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• AAE -> Adminisztratív Adatbázisok Egyesítése

– diplomás pályakövetés az adminisztratív adatbázisokban tárolt 

adatok alapján, anonim összekapcsolás mentén

• A felsőoktatásban abszolutóriumot szerzett és a 

felsőoktatási képzésről lemorzsolódó hallgatók végzés 

utáni pályakövetése, mely nem az érintett 

megkérdezésén, hanem országos szervezetek 

adminisztratív adatain alapul

• A DPR AAE 2018 kutatásban a 2009/10 és 2015/16 

tanévek között végző hallgatók kerültek vizsgálatra 

(604e fő)

• Legutolsó elérhető munkaerőpiaci adat 2017 decemberi

MI A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI 

RENDSZER AAE?



• Oktatási Hivatal

– Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR)

• Nemzeti Adó- és Vámhivatal

– jövedelem, munkavégzés, vállalkozói tevékenység

• Magyar Államkincstár

– lakóhely, gyermeknevelés, munkavégzés

• Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

– külföldi tartózkodás és kiküldetés

• Pénzügyminisztérium

– álláskeresés, közmunkaprogram

• Diákhitel Központ Zrt.

– Diákhitel1 és Diákhitel2 adatai

ADATKÖZLŐ PARTNEREK



JOGSZABÁLYI HÁTTÉR ÉS 

ADATVÉDELEM

• Jogszabályi háttér

Az adat-összekapcsolás, anonimizálás és adatátadás alapja: 

– a döntés-előkészítéshez szükséges adatok 
hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény

– a döntés-előkészítéshez szükséges adatok 
hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény 
végrehajtásáról szóló 335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

• Adatvédelem

– Az adatok összekötése anonim módon a NISZ Zrt. által 
történik

– Az egyes személyek nem beazonosíthatók (jogszabályi 
kötelezettség), viszont összeköthetők a különböző 
adattáblákban tárolt adataik

• Nem lehet jövedelemátlagot számolni 10 fő alatt

• Nem lehet egyéb foglalkoztatási adatokat megjeleníteni 3 fő alatt



MILYEN KÉRDÉSEKRE TUDUNK VÁLASZT ADNI 

A KÖZÉPISKOLÁSOKNAK? – PÉLDÁK

• Adott szakon végezve mennyi idő alatt tudok 

elhelyezkedni?

• Diplomás munkakörben tudok elhelyezkedni?

• Milyen átlagbérre számíthatok adott szakon, képzési 

területeken végezve?

• Milyen arányban lehet versenyszférában / közszférában 

elhelyezkedni a diplomával?

• Milyen arányban tanulnak tovább képzési területek 

szerint pl. az alapképzésen végzettek?

• Milyen különbségek tárhatók fel az egyes felsőoktatási 

intézmények között?



DPR INTERAKTÍV FELÜLET

• Az adatok alapja a DPR AAE 2018 összekötés

• Mindenki számára publikusan elérhető adatok

– szűrések

• képzési szint, képzési terület, szak, végzés tanéve

• területi adatok esetében intézmény és település is

– főbb adatkörök

• munkaerőpiaci státusz 

• munkabér, egyéni vállalkozói aktivitás

• elhelyezkedési idő, diplomás munkakör

• FEOR-, TEÁOR-, GFO-besorolás

• későbbi felsőoktatási tanulmányok

• tartózkodási hely / lakóhely megyéje

– intézményi összehasonlítási lehetőség biztosítása



DPR INTERAKTÍV FELÜLET 

WWW.DIPLOMANTUL.HU

• http://www.diplomantul.hu

https://www.diplomantul.hu

http://www.diplomantul.hu/
https://www.diplomantul.hu/


WWW.DIPLOMANTUL.HU 

ADMINISZTRATÍV ADATBÁZISOK EGYESÍTÉSE



WWW.DIPLOMANTUL.HU 

PÁLYAORIENTÁCIÓT TÁMOGATÓ MODUL



TOVÁBBIAK

• További DPR-területek esetében interaktív felületek 

kialakítása 2020 első negyedévéig bezárólag

– Felsőoktatási Pályakövetés

– Frissdiplomás kutatás

– Aktív hallgatói kutatás

– EUROSTUDENT kutatás



TANULÓKNAK, SZÜLŐKNEK, 

KOLLÉGÁKNAK

KÉREM MUTASSÁK MEG A FELÜLETET A 

TANULÓIKNAK, SZÜLŐKNEK, KOLLÉGÁIKNAK,

NÉPSZERŰSÍTSÉK KÖRÜKBEN!

Köszönöm a figyelmet

aae@oh.gov.hu


