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Bevezetés

A diplomás pályakövetési rendszer tíz éves múltra tekint vissza Magyarországon. Alapjait 2008-ban az
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft teremtette meg, az első intézményi adatfelvétel 2009-ben
zajlott le. Az elmúlt évtized során jelentősen megváltozott a pályakövetés környezete, belső és külső
feltételrendszere is.

Hazánkban

komplett

végzett

évfolyamokat

érintő,

szisztematikus,

évente

megismétlődő,

adatintegráción alapuló diplomás pályakövetést kizárólag az Oktatási Hivatal végez (törvényi előírások
alapján és szigorú törvényi szabályozási keretek között).

Az EFOP 3.4.5 Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a
felsőoktatásban című projekt keretei között a diplomás pályakövetési rendszer alapjaiban újul(t) meg. A
diplomás pályakövetés rendszerének működését a Nemzeti Felsőoktatásról szóló 2011 évi CCIV
törvény, ennek végrehajtásáról szóló 87/2015 (IV.9) Korm. rendelet, valamint a döntés-előkészítéshez
szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény, és a
döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény
végrehajtásáról szóló 335/2007. (XII.13.) Korm. rendelet teszik lehetővé.

A diplomás pályakövetés részkutatásai immanensen fejlődtek az elmúlt tíz évben, azonban egymástól
elszigetelten, nem rendszerszerűen, ami azt eredményezte, hogy összemosódtak a határterületek a
különböző részkutatások között – elmaradt a kutatási profiltisztítás és koncepcionális modellek pontos
specifikációja. Fontos kihívása volt a projektben megvalósuló a fejlesztésnek a megfelelő lehatárolások
megtétele, illetve a lehetséges kapcsolódási pontok és szinergiák megtalálása, rájuk vonatkozó
módszertan kidolgozása. A projekt célja volt a pályakövetési rendszer strukturális és moduljainak
tartalmi megújítása is: törekedtünk a valóban rendszerszerű kutatási struktúra kialakítására: a
párhuzamosságokat a kutatási modulokban letisztítottuk, a regiszter alapú survey 1 pilottal az
adatintegráció és survey módszereket egy új kutatási formába integráltuk.

A változtatás elkerülhetetlen volt. A jelenlegi rendszer egyik fő problémája az, hogy a megerősödő
adatintegrációs kutatási modulok mellett meggyengült a Frissdiplomás kutatás „kutatási pozíciója”, és
hátrányává vált a kialakításakor bevezetett rendszerszintű előnye: sok kérdésre ad választ, azonban
mindegyik kérdéskört (az adatfelvételi lehetőség korlátozottsága okán) felszínesen érinti. Adatintegráció
hiányában nem volt máshonnan pontos adat arról, hogy például mennyi a keresete egy frissen végzett
diplomásnak, mennyi idő alatt talál állást. Az adatintegráció megerősödésével ezeket a tényadatokat
jobban lehet vizsgálni a regiszter alapú kutatásokban, az adatszolgáltatás gyorsabb, pontosabb és
megbízhatóbb ezekből az adatbázisokból, mint az önbevalláson alapuló, alacsonyabb elemszámú
kérdőívekből. A hangsúly átterelődése azonban nem vonzotta magával automatikusan a Frissdiplomás
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A regiszter alapú survey olyan kutatási forma, amely ötvözi a kérdőíves és adatintegárciós kutatási módszertanokat.

2

kérdőív azirányú megújítását, hogy a párhuzamosságok megszüntetésével, elhagyva azon adatköröket,
amelyek jobban vizsgálhatók a regiszterekben, lehetővé váljon bizonyos specializált témakörök valódi
mélyelemzése (a kérdőíves keretek között). A Frissdiplomás kutatás kezdeti értéke, hogy mindenről
szolgáltatott, bár felületes információt – a hátrányává vált.

A pályakövetési modell kialakításakor egyetlen elérhető eszköz állt rendelkezésre: az online kérdőív. A
kérdőív a pályakövetési igényeket a legmegfelelőbben kívánta teljesíteni: ennek következtében minden
releváns témát röviden érintett, azt eredményezve, hogy témákat felszínesen érintett és rendkívül
hosszú lett. 2011-ben megjelent egy új, kísérleti kutatási modul: az adatintegráción alapuló
pályakövetés.

Módszertanilag

nagyon

fontos

különbség,

hogy

az

adatintegráció

hatósági

adatbázisokban tárolt tényadatokon alapul, míg az online kérdőív önbevallással megfogalmazott
válaszokon. Az adatintegrációs modul fejlődésével szükségessé vált a két koncepcionális modell között
finom határvonalat húzni a feltárni kívánt adatkörök tekintetében: az adatalapú kutatás jobban,
pontosabban válaszol a munkaerőpiaci státusszal, jövedelemmel kapcsolatos információkra; míg az
online kérdőív alkalmas például a foglalkozás percepciók, munkaerőpiaccal szemben megfogalmazott
elvárások, képzés munkaerőpiaci hasznosságának értékelésére.

Az adatintegrációs kutatási modul teljes körű megújítására 2018-ban a projekt keretében került sor, a
kutatási profilok megfelelő elhatárolása után 2019-ben megújult a Frissdiplomás kutatás, 2020-ra
megújul a Hallgatói kutatás is.

Az EFOP 3.4.5 Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a
felsőoktatásban című projektben a diplomás pályakövetési rendszer megújítása során két új, innovatív
kutatási modult is kidolgoztunk: a bemeneti oldal vizsgálatának lehetőségét megteremtő Felsőoktatási
Pályakövetés modult, valamint az adatintegráció és online kutatások előnyeit ötvözni képes regiszter
alapú surveyt.

A Felsőoktatási Pályakövetés (FP) alapkoncepcióban különbözik a DPR Adminisztratív Adatbázisok
Egyesítése (AAE) kutatástól. A diplomás pályakövetési rendszer AAE kutatási modul alapsokasága
meghatározott évben végzettek köre. A Felsőoktatási Pályakövetés egy belépő évfolyam képzési és
munkaerőpiaci életútját vizsgálja párhuzamosan, így több információt tudhatunk meg a tanulmányok
melletti munkavégzésről és annak hatásairól, a hallgatói és munkaerőpiaci életút kapcsolatáról.

A regiszter alapú survey kutatást kísérleti jelleggel a Frissdiplomás kutatás strukturális megújításának
céljából valósítottuk meg. Az online kérdőívek korlátja, hogy a lekérdezési időt nem lehet terhelni
alapinformációk bekérésével, azonban ha kevés a megkérdezett háttérváltozó, szűkebb körű
elemzéseket lehet lefolytatni. A regiszter alapú survey ennek a megoldása: a Felsőoktatási Információs
Rendszerben (FIR) tárolt adminisztratív adatokat kötjük össze személyes azonosításra alkalmatlan
módon a kérdőívre adott válaszokkal. A központi (Oktatási Hivatal) menedzselésében megvalósuló
kutatás rendkívül jó válaszadási eredményeket hozott: közel kétszeres válaszadást eredményezett a
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jelenlegi megoldással szemben, amelyet a felsőoktatási intézmények folytatnak. Rásegítő kampány
nélkül elértük a 23%-os válaszadási arányt.

A megújult, kutatási modellekkel kibővített magyarországi diplomás pályakövetési rendszer olyan
összetett, hogy Európában, de a világon is kevés helyen láthatunk hasonlót.

A komplex rendszer működtetéséhez három alapfeltétel szükséges:
-

megfelelő jogszabályi környezet

-

magas minőségű hatósági adatbázisok és

-

speciális szaktudás, know-how

A három feltétel hazánkban Európában is egyedülállóan van jelen, lehetővé téve egy komplex, 4
modulból álló kutatási rendszer működtetését, amelyben vannak big data jellegű, adatbányászati
ismereteket is igénylő kutatási modulok és klasszikus szociológiai ismereteken alapuló kérdőíves
kutatások.

Az EFOP 3.4.5 Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a
felsőoktatásban című program eredményeként megújultak a hagyományos pályakövetési modulok,
bevezetésre került egy teljesen új adatfeldolgozási és adatfeldolgozási knowhow, kidolgozásra
kerültek új kutatási modulok, tartalmilag megújultak a központi pályakövetési kérdőívek.
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Diplomás Pályakövetés Rendszere

A Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) célja a felsőoktatásban tanult, lemorzsolódott és végzett
hallgatók munkaerőpiaci életútjának

nyomon követése, elemzése. A magyar pályakövetés

egyedülállóan komplex, több kutatási modulból álló rendszer, amelynek különleges értéke a kérdőíves
és adatintegrációs vizsgálatok együttes, egymást kiegészítő jelenléte.
Az Oktatási Hivatal összetett pályakövetési rendszert működtet (4 kutatási modult tartalmaz), így a DPR
egymástól eltérő koncepcionális modell alapján felépített, eltérő alapsokaságon, különböző adatfelvételi
módszerekkel megvalósított, évenként ismétlődő kutatások együttese. A kutatási modulok egy része
tényadatokon alapul (hatósági adatbázisok összekapacsolása alapján), másik része hallgatói
önbevalláson, online kérdőíves felméréseken (amelyek a motivációk, attitűdök megismerésére
alkalmasak).

A diplomás pályakövetés rendszerének működését különböző jogszabályok határozzák meg és teszik
lehetővé. Nincsen egy, átfogó jogszabály, amely általában szabályozza a pályakövetési rendszert: a
kutatási modulok egy részének jogalapját a felsőoktatásról szóló törvény és egyéb jogszabályok
bizonyos paragrafusai alapján végezhetjük, a kutatási modulok másik részét más törvények alapján. A
pályakövetési rendszer fenntartása, működtetése (azaz a kutatások lebonyolítása), adatszolgáltatások
teljesítése, elemzések készítése viszont kifejezetten az Oktatási Hivatal, azon belül is a Felsőoktatási
Elemzési Főosztály (FEF) feladata.

A diplomás pályakövetési rendszer célja a felsőoktatásban tanult (lemorzsolódott) és végzett hallgatók
kora-munkaerőpiaci életútjának nyomon követése, elemzése.

Lemorzsoldódott és végzett hallgatók nyomon követése
A végzés a felsőoktatási életút végén nem annyira egyszerűen meghatározható, mint ahogyan az első
pillanatra látszik. Ki a végzett? Akinek abszolutóriuma van? Akinek diplomája van? Akinek van
abszolutóriuma, de még nincs diplomája, viszont kimeneti vizsgát tett? Attól függően, hogyan
válaszolunk a kérdésre, eltérő eredményeket kapunk a végzés számairól. Akik abbahagyták a
tanulmányokat, ők végeztek? Hogyan definiáljuk azokat, akik nem jutnak el az abszolutóriumig, vagy
nyelvvizsga hiányában nem vehetik át a diplomáikat – tehát eredmény nélkül fejezik be felsőfokú
tanulmányaikat? Hogyan nevezzük meg, hova számoljuk be őket? Fontos kutatói kérdések, amelyek
megválaszolása legalább kétlépcsős: először is pontosan meg kell határoznunk a munkadefiníciót;
másrészt, ha a definíció alapján tudjuk ki a célcsoport, meg kell találni a megfelelő adatköröket az
adatbázisokban, amelyek pontosan beazonosítják a célcsoportot.
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A pályakövetési rendszerben a célcsoportot úgy azonosítjuk be, hogy a Felsőoktatási Információs
Rendszerből (mely minden felsőoktatásban tanuló hallgató adatait tartalmazza) lekérjük azt az
alapsokaságot, aki a vizsgált évben végzett hallgatónak tekinthető. Miután a Felsőoktatási Információs
Rendszer adatait használjuk fel az elemzéseinkhez, igyekszünk a fogalmakat megegyezően használni
a FIR-ben kialakítottakkal. Ez legtöbb esetben sikerül, bár ezen a ponton hadd jelezzünk előre egy
kutatói problémát. A Felsőoktatási Információs Rendszer hatósági adatbázis, arra a célra tervezve, hogy
a hatósági eljárásokhoz szükséges adatokat a hatósági eljárásokhoz legjobban felhasználható módon
tárolja. A hatósági és kutatói adatgyűjtési logika viszont némely esetekben különbözhet egymástól, ez
pedig definíciós különbségekhez vezet.

Kutatóként minket az érdekelne: mondja meg egyszerűen a FIR, ki végzett 2018-ban. A FIR azonban,
hatósági adatbázis jellegénél fogva erre nem tud nekünk válaszolni. A hatósági adatbázis jellegéből
eredően a FIR-nek ez a kérdés így értelmezhetetlen, nem így és nem ilyen formában van szüksége a
végzéssel kapcsolatos információra.
A Felsőoktatási Információs Rendszer nem ismeri azt a kategóriát, hogy valaki végez. Ismer sikeresen
teljesítőket, lemorzsolódókat, egyéb indokkal képzést befejezőket – az erről szóló információkat tárolja
képzés befejezés módjaként(mi úgy mondanánk: változóként). Egy külön adatkörben tárolja a diplomára
vonatkozó információt, de azt sem úgy, ahogy mi, kutatók szeretnénk (kétértékű változóként: van/nincs),
hanem dátumként, mely megmutatja, mikori a diploma kiállítása.

A FIR logikájának megértéséhez szükséges ismerni az ágazatot, annak igényeit, azokat az alapelveket,
amelyeket az adatbázis kialakításakor figyelembe vettek a tervezők. Ha kutatási adatbázisként épült
volna fel a FIR, lehetséges, hogy másképp tárolna másmilyen válaszokat. De a FIR egy hatósági
adatbázis, célja van a gyűjtött adatköröknek – és nem elsősorban kutatási célja. A kutatónak kell
megtanulnia, hogy a kutatási kérdésekre hol találja meg a választ, esetleg milyen változókat kell
egyszerre vizsgálnia ahhoz, hogy megkapja a kért választ, a változókat hogyan kell átalakítani oly
módon, hogy tényleg arra kapjon választ, amire kíváncsi.

Az adminisztratív adatok kutatása minden esetben azzal kezdődik, hogy meg kell ismerni, meg kell
tanulni az adatbázist, amelyekből kérjük az adatokat. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
adatbázisában például negatív, mínuszos jövedelemmel is találkozhattunk. Kutatóként nekünk tudnunk
kell, hogy ez adathiba, vagy helyesen van töltve a mező – utóbbi esetben viszont tudnunk kell értelmezni
a mezőben látott értéket.

Jelen esetben a végzés fogalma eltérő a kutatói és adatgazdai gondolkodásban. A sikeresen végzettek
esetében a sikeres végzés nem jelenti automatikusan azt, hogy aki sikerrel végzett, annak oklevele
(diplomája) is van. A sikeres végzés azt jelenti, hogy a hallgató minimum megszerezte az
abszolutóriumot; vagy még ennél is tovább ment, és kimeneti vizsgát (záróvizsgát) is tett.
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A különbség és az eltérő adattárolás jellege és oka tehát az, hogy a tanulmányok sikeres befejezése
nem jár automatikusan a diplomaszerzéssel – hiszen a diploma, vagyis az oklevél kiállításának feltétele
a kimeneti vizsga teljesítése és a meghatározott számú és szintű nyelvvizsga megléte.
Ami nekünk, kutatóknak tehát egy ordinális skála – az a hatósági adatbázisban két elkülönült mező,
saját adattárolási logikával:

-

Képzés lezárásának indoka

Képzés lezárásának indoka (név)

-

Oklevél megszerzésének dátuma

Oklevél megszerzésének dátuma

FIR mezők értelmezése
Képzés lezárásának indoka:
A sikeres teljesítés, amely megmutatja, hogyan zárta le az adott hallgató a felsőfokú tanulmányait a
kilépési indokok között szerepel a FIR-ben. A kilépési indokok fő csoportjai a következők:
Sikeres befejezők
o

Sikeres kimeneti vizsga (KTB)

o

Tanulmányok befejezése, végbizonyítvány megszerzése kimeneti vizsga nélkül (KVB)

Lemorzsolódók
o

Kizárás fegyelmi határozat (KKI)

o

Költségtérítés nem vállalása átsoroláskor (KKN)

o

Bejelentkezés elmulasztása a megengedettnél többször (KMB)

o

Fizetési hátralék a képzésben (KMF)

o

Saját bejelentés a képzés megszakítására (KSK)

o

Képzési kötelezettségek nem teljesítése (KTO)

o

A sikertelen javító és ismétlő javító vizsgák megengedett számának túllépése (KVS)

Egyéb kategóriák
o

Átvétel kérelemre más intézménybe (KAK)

o

Átvétel intézménymegszűnés alapján más intézménybe (KAM)

o

Egészségügyileg alkalmatlanná válás a képzésre (KFE)

o

Elhalálozás (KHA)

o

Megszüntetés intézménymegszűnés miatt (KIM)

o

Távozás a jogutód intézménybe intézményi jogutódlás miatt (KJU)

o

Képzésváltás intézményen belül (KMK)

o

Résztanulmányok befejezése (KRT)

o

Előkészítő tanulmányok befejezése (KEL)

o

Részismereti képzés befejezése (KRI)

o

Átvétel kérelemre külföldi intézménybe (KKU)
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o

Folyamatban lévő, még nem lezárt képzések.

Oklevél megszerzése
Az oklevél megléte/hiánya önálló adatmezőként szerepel a FIR-ben. Akkor tekintjük oklevéllel
rendelkezőnek a végzett hallgatót, ha az erre irányuló dátum mező töltve van.

Tehát minden egyes hallgatónál tudjuk, hogy adott évben milyen kilépési indokkal fejezte be
tanulmányait, és tudjuk azt is, hogy adott évben, vagy bármikor máskor megkapta-e az oklevelét a
(dátum alapján).

Azt, hogy ki a célcsoportunk – tehát ki végzett egy adott évben – úgy azonosítjuk, hogy leválogatjuk
azokat, akik a FIR-ben tárolt végindokok alapján sikeres befejezőknek tekinthetők. Miután nem csak a
végzetteket vizsgáljuk, hanem a lemorzsolódókat is, további kilépési indokok alapján is válogatunk le
célcsoportot: pl. a lemorzsolódókon belül az összes alesethez tartozó személyeket, de az egyéb
kategóriához tartozó személyek nem képezik a leválogatás alapját.
A célcsoporton belül külön feladat azonosítani azokat, akik megszerezték a diplomát. Említettük, hogy
ez dátumként töltött mező a FIR-ben. Ha azt keressük, hogy a célcsoporthoz tartozók közül kinek van
diplomája, akkor megvizsgáljuk, hogy töltött-e a dátum mező. Ha töltött, akkor diplomás.

Kora-munkaerőpiaci életút nyomon követése
A kora-munkaerőpiaci életút meghatározására nincsen nemzetközi sztenderd. A pályakövetési
vizsgálatok kialakulásukkor jellemzően 1-3-5 éves távlatokban vizsgálták a munkaerőpiaci státusz
alakulását, ma már – főleg az adatintegrációs modulokban – megjelennek a hosszabb, akár 10 éves
vagy azt meghaladó nyomon követések is. A kérdőíves lekérdezéseknél korlátot jelent, hogy a végzést
követő 5-10 évvel már nem megbízhatóak az e-mail adatbázisok (kivéve akkor, ha alumni hálózat miatt
folyamatos a kapcsolattartás a volt hallgatókkal). Az intézményi adatbázisok megbízhatósága azonban
adatbázisfüggő: vannak jobban és kevésbé jól karban tartott adatbázisok, amelyek egy-egy intézmény
esetén alkalmasak lehetnek kutatás elvégzésére, de ágazati tervezéshez nem elégséges az elég jó
minőség.
A magyar pályakövetési rendszereben ezért a kérdőíves vizsgálatnál maximum 5 éves utánkövetést
végzünk, az adatintegrációs modulok esetében 2018-tól 7 évre növeltük a nyomon követés időtartamát
– de igazodva a nemzetközi gyakorlathoz lehet, hogy a jövőben hosszabb távú utánkövetés is
megvalósítható.

Izgalmas kérdés, hogy mi az a dátum, amikortól érdekes vagy érdemes elkezdeni a nyomon követést.
A nemzetközi vizsgálatok között van olyan, amely már 7-9 hónappal a végzést követően online
kérdőíves vizsgálatként működik. A magyar rendszerben a lezárt tanévet követő május-júniusban
szokott zajlani az adatfelvétel, tehát az utolsó lezárt félévhez (vagyis a tanulmányok befejezéséhez)
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képest 10-12 hónappal később kapják meg a végzett hallgatók az első kérdőívet. Az online kérdőívet a
felsőoktatási intézmény küldi ki a saját volt hallgatóinak, intézményi gyakorlattól függ a küldés időpontja
(van olyan intézmény, aki rendszeresen ősszel kérdezi le a volt hallgatói bázist).

2018-ig a végzést követő 1, 3, 5 évvel a képzés végét követően kértük meg a volt hallgatókat intézményi
közvetítéssel a kérdőív kitöltésére. A három évvel a végzést követő kérdőívekben látható válaszok,
trendek nem tartalmaztak magas hozzáadott értéket, ezért áttérve a nemzetközi gyakorlatra egy és öt
évvel a végzés után keressük meg a volt hallgatókat 2019-től, a három éves vizsgálat kimarad a
pályakövetési rendszerből.

Pályakövetési elemzések
A pályakövetési adatok elemzésének megelőző lépése a beérkezett adatok feldolgozása,
rendszerezése, kutatói elemzések elvégzéséhez alkalmas formába öntése. A különböző kutatások
különböző adatfeldolgozói és adattárolási képességeket és műveleteket igényelnek.
A Frissdiplomás kutatás és Hallgatói kutatás adatai tárolhatók Excelben és SPSS-ben is, jól
elemezhetők (akár több évre visszamenőleg összefűzött adatbázisok esetében is). Az online kérdőíves
kutatásban évente átlagosan 20.000 válaszadó vesz részt, a válaszadási arány 10-12%.
Az adatintegrációs eljárásban jelentősen nagyobb az alapsokaság létszáma is, 2017-ben 140.000 főről
kértünk le adatokat, a hosszabb nyomon követési idő és a célcsoport kibővítése miatt 2018-ban 604.000
fő adatait tároljuk az adatbázisban. Az utolsó adatintegrációs eljárás adatmennyisége meghaladta a 2,5
milliárd egyedi rekordot – ezt már nem bírja el az Excel, SPSS-szel nem elemezhető – más módszertani
eljárásokra van szükség már a feldolgozáshoz, tisztításhoz, magához az elemzéshez is (házon belül
emiatt ’small big data’-nak hívjuk az adatintegrációs adatbázisokat).

Az új évezred az adatgyűjtés lehetőségének mérhetetlen bővülését hozta magával. A big data mint
eszme a kutatási tér új paradigmájaként hódít rendületlenül mind a piackutatásban, mind a tudományos
kutatásokban, így a társadalomtudományokban is. A big data új adatgyűjtési és adatfeldolgozási
lehetőség, amelyet a társadalomkutatásban is az tesz lehetővé, hogy – kis túlzással élve – minden
egyes lépésünkről, életünk minden apró eseményéről keletkezik valahol valamilyen adat. Az életünket
tényszerűen rögzítő adathalmazok kialakulása lehet akár egyéni hozzájárulásunk eredménye (például
amikor bekapcsoljuk az okostelefonon a nyomon követést, és hozzájárulunk az így keletkezett adatok
harmadik fél által történő felhasználáshoz), akár hatósági adatbázisokban, regiszterekben jogszabály
alapján tárolt információk együttese. Az életutunk során sok helyen sokféle adat keletkezik rólunk mint
állampolgárokról. Ha munkát vállalunk, a foglalkoztató bejelenti különböző hatóságoknak, hogy hol
milyen munkakörben dolgozunk. Évente adóbevallást készítünk, amelyben felsoroljuk az összes
jövedelmünket. Ha külföldre költözünk, vagy külföldön vállalunk munkát, akkor ennek tényét is be kell
jelentenünk, megjelölve azt is, melyik országba költöztünk. A keletkezett adathalmaz „az emberek
tényleges

viselkedéséről

szóló

információkat

tartalmazza”,

szemben

a

„hagyományos”
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társadalomkutatási adatfelvételi módszerekkel, amelyek megfigyelésen, önbevalláson alapulnak 2. A big
data meghatározó jellemzője a nagyon nagy adatmennyiség, a nagyon gyors adatfeldolgozás és az
adatok sokfélesége. A big data kutatásának nyelvén ez a 3V, vagyis a volume (mennyiség), a velocity
(sebesség) és a variety (változatosság). Ezek mellett újabban megjelent a negyedik V, azaz a veracity
(igazság), sőt egyes cikkekben az ötödik, a value (érték) is.
Az adatgyűjtés jellege megváltoztatja a feldolgozás és elemzés logikáját, módszereit is, új területekkel,
például a predikció lehetőségével bővítve az adatfelhasználást. Izgalmas kérdés, hogy a big datán belül
beszélhetünk-e társadalomtudományi big data adatbázisokról. A hatósági regiszterek, amelyek a
társadalomkutatási big data alapját jelenthetik, szintén a 21. század termékei. Létük, elterjedtségük
azonban sokkal kultúrafüggőbb, mint a természettudományos adatgyűjtések, vagy a globális
hálózatokban keletkezett adatbázisok. Létezésük elemi feltétele az állami szándék a kialakításukra (és
a lehetőség a különböző adatbázisok integrációjára), a megfelelő adatkultúra az adatgyűjtéshez, az
informatikai háttér az adatok gyűjtéséhez és tárolásához, valamint a speciális szaktudás az
adatfeldolgozáshoz. A felsoroltak mindegyikének rendelkezésre kell állnia ahhoz, hogy olyan hatósági
regiszterek születhessenek, amelyek megteremtik a társadalomkutatási big data jellegű kutatások
lehetőségét. Az állami, kormányzati szándék ezek közül az egyik legalapvetőbb. Van ugyanakkor több
olyan ország Európában, ahol a kormányzati szándék megléte mellett az adatkultúra olyan jellegű, hogy
lehetetlen magas szintű elvárásokat megfogalmazni a hatósági regiszterrel szemben. Ennek hiányában
hatósági és kutatási célra is alkalmatlan adatbázis jön létre, ha létrejön egyáltalán, és nem csak egy
üres tervezési keret marad.
Az adminisztratív adatokból létrehozott társadalomtudományi big data adatbázisok nem a személy
megkérdezésén alapulnak, hanem a személyekről a hatósági regiszterekben tárolt információk anonim
módon történő összekapcsolásán. Fontos különbség, hogy ezért nem szubjektív véleményeket, hanem
tényadatokat tartalmaznak, amelyekkel szemben több elvárás fogalmazható meg, mint a valószerűség,
a nagyfokú adattisztaság, az adatok egyértelműsége és azonosíthatósága, a folyamatos
karbantartottság és rendszeres frissülés vagy az alacsony mértékű adathiány.
Az informatikai feltételek és az adattárolás logikája nem különbözik a big data és a társadalomtudományi
kutatásra alkalmas nagy adatbázisok esetén, hiszen mindkét esetben hatalmas adattömegről
beszélünk. Nehéz azonban egzakt módon megfogalmazni, mit jelent a nagy adatmennyiség (volume).
Különbözik-e az adatkezelés, adatfeldolgozás technikája az időjárásról gyűjtött, másodpercenként
előálló több száz adat vagy egy társadalomkutatási adatbázis több milliárd egyedi adata esetében? Akár
igen, akár nem a válasz, mindenképpen tény, hogy ez az adatmennyiség már nem dolgozható fel az
elterjedt, hagyományos számítógépes adatbázis-kezelő vagy adatelemző szoftveres módszerekkel.
Sokkal mélyebb informatikai ismeret, adatbáziskezelési tudás szükséges hozzá.
A sebesség (velocity) szintén fontos közös nevező. A természettudományi és üzleti kutatásokban
elsősorban azért lényeges, mert folyamatosan áramlanak az adatbázisba az újabb és újabb adatok. A
társadalomkutatásban pedig abban az értelemben fontos, hogy elvárás a lehető leggyorsabb
adatfeldolgozás, a közel valós idejű kimutatások készítése. A változatosság (variety) szintén egyaránt

2

Az edge.org interjúja Alex Pentlanddal, 2012. augusztus 8., https://www.edge.org/conversation/alex_sandy_pentland-reinventingsociety-in-the-wake-of-big-data.
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kihívás elé állítja az üzleti és a társadalomkutatási big data adatbázisok elemzőit. A komplex, több
helyről származó adatokat először rendszerezni kell, majd egymással összefüggésbe hozni, a
különböző helyekről származó adatokat egymással integrálni kell, azaz az adatokat forrástól függetlenül
egységes, elemzési célra alkalmas adatbázissá kell alakítani.
Az így létrehozott integrált adatbázisok már lehetőséget teremtenek olyan összefüggések feltárására,
amelyeket az egyes adatbázisok külön-külön nem lennének képesek megmutatni (például hogyan
alakul a jövedelem annak függvényében, mely intézmény milyen szakján végzett a hallgató). A „small
big data” (SBD), amellyel a társadalomkutatás dolgozik, jelentős szerepet képvisel a big data kutatási
hullámban, a hatósági adatbázisok integrációján alapuló SBD az állami adatvagyon kiaknázásának,
feldolgozásának és társadalmasításának egyedülállóan izgalmas területét jelenti. Munkadefiníciónk
szerint azt az adatbázist tekintjük big data jellegűnek, amelyben a vizsgálható esetek száma milliós
nagyságrendű – ez az az adatmennyiség, amelynél a társadalomtudományos, survey-típusú
kutatásoknál megszokott táblázat- és adatbázis-kezelő, statisztikai adatelemző szoftverek már nem
használhatók. Ezért a teljes kutatási folyamathoz informatikai tudás is szükséges, beleértve az
adattárház- és big data szemléletet, az adatminőség-ellenőrzési és -profilozási tudást, a relációs és
adatpiaci adatbázis-modellező eszközök alkalmazását, a rendszerek közötti adatintegrációs
lehetőségek ismeretét, az adatkinyerési, -átalakítási és -betöltési (ETL-) folyamatok kezelését, interaktív
üzleti analitikai eszközök használatát, valamint az adatvizualizációs és dashboarding készségeket.
Társadalomtudományi big data „small big data” formában létezik Magyarországon is, ahol egyedülálló
jogszabályi és adatkultúra-feltételek teremtik meg jelenlétének alapjait, valamint biztosítják folyamatos
fejlődését, lehetővé téve, hogy Európa egyik legjobb diplomás pályakövető rendszere működjön
hazánkban. Európában, de a világon is egyedülálló az a felsőoktatási adatbázis, amelyet
Magyarországon a Felsőoktatási Információs Rendszer tárol. Az Oktatási Hivatal által működtetett
Diplomás Pályakövető Rendszer – Adminisztratív Adatbázisok Egyesítése kutatási programja hat
teljesen eltérő logikára épülő hatósági regiszter adatait integrálja, és teszi alkalmassá értékes
információk villámgyors kinyeréséhez. A Diplomás Pályakövető Rendszer adatintegrációs moduljai
lényegében big data adatbázisokként jellemezhetők. Volumenük elmarad ugyan a természettudományi
adatbázisoktól, az adatok nem is frissülnek másodpercenként – de erre valójában nincs is szükség. Az
időjárást mérő és rekordjait tartalmazó adatbázisokban több egyedi adat van, hiszen akár
másodpercenként lehet mérni az időjárási jellemzőket: hőmérsékletet, páratartalmat, szélerősséget stb.
Ezzel szemben a pályakövetésben ilyen részletes mérésre nincsen szükség: elegendő, ha például a
munkaerőpiaci adatok havi gyakorisággal érkeznek, vagy a hallgató tanulói státusza félévente változik,
nem pedig másodpercenként. A tárolt adatmennyiség és -feldolgozás azonban megfelel a 3V big data
jellemzőnek: a 2018-as adatintegrációs eljárás keretében létrejött adatbázisban mintegy 604 ezer fő
adatait tároljuk, és hat hatósági adatbázisból több mint 150-féle információt kérünk be. Így a beérkező
adatmennyiség meghaladja a 2,5 milliárd egyedi rekordot. Ekkora alapsokaság, ilyen sok vizsgálatba
bevont változó esetén már egyszerre szükséges az informatikai és a szociológiai tudás a kutatási
folyamat teljes lebonyolításához. Ez készségszinten hasonló ahhoz, ahogyan egy big data adatbázist
kell kezelni. Az adatok integrálásához, feldolgozásához speciális informatikai jellegű tudás is
szükséges, az adatok értelmezése megköveteli az összes hatósági adatbázis és bekért változó mély
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ismeretét, továbbá valamennyi kutatási szakasz megköveteli a big data gondolkodásmód megértését
és elfogadását – előnyeivel és korlátaival együtt.

Az adatbázisok kialakítása, tisztítása után adatközlések és klasszikus szociológiai elemzések is
végezhetők az adatokon.

Diplomás pályakövetési rendszer kutatási moduljai
Adatintegrációs kutatási modulok
A diplomás pályakövetési rendszer adatintegrációs moduljai nem a személy megkérdezésén alapulnak,
hanem a személyről különböző hatósági adatbázisokban tárolt információk anonim módon történő
összegyűjtésén és azok elemzésén. A diplomás pályakövetési rendszer adatintegrációs moduljai a DPR
AAE (Adminisztratív Adatbázisok Egyesítése) és a DPR FP (Felsőoktatási Pályakövetés).
Kérdőíves kutatási modulok
Az online kérdőíves megkeresésen alapuló kutatási modulok alkalmasak a tanulmányok és a munkaerőpiaci jelenlét kapcsolatának feltárására, a hallgatók munkaerő-piaci várakozásainak feltérképezésére,
a frissdiplomások státuszának, munkaerőpiaci helyzetének megismerésére, a munka világához, további
hazai és nemzetközi tanulmányokhoz, hazai és külföldi munkavégzéshez kapcsolódó attitűdök,
vélemények és motivációk feltárására. Az online kérdőíves felmérés kettő részmodulja a végzett
hallgatók körében megvalósított Frissdiplomás kutatás, illetve az aktív hallgatók körében megvalósuló
Hallgatói kutatás.
A kutatás tíz éve zajlik Magyarországon, évente átlagosan 30-35 felsőoktatási intézmény kapcsolódik
be az adatfelvételbe. Az Oktatási Hivatal készít egy központi kérdőívet, amelyet a felsőoktatási
intézmények saját kérdésekkel egészíthetnek ki. Az online kérdőív szerkesztéséhez az Oktatási Hivatal
biztosítja a lekérdező szoftvert, amelyen elkészíthető a kutatás. A kérdőívet a felsőoktatási intézmények
közvetlenül küldik ki a végzettjeik és hallgatóik számára, menedzselik a teljes kutatási folyamatot, majd
a kutatás zárásakor a központi kérdőívre adott válaszokat intézményi információkkal kiegészítve
visszaküldik az Oktatási Hivatal számára. A kérdőívekre adott válaszok minden kutatásban részt vevő
intézménytől beérkeznek, azokat az Oktatási Hivatal egy kutatási adatbázisba rendezi, így országos
pályakövetési adatbázis jön létre. A kutatási téma és a hozzá kapcsolódó módszertan a 2010-es
években szinte kizárólagos kutatási adatbázisnak bizonyult a végzettekre vonatkozóan.
Ugyanakkor a Frissdiplomás kutatási kérdőív és a mögötte levő kutatási módszertan egy a mai
igényektől és elvárásoktól már nagyon eltérő, egy egészen más munkapiaci környezetben került
kialításra. Mostanra már nem tekinthetünk el attól, hogy a mai generációnak a korábbiaktól eltérő
médiahasználati szokásai vannak, nem képesek a korábbi paradigmák és a design szempontjából
azonosulni a felméréssel.
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A kérdőíves kutatások közül a Frissdiplomás kutatás módszertanát a 2019-es évben megújítottuk. A
korábbi több területet felívelő kérdőívet a következőképpen alakítottuk át. A kérdőív felépítése moduláris
blokk szerkezetű lett.
Az első blokk a képzésekre vonatkozó rész, amelyet radikálisan lecsökkentettük, egyrészt, mivel az
adatintegrációs modulból sokkal pontosabb képet tudunk nyerni a végzettek kora-munkaerőpiaci
státuszukra vonatkozóan. Másrészt a regiszter alapú survey alkalmazásával a kérdőíves megkeresések
esetében technikailag kivitelezhető már a FIR-ben tárolt képzési adatok kérdőíves válaszokkal való
összekötése.
A következő blokkban a végzettek munkaerőpiaci státuszára vonatkozóan azokra vagyunk kíváncsiak,
amelyekre nem tudunk kielégítően válaszokat kapni az AAE-ből.
A Frissdiplomás kutatás módszertani megújításakor a legfontosabb szakmai változás a tematikus
kutatási blokkok bevezetése volt. Ez azt jelenti, hogy a képzési és munkaerőpiaci lekérdezéseken túl
minden évben más, előre meghatározott fókuszú kutatási témát kérdezünk le mélyebben. Ezek a témák
a következők: mobilitás, képzési elégedettség, kompetenciák, Life Long Learning, foglalkoztatási
percepciók.
A Frissdiplomás kérdőíves kutatással tehát alapvetően az a távlati célunk, hogy a végzettekre
vonatkozóan több számunkra fontos témában tematikus kutatásokat tudjunk indítani. A témák köre
bővülhet, vagy szakmai, illetve ágazati igények esetén változhat, ezen kívül a regiszter alapú survey
módszer alkalmazásával a kapott válaszok összeköthetővé válhatnak egyéb adatbázisokkal is.

Adminisztratív Adatbázisok Egyesítése (AAE)
A DPR AAE adatintegrációs kutatási modul, végzett és lemorzsolódott hallgatók munkaerőpiaci adatai
alapján végez nyomon követést.
A diplomás pályakövetési rendszer AAE modulja a végzettek tényadatokon alapuló pályakövetési
vizsgálatát végzi el. Az utolsó adatintegrációban hat adatszolgáltató partnertől származó adatok
kerültek integrálásra. A különböző hatóságoktól (ebben az értelemben: adatszolgáltató partnerektől)
különböző adatok érkeznek: a Felsőoktatási Információs Rendszerből (FIR) felsőoktatási életúttal
kapcsolatos adatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és Magyar Államkincstár (MÁK) például
béradatokat, foglalkoztatóra vonatkozó adatokat, munkaerőpiaci státusz számításához szükséges
információkat ad, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) érkezik például a külföldi
tartózkodásra vonatkozó információ, a Pénzügyminisztériumtól (PM) az álláskereséssel, munkaerőpiaci
képzésekkel kapcsolatos adatok. A Diákhitel Központ (DHK) a hitellel kapcsolatos alapinformációkat
közöl (mint például törlesztés státusza, visszafizetés ténye).

13

Koncepcionális modell
A DPR AAE koncepcionális modellje az EFOP 3.4.5 Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés
bővítését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban című projekt keretében teljesen megújult és
2019-ben már a megújított modell alapján történik az adatintegráció.

Az eredeti modellben a végzést követő egy és három évben abszolutóriumot szerzett „végzett” hallgatók
képezték az alapsokaságot. A felülvizsgálat során nyilvánvalóvá vált, hogy a valódi nyomon követésre
a két elszigetelt év adatsorai nem alkalmasak, ezért kibővítettük a vizsgálati időszakot hét évre és
kibővítettük az alapsokaságot is: az abszolutóriumot szerzett hallgatók mellett bevontuk a vizsgálatba a
tárgyévben lemorzsolódási képzés befejezési indokkal regisztrált hallgatói kört is. Az alapsokaság
meghatározása a Felsőoktatási Információs Rendszerben tárolt adatok alapján történik.

2018 előtt a bekért változórendszer teljesen struktrálatlan volt, többszörösen bekért adatkörök, illogikus
adatok jellemezték az adattáblákat. Az EFOP 3.4.5 Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését
szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban című projekt keretében felülvizsgáltuk a bekért változókat
és struktúrába rendeztük őket már a bekérés során is (a FIR-ből származó adatkörökben a legnagyobb
a változtatás mértéke és jellege).
Sok releváns adatkör hiányzott az adatintegrációból, az alkalmazott státuszokon túl nem állt
rendelkezésre adat például a vállalkozói státuszok teljes körű elemzésére. A projekt keretében zajlott
felülvizsgálat során jelentősen kibővítettük a kért adatköröket, illetve törekedtünk az egyes kategóriákon
belül a legmagasabb adatminőség elérésére, amely szintén plusz adatkörök bekérésével vált
lehetségessé (például a külföldi tartózkodási adatok sokkal pontosabban, bővebben érkeznek a
felülvizsgálat során kialakított módszertan alapján).
A projekt keretében zajló felülvizsgált és megújítás előtt megfigyelhető volt az is, hogy több helyről lettek
bekérve adatkörök (például jövedelem), de a különböző helyekről származó adatok közötti, esetenként
jelentős adatkülönbségek okai nem lettek feltárva, nem nyert értelmezést az eltérés és teljesen
esetleges volt a különböző forrásadatok felhasználása. A felülvizsgálati módszertani workshopok során
az eltérések okait feltártuk, elemeztük, a forrásadatok elemzési szintre történő számítási módját
sztenderdizáltuk.

A felülvizsgálat eredményeképpen egy sokkal áramvonalasabb, fókuszáltabb, könnyebben kezelhető
adatállomány összekötése vált lehetségessé – nagyon alapsokaság, több és pontosabb információ és
olcsóbb bekerülési költség mellett (30%-al csökkent az adatintegráció ára).
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A DPR AAE alapváltozói adatszolgáltató partnerenként a megújítás eredményeként

NEAK:
-

2018-tól nem kérjük a családi állapotot és a személy állampolgárságát, mert ez utóbbi a FIRben is elérhető, és cél a párhuzamosságok elkerülése

-

nem kérjük továbbá a munkaviszonyhoz kötődő adatokat tartalmazó táblát, ezeket az adatokat
ugyanis megkapjuk a NAV-tól

-

kérjük viszont a külföldi tartózkodásra, kiküldetésre vonatkozó adatokat külön táblában

-

nem kérjük a nem és a születési dátum adatot, mivel ezek pedig elérhetők a FIR-ben

-

járás szinten is megvalósítottuk az adatok elérhetőségét

PM

MÁK
-

a korábbi adatkéréseket kiegészítettük a 2012-nél korábbi jövedelmi adatokkal.

-

megkülönböztettük a nyugdíjjárulék és a nyugdíjbiztosítási járulék köteles jövedelmet, mert az
elsőnek van felső korlátja, és felette már nem kell járulékot fizetni, míg a másodiknál ez nem
merül fel, így azt érdemes használni. A különbség az a kettő esetében, hogy a nyugdíjjárulékot
a munkavállaló a nyugdíjbiztosítási járulékot a munkáltató fizeti.

DHK
-

a Diákhitel Központtól csak a Diákhitel 1 és Diákhitel 2 alapadatokat kérjük, a többi táblára,
például részletes a törlesztési adatokra nincs szükség

FIR
Az egyik legfontosabb újítás, hogy a korábbi 14 tábla helyett csak 3 tábla kerül lekérésére. Ezzel a
fentebb említett egyszerűbb kezelést és lekérdezést segítjük elő. Ez nem jelent adatkörök tekintetében
csökkenést, sőt számos olyan, korábban nem szerepelő adatkör is bekerült a lekérdezésbe, amely
korábban nem szerepelt (pl. képzés nyelve). A következő három tábláról van szó:
-

Személyi adatok tábla – ez tartalmazza a vizsgált személyek személyes adatait

-

Képzési adatok tábla – ez tartalmazza a vizsgált alapsokaság vizsgált időszakba, és azon kívül
eső képzési adatait

-

Időszak tábla – ez tartalmazza a képzési adatokhoz kapcsolódó képzési időszakokat (félévek),
így nyomon lehet félév szinten követni többek között a félévek aktív vagy passzív státuszát,
finanszírozását
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1. blokk: személy adatok tábla
Főbb változások a korábbi adatkéréshez képest.
-

Ha a hallgatónak több intézményben is van élő (valid) rekordja, akkor a személyes adatblokk
alapja az a rekord lesz, ahol az utolsó frissítés időpontja a legkésőbbi.

-

A hallgató célcsoportba tartozását (külföldi) az OSAP számítás alapján határozzuk meg, amely
elérhető a FIR-ben, így további számítást nem igényel.

-

Bővítettük a személyes adatokat, bekerült a hallgató születési településének járása, megyéje
és régiója. Ezek az adatok elérhetőek a FIR-ben, így ezek előállítása nem igényel további
erőforrást, és jól használhatóak területi elemzésekre.

-

Bekerült az adatok közé, hogy van-e a hallgatónak Magyar Igazolványa. Ennek célja, hogy a
külföldi állampolgárok közül láthatóvá váljon, kik azon a határon túli magyarok, akik bár nem
magyar állampolgárok, és nem kettős állampolgárok, de az elemzés során magyarnak kell
tekinteni őket.

-

Szintén új adatkörként szerepel a hallgató előnyben részesítése, amelynek a későbbiekben a
szociális dimenzió mentén lehet hozzáadott értéke. Itt 5 új oszlop került be az adatok közé,
minden esetben (1/0) értékekkel:

o

hallgató előnyben részesítendő-e (árva, félárva, családfenntartó, nagycsaládos)

o

hallgató fogyatékkal élő-e

o

hallgató gyermekgondozó-e

o

hallgató hátrányos helyzetű-e

o

hallgató halmozottan hátrányos helyzetű-e

2. blokk: képzések tábla
A korábbi adatintegráció során több tábla szerepelt a hozott dokumentumokra és a nyelvvizsgákra
vonatkozóan. Ezt a két táblát megszűntettük, ezzel jelentősen csökken az oszlopok száma, a korábban
nem használt oszlopokat nem is kérjük le, továbbá mivel kevesebb tábla lesz az adatok között, így az
adatok könnyebben, kevesebb erőforrással kezelhetők.
Alapvető változás, hogy nem tanévek szerint kérjük le az egyes képzések adatait, hanem egy táblában
az összes releváns képzési adatot, így egy táblába lesznek rendezve az összes képzési adat.
Az adatkérésében nem a megadott tanéveknek megfelelő időszakokban lévő képzési elemek jelentik
az alapot, hanem a gráfot kijelölő képzési elem az alapegység, illetve a meghirdethető képzés.
Nem az teljes időtartamot felölelő összes félév adatai kerülnek egy-egy külön táblába, hanem az összes
képzési információ, kezdő és végdátummal.
Az adatok között szerepel a nyilvántartott szak és a meghirdetett képzés illetve ezek jellemzői:
munkarend, képzési szint, illetve a képzés nyelve.
Az elemzéshez jelentősen hozzá tud járulni a képzés telephelye, ez bekerült a lekérdő adatok közé, itt
szerepel a, járás, , megye, régió.
Korábban nem szerepelt, de fontosnak látjuk a képzést lebonyolító intézmény fenntartójának típusát is,
így ez is szerepel az adatok között.
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Igyekeztünk az intézményi jogutódlás kérdését is kezelni, ennek megfelelően a képzés adatgazda
intézménye és a jogutódlás esetén az utolsó ismert intézmény, kar szerepel.
A képzési terület mellett szerepel az adatok között a szakmacsoport és a tudományterület is, továbbá
egy oszlop, amely az tartalmazza, hogy az adott képzés tanárképzés-e. Mindez azzal a céllal, hogy
minél többféle bontást, elemzést el lehessen végezni.
Dátumok tekintetében szerepel a képzés megkezdésének, lezárásának dátuma, továbbá az
abszolutórium, kimeneti vizsga, a nyelvvizsga követelmények teljesítésének és az oklevél szerzés éve
és hónapja .
A későbbi elemzéseknél fontos információ lehet a teljesített és elismert kreditek száma. A kreditekhez
hasonlóan a félévek számát kérjük a FIR-ből: képzésben teljesített félévek száma, aktív és passzív
félévek száma, támogatott és nem támogatott félévek száma.
A képzés állami támogatottságára vonatkozóan a következő logikát alkalmazzuk: Ha a támogatott aktív
félévek száma nagyobb vagy egyenlő, mint a nem támogatott félévek száma akkor támogatott,
egyébként nem támogatott (1 = támogatott, 0 = nem támogatott).
Az első felsőfokú végzettség megszerzésére irányuló képzésre vonatkozóan az OSAP logikát átvettük.
Az adatok közé bekerült a duális képzésekre vonatkozó információ is, amely fontos elemzési szempont
lehet a szakpolitika számára.
Szintén fontos változás, hogy a képzési adatok között aggregált módon (a képzés során legalább egy
félévig kapott-e…?) a hallgatói juttatásokra, ösztöndíjakra, illetve kormányzati ösztöndíjakra vonatkozó
információ. Ezen információk segítségével nyomon lehet követni az egyes támogatási formák,
kormányösztöndíjak hatását, adott esetben munkaerőpiaci jelentőségét.
3. blokk: Időszak tábla
A képzések táblában tárolt képzési programok időszakaira, féléveire vonatkozó adatokat tartalmazza a
képzési adatok tábla. Itt is szerepelnek a képzések főbb adatai, illetve féléves bontásban
megtalálhatóak az adott félév jellemzői (státusza, finanszírozási módja). Ebből nyomon lehet követni a
finanszírozott félévek számát, illetve az aktív, passzív félévek, illetve a képzési időszak finanszírozási
módja egyéni, és képzés szinten.

Adatellenőrzés módszere
A korábbi, kézi tisztítási gyakorlatot elhagyva részletes adatprofilozást végzünk az adatminőség
ellenőrzésére, elemzések készültek, visszajelezve a problémák az adatszolgáltató partnerek felé is, akik
korábban ilyen jelzéseket nem kaptak.

Adatfeldolgozás módszertana
Meghaladva a hagyományos szociológiai adatfeldolgozó programokat (pl. SPSS) az adatintegrációban
tárolt adatmennyiség szükségessé tette új adatfeldolgozási módszertan kialakítását. A 2018-as
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adatintegráció több, mint kettőmilliárd egyedi adatot tartalmaz, ez a mennyiség a klasszikus szociológiai
adatelemző módszerekkel nem feldolgozható – ezért szükségessé vált egységes módszertani
sztenderd kialakítása az adatfeldolgozásra. Az SQL, az R és a MS PowerBI nyújtotta megoldásokat
választottunk a feldolgozás új módszereinek a felülvizsgálat során.

Adatvizualizáció megújítása
Az adatvizualizációt teljesen új alapokra helyeztük: a vizualizálás MS PowerBI programmal történik.

Frissdiplomás kutatás
A Frissdiplomás kutatás közel tíz éve zajlik Magyarországon, és mint ilyen, az egyik legrégebbi
szisztematikus felsőoktatási adatfelvételnek minősül. A kutatási kérdőív és módszertan kialakításakor a
maitól

jelentősen

eltérő

adatfelvételi

környezetben

került

kialakításra

a

módszertana

és

implementálásra a megvalósítása. A felnövő generációk megváltozott médiahasználati szokásai, a
dinamikusan fejlődő és lehetőségeket kitágító technológiai változás lehetővé – és szükségessé – teszi
a kutatási modul teljes körű tartalmi, módszertani megújítását. A Frissdiplomás kutatás végzett hallgatói
moduljának felülvizsgálata az adatintegrációs kutatási modul megerősödésével és rendszeressé
válásával elengedhetetlenné vált. A felülvizsgálat eredménye az lett, hogy megállapításra került: a
projekt keretén belül a kutatási modul teljes átdolgozása és megújítása szükséges. A megváltozott
adatfelvételi környezet, a végzett évfolyamok korábbiaktól eltérő kérdőívkitöltési szokásai, a
pályakövetési rendszer kibővülése azt eredményezte, hogy 2018-ra nem a Frissdiplomás kutatás lett
az egyetlen információs forrás, amely pályakövetéssel kapcsolatos adatokat tartalmaz, azaz nem kell
minden kérdésre ebből a kutatási modulból választ kapni. Ráadásul vannak olyan kérdések, amelyekre
az adatintegráció jobb válaszokkal szolgálhat (például bérezés, munkakörök). Az adatintegráció mint
vizsgálati módszer viszont soha nem lesz alkalmas arra, hogy attitűdöket, motivációkat, vélelmeket
tárjon fel: erre csak a kérdőíves lekérdezési forma megfelelő. A hangsúlyt a Frissdiplomás kérdőív
esetében inkább az utóbbi témakörök felé kell terelni és meg kell hagyni azon kérdések
megválaszolását az adatintegrációs modulok számára, amelyek inkább tényeket, adatokat érintenek.
A Frissdiplomás kérdőív megújításának legfontosabb lépése az volt, hogy moduláris szerkezetűvé
alakult át a kérdőív. A változtatás lehetővé tette, hogy bizonyos témakörök 3-5 éves ismétlődéssel, de
részletesebben, több kérdésben vizsgálható meg. A megújítás előtt például minden évben
megkérdeztük, hogy a végzett hallgató folytatott-e külföldi tanulmányokat – de semmit nem kérdeztünk
meg arról, milyen jellegűt, mi volt a tapasztalata, tudta-e hasznosítani a további tanulmányaiban,
munkájában, stb. A változás iránya tehát az, hogy nem évente egy-egy kérdést teszünk fel sokféle
területről, hanem a fontosabb területeket ciklusos ismétlődéssel részletesebben kutatjuk.
Az EFOP 3.4.5 Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a
felsőoktatásban című projekt keretében megrendezett, felülvizsgálatot célzó workshop sorozat
nyilvánvalóvá tette azt is, hogy a hallgatói modul sem hagyható változatlanul, hiszen nincsen hozzáadott
értéke annak, hogy minden évben ugyanaz a kérdéssor kerül lekérdezésre az aktív hallgatói időszak
alatt. A projekt eredményeként elsőként (2019-ben) a Frissdiplomás kutatás (végzett hallgatók körében
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történő felmérés) módszertana kerül megváltoztatásra, majd az aktív hallgatók körében végzett kutatás
áttervezése történik meg (2020-ban).
Kutatás bemutatása
A magyarországi Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) kérdőíves modulja 2010 óta lényegében
változatlan kutatási módszertan alapján gyűjt adatokat a frissdiplomások státuszára, munkaerőpiaci
helyzetére

vonatkozóan.

Az

adatfelvétel

módszere

online

kérdőíves

megkérdezés.

A

hallgatók/végzettek megkeresését és az adatfelvételt jelenleg a DPR országos programjában résztvevő
felsőoktatási intézmények (FOI) végzik, a saját végzettjeikről rendelkezésükre álló belső címlisták és az
Oktatási Hivatal Felsőoktatási Elemzési Főosztálya által biztosított központi kutatási módszertan
alapján. A kutatás kérdőíve a végzetteknek küldött e-mailben található linken érhető el, a kitöltés online
felületen történik. A kérdőívek egy egységes szerkezetben, kötelezően lekérdezendő központi blokk
mellett intézményspecifikus kérdéseket is tartalmazhatnak, azonban az országos adatbázis kizárólag a
közös kérdőívelemek egységes szerkezetű adattartalmát foglalja magába. Az intézményi átalakulások
és a felméréshez újonnan folyamatosan csatlakozó intézmények miatt a kutatási programban résztvevő
felsőoktatási intézmények száma folyamatosan változó 30–35 körüli, melyek hallgatói több, mint 90
százalékos aránnyal lefedik a teljes magyarországi hallgatói alapsokaságot. Az adatgyűjtésre rendre a
naptári év első félévében (a március–június közötti időszakban, az intézmény által megválasztott
néhány hetes időintervallum folyamán) kerül sor. Az online megkeresésre beérkezett anonim válaszokat
a felsőoktatási intézmények gyűjtik és kezelik, majd az ezekből összeálló – interfész‐specifikáció alapján
egységesített szerkezetű – intézményi adatbázisokat az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Elemzési
Főosztálya egyesíti, tisztítja és súlyozza a végzettség képzési területét, a végzettség munkarendjét, a
válaszadó nemét és az abszolutóriumszerzés évét figyelembe véve. A súlyozáshoz szükséges,
alapsokaságra vonatkozó statisztikai adatok a Felsőoktatási Információs Rendszerből származnak. A
kérdőívek kitöltése során a válaszok egy részét (abszolutórium éve, képzési terület, képzési szint) a FIR
alapján összeállított, Felvi.hu-n közzétett képzéslisták szakhoz rendelt adatainak felhasználásával az
intézmények adják meg, ezzel biztosítva az adatok érvényességét. Az eljárás során azonban
számolnunk kell a kézi adatbevitelből adódó pontatlanságokkal. A jelenlegi lebonyolítás intézményi
szintű, és ezek egyesítésére épül az országos adatbázis. A vizsgálat célcsoportja 2018-ig minden évben
egyrészt az aktív hallgatók köre, másrészt, a végzettekre vonatkozó kutatás esetében az egy, három,
illetve öt évvel korábban abszolutóriumot szerzettek, a következő képzési szinteken: hagyományos
egyetemi, főiskolai képzések, alap-, mester- és osztatlan képzések.

Megújítás szükségességét tükröző rendszer-elemek:


a kutatásban való részvétel intézményi döntés (csatlakozás és együttműködés) függvénye



nem követhető le megfelelő mértékben az intézményi átalakulás



a kutatáshoz kapcsolódó intézményi adatszolgáltatás a kézi bevitel miatt pontatlanságra adhat
alapot



az OH-nál tárolt egységes adatbázis válaszai nem közvetlenül a célcsoporttól származnak,
hanem intézményi közvetítéssel jutnak el a hivatalba
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Központi kérdőív tartalmi és strukturális megújítása
-

tartalmi megújítás (kérdésblokkjainak, kérdéseinek) felülvizsgálata és megújítása

-

a kutatás strukturális megújítása (pl. a FOI lekérdezés helyett áttérés központi menedzselésre,
regiszter alapú survey megoldás alkalmazásra).

Tartalmi megújítás
A kutatás tartalmi megújítása, a kérdőív és kérdéseinek átszerkesztése évek óta húzódó folyamat, mely
egyaránt találkozik a felsőoktatási intézmények igényeivel, az Oktatási Hivatal módszertani megújítási
elképzeléseivel, és tekintettel az egyre csökkenő válaszadási arányra, várhatóan a fiatalok igényeivel
is.

A Frissdiplomás kutatási modul felülvizsgálata eredményeképpen megfogalmazódtak a megújítás
általános elvei:
-

kutatási koncepció megújítása

-

kérdésszám csökkentése

-

kérdések szövegezésének egyszerűbbé tétele

-

kérdőív blokkjai sorrendjének logikai felülvizsgálata

-

az elágazások számának csökkentése

1. Kutatási koncepció megújítása
A jelenlegi rendszerben minden végzett három alkalommal kap a diplomás pályakövetéshez kapcsolódó
kérdőívet, ami a gyakoriság miatt, annak fényében, hogy minden kutatási hullámban ugyanazt a
kérdéssort kapja meg a végzett hallgató, az ismétlődés miatt önmagában is kevésbé motiválttá teheti a
válaszadókat.
Ehhez hozzájárul még az is, hogy ha valaki egyenes vonalon megy tovább alapképzésről
mesterképzésre és ott időben végez, akkor jelenleg egyidejűleg két kérdőívet is kaphat alapképzés után
3 illetve 5 évvel (mesterképzés után 1 illetve 3 évvel), azonos vagy különböző intézményektől.

A megújított módszertan szerint minden végzett hallgató a végzést követő 1 és 5 évben kap intézményi
kérdőívet (a 3. éves mérést elhagyjuk). Az első év megtartása mellett több érv szólt:
-

jobb az e-mail cím adatbázis

-

több a válaszadó

-

közelebb van a végzés, mintha pl. a végzést követő 2 évvel kerestük volna meg a hallgatókat

-

megmarad a kontinuitás a korábbi lekérdezésekkel

2. Eltérő kérdőívek összeállítása
A Frissdiplomás kutatás megújított módszertanában nem változna meg az a szempont, hogy a
végzettség óta eltelt időszak alapján, és nem képzési szint alapján differenciáltak a kérdőívek. A végzést
követő első és ötödik évben azonban eltérő fókuszú kérdőívekkel keresnénk meg a végzetteket.
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Szakmai szempontból a végzés óta eltelt időszak szerint eltérő kérdőívek összeállítása melletti érv,
hogy a két időszakban más-más élethelyzetben vannak a végzettek, s ezt a kérdőív fókuszát tekintve
is érdemes szem előtt tartani. A végzés után 5 évvel már jóval több – a konkrét felsőoktatási képzésen
túlnyúló – hatás éri a fiatalt, amelyek kevésbé kötődnek a felsőfokú tanulmányokhoz, illetve a konkrét
intézmény(ek)hez, ugyanakkor ezek feltárása lényeges információkkal szolgál a munkaerőpiaci életút
vizsgálatához. 5 év elteltével a fiatalok többsége már egy viszonylag stabil foglalkoztatási pozícióba jut,
és az ahhoz vezető út feltárása (különös tekintettel a további képzésekre, tanulmányokra)
visszacsatolással szolgál a felsőoktatási képzésekről és hasznos információ lehet mind az
oktatáspolitika, mind az intézmények számára (pl. szükség volt-e további képzésekre, megszerzett
kompetenciák használata).

A Frissdiplomás fókuszában eltérő differenciált modulokkal valósul meg a végzést követő 1 és 5 éve
végzett hallgatók körében.
Rövid távú visszajelzést (végzést követő 1 év) kutatás
A rövid távú visszajelzésre alapuló kutatási megoldásoknak több modellje létezik. Ausztráliában
egészen a közelmúltig (1972-2015 között) a végzés után 4 hónappal kérdezték meg a volt hallgatókat
az Australian Graduate Survey (AGS) keretében. Írországban a First Destination Survey néven futó
pályakövetési rendszer 1982 óta valamennyi állami egyetemre kiterjed éves gyakorisággal, a volt
hallgatókat rövid idővel a végzést követően megkeresve (a 2017-ben végzettekre vonatkozóan, a
végzés után 9 hónappal).

Figyelembe véve azoknak az országoknak a tapasztalatait, ahol van rövidtávú visszajelző kérdőív (is),
az alábbi témakörök képezhetik a törzskérdőívet:
- aktuális foglalkoztatási helyzet (státusz jellege, bér, egy vagy több foglalkoztatás, munka jellege,
szervezet jellege, mióta dolgozik itt)
- az aktuális állás megtalálásának folyamata, választás oka
- munkavállalás a tanulmányok alatt
- munkanélküli időszak
- állással való elégedettség, munkahelyváltási szándék
- felsőoktatás és munkaerő-piaci helyzet kapcsolata (illeszkedés, megszerzett és használt képességek,
tudáselemek)
- tanulmányok minőségére vonatkozó általános visszajelzés az intézmények számára (ha tudunk találni
közös elemeket a korábbi intézményspecifikus kérdésekből)
- jelenlegi tanulmányok (pl. nyelvtanulás, OKJ-s képzés – ezen belül a felsőfokú tanulmányok a FIRből) és tanulmányi tervek
- tanulmányi és munkavállalási célú nemzetközi mobilitás és mobilitási tervek
- személyes adatok (szocio-demográfia, lakóhely, család)
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Középtávú visszajelző (végzést követő 5 év) kutatás
A nemzetközi kutatási tapasztalatok azt mutatják, hogy 4-5 évvel a végzés után már olyan eredmények
nyerhetők a munkaerőpiaci sikerességről, amelyek nem csupán egy karrierút kezdeti állomását jelentik,
hanem középtávon is előre jelezhetik a sikerességet. A hazai 1999-2004 között zajlott FIDÉVkutatásban is hasonló időtávot vettek alapul, s az eredmények azt mutatták, hogy a felsőfokú
végzettséget szerzettek kedvező induló munkaerő-piaci helyzete az életpálya későbbi időpontjában
tovább javult, a végzettek munkaerőpiaci integráltsága egyre teljesebbé vált. A kutatás eredményei arra
is rávilágítottak, hogy a fiatal diplomások munkaerőpiaci beilleszkedésében fontos szerepet játszottak
a különféle további tanulmányok, legyenek azok formális vagy nem formális tanulási alkalmak.

A végzés után 5 évvel tervezett vizsgálat arányaiban több, a munkaerő-piaci sikerességre, az azokat
befolyásoló munkaerőpiaci tényezőkre vonatkozó elemet tartalmazhat. Főbb témakörök a következők
lehetnek:
- aktuális foglalkoztatási helyzet (státusz jellege, bér, egy vagy több foglalkoztatás, munka jellege,
szervezet jellege, mióta dolgozik itt)
- aktuális foglalkoztatás választásának okai, többes foglalkoztatás okai
- motivációk, karriertervek, állással való elégedettség
- felsőoktatás és munkaerő-piaci helyzet kapcsolata (megszerzett és használt készségek, tudáselemek)
- foglalkoztatás-történet (első állás jellemzői, állásban töltött és munkanélküli időszakok hossza
összesen), külön kitérve a vállalkozási tapasztalatokra
- a szakmai fejlődéshez kapcsolódó formális és nem formális képzések, önkéntes munka stb.
- tanulmányi és munkavállalási célú nemzetközi mobilitás a végzés óta
- személyes adatok (szocio-demográfia, lakóhely, család)

3. Moduláris szerkezetű kérdőív
A jelenlegi kérdőív nehézkesen kitölthető. Túl hosszú, sok benne az elágazás, amely nehézkessé teszi
a kérdőív kezelését és az adatelemzést, továbbá a feltételes kérdések alacsony válaszadói száma miatt
korlátozottan használhatók. Túl hosszú, így az intézményi kérdések hozzáillesztésére kevés lehetőség
marad; gyakran elhangzó jellemző, hogy unalmas és probléma az is, hogy nem differenciált – minden
csoport, minden lekérdezési évben azonos kérdőívet kap.

A megújítás célja, hogy a kérdőív rövidüljön – az OH központi kérdőív moduljai a leghosszabb ágon is
maximum 10 perc kitöltési időt vegyenek igénybe. Kevés elágazást tartalmazzon, legyen minél
egyszerűbb és egyértelműbb, legyen trendi és legyen valós lehetősége az intézményeknek saját
kérdések feltételére.
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Moduláris szerkezet kialakítása
A moduláris szerkezet azt jelenti, hogy a kérdőív különböző tematikus blokkokból, azaz modulokból épül
fel.

Modulok:
-

törzskérdőív modul (core kérdőív): ez minden lekérdezési hullámban ugyanaz

-

tematikus

blokk: a modul kialakításnak

célja, hogy egy-egy témakört mélyebben

megvizsgálhassunk (szemben a jelenlegi gyakorlattal, hogy több témakört érint egy-egy kérdés,
ezért a témakör mélységében nem vizsgálható alaposan pl. külföldi munkavállalás). A tematikus
modulok minden évben változnak, évente egy-egy meghatározott témakört járnak körül,
ugyanazt a témát 3-5 évente kérdezzük le újra.
-

intézményi blokk: az intézmények saját kérdései

Strukturális megújítás
A pályázat keretében 2018-ban pilot kutatás valósult meg, amelynek eredményeképpen egy új,
Európában is egyedülálló, innovatív kutatásmódszertant dolgoztunk ki: a regiszter alapú survey
kutatást. A pilot keretében 2018-ban a végzett diplomások körében felvett kérdőívre adott válaszokat
anonim módon összekapcsoljuk a FIR-ben tárolt adminisztratív adatokkal. A kutatás megvalósításához
egyedi informatikai fejlesztés szükséges, az adatfelvétel megváltozása pedig jelentékeny mértékben
hat a módszertanra is.
A regiszter alapú surveyben egyesül az adatintegrációs és a kérdőíves adatfelvételi módszertan, így a
lebonyolítása központi, Oktatási Hivatali menedzsmentet igényel. A pilot keretében az adatfelvételben
áttértünk a központilag koordinált, Oktatási Hivatal által végzett kutatásra, az adatfelvételt és elemzést
közvetlenül az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Elemzési Főosztálya végezte (strukturális megújítás).

A regiszter alapú survey kialakításának szükségességét tükröző rendszer-elemek


a pályakövetési kutatásban való részvétel intézményi döntés (csatlakozás és együttműködés)
függvénye: 87/2015. (IV. 9.) Korm. rend 25. § (1)-(4)



nem követhető le megfelelő mértékben az intézményi átalakulás



a kutatáshoz kapcsolódó intézményi adatszolgáltatás a kézi bevitel miatt pontatlanságra adhat
alapot



az OH-nál tárolt egységes adatbázis válaszai nem közvetlenül a célcsoporttól származnak,
hanem intézményi közvetítéssel jutnak el a hivatalba

Regiszter alapú survey adatfelvétel
A megkeresés alapjául szolgáló e-mail címek forrása a FIR, amelyek felhasználására törvény ad
lehetőséget, hiszen az ágazati miniszter megrendelhet a FIR-ben tárolt e-mail címekre kutatást az
Oktatási Hivataltól. A strukturális megújítás eredményeként az adminisztratív alapokra való áttérés
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csökkenti a központi felmérés lebonyolításában az intézmények szerepét, ugyanakkor lehetővé teszi,
hogy ne csak a kutatáshoz csatlakozott intézmények végzettjeiről/hallgatóiról, hanem a teljes
célcsoportról elérhetővé váljon információ. A központi felmérés elsődleges célja egy országos minta
kialakítása.

A központi kérdőív mellett igény esetén megmaradhat a lehetősége az egyedi, intézményi kérdésblokk
összeállítására a felsőoktatási intézményeknek. Ebben az esetben az intézményi blokkokra kapott
válaszokat az OH küldi vissza az intézmények számára. Megváltozik tehát az adatáramlás iránya: eddig
jogszabály alapján a FOI-k elvégezték a kutatást és a kapott eredményeket intézményi adatbevitellel
kiegészítve visszaküldték az OH számára, regiszter alapú survey kutatás esetében az irány megfordul.
A FOI-k számára a módosítás előnye, hogy az adatfelvétel nem az intézmények feladata, hanem a
visszakapott adatbázis elemzésének feladata marad az intézményeknél. Ez egyben azt is jelenti, hogy
a korábban felépített kutatói, kutatócsoporti kapacitásokat nem kell csökkentenie az intézményeknek,
hiszen csak az adatelőállítás kerül ki az intézményi feladatok közül.

Az adatfelvétel 2018-ban a megújított funkciójú EvaSys programmal történik, az anonimitás biztosítása
a lekérdezés során már megvalósul, az OH anonimzált adatbázist kap vissza a kutatás zárását
követően. Az anonimizálást a kérdőívező szoftver rendszeren belül lebonyolítaná, azaz az
adminisztratív adatok adattábla-szintű beemelése és összekötése a kérdőíves válaszokkal úgy jön létre,
hogy a kapcsolati kód a kiküldés pillanatában anonimizálásra kerül. A beemelt adminisztratív adatok és
a kérdőíves válaszok összekötését követően a szoftver azonnal törli a kapcsolati kódot, így a személyes
beazonosításra az eredmény adatbázis alapján nincsen lehetőség.
A regiszter alapú survey módszerrel statisztikai értelemben értékesebb, jobban kezelhető, korrigálható
adatbázisok állíthatók elő. Az adminisztratív adatok felhasználásának további előnye, hogy csökkentik
a válaszadók terhelését, mert az adatgyűjtés csak azokra az információkra terjed ki, amelyek
adminisztratív adatbázisokban nem szerepelnek, ezáltal lehetővé válik a rövidebb, könnyebben
kitölthető kérdőívek előállítása, ugyanakkor megnyílik a lehetőség arra, hogy a lehető legtöbb
háttérváltozó segítségével valósítsunk meg elemzést. A kérdőíveket nem lehet túlterhelni adminisztratív
adatok, mint háttérváltozók túlzott számával, mert akkor nem marad idő a valóban feltárni kívánt
kérdésekre. Ezzel a módszerrel háttérváltozók bekérésére nincs is szüksége (hiszen ezeket
tartalmazzák az adminisztratív adatbázisokban tárolt információk, az Oktatási Hivatal (OH) által
üzemeltetett Felsőoktatási Információs Rendszerből (FIR) közvetlenül kinyerhetők adatok a
felsőoktatási hallgatók/végzettek képzési/szociodemográfiai hátterére vonatkozóan, így ezeket nem
szükséges kérdőíves formában összegyűjteni. Több lehetőség marad tehát az attitűdök feltárására,
vélemények megismerésére.
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Vázlatosan az alábbi ábra szemlélteti a folyamatot:

A FIR-ből kapott részletes, célcsoportra vonatkozó adatok kérdőíves kutatáshoz történő felhasználása
előzetes adattisztítást, aggregált változók létrehozását fogja igényelni, hiszen az adatbázisból –
természetes módon, azon oknál fogva, hogy alapcélja nem kutatás, hanem képzésekkel kapcsolatos
nyilvántartás – nyers információk származnak, az összetettebb adatkörök nem találhatóak meg
közvetlen, illetve kutatási szempontok mentén definiált módon a FIR-ben, hanem számított mutatóként
hozhatók létre.

Egyénsoros megközelítés
A Frissdiplomás kutatás képzésértékelés kérdéssora felszínre hozott egy fontos koncepcionális és
kutatástervezési kérdést. A válaszadók 5%-a egyszerre több képzéssel kapcsolatban kaphat
pályakövetési kérdőívet. Informatikai alapelv, hogy ha már egy eset van, arra is kell megoldást találni –
az 5%-os számosság pedig relatíve magas volt a pilot évben. Meg kellett teremteni annak a lehetőségét,
hogy a válaszadó akár mindegyik képzésével kapcsolatban elvégezhesse a kurzusértékelést (egy kirívó
esetet találtunk: 2018-ban egy fő négy képzésen volt végzettként regisztrálva a FIR-ben).
A kutatási koncepciót megváltoztattuk, a korábbi képzés szint helyett egyénsoros megközelítésre
tértünk át – előzetesen betáplálva az összes képzés adatát az egyéni válaszadók mögé. A válaszadás
során így egyértelmű lett, hogy a válaszadó melyik képzéssel kapcsolatos kérdésekre válaszol, és
megteremtettük a lehetőségét annak is, hogy bármelyik (akár az összes) képzésével kapcsolatban
válaszoljon a feltett kérdésekre.

Módszertani megújítás eredményei
Intézményi változások kezelésének lehetősége
Az intézményi szintű lebonyolítás számára nagy problémát jelent a felsőoktatás szerkezetének gyakori
és nagymértékű, folyamatos változása, hiszen nincs általános érvényű módszertani megoldás és bevált
gyakorlat arra, hogy ha az intézményi szerkezet változik, akkor ezt a pályakövetésnek hogyan kell
lekövetnie. Nem várható, illetve sok esetben nem is megoldható egy intézmény részéről, hogy olyan
végzetteket keressen meg, akik valójában sosem voltak a hallgatói, ugyanakkor az sem, hogy más
intézményhez került karok hallgatóit azt követően is vizsgálják, hogy a kar már nem tartozik az
intézmény kötelékébe, vagyis csak az intézmény saját végzettjeinek megkeresése kötelező. A más
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intézménybe/-ből átkerülő hallgatói csoportok követése a jelenlegi módszertani keretek között nem
egységesen, hanem eseti megoldásokat alkalmazva történik az intézmények részéről, az országos
adatbázisból pedig jellemzően kimaradnak. Az intézményi változások a korábbi adatfelvételekben
növekvő mértékű vakfoltot generáltak a survey-alapú DPR kutatások célcsoportjának vonatkozásában.
Az EFOP 3.4.5. projekt keretében - a FIR-ben, mint hatósági adatbázisban a jogutódlás követése 2020ra megoldódik, így követhető lesz az intézményi átalakulás - de az egyénsoros módszertanra átállás
önmagában is megoldja a jogutódlás problémáját.

Kérdőív rövidítése
A kérdőívvel kapcsolatban visszatérő kritika, hogy hosszú és szerteágazó, ami a válaszadási
hajlandóság ellenében hat. Probléma az is, hogy mivel a célcsoport leválogatása képzések alapján
történik, a párhuzamosságok kezelése nem megoldott: egy hallgató annyiszor kapja meg a kérdőívet,
ahány képzése beleesik az alapsokaság leválogatási szempontjaiba (aktív hallgató, illetve egy, három,
öt éve végzettek). Emellett, ha egy hallgató különböző intézményekben tanul(t), szintén több intézmény
keresi meg a Frissdiplomás kérdőívekkel. Ezek a tényezők mind a potenciális válaszadók
túlterheléséhez vezetnek, ami összességében egyrészt csökkenti a válaszadási hajlandóságot, illetve
szisztematikusan torzíthatja az eredményeket abból a szempontból is, hogy vélhetően az első egy-két
megkeresésre érkeznek inkább válaszok, míg a későbbiekben egyre kevésbé.
A fejlesztés eredményeként a túlterhelés megszűnik, hiszen a hallgató egy darab kérdőívet kap,
amelyben minden képzése szerepel, és ő maga döntheti el, melyik képzésével kapcsolatban kíván
válaszolni.

Pilot kutatás technikai adatai
A pilot kutatás 2018 őszén zajlott le. A válaszadási arány magasabb, mint 20 százalékos volt, amely
alapvetően meghaladja a Frissdiplomás kutatás korábbi válaszadói hajlandóágának százalékos
számát. Ez a korábbi előfeltételezéseknél jobb eredmény, hiszen a kutatás kezdetekor nem állt
rendelkezésre információ arra vonatkozóan, mennyire tud majd hatékonyan az Oktatási Hivatal
mozgósítani. Az intézményekkel ellentétben a Hivatalnak nincsen személyes, közelibb, korábbi
emlékekre alapozni tudó kapcsolata a végzettekkel.
Válaszadók aránya


A pilot kérdőív kiküldésre került 35 711 fő részére



Az első kiküldést követően visszapattant emailcímek: 1 332 (3,7 %)



Kérdőívet kitöltők száma és aránya: 8 350 fő (23,38%)

Eredmények
A pilot kutatás kapcsán láthatjuk, hogy technikailag a válaszadói válaszok a FIR adatokkal való
összekötése kivitelezhető. Az EvaSys-ben történt összekötési tesztelések, validációk alapján az látható,
hogy eredményes a regiszter alapú survey módszer, ugyanakkor az adatintegrációs eljárás több
hónapot vett igénybe és folyamatos üzemeltetői támogatás mellett tudott működni.
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A regiszter alapú survey módszertan kidolgozása a projekt keretében azonban lehetővé tette jelentős
tematikus kutatás elvégzését, megteremtette a módszertani alapokat és kirajzolta a megvalósításhoz
szükséges informatikai hátteret.

Felsőoktatási pályakövetés
A projekt célja volt a kimeneti oldal mellett a bemeneti tényezők vizsgálati lehetőségének megteremtése
a pályakövetésben. A Felsőoktatási Pályakövetés projektre kidolgozott módszertana lehetővé teszi a
felsőoktatási és munkaerőpiaci életút párhuzamos, integrált vizsgálatát. A kidolgozott módszertan
általánosan alkalmazható minden képzési területen, az EFOP 3.4.5. projektben egy meghatározott
képzési területen, az informatikai képzési területen valósítottunk meg adatintegrációt, állítottuk elő a
kísérleti kutatási adatbázist és teszteltük a módszertant, valamint elemeztük az adatokat.

Új kutatási módszertan
A Felsőoktatási Pályakövetés (továbbiakban FP) az AAE-hez hasonló adatintegrációs kutatási modul,
a koncepcionális modellje azonban eltérő. Az AAE az egy adott évben végzettek körére fókuszál, ezzel
szemben az FP azt nézi meg, hogy egy belépő évfolyammal mi történik a képzési időszak alatt és azt
követően a munkaerőpiacon. A kutatás eltérő módszertana miatt más kutatási kérdések tehetők fel,
más a vizsgálati és elemzési fókusz. Az AAE az adott évben befejezett képzésekre fókuszál, az FP egy
adott év induló képzéseinek az életútját követi végig. A különbség érzékeltetésére nézzünk egy konkrét
példát:
-

az AAE azt vizsgálja meg, hogy aki például 2015/16 tanévben végzett vagy lemorzsolódott,

annak hogyan alakul a munkaerőpiaci helyzete. Meg tudja vizsgálni a különbséget abban, hogy aki
diplomásként vagy diploma nélkül dolgozik a vizsgálat időpontjában, milyen különbséget jelent a
munkaerőpiacon (inkább van munkája vagy nincs, diplomás munkakörben dolgozik vagy nem, többet
vagy kevesebbet keres, stb.).
-

az FP azt nézi, hogy ha elindul egy képzési ciklus például 2010/11-tanévben, 2015-ig mi történik

a képzésekkel: mennyi képzés zárul sikeres kimenettel (diplomával), vagy fejeződik be amiatt, mert
képzésváltás történt, vagy teljesen abbamarad a tanulmány, vagy sikeres lesz a befejezés – és hogyan
alakul azok életútja, akik már a tanulmányok alatt lemorzsolódtak, vagy képzést váltottak. Tehát egy
teljes belépő évfolyamról ad információt, szemben az AAE-vel, amely a végzettekre fókuszál – és az
nem releváns szempont, hogy a végzés 3, 5, 8, extrém esetben 24 félév után következik be. Átfogóan:
az FP egy belépő évfolyamot vizsgál és elemezni tudja a párhuzamos képzési utakat azoknál, akik
befejezik a tanulmányokat és azoknál, akik valami miatt abbahagyják; az AAE az adott évben
végzetteket vizsgálja – és mindegy, hogy ők mikor kezdtek, több évfolyam hallgatói ’keverednek’ össze
benne.
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Módszertan szakmai és technikai dimenziói
Szakmai dimenzió
A módszertan kidolgozása során a következő alapelveket vettük figyelembe:


Minden adatot egy helyről kérünk, elkerülve ezzel a párhuzamosságokat



Azokat az adatokra, amire nincs szükség, nem kérjük



A felmerült kutatási kérdések mentén alakítjuk ki a kért adatköröket

Az elemzés időhorizontja: 2009.07-től ameddig van elérhető adat, tehát az egyeztetés alapján
2009/2010 tanévtől 2015/2016-ig kezdő évfolyamokat vizsgáljuk. Ez alapján az alapsokaság a
2009/2010 tanévben vagy később, felsőoktatási tanulmányaikat informatikai képzési területen
megkezdő hallgatók, függetlenül a képzés kimenetétől, lezárásától.
Ezzel a szélesebb körű alapsokasággal több éves merítéssel lehet vizsgálni a képzésüket megkezdők
munkaerőpiaci elhelyezkedését (akár évenkénti bontásban is), továbbá ha ezt követően minden évben
hasonló alapsokaságra vonatkozó adatkérés mentén jól nyomon lehet követni az egy adott képzésbe
bekerülő évfolyamokat akár 7 éves időtávban, amely lehetővé teszi az egyes évfolyamokon végzettek
dinamikus követését, amely a szakpolitika számára is fontos és hasznos információ lehet.

Technikai dimenzió
Adatösszekötés módszere
Az adat összekötés módszere megfelel az Adminisztratív Adatbázisok Egyesítése modul módszerével,
vagyis a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRt. (NISZ) jogszabályi felhatalmazásánál fogva
anonomizálja.
Az adatösszekötés során használt hash algoritmust mindent adatszolgáltató futtatja a saját adatain, így
a NISZ semmiképp nem lát adatokat titkosítatlan azonosítóval. Ha az összes adat beérkezett a NISZhez, akkor a hash kódokból a NISZ egy növekvő sorszám azonosítót képez. Így az titkosítás teljes
mértékben visszafejthetetlen, és megfelel az adatvédelmi elvárásoknak. Az alábbi ábrán látható az
adatösszekötés során alkalmazott módszer folyamatábrája.
A technikai megújítás legfontosabb eleme, hogy az adatokat egy elemzési célú adatbázisba töltjük,
ebben több körben ellenőrizzük és tisztítjuk az adatokat. A feldolgozás során az adatokhoz
hozzákapcsoljuk a szükséges szótár és törzstáblákat (pl. FEOR kódok jelentése stb.) és a feldolgozás
eredményeképpen előállnak olyan elemzési táblák, amelyek nagy hatékonysággal lehet elemzést
készíteni, vagy bármilyen adatkérést teljesíteni.
Kutatásba bevont változók
Felsőoktatási Információs Rendszer adatai:


FIR személyre vonatkozó adatok: ez az adatösszekapcsolás alapja, adatok a FIR-ből
származnak, és a személyekre vonatkozó legfőbb információkat.
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FIR képzési adatok: képzésre vonatkozó részletes adatok (intézmény, szak, munkarend stb,
képzési kezdő és végdátuma, teljesítés, lemorzsolódás stb.)



FIR képzési időszakokra vonatkozó adatok

Magyar Államkincstár (MÁK) adatai:


munkahelyre, foglalkoztatásra vonatkozó adatok

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai:


társadalombiztosítási jogviszonyra és külföldi tartózkodásra vonatkozó adatok

Pénzügyminisztérium (PM) adatai:


az álláskeresői regiszter és aktív munkaerőpiaci eszközökre vonatkozó adatok

Disszemináció
A kutatási eredményeket az Oktatási Hivatal rendszeresen közzéteszi kutatási jelentések, éves és
ágazati jellegű elemzések formájában. A pályakövetési adatok ágazati stratégiák megalkotásához is
segítséget

nyújtanak,

döntéstámogató

információ

jellegük

miatt

felhasználásra

kerülnek

a

szakmapolitikai döntések meghozatalában is.
A kutatási adatok támogatják a pályaválasztást, pályaorientációt is: a középiskolás célcsoport számára
képzési területenként és szakonként infografikák segítik az eligazodást, melyet minden évben a felvételi
eljárás megkezdésekor a szakot bemutató tájékoztató részeként jelenítünk meg.
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DPR AAE Pályaorientációt Támogató Modul

A diplomás pályakövetési rendszer különböző hatósági adminisztratív adatbázisok integrációján alapuló
innovatív kutatási modulja (DPR AAE – Diplomás Pályakövetési Rendszer Adminisztratív Adatbázisok
Egyesítése) egyedülálló know how alapján támogatja a köz- és felsőoktatás közötti átmenetet, a
pályaválasztást és pályaorientációt – az adatok felhasználóbarát megjelenítésével.
A Pályaorientációt Támogató Modul alapja az OH által üzemeltetett, az OH által fejlesztett know how
alapján összeállított kutatási adatbázis, része egy statikus vizualizációs termék (Infografika) és egy
interaktív, online keresőfelület (amely 2019. őszétől lesz nyilvános a diplomantul.hu-n), ahol szabad
kereséssel állíthatók össze a pályaválasztás előtt álló fiatalok, szüleik és érdeklődő közönség számára
a pályaválasztás elősegítő, orientáló adatok.
A felsőoktatással, a végzést követő munkavállalással kapcsolatban rengeteg vélemény, várakozás,
legenda, tévhit létezik párhuzamosan. Pályaorientációt támogató modulunk tényadatokkal képes
megmutatni a pályaválasztás előtt álló fiatalok legfontosabb kérdéseire adott válaszokat: mit tud
„kezdeni” a diplomával (milyen munkát tud végezni), lesz-e állása, mennyi idő alatt helyezkedik el,
mennyit kereshet egy adott képzési területen vagy szakon.
Hiánypótló adatbázisunk minden felsőfokú képzéssel összefüggően tartalmaz információkat, amelyek
sehol máshol nem elérhetők (minden képzési terület és több száz szak

szerepel benne; képes

megmutatni a végzett hallgatók munkaerőpiaci helyzetét – segítve a pályaválasztást, motivációt
teremtve a végzettség megszerzéséhez is, hiszen adataink alapján látható, hogy megéri-e a befektetés
a felsőoktatási tanulmányokba rövid-és középtávon).
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DPR AAE POT részei
1. DPR AAE Pályaorientációt Támogató Modul adatbázis
A diplomás pályakövetés rendszerét az Oktatási Hivatal törvényi előírások alapján működteti 3. A
pályaorientációs adatbázis alapját a diplomás pályakövetési rendszer Adminisztratív Adatbázisok
Egyesítése kutatási modulja képezi, amelyről leválogatásra kerülnek azon adatkörök, valamint
előállításra azon mutatók, amelyek kifejezetten a pályaválasztás támogatásához kapcsolódnak. Az
adatbázis minden évben előállításra kerül, adatai a felvételi jelentkezési felület megnyitására (minden
év

december

közepe)

megjelenítésre

kerülnek

(https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakkereso)

a

a

felvi.hu

Végzés

utáni

Szakkeresőjében
kilátások

(DPR)

menüpontban, amely segíti a fiatalok szak- és intézményválasztását, valamint elkülönülten a Szakok
karrierlehetőségei

menüpontban

(https://www.felvi.hu/diploman_tul/karriertervezes/alapszakok_karrierlehetosegei).

A legfrissebb, 2018-as adatbázis 603 ezer végzett és tanulmányi okok miatt lemorzsolódott fiatal
maximum 7 éves (101 hónapos) havi szintű nyomon követését teszi lehetővé. Az adatok képesek
kimutatni a diplomás és diploma nélküli munkaerőpiaci státuszkülönbségeket (fizetés, munkakör), így
egyértelműen mutatják meg szakonként a diploma értékét az érdeklődő fiatalok számára.
A kutatói adatbázisában szereplő hatósági adatbázisok és főbb adatkörök a következők:
1.

Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR): a FIR jogszabály alapján működő hatósági

nyilvántartás, amely számos adatkört tartalmaz. A pályakövetésbe bevont változók a
következők: személyi adatok (ez tartalmazza a vizsgált személyek személyes adatait), képzési
adatok (ez tartalmazza a vizsgált alapsokaság vizsgált időszakban, és azon kívül eső képzési
adatait), valamint képzési időszak tábla (a képzési adatokhoz kapcsolódó képzési időszakok,
vagyis félévek tanulmányi előrehaladása, ezzel nyomon követhető a félévek aktív vagy passzív
státusza, finanszírozása)
2.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatok: például jövedelem adatok, munkakör

adatok (munkakör kezdete, vége, munkaköre FEOR kódja), vállalkozásra vonatkozó
információk, KATA, EVA, EKHO adatok, foglalkoztatóra vonatkozó alapvető információk, stb.
3.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatok: a külföldi tartózkodásra és

kiküldetésre vonatkozó adatok
4.

Magyar Államkincstár (Kincstár) adatok: munkaviszony és távollét adatok (pl.

gyermeknevelés)

3

A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény és a döntéselőkészítéshez
szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény végrehajtásáról szóló 335/2007. (XII. 13.)
Kormányrendelet.
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5.

Pénzügyminisztérium (PM) adatai: álláskeresésre és közmunkaprogramra vonatkozó

információk
6.

Diákhitel Központ Zrt. (DHK) adatok: diákhitel felvételével, törlesztésével kapcsolatos

információk.
Az adatösszekapcsolás lehetőségét jogszabályok teszik lehetővé, az adatösszekapcsolást magát a
NISZ Zrt. végzi. Az Oktatási Hivatal sem az adatintegrációs eljárás során, sem a visszakapott kutatói
adatbázisokban személyes adatokat nem kezel, nem tárol. A NISZ eljárása biztosítja a személyes
adatok és adótitok védelmét, gondoskodik az anonimizálásról és adatvédelemről.

2. Infografika
Az Infografika egy rendkívül népszerű eredményterméke az adatbázisnak, melyet minden évben
előállítunk a legfrissebb adatokból az összes képzési területre (amelyből 14 van), valamint az összes
szakra, amely a mai magyar felsőoktatásban tanulható. A képzési területek és legnépszerűbb szakok
(az első 15 szak) infografikáiból összesen 6 000 példány nyomtatásban is megjelenik, amelyet a
pályaorientációs fórumokon, iskolai bemutatókon, Educatio kiállításon ingyenesen elérhető formában
biztosítunk az érdeklődők számára.

3. Interaktív, online keresőfelület
Az interaktív, online keresőfelület célja az, hogy az infografikán statikusan megjelenített, adatbázis
terjedelméhez képest relatív szűk adatkörökön túl a pályaválasztás előtt álló fiatalok részletesebb
bontásban, több adatkört ismerhessenek meg. A tervek szerint akár intézményi bontásban is elérhetővé
válnak a pályakövetési adatok, így a fiatal azt is meg tudja nézni, hogy ha ugyanazon szakon de más
intézményben tanul, milyenek a munkaerőpiaci státuszmutatók a korábban végzettek körében, milyen
arányban képes felszívni a helyi munkaerőpiac a végzett fiatalokat, hogyan néz ki a végzettek körében
a térbeli mobilitás és milyen béren foglalkoztatják a munkába állást követően a fiatal végzett hallgatókat
(összetett mutatóval azt is megmutatjuk, hogy a diplomás bér az adott megyében hogyan viszonyul az
országos átlaghoz és megyei bérekhez képest, több/kevesebb stb.).
Az interaktív, online keresőfelületet MS PowerBI platformra tervezzük, így egy kattintással választható
lesz a szak, akár az intézmény és szabadon kiválasztható minden adatkör bármilyen kombinációban,
amire a pályaválasztás előtt álló fiatal kíváncsi.
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