

9

Informatika képzési terület

10

Jogi képzési terület

11

Műszaki képzési terület
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Művészet képzési terület
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Művészetközvetítés képzési terület
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Orvos- és egészségtudomány képzési terület
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Pedagógusképzés képzési terület
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Sporttudomány képzési terület
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Társadalomtudomány képzési terület
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Természtudomány képzési terület
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