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Fogalomtár 

 Végzettek: Azok a tanulók, hallgatók, képzésben részt vevő személyek, akik sikeresen 

teljesítettek valamilyen oktatási és képzési programot. 

 Követés: A végzettek szervezett keretek közötti figyelemmel kísérése a szakmai és a 

tanulmányi pályákkal összefüggésben az oktatási és képzési eredményeikkel 

kapcsolatos adatok gyűjtése céljából. E körbe tartoznak a végzettek munkaerőpiaci 

integrációjára, a továbbképzésben való részvételre, az oktatással való elégedettségre, 

illetve a társadalmi és polgári tevékenységekben való részvételre vonatkozó adatok. 

 Online felmérés: A résztvevők weboldalra vagy alkalmazáshoz irányítása és releváns 

kérdések megválaszolására való felkérése. A résztvevők webes hivatkozáson, weboldal 

felkeresése útján vagy mobilalkalmazások használata révén kapnak hozzáférést online 

felmérésekhez. 

 Telefonos felmérés: Elterjedt adatgyűjtési módszer, amelynek keretében képzett 

kérdezők telefonon keresnek meg résztvevőket, és összegyűjtik a releváns kérdésekre 

adott válaszaikat. 

 Papíralapú felmérés: A résztvevők postai úton papíralapú példányt kapnak a 

kérdőívből, amelyet a releváns kérdések megválaszolása után szintén postán kell 

visszaküldeniük a kutatók részére. 

 Módszeres kiértékelés: A kérdőív meghatározott kódolási keretrendszer 

használatával, szakértő által elvégzett értékelése. 

 Kognitív interjúfelvétel: A mély- vagy intenzív interjú egyik fajtája, amely 

kifejezetten a felmérés kérdéseinek megválaszolása során a válaszadókban lejátszódó 

mentális folyamatokra összpontosít. 

 Adminisztratív adatok: Adminisztratív (hatósági, közhiteles) forrásokból származó 

információk, köztük a nemzeti társadalombiztosítási és adóügyi adatok, állami 

foglalkoztatási szolgálatoktól származó adatok, a tanulók/hallgatók/képzésben részt 

vevő személyek beiratkozására és a képzés elvégzésére vonatkozó adatai, szakmai 

szabályozó hatóság általi nyilvántartásba vételre vonatkozó adatok, valamint a 

közösségi médiából származó felhasználói adatok. 

 Longitudinális adatok: A résztvevők követése a releváns kérdések több időpontban 

történő megválaszolásán alapul. Így különböző időpontokban felmérhető az adott 

mintacsoporton belüli időbeli változás. 

 Paraadatok: Számítógépes adatgyűjtési eljárás melléktermékeként keletkező adatok, 

például a weboldal-megtekintések száma és az egyes oldalakon töltött idő. 

 Kontrollcsoport: A program-/szolgáltatói csoportéval megegyező sokaságból 

véletlenszerűen összeállított, de a programban részt nem vevő csoport. Megmutatja, 

milyen lett volna a programcsoport, ha nem vett volna részt a programban. 

 Összehasonlítási csoport: A vizsgált programban részt nem vevő személyekből álló 

csoport, amelyet a programban részt vevő személyekből álló csoporttal hasonlítanak 

össze a releváns intézkedések alapján. Az összehasonlítási csoportok abban 

különböznek a kontrollcsoportoktól, hogy nem véletlenszerűen állítják össze őket abból 

a sokaságból, amelyből a program résztvevői is kikerülnek. 

 Mintavétel: Nagyobb csoport részhalmazát képező emberek kiválasztása kutatásban 

való részvételre. Erre akkor van szükség, amikor nem vonható be mindenki a 

célsokaságból a kutatásba. 

 Önkényes mintavétel: A nem valószínűségi mintavétel egyik fajtája, amelynél a 

kapott minta könnyen elérhető sokaságból származik. 
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 Célirányos mintavétel: Nem valószínűségi mintavételi technika, amellyel a kutató a 

sokasági jellemzők megítélése alapján állítja össze a mintát. 

 Véletlenszerű mintavétel: Nagyobb csoport részhalmazát képező emberek 

véletlenszerű kiválasztása kutatásban való részvételre. Így biztosítható, hogy senkinek 

ne legyen aránytalanul nagy esélye a kiválasztásra. 

 Rétegzett mintavétel: Mintavételi technika, amelynél kvóták vonatkoznak a sajátos 

jellemzőkkel rendelkező egyedekre, hogy a véletlenszerű minta tükrözze a teljes 

sokaság jellemzőit. Így biztosítható, hogy valamennyi fontos csoport tagjai megfelelően 

legyenek képviselve. 

 Csoportos mintavétel: A sokaság felbontása az egész sokaságot kis léptékben 

leképező csoportokra, amelyeket eztán véletlenszerűen választanak be a mintába. 
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1 Bevezetés 

Ez az útmutató az egyes országok tisztviselői számára nyújt segítséget a pályakövetéssel 

kapcsolatos intézkedések kidolgozásához vagy megerősítéséhez. Hatékony módszereket 

kínál pályakövetési felmérések elvégzéséhez és az adminisztratív adatok felhasználásához. 

Az útmutatót az Európai Bizottság megbízásából az ICF Consulting Services Ltd. készítette. 

1.1 Előzmények és háttér 

A végzettek sorsának követésével nélkülözhetetlen információkhoz juthatunk a 

felsőoktatási és a szakképzési programok színvonaláról és arról, hogy ezek a programok 

mennyire felelnek meg a munkaerőpiaci igényeknek. Az így szerzett információk az alábbi 

célokra használhatók fel1: 

 

 
a leendő, a jelenlegi és a végzett tanulók, hallgatók számára működtetett 
pályaorientációs rendszerek erősítése; 

  

 
a tantervek kidolgozásának és aktualizálásának támogatása a megfelelő készségek 
elsajátításának hatékonyabbá tétele és a foglalkoztathatóság növelése érdekében; 

  

 
a készségkereslet és a készségkínálat jobb összehangolása a versenyképesség és az 

innováció helyi, regionális és nemzeti szintű támogatása és a szakemberhiány orvoslása 
érdekében; 

  

 
a változó foglalkoztatási, oktatási és társadalmi igényekre való felkészülés és e 
változások előrejelzése; valamint 

  

 
a szakpolitikák kidolgozásához való hozzájárulás nemzeti és uniós szinten 

egyaránt. 
 

A Bizottság a 2016. évi új európai készségfejlesztési programjában hangsúlyozta, 

hogy az országok számára elengedhetetlen „a diplomások teljesítményének jobb 

megértése”. Ennek érdekében a Bizottság új kezdeményezést javasolt a diplomások 

pályakövetésére vonatkozóan: „a cél az, hogy több információ álljon a rendelkezésünkre 

arról, hogyan boldogulnak a diplomások a munkaerőpiacon”.2 

Ezt követően jelent meg a pályakövetésről szóló 2017. évi tanácsi ajánlás. A tanács 

ebben a dokumentumban azt javasolta, hogy a tagállamok 2020-ig érjenek el 

előrehaladást a pályakövetési rendszerek létrehozása terén3, és meghatározta ennek 

megvalósítási módját is. Az ajánlás elismeri, hogy a felsőoktatást és a szakképzést 

elvégzettekre vonatkozó információk gyűjtésére irányuló kezdeményezések és rendszerek 

javításra és egységesítésre szorulnak. 

A végzettek pályakövetésének képessége az eredményes minőségbiztosítási rendszerek 

központi elemének is tekinthető, mivel mechanizmust biztosít a készségek munkaerőpiaci 

hasznosulására és a munkaerőpiaci elhelyezkedési arányokra vonatkozó adatok gyűjtésére 

is. Ugyanezt ajánlja mind a felsőoktatás minőségbiztosításának európai sztenderdjei és 

irányelvei (ESG), mind pedig a Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia 

                                           
1 A Tanács pályakövetésről szóló 2017. november 20-i ajánlásából (2017/C 423/01). 

2 Elérhető a következő címen: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_hu.htm. 
3 Elérhető a következő címen: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32017H1209%2801%29#ntc12-C_2017423EN.01000101-E0012. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_hu.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32017H1209%2801%29#ntc12-C_2017423EN.01000101-E0012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32017H1209%2801%29#ntc12-C_2017423EN.01000101-E0012
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Keretrendszer (EQAVET), és megerősíti a színvonalas és eredményes tanulószerződéses 

gyakorlati képzés európai keretrendszere is. 

1.2 Az útmutató célja 

Az útmutató célja, hogy gyakorlati tanácsokkal és tanulságokkal segítse a nemzeti és 

regionális kormányokat a pályakövetés színvonalas megvalósításában, és támogassa az 

országokat a pályakövetésről szóló ajánlásban foglalt intézkedések végrehajtásában. 

Ismerteti a pályakövetés egyes lépéseit, az előkészítéstől, a kialakításon át a végrehajtásig 

és az adatok terjesztéséig (lásd a lenti 1.1. ábrát). 

1.1. ábra – Az útmutatóban ismertetett négy lépés 

 

A pályakövetés 

előkészítése, amely 

magában foglalja a fő 
célok és felhasználási mód 

meghatározását, az 

alkalmazandó módszerek 

megállapítását, a 

használandó adatforrások 

megjelölését, az 

erőforrásokhoz való 

hozzáférést, reális 

határidők kitűzését és 

érdemi konzultáció 
lefolytatását. 

 

A pályakövetési 

mechanizmusok 

kialakítása, amely 

kiterjed a 

programok/tanulmány
területek effektív 

lefedettségének a 

biztosítására, a 

rendszeres 

adatgyűjtés módjának 

meghatározására, a 

meghatározott 

célokhoz szükséges 

információk körének 

kijelölésére és az 
adatvédelmi szabályok 

betartása módjának 

megállapítására. 

 

A pályakövetésre 

szolgáló konkrét 

módszerek 

alkalmazása, 

beleértve a felmérések 

magas válaszadási 
arányának elérésére 

irányuló módszereket, 

a hatósági adatbázisok 

együttes 

használatának/egyesít

ésének/összekapcsolá

sának módját, 

valamint a hatósági 

nyilvántartásokból és 

felmérésekre adott 
válaszokból nyert 

adatok egyeztetésére 

szolgáló hatékony 

módszereket. 

 

A pályakövetés 

mechanizmusaiból 

származó adatok 

terjesztése és 

hatékony felhasználása, 

ezen belül az adatok 

bemutatásának és 

hozzáférhetővé 

tételének hatékony 
gyakorlata, valamint a 

pályakövetési 

adatoknak az oktatás 

és képzés 

színvonalának javítását 

célzó visszacsatolásban 

történő felhasználására 

szolgáló módszerek. 

 

Az útmutató bemutatja a különböző módszerek erősségeit és gyengeségeit, valamint az 

egyes országok tapasztalataiból levont tanulságokat. Nem határoz meg előíró jellegű 

követelményeket a pályakövetésre vonatkozóan, mivel elismeri, hogy az egyes országok 

tisztviselői által alkalmazni kívánt módszerek a nemzeti vagy regionális kontextustól 

függenek. 

1.3 Az útmutató használata 

Az útmutató célja, hogy támogassa azon kormányzati és más nemzeti és regionális szintű 

szervek tisztviselőit, akik részben vagy egészben a pályakövetést célzó intézkedések 

kidolgozásáért, végrehajtásáért és fenntartásáért felelősek. A módszereik fejlesztésén 

vagy felülvizsgálatán dolgozók számára az egész útmutató hasznos lehet. Azok számára, 

akik már kialakították rendszereiket, az útmutató ösztönzőként hathat a további javító 

intézkedésekre, illetve iránymutatást adhat a folyamat egy bizonyos aspektusára 

vonatkozóan. 

1.4 Az útmutató alapjául szolgáló kutatások 

Az útmutató a 2019 szeptembere és decembere között végzett alábbi kutatásokra 

támaszkodik: 

 a meglévő kutatások másodlagos elemzése, amely a pályakövetési elemek 

végrehajtásának és a meglévő útmutató anyagok összeállításának hatékony módszereit 

vizsgálja. Összesen 11 dokumentumot azonosítottak és vizsgáltak meg részletesen (lásd 

a 6. részt); 

 az egyes országok tisztviselőivel folytatott interjúkkal kiegészített másodelemzés az 

EGT-országok érvényben lévő pályakövetési rendszereinek feltérképezése érdekében. 
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Ez a kutatás segített példákat találni a bevált és eredményes gyakorlatokra, valamint 

azonosítani azokat a kontextusokat, amelyekben az egyes módszerek a legnagyobb 

hozzáadott értéket képviselik; valamint 

 konzultáció az Európai Bizottság által összehívott, pályakövetéssel foglalkozó szakértői 

csoporttal.4 A szakértői csoport visszajelzései segítséget jelentettek az útmutató 

kialakításában, és információkkal szolgáltak az eredményes gyakorlatokról. 

                                           
4 További információk a következő címen érhetők el: 
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=358
0&news=1 

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&amp;amp;groupID=3580&amp;amp;news=1
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&amp;amp;groupID=3580&amp;amp;news=1
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2 Előkészítés 

Ez a rész az új pályakövetési intézkedés kidolgozása vagy meglévő módszer fejlesztése 

esetén mérlegelendő lépéseket határozza meg. 

2.1 Döntés-előkészítő tanulmány készítése 

A pályakövetési intézkedéssel kapcsolatos döntés-előkészítő tanulmány kidolgozásának 

első lépéseként annak céljait kell meghatározni. A célok előzetes meghatározásával 

könnyebben megállapítható a legjobb adatgyűjtési módszer, a gyűjtendő adatok köre, 

valamint a legmegfelelőbb mintaméret és pályakövetési módszer. 

A döntés-előkészítő tanulmány kidolgozásához az alábbi szempontokat kell figyelembe 

venni: 

 A pályakövetési intézkedés elvi alapja és szükségessége. Ehhez meg kell vizsgálni 

a meglévő pályakövetési mechanizmusokat (ha vannak), és azt, hogy mire terjednek 

ki. Előfordulhat, hogy a meglévő pályakövetési intézkedések kiterjeszthetők új területre, 

vagy a szolgáltatók által önállóan végzett pályakövetés egységesebbé tehető. A 

meglévő pályakövetési intézkedés kiterjesztése valószínűleg jobb megoldás, mint egy 

új intézkedés kidolgozása, mivel költséghatékonyabb és több lehetőséget kínál az 

eredmények összehasonlítására más kezdeményezésekkel. Pályakövetési intézkedések 

hiányában meg kell vizsgálni a pályakövetés költségeit és hasznát. Ennek keretében 

mérlegelni kell, hogy mit kínál az intézkedés az adatok és azok felhasználási lehetőségei 

tekintetében. Lásd az 5. részt. 

 A pályakövetési intézkedéssel megválaszolni próbált főbb kutatási kérdések. 

Fontos ezeket előre tisztázni, mivel ebből derül ki, milyen adatokat kell gyűjteni. A 

pályakövetés alapján megválaszolható gyakori kérdések közé tartoznak a következők: 

 Mennyire igazodik az oktatás a munkaerőpiaci igényekhez (a végzettek mekkora 

hányada tud elhelyezkedni, mi a kezdő fizetésük, hasznosítják-e a program/képzés 

során elsajátított készségeket elhelyezkedés után), illetve mennyire támogatta a 

végzetteket a továbbtanulásban? 

 Mennyire felelnek meg az egyes képesítések és képzések (például tanulószerződéses 

gyakorlati képzés) az elvárásoknak (a végzettek mekkora hányada tud elhelyezkedni 

szakterületén és tanulmányi/képzettségi szintjén, hányan tanulnak tovább, mekkora 

hányad tudja megtartani a munkahelyét)? 

 Szolgáltatói szinten megfelelő-e a kurzusok vagy a képzések tartalma (például 

mennyire sikerült a kurzussal vagy a képzéssel felkészíteni a végzetteket a 

továbbtanulásra, illetve a munkavégzésre, mennyire eredményesen tudták az 

oktatók átadni a szükséges tudást)? 

Bizonyos programokkal kapcsolatosan további kérdések is felmerülhetnek arra 

tekintettel, hogy a különböző programoktól eltérő eredmények várhatók el. Ebben az 

esetben ajánlott a legfontosabb kérdésekből egy keretet összeállítani a hasonló oktatási 

ágazatok és programok csoportjai számára, hogy összehasonlíthatók legyenek az 

eredmények. 

 A szükséges bontási szint. Meghatározza, hogy szükség van-e mintavételre, és ha 

igen, mekkora legyen a minta mérete, és milyen mintavételt kell végezni. A 

finanszírozási döntésekhez programszintű információkra, míg a források elosztásával 

kapcsolatos döntésekhez vagy a szolgáltatók által a tanulóknak, hallgatóknak, 

képzésben részt vevőknek nyújtott szolgáltatások vizsgálatának alapjául szolgáló, 

hasznos adatok kinyeréséhez szolgáltatószintű információkra lehet szükség. Az is 

előfordulhat, hogy a kurzusok/képzések szintjén vagy tanulói csoportok szerint kell 

bontani az információkat (például a hátrányos társadalmi-gazdasági hátterű végzettek 

és társaik sorsának összehasonlításához). 
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 Az eredményesség mérése. Bármilyen jellegű (tehát szint, szakterület vagy 

programcélok alapján meghatározott) is legyen az adott program, fontos meghatározni, 

hogy az eredmények hogyan mérhetők az előre megállapított 

nemzeti/regionális/ágazati stratégiai célok viszonylatában, illetve hogyan vethetők 

össze más programok és szolgáltatók eredményeivel. A sikeresség mérőszámainak 

megállapítása elengedhetetlen a pályakövetéssel gyűjtött információk pontos 

értelmezéséhez. A mérőszámok például az alábbiak szerint állapíthatók meg: 

 a nemzeti hatóság megfogalmazhatja például azt az elvárást, hogy az adott 

programban végzettek 80%-a a felsőoktatásban vagy a felsőfokú szakképzésben 

folytassa a tanulmányait; 

 alapulhatnak a tágabb nemzeti/regionális stratégiai célok eléréséhez való 

hozzájáruláson, például a termelékenység növelésére, a munkanélküliség 

visszaszorítására vagy az egyenlőtlenségek csökkentésére gyakorolt hatáson; 

 meghatározhatók az egyes iparágak vagy régiók gazdasági terveinek 

megvalósulásához való hozzájárulás, például az új belépők számának növekedése, a 

készségek javulása, valamint a részleges vagy teljes szakemberhiány kezelése 

tekintetében. 

 Az elsődleges és a másodlagos célközönség. Fontos figyelembe venni, hogy 

várhatóan kik használják majd fel a pályakövetési intézkedéssel előállított adatokat, ez 

ugyanis befolyásolja, hogy mi az adatterjesztés legmegfelelőbb módja. Ennek kapcsán 

mindenképpen meg kell különböztetni az elsődleges és a másodlagos közönséget. Ha 

például a pályakövetés fő célja a pályaorientációs rendszerek erősítése, az elsődleges 

célközönség szakpolitikai döntéshozókból, pályaorientációs szolgáltatókból és 

szakemberekből, valamint a leendő tanulókból és az ő szüleikből/gondviselőikből áll. A 

másodlagos közönséget a pályakövetési intézkedés eredményeinek megismerésében 

érdekeltek alkotják, akik lehetnek munkáltatók, szolgáltatók és kutatók. A tervezés 

során érdemes mérlegelni, hogyan lehet az információk hozzáférhetősége és 

bemutatása (például az adatok összesítése, megjelenítése) szempontjából egyszerre 

több közönség igényeinek is megfelelni úgy, hogy közben az elsődleges közönség 

igényei élvezzenek elsőbbséget. 

A döntés-előkészítő tanulmányt a legfontosabb érdekcsoportokkal, így a szakpolitikai 

döntéshozókkal, a szolgáltatókkal, a tanulókkal, a munkáltatók képviselőivel, a 

szakszervezetekkel, a pályaorientációs tisztviselőkkel/szakemberekkel, a statisztikai 

hivatalokkal, a kutatókkal, az ágazati készségügyi szervekkel és a kereskedelmi 

kamarákkal folytatott egyeztetést követően kell elkészíteni. Így próbára tehető a 

pályakövetési intézkedés elvi alapja, és biztosítható, hogy az intézkedéssel kapcsolatos 

tervek tükrözzék a felhasználói igényeket. 

2.2 A lefedett végzetti kör meghatározása 

A lefedendő végzettekből álló lehetséges sokaságot is előre meg kell határozni. Ehhez 

mérlegelni kell, mely végzettekre/képzésből kimaradókra érdemes kiterjeszteni az 

intézkedést. Például: 

 Be kell-e vonni a képzést korán elhagyókat? Segíthet a szakpolitikai 

döntéshozóknak megismerni, milyen okokból hagyják abba bizonyos tanulók a 

programot, amelyben részt vesznek, és milyen beavatkozásokkal lehetne tenni a 

programban maradásért. 

 Be kell-e vonni azokat a végzetteket, akik a tanulmányaik befejezése óta 

elköltöztek? Segíthet teljes képet kialakítani az adott programról, különösen akkor, ha 

a végzettek nagy arányban költöznek el. Nehézséget is okozhat azonban ezeknek az 

információknak az összegyűjtése, mivel előfordulhat, hogy bizonyos elérhetőségek 

megváltoznak, illetve nem szerepelnek bizonyos nemzeti nyilvántartásokban. E csoport 
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eléréséhez ezért külön módszereket kell kialakítani, például az első kapcsolatfelvételre 

lehetőséget kínálhat a közösségi média. 

 Be kell-e vonni a külföldi, illetve az adott országban mobilitási programban 

részt vevő diákokat, hallgatókat? Az e tanulókról rögzített információk alapján 

megállapítható, milyen fejlesztésekre van szükség a külföldi tanulók, hallgatók 

hatékonyabb támogatásához. E csoport elérése nehézséget okozhat, ezért célzott 

módszert kell találni a naprakész elérhetőségi adatok gyűjtéséhez. 

Azt is figyelembe kell venni, mely oktatási és képzési programokkal kell foglalkozni, és 

mely szolgáltatókra érdemes kiterjeszteni a kutatást. Lehetőség szerint minél szélesebb 

kört kell meghatározni. 

2.3 A pályakövetési módszerek kiválasztása 

A nemzeti kontextustól és a pályakövetési intézkedés végrehajtására vonatkozó döntés-

előkészítő tanulmánytól egyaránt függ, milyen módszerek használhatók a 

pályakövetéshez. Különféle módszerek közül lehet választani, mindegyiknek megvannak 

az erősségei és a gyengeségei. Az alábbiakban sorra ismertetjük őket. 

2.3.1 Adminisztratív adatok összekapcsolása 

Az adminisztratív adatok összekapcsolásának keretében nyilvános forrásokból (jellemzően 

regionális és nemzeti társadalombiztosítási, adóügyi és oktatási adatbázisokból) származó 

adatok alapján állapítható meg, hogyan alakul a végzettek sorsa a program befejezése 

után. Ehhez általában az egyik adatkészlet adatait másik adatkészlettel, például 

végzetteket tartalmazó oktatási adatbázisból származó adatokkal kell összevetni és 

összekapcsolni a mindkét adatbázisban szereplő, egyedi személyi azonosító (például 

társadalombiztosítási azonosító jel vagy egyedi tanulói szám) felhasználásával. 

Az adminisztratív adatok összekapcsolásának erősségeit és korlátait az alábbiakban 

ismertetjük: 

 

Erősségek Korlátok 

• Az adminisztratív adatok összekapcsolásának 

erőssége, hogy szinte minden végzettről 
információkhoz lehet jutni. A legtöbb 
országban minden végzettről gyűjtenek 
adóügyi, társadalombiztosítási és tanulói 
adatokat. Mindössze azok képeznek kivételt, 
akik külföldre költöztek. Következésképpen 
megbízható adatokhoz lehet jutni, és jelentős 
lehetőségek nyílnak az eredmények bontására 
a szolgáltatók, a képzések vagy a végzettek 
különböző kategóriái szerint. 

• Ez a módszer emellett megkönnyíti a végzettek 

rendszeresebb követését, valamint a végzettek 
karrier-, és javadalmazási profiljának 
longitudinális és dinamikus elemzését. 

• További erőssége a módszernek, hogy 

önbevallásból származó információk helyett 
tárgyilagos adatokat gyűjt. Az országok 
tapasztalatai azt mutatják, hogy egyes 
végzettek hajlamosak eltúlozni a keresetüket a 
felmérésekben. Emellett a telefonos interjúk 
során a kérdező félreértelmezheti, a válaszadó 
pedig félreértheti a válaszok egy részét. 

• Az adminisztratív adatok összekapcsolásának egyik 
korlátja, hogy nem szolgál kvalitatív információkkal a 
kurzus/képzés színvonaláról és aktualitásáról. Például 

nem rögzít tényeket arra vonatkozóan, hogy az 
elvégzett program mennyire jól készítette fel a 
végzetteket a munkájukra, és hogyan vélekednek az 
általuk folytatott tanulás minőségéről. 

• Szintén problémát jelent, hogy az adminisztratív adatok 
összekapcsolásához rendszerint több 
minisztériumtól/hatóságtól kell adatokat beszerezni. 
Ennek jogi és technikai vonzatai lehetnek. Az 
adatvédelmi szabályok betartása érdekében a 
minisztériumoknak gyakran adatmegosztási szerződést 
kell kötniük, amelyben rögzítik az adatok elemzésének 
és felhasználásának megengedett módjait, valamint az 
összevetés eredményeképpen kapott mikroadatokhoz 
hozzáférni jogosultak körét. Emellett adatbiztonsági 
kérdések is felmerülnek, mivel a kombinált 
adatkészletek különleges – többek között a 
fogyatékosságra, az etnikai származásra vagy a családi 
állapotra vonatkozó – adatokat, valamint olyan 
információkat tartalmazhatnak, amelyeket az érintettek 
nem kívánnak megosztani (például fizetési vagy 
adófizetési adatok). Egyes országokban jogszabály-
módosításra lehet szükség, hogy lehetővé váljon a 
pályakövetési célú adatmegosztás. 
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2.3.2 Felmérés 

Strukturált felmérés esetén a végzetteknek egységes kérdéssorra kell válaszolniuk. 

Felmérés végezhető az interneten, telefonon vagy papír-alapon. A felmérés erősségeit és 

korlátait az alábbiakban ismertetjük: 

 

Erősségek Korlátok 

• A módszer erőssége, hogy felmérés útján 

információk gyűjthetők a végzettek véleményéről 
és meglátásairól, amely valósághűbb képet nyújt 
a képzés színvonaláról. Ezzel a technikával a 
végzettek további terveiről is információhoz lehet 
jutni. Például felmérés végezhető valamely 
tanulmányi program befejezésekor, majd 
utánkövetési felmérés készíthető annak kiderítése 
céljából, hogy változtak-e a végzettek meglátásai 
és tervei, illetve mivel foglalkoznak a 
tanulmányaik befejezése után, például 
továbbtanulnak-e, vagy részt vesznek-e önkéntes 
vagy közösségi csoportok munkájában. 

• Emellett a felmérés viszonylag egyszerűen 

elvégezhető, mivel egyetlen adatforrásra van 
szükség (oktatási adatbázis), lebonyolításához 
pedig különféle módszerek állnak rendelkezésre. 

• A felmérés egyik korlátja, hogy statisztikailag 
megbízható adatok kinyeréséhez és a 
megállapítások meghatározott alcsoportok szerinti 
bontásához magas válaszadási arányra van 
szükség. Ennek megvalósítása költséges lehet, és 
a további bontási szintek miatt is jelentősen 
növekedhetnek a költségek. 

• Ha cenzussal vagy önkényes mintavétellel készül 
a felmérés, annak a kockázata is fennáll, hogy a 
felmérésben való részvételre szóló felkérésre 
válaszolók esetleg eltérő jellemzőkkel 
rendelkeznek, mint azok, akik nem kívánnak részt 
venni a felmérésben. Ez akár a gyűjtött adatok 
megbízhatóságát is befolyásolhatja. 

2.3.3 Az adminisztratív adatok összekapcsolása és a felmérés 

kombinálása 

Ennek a módszernek a lényege, hogy az  adminisztratív adatok összekapcsolásának 

eredményeképpen az egyes végzettekről nyert adatok közös személyi azonosító alapján 

kombinálhatók a felmérésben gyűjtött adatokkal. Az adminisztratív adatok felméréssel való 

kombinálásának erősségeit és korlátait az alábbiakban ismertetjük: 

 

Erősségek Korlátok 

• Ezzel a módszerrel egyrészt rendszerszintű adatok 

gyűjthetők a tanulási-, foglalkoztatási-, és egyéb 
eredményekről, másrészt kvalitatív információk 
nyerhetők a tanulók meglátásairól az általuk 
teljesített programmal kapcsolatosan. Így tehát a 
lehető legrészletesebb információkhoz lehet jutni 
a tanulók sorsáról. 

• Emellett az adatok megbízhatóak, mivel a 

hatósági adatbázisok általában szinte minden 
végzettről tartalmaznak információkat. 

• E módszer fő korlátja a költségessége, mivel 
felmérést és hatósági adatokkal való összevetést 
is szükségessé tesz. Ugyanakkor rövid felmérés is 
elegendő lehet, mivel nem kell összegyűjteni a 
hatósági adatbázisokban szereplő információkat, 
például a társadalmi-gazdasági háttérre, a 
szociobiográfiai adatokra, a tanulmányi 

eredményekre, a foglalkoztatásra vagy a fizetésre 
vonatkozóan. 

2.3.4 Longitudinális vagy egyszeri adatgyűjtés választása 

Lehetőség szerint longitudinális adatokat kell gyűjteni, mivel kimutatható belőlük, hogyan 

változhat a foglalkozási viszony, a kereset vagy más pályakövetési adat különböző 

időpontokban azután, hogy a végzettek befejezték a programot. Ez alapján információkhoz 

lehet jutni a végzettek elhelyezkedés utáni szakmai előremeneteléről, és arról, hogy meg 

tudják-e tartani a munkahelyüket. A pályakövetésről szóló ajánlásában a Tanács azt 

javasolja, hogy az országok a végzettek összes kohorszára vonatkozóan gyűjtsenek 

longitudinális adatokat. 

Adminisztratív adatok használata esetén egyszerűen elvégezhető a longitudinális elemzés. 

Az adatmegosztási szerződés létrejötte után viszonylag könnyen megismételhető az 



  Útmutató a pályakövetéshez: Hogyan csináljuk jól? 

 

16  2020. február 

adatok összevetése különböző időpontokban, mivel az ehhez szükséges adatokat már más 

célból összegyűjtötték. Mindössze akkor merülhet fel probléma, ha a hatósági adatkészlet 

mezői vagy szerkezete megváltozik. 

Felmérés esetén további erőforrásokra van szükség a longitudinális adatok gyűjtéséhez, 

hogy utánkövetési felméréseket lehessen végezni a végzettek ugyanazon csoportjával. 

Longitudinális felmérés elvégzéséhez nagyszámú végzettnek kell válaszolnia az első 

felmérés keretében, mivel az országok tapasztalatai azt mutatják, hogy a későbbi 

felméréseknél minden esetben csökken a válaszadási arány. Nem lenne meglepő, ha arra 

a felmérésre, amelyre közvetlenül a tanulmányok befejezése után a végzettek 60%-a 

válaszolt, e végzettek mindössze 70%-ától (vagyis az eredeti sokaság 42%-ától) érkezne 

újra válasz az egy évvel későbbi utánkövetési interjú keretében, és kevesebb, mint 50%-

ától (vagyis az eredeti sokaság 30%-ától) öt évvel később. Tehát a legtöbb – sőt, akár az 

összes – végzettet meg kell keresni az első felmérés alkalmával. 

2.4 A pályakövetési adatok gyűjtésével kapcsolatos feladatok 
kiosztása 

2.4.1 Felmérés 

A felmérést elvégezhetik központilag a minisztériumok vagy azok szervei, vagy ennek 

lebonyolításával megbízhatók szolgáltatók. Feltérképező tanulmányunkban 

megállapítottuk, hogy a legtöbb ország az előbbi módon járt el, tehát statisztikai hivatalok, 

finanszírozási és minőségbiztosítási szervek, valamint minisztériumok együttesen 

irányították és végezték el a felmérést. 

Néhány országban szolgáltatókat bíztak meg a pályakövetési felmérés lebonyolításával. 

Ebben az esetben a szolgáltatóknak egységes kérdőívet és annak kiadására vonatkozóan 

részletes utasításokat kell kapniuk, hogy az általuk gyűjtött adatok biztosan 

összehasonlíthatók legyenek. A szolgáltatók lehetőséget kaphatnak kiegészítő információk 

gyűjtésére. 

A központosított, minisztériumi irányítású módszer erőssége a hatékonyság. A kutatásra 

csak egyszer kell megbízást adni. A kutatás szolgáltatóktól való megrendelése esetén 

viszont magasabb válaszadási arány érhető el, mivel előfordulhat, hogy a végzettek 

nagyobb valószínűséggel válaszolnak a szolgáltató által lebonyolított felmérésre, mint a 

minisztérium vagy egyéb közigazgatási szerv által végzett felmérésre. 

A pályakövetési felmérések szolgáltatókkal való elkészíttetésének gyengesége, hogy 

szolgáltatónként jelentősen eltérőek lehetnek a válaszadási arányok. Ez befolyásolhatja, 

mennyire eredményesen lehet összehasonlítani a szolgáltatók szintjén született 

megállapításokat, és általában véve mennyire lesz megbízható a kutatás. Különösen az 

okozhat nehézséget, ha az országok sok szolgáltatót bíznak meg. 

2.4.2 Adminisztratív adatok 

Az adminisztratív adatok felhasználása kezdetben komolyabb előkészítést igényelhet, 

mivel ezeket az adatokat különböző minisztériumok gyűjthetik, amelyeknél korlátozások 

vonatkozhatnak az adatmegosztásra. Az Európai Szociális Alaphoz kapcsolódó 

kontrafaktuális hatásértékelések elvégzésére irányuló kísérleti projektekről szóló 

összefoglaló jelentésben5 megállapítást nyert, hogy erre az adminisztratív adatok 

összekapcsolásáért és kiadásáért felelős nemzeti központ létrehozása jelentheti a 

                                           
5 Leandro Elia, Giulia Santangelo, Sylke V. Schnepf (2015). Synthesis report on the ‘Pilot projects to 

carry out ESF related counterfactual impact evaluations’ (Az Európai Szociális Alaphoz kapcsolódó 
kontrafaktuális hatásértékelések elvégzésére irányuló kísérleti projektekről szóló összefoglaló 
jelentés). 
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megoldást. Más országok az összes kormányzati adatforráshoz hozzáférő szervezetekre 

(például nemzeti statisztikai hivatalokra) bízták az adminisztratív adatokon alapuló 

pályakövetést. 

Az adminisztratív adatok eredményes felhasználásához hosszú távú együttműködésre van 

szükség az adattulajdonosok között, hogy az adatok gyűjtése és megosztása következetes 

legyen. Ezért tanácsos többéves protokollokat meghatározni az adatmegosztásra 

vonatkozóan és a pályakövetési adatok összevetéséhez szükséges adatmezők 

következetessége érdekében. 

Az adminisztratív adatokat használó országok közül sokan megosztják a feladatköröket a 

különböző adatkészletek egyesítésével foglalkozó technikai csoportok és az adatokat 

elemző és felhasználó szakpolitikai csoportok között. 

Ezzel a módszerrel csak egyszer kell összekapcsolni az adatokat, az eredmények viszont 

többször is felhasználhatók. Emellett a szakpolitikai csoportoknak lehetősége nyílik igény 

szerint elemezni az adatokat. 

Az adminisztratív adatok és a felmérések esetében is sok ország találta hasznosnak, hogy 

jogszabályban, illetve szakpolitikai stratégiában határozza meg az érdekeltek 

pályakövetéssel kapcsolatos feladatait. Így biztosítható, hogy minden partner tisztában 

legyen a kötelezettségeivel, és kellő figyelmet fordítson a pályakövetésre. 
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3 Kialakítás 

Ez a rész áttekinti a pályakövetési intézkedések kialakítása során mérlegelendő 

szempontokat. 

3.1 A kohorszadatok gyűjtésének időszakossága 

A különböző kohorszok és pályakövetési intézkedések közötti összehasonlítás 

megkönnyítése érdekében fontos, hogy egységes ütemterv vonatkozzon a pályakövetési 

adatok gyűjtésére. A végzettek első megkeresését úgy kell időzíteni, hogy az kellően közel 

legyen a tanulmányaik befejezéséhez, hogy részletes visszajelzést adhassanak a tanulási 

tapasztalataikról, ugyanakkor kellően hosszú idő álljon a rendelkezésükre érdemi 

eredmény (a végzést követő tanulási vagy foglalkoztatási helyzet) eléréséhez. 

A tanulási program befejezésekor készített felméréssel eredményesen felvehetők a 

végzettek első meglátásai az általuk elvégzett képzés színvonaláról és további terveikről, 

de később újabb felmérést kell készíteni velük a sorsuknak és az eredményeiknek, valamint 

az általuk elvégzett képzés színvonalával és értékével kapcsolatos meglátásaik időbeli 

változásának követése érdekében. 

Az európai országokban a pályakövetés többnyire három-tizenkét hónappal azután 

indul, hogy a végzettek befejezik a programot. Az Eurograduate felmérés 

megvalósíthatóságának vizsgálata céljából végzett kutatás6 azt is feltárta, hogy az első 

felmérés jellemzően a tanulmányok befejezése utáni 12 hónapon belül zajlik. 

A tanulmányok befejezését követő ötéves időszakon belül különböző időpontokban kell 

longitudinális adatokat gyűjteni. Azt követően a foglalkoztatás és a fizetés tekintetében 

vagy más szempontok szerint elért eredményeket már valószínűleg a végzettek tanulási 

tapasztalatain kívüli tényezők is befolyásolják. Az európai országok a legtöbb longitudinális 

pályakövetési intézkedés esetében utánkövetési felmérést végeznek nagyjából három és 

öt évvel a tanulmányok befejezése után.7 

Emellett arra is lehetőség kínálkozik, hogy a longitudinális adatok gyűjtését más nemzeti 

vagy európai adatgyűjtési időtávokhoz igazítsák. Például a jövedelmekre és 

életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztika (EU-SILC) négyéves időszakra 

vonatkozóan gyűjt longitudinális adatokat. 

3.2 Meghatározott felhasználási célokra gyűjtendő adatok 

A pályakövetési intézkedésekkel információk gyűjthetők a tanulók sorsáról és az általuk 

elvégzett oktatási és képzési programok színvonaláról. A legtöbb ilyen intézkedéssel a 

végzettek és a programok jellemzőiről is információkhoz lehet jutni, amelyek alapján az 

eredmények meghatározott csoportok szerint bonthatók. Az adatgyűjtés általában az 

alábbi témakörökre terjed ki: 

 életrajzi adatok és a szociális és gazdasági helyzetre vonatkozó információk, ideértve a 

lakóhelyet; 

 a programra, a tanulmányi területre, a tanulási módra, a tanulmányi szintre, a 

szolgáltatóra stb. vonatkozó információk; 

 foglalkoztatási viszony (teljes/részmunkaidős, határozatlan/határozott idejű, nulla órás 

stb.); 

                                           
6 Eurograduate konzorcium, 2015. Testing the Feasibility of a European Graduate Study (Az európai 

pályakövetési vizsgálat megvalósíthatóságának vizsgálata). 
7 Európai Bizottság, 2015., Mapping Graduate tracking measures in the EU/EEA (Pályakövetési 
intézkedések feltérképezése az EU/EGT területén). 
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 további tanulás és képzés; 

 társadalmi és polgári tevékenységekben való részvétel; 

 a képzéssel és a foglalkoztatással való elégedettség; 

 a készségek munkahelyi relevanciája/hasznosítása. 

Az e témakörökkel kapcsolatos információk gyűjtéséhez használható adatmezőket az 

alábbi 3.1. táblázat tartalmazza. 

3.1. táblázat – A pályakövetési intézkedésekhez használható adatmezők 

Mező Cél/előnyök Mező Cél/előnyök 

Életrajzi adatok és a szociális és gazdasági helyzetre vonatkozó információk 

Életkor 
Az idősebb és a fiatalabb 

végzettek közötti 
különbségek vizsgálata 

Lakóhely 

Annak feltárása, hogy van-e különbség az 
eredményekben az egyes területek és 

területtípusok (város/vidék) között, valamint 
a végzettek földrajzi mobilitásának 

megfigyelése 

Fogyatékosság 

Annak vizsgálata, hogy a 
felsőoktatás és a szakképzés 

mennyire eredményesen 
tudja kielégíteni a 

fogyatékossággal élő tanulók, 
hallgatók, képzésben részt 

vevők igényeit 

Szülői jövedelem A társadalmi mobilitás vizsgálata 

Etnikai származás/ 
anyanyelv 

A meghatározott etnikai 
csoportokat vagy migránsokat 

célzó támogatás 
eredményességének 

felmérése 

A szülők iskolai 
végzettsége 

A társadalmi mobilitás vizsgálata 

Nem 

Annak vizsgálata, hogy 
vannak-e különbségek a 

férfiak és a nők eredményei8 
között 

Családi állapot 
Annak vizsgálata, hogy a családi állapot 
befolyásolja-e a végzettek eredményeit 

Képzésre vonatkozó információk 

A program címe 
A hatás képzés/program 

szerinti bontása (ha a 
mintaméret lehetővé teszi) 

Tanulmányi 
terület 

A különböző területeken indított programok 
eredményességének összehasonlítása 

Programszintek 
(EKKR és 

ISCED/ISCED-F-13) 

A végzettek sorsában 
mutatkozó különbségek 

feltárása szintenként 

A képesítés vagy 
a program jellege 

(a kategóriák 
gyakran az adott 

országra 
jellemzők) 

A megállapítások bontása a program jellege 
szerint (például iskolai alapú szakképzés, 

munkaalapú szakképzés, programok) 

Oktatási vagy 
képzési szolgáltató 

A megállapítások bontása 
szolgáltatói szinten 

Szolgáltatótípus 

A végzettek véleményének és 
eredményeinek különböző 

szolgáltatótípusok közötti összehasonlítása 
a szakpolitikai és finanszírozási döntések 

információkkal történő támogatása céljából 

                                           
8 A végzettek eredményein itt és a következőkben a végzést követően elért tanulási vagy 
foglalkoztatási helyzetet, állapotot kell érteni. 
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Mező Cél/előnyök Mező Cél/előnyök 

A program 
időtartama 

A bizonyos programokban foglalt 
tanórák és a későbbi 

eredmények közötti kapcsolat 
vizsgálata 

Finanszírozási 
forrás(ok) 

A megállapítások finanszírozási modell 
(például társadalmi partner általi vagy állami 

finanszírozás, vagy az Európai Szociális 
Alap társfinanszíro-zása) szerinti bontása. A 
pénzbeli ellátásra, az ösztöndíjakra vagy a 

diákhitelre vonatkozó adatok alapján 
összehasonlítható a különböző támogatási 

módszerek vagy szociális intézkedések 
költséghatékonysága az oktatás terén 

Külföldi 
tanulmányok 

Tájékozódás arról, hogy a 
tanulók, hallgatók éltek-e a 

kredit- vagy oklevélszerzési célú 
mobilitás lehetőségével 

  

Foglalkoztatási helyzet 

Teljes vagy 
részmunkaidő-

ben 
foglalkoztatott, 
munkanélküli 

vagy 
önfoglalkoztató 

A foglalkoztatás felé továbblépők 
arányának mérése 

A munkáltató 
NACE-kódja 

Annak megállapítása, mely ágazatok 
foglalkoztatnak nagyobb, illetve kisebb 

arányban végzetteket, valamint a vertikális 
inkongruencia mérése (adott esetben) 

Határozott vagy 
határozatlan 

idejű szerződés 

A munka állandóságának 
vizsgálata 

Fizetési szint 
A meghatározott képzéseket teljesítő 
végzettek pénzügyi eredményeinek 

vizsgálata 

A 
munkaviszony/

munka-
nélküliség 
időtartama 

A tartósan munkanélküliek 
arányának és a végzettek 

továbbfoglalkoztatottságának 
megismerése (többnyire 

longitudinális adatok gyűjtése 
céljából) 

Foglalkozás 
A foglalkoztatásban való előrehaladás 

vizsgálata (többnyire longitudinális adatok 
gyűjtése céljából) 

Az 
álláskeresésre 

fordított idő 

Az elhelyezkedés nehézségének 
megismerése és a végzettek 

számára az elhelyezkedéshez 
szükséges idő megállapítása 

Az állásszerzés 
módja 

Annak feltárása, hogy az álláshoz jutás 
mely csatornái bizonyulnak különösen 

eredményesnek a végzettek meghatározott 
kategóriái esetében (például állami 
foglalkoztatási szolgálatok, magán-

munkaközvetítő ügynökségek, ajánlás, 
álláshirdetés vagy munkaalapú tanulás) 

A 
munkavégzés 

helye 

Annak vizsgálata, hogy a 
végzettek milyen mértékben 

ingáznak, és vannak-e regionális 
eltérések a foglalkoztatási 

eredmények között 

Az állással való 
elégedettség 

Annak feltárása, hogy mennyire megfelelő a 
munka a végzettek számára, és mekkora 

valószínűséggel tartják meg a 
munkahelyüket 

További tanulási és képzési utak 

Oktatásban és 
képzésben való 

részvétel 

Annak vizsgálata, hogy a 
végzettek részt vesznek-e egész 

életen át tartó tanulásban 
(különösen a longitudinális 

adatok gyűjtése szempontjából 
hasznos) 

Az oktatási vagy 
képzési program 

jellege (a 
kategóriák gyakran 
az adott országra 

jellemzők) 

Annak megismerése, hogy a végzettek 
milyen további képesítéseket szereznek, 

illetve képzésben vesznek részt 
meghatározott ágazatokban 
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Mező Cél/előnyök Mező Cél/előnyök 

Az oktatási 
vagy képzési 

program szintje 

A vertikális oktatási és képzési 
előmenetel vizsgálata 

Tanulmányi terület 
A továbbképzettek vagy átképzettek 

hányada 

A beiratkozás 
oka 

Annak vizsgálata, hogy az 
ágazaton belüli előrejutás vagy 

másik ágazatba való átlépés-e a 
képzés célja 

A korábbi tanulmányok 
hiányosságainak orvoslása miatt 

szükséges-e 

A szolgáltató 
azonosító száma 

A felsőoktatási vagy szakképzési 
szolgáltatókhoz való továbblépés 

mértékének vizsgálata 

A képzés minősége és relevanciája a munkahely szempontjából 

A programmal 
való 

elégedettség 

Annak megállapítása, hogy az 
oktatás mennyire felelt meg a 

végzettek elvárásainak 

A képzés/kurzus 
tartalmának 

relevanciája a 
végzett munka 
szempontjából 

Annak vizsgálata, hogy a végzettek 
mekkora hányada tartja relevánsnak az 
általa elvégzett képzést az állással és a 

karrierrel kapcsolatos igényei 
szempontjából 

A tanárok, 
oktatók által 

képviselt 
szakmai 

színvonal és az 
oktatási 

módszerek 
minősége 

A végzettek tanáraikkal, 
oktatóikkal és/vagy a tanítási-
tanulási módszerekkel való 

elégedettségének vizsgálata 

A végzettek a 
következő 5–10 

évben is az adott 
ágazatban 

terveznek-e 
dolgozni 

A végzettek elégedettsége az adott 
ágazatban való munkavégzéssel és az 
aktuális ágazatukban maradók aránya 

A végzettek 
által teljesített 

képzés 
tartalmának 
illeszkedése 

aktuális 
foglalkozásuk-

hoz 

A tanulmányaik/képzésük során 
tanultakat alkalmazó és 

készségeiket a munkaerőpiacon 
hasznosító végzettek arányának 

vizsgálata 

A képesítések 
elismertsége a 

munkaerőpiacon 

A végzettek azon hányada, akik úgy 
gondolják, hogy képesítésük a munkáltatók 

szerint jó tárgyi tudást biztosít a 
pályakezdéshez 

A 
foglalkoztatha-
tóság képzés 
utáni javulása 

A végzettek 
foglalkoztathatóságában az 

oktatási vagy képzési program 
hatására beálló javulás mértéke 

  

Forrás: ICF-kutatás 

 

3.3 Az adatvédelmi szabályok betartása az adatgyűjtés és 

adatterjesztés során 

A pályakövetési intézkedések keretében végzett adatgyűjtés, adatelemzés, és 

adatterjesztés során feltétlenül ügyelni kell arra, hogy a személyes adatok kezeléséről és 

szabad áramlásáról szóló általános adatvédelmi rendelet rendelkezései teljesüljenek. Az 

általános adatvédelmi rendelet legfontosabb alapelvei a következők: 

 jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság az adatok gyűjtésének és 

felhasználásának okait illetően; 

 célhoz kötöttség: az adatkezelés célját kezdettől fogva egyértelműen meg kell adni; 
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 adattakarékosság: annak biztosítása, hogy a kezelt személyes adatok megfelelőek és 

relevánsak legyenek, továbbá a szükségesre korlátozódjanak; 

 pontosság: észszerű intézkedések megtétele az adatok helytállóságának biztosítása 

érdekében; 

 korlátozott tárolhatóság: az adatok legfeljebb a szükséges ideig tárolhatók; 

 megfelelő biztonsági intézkedések meghozatala az adatok védelme érdekében; 

 elszámoltathatóság: felelősségvállalás a személyes adatok kezeléséért és gyűjtéséért.9 

Megfelelő jogi tanácsadást kell igénybe venni annak biztosítása érdekében, hogy a 

pályakövetési intézkedéshez kapcsolódó adatgyűjtés és adatkezelés összhangban legyen 

az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseivel és a nemzeti adatvédelmi szabályokkal. 

A jogi tanácsadás keretében különösen arról kell meggyőződni, hogy eredményes eljárások 

állnak-e rendelkezésre az adatok gyűjtéséhez és kezeléséhez való hozzájárulás 

beszerzéséhez, és az adatok tárolása és továbbítása biztonságos-e. 

                                           
9 Az általános adatvédelmi rendelet hivatalos jogi szövege. Forrás: https://gdpr-info.eu/ 

https://gdpr-info.eu/
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4 Végrehajtás 

Ez a rész a pályakövetési intézkedés végrehajtásához vagy továbbfejlesztéséhez szükséges 

lépéseket határozza meg. Külön iránymutatások vonatkoznak a felmérések használatára, 

az adminisztratív adatkészletek összekapcsolására és ezek kombinációjának az 

alkalmazására. 

4.1 Felmérések használata 

4.1.1 A legmegfelelőbb adatgyűjtési mód(ok) kiválasztása 

A felmérés tartalmának meghatározása után mérlegelni kell, mely adatgyűjtési módszert 

érdemes választani. Különféle módszerek állnak rendelkezésre, amelyek alkalmazhatók 

külön-külön vagy együtt: 

 Online/webes/e-felmérés/mobilalkalmazás: jelenleg ez a kvantitatív 

pályakövetési felmérések elvégzésére leggyakrabban alkalmazott módszer az EU-ban 

és az EGT-ben. 

 Erősségei: alacsony költségű, rugalmasan kialakítható (könnyen aktualizálható vagy 

módosítható); a végzettek számára kényelmes, mivel a nekik megfelelő időpontban 

válaszolhatnak; valós idejű hozzáférés az adatokhoz; lehetővé teszi az adatok 

bevitelének, kezelésének, elemzésének és jelentésének automatizálását, valamint a 

gyorsabb adatgyűjtést. 

 Gyengeségek: e-mail-címekre és azok pontosságára hagyatkozik; korlátozhatja a 

válaszadást (előfordulhat, hogy bizonyos, távoli területeken élő válaszadók nem 

rendelkeznek megfelelő internet-hozzáféréssel); a képzett kérdező/segélyvonal 

hiányában nincs lehetőség tisztázásra vagy rákérdezésre, így előfordulhat, hogy az 

adatok kevésbé lesznek megbízhatóak; a terjesztési csatornák helytelen 

megválasztása miatt torzulhatnak az adatok vagy alacsony lehet a részvételi arány; 

kevésbé alkalmas hosszabb felmérésekre, mivel egyes válaszadók figyelme 

valószínűleg nem köthető le 8–10 percnél tovább. 

 Telefonos interjúfelvétel: szintén gyakori felmérési módszer az EU-ban és az EGT-

ben, különösen célirányos mintavétel és elért mintaméretre vonatkozó cél esetén. 

 Erősségei: a képzett kérdezők növelhetik a válaszadási arányt azzal, hogy bátorítják 

a válaszadókat a felmérésben való részvételre; kifejtendő kérdésekkel bőségesebb 

adatokhoz lehet jutni; a képzett kérdezőknek köszönhetően jobb lehet az 

adatminőség; nagyobb a mozgástér meghatározott típusú minták megcélzására. 

 Gyengeségek: költségesebb az online felmérésnél; kevésbé alkalmas sok 

válaszkategóriával rendelkező, összetett kérdések használatára; pontos 

mobiltelefonszámok rendelkezésre állására hagyatkozik; valószínűleg kevésbé 

kényelmes a végzettek számára, mivel a hívásokra feltehetőleg munkaidőben kerül 

sor. 

 Postai, papíralapú felmérés: ez a módszer kevésbé gyakori az EU-ban és az EGT-

ben. 

 Erősségei: viszonylag kényelmes a végzetteknek; minden csoport elérhető vele (az 

internet-hozzáféréssel/telefonnal nem rendelkező végzettek is); és sok esetben 

gyorsan elvégezhető. 

 Gyengeségek: jellemzően több időt igényel a lebonyolítása; nagyobb a veszélye 

annak, hogy a kérdőíveket hiányosan vagy helytelenül töltik ki; kevésbé alkalmas 

kifejtendő kérdések megválaszolására; nagyobb adminisztrációs költséggel jár a 

papíralapú kérdőívek terjesztése/begyűjtése; pontos címekre és az eredmények 

elemzés céljából történő bevitelére hagyatkozik. 
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Egyes országok mindhárom módszert alkalmazó pályakövetési intézkedéseket hajtottak 

végre. A postai és online felméréssel nagyszámú résztvevőt keresnek meg alacsony 

egységköltség mellett. Ezt telefonos felméréssel egészítik ki mindazoknak a megkeresése 

érdekében, akik nem válaszoltak, vagy elérhetőségeik nem naprakészek. A kvalitatív 

módszerek, például a végzettek nagyon kis méretű mintájával végzett interjúk vagy 

fókuszcsoportos kutatások a felmérési adatok kiegészítéseként, bizonyos eredmények 

alaposabb megértése érdekében használhatók. 

4.1.2 A sokaságra nézve reprezentatív adatok gyűjtésére szolgáló 
módszer meghatározása 

A pályakövetési felmérések keretében kérhetők válaszok az adott országban lévő 

végzettek teljes sokaságától vagy az e sokaságból vett mintától (amelynek alapján 

következtetéseket lehet levonni a tágabb célsokaságról). A felmérésnek mindenképpen e 

módszerek egyikével kapott mintával kell rendelkeznie, amely elegendő adatot biztosít a 

tervezés során meghatározott analitikai követelmények teljesüléséhez. 

 Cenzus esetén az adott évben végzettek teljes sokaságától várnak válaszokat a 

felmérésre. Jelenleg ez a pályakövetési felmérési intézkedések végrehajtására 

leggyakrabban alkalmazott módszer az EU-ban és az EGT-ben. A cenzusnál elméletileg 

nincs mintavétel miatti változékonyság a becslésekben. Ez a módszer azonban 

költséges, és megfelelő válaszadási arány hiányában az eredmények jelentősen 

torzulhatnak a „nemválaszolás” miatt, ha bizonyos jellemzőkkel rendelkező végzettek 

válaszadási aránya alacsonyabb. Ez esetben a válaszok súlyozhatók. 

 Mintavétel esetén a teljes sokaságból vett minta tagjaitól várnak válaszokat a 

felmérésre. A mintavételi technikák két fő kategóriába sorolhatók: 

 nem valószínűségi mintavétel, amelynél nincs a sokaság minden tagjának egyenlő 

esélye arra, hogy bekerüljön a mintába. Ez az önkényes és a célirányos mintavételre 

jellemző. Ezek a technikák ugyan gyakran olcsóbb és gyorsabb megoldást kínálnak, 

de a szelekciós torzítás miatt jellemzően kevésbé megbízható és használható 

adatokat eredményeznek a teljes célsokaságra vonatkozó következtetések levonása 

szempontjából, mivel a sokaság bizonyos csoportjai alulreprezentáltak lesznek. Ezért 

általában véve kevésbé alkalmasak a nemzeti pályakövetési intézkedések 

végrehajtásához; 

 valószínűségi mintavétel, amelynél véletlenszerűségi mechanizmussal (például 

szisztematikus, véletlenszerű, rétegzett vagy csoportos mintavétellel) állítják össze 

a mintát. Helyes alkalmazása esetén ez a mintavételi technika szelekciós torzítástól 

mentes, és alkalmasabb arra, hogy nemzeti pályakövetési intézkedések útján 

megbízható adatokat gyűjtsenek vele. 

A minta kiválasztása előtt fontos, hogy rendelkezésre álljanak olyan adatok, amelyek 

alapján a végzettek jól meghatározott sokasága hozható létre. Ez a mintavételi 

kritériumoktól függően eltérő lesz, de valószínűleg szükség lesz hozzá a tanulmányok 

befejezésének évére, a tanulmányi szintre és területre, valamint a szolgáltató típusára. Azt 

is befolyásolja majd, hogy milyen jellemzőkre lesz majd szükség az összehasonlítási vagy 

kontrollcsoportról. 

4.1.3 A végzettek elérhetőségét tartalmazó központi adatbázis készítése 

Az egyes szakképzési vagy felsőoktatási szolgáltatóknál a tanulók/hallgatók/képzésben 

részt vevők nyilvántartásért vagy az alumni kapcsolatokért felelős munkatársak általában 

már rendelkeznek a tanulók és a végzettek elérhetőségeit tartalmazó nyilvántartással is. 

A megfelelő adatvédelmi előírások teljesítését követően ezeket az adatokat meg kell 

osztani a nemzeti pályakövetési intézkedés végrehajtására kijelölt szervezettel, amely 

egységesített formátumban rendszerezi őket. Ennek az adatbázisnak tartalmaznia kell 
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mindazokat az információkat, amelyekre a felmérés lebonyolítása és – adott esetben – 

minta létrehozása céljából a végzettek megkereséséhez szükség van. Ebbe a körbe tartozik 

a végzettek neve és elérhetőségei, továbbá a tanulmányok befejezésének évére, a 

tanulmányi szintre és területre, valamint a szolgáltató típusára vonatkozó adatok. 

Az adatbázis minősége idővel romolhat, ahogy a végzettek elérhetőségei változnak, így a 

tanulmányok befejezése utáni későbbi időpontban végrehajtott pályakövetési vizsgálatok 

vagy longitudinális vizsgálatok esetében foglalkozni kell az adatbázis karbantartásával, 

hogy az elérhetőségek naprakészek legyenek. Könnyebb úgy naprakészen tartani az 

adatbázist, ha a nemzeti felmérést lebonyolító központi szervezet egyedi tanulói 

azonosítószámokat tud társítani a szakképzési és felsőoktatási szolgáltatók által biztosított 

legújabb nyilvántartáshoz. Így megtalálhatók azok a végzettek, akik frissítették 

elérhetőségeiket valamely szolgáltatónál, hogy továbbra is megkapják a volt diákoknak 

szóló közleményeket, vagy új tanulmányokba kezdtek másik szolgáltatónál, és új 

elérhetőségeket adtak meg neki. Emellett az adatok pontosságáról is meg lehet győződni. 

4.1.4 A kiküldendő anyagok összeállítása és weboldal indítása 

Egyes országok tapasztalatai azt mutatják, hogy a felmérésben részt vevők közvetlen 

e-mailes/írásbeli megkeresése mellett szórólappal is eredményesen átadhatók a 

felméréssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók. A szórólapon az alábbi információk 

tüntethetők fel: 

 a felmérés háttere és céljai, 

 a felmérés lebonyolításának módja és ideje, 

 a felmérésből származó adatok felhasználója és a felhasználás módja, 

 mire számíthatnak a végzettek, és miért érdemes válaszolniuk a felmérésre, 

 az eredmények közzétételének időpontja (amennyiben közzéteszik őket), és 

 a felmérést végző csapat elérhetőségei. 

Egyes országokban szórólapokat küldtek a végzetteknek, a tanulmányokat folytatóknak, 

valamint az oktatási és képzési szolgáltatók munkatársainak a felmérés népszerűsítése és 

a részvétel növelése érdekében. 

Néhány országban weboldalt vagy webhelyet is létrehoztak a felmérés számára. Itt 

elérhetők a felméréssel kapcsolatos tudnivalók, a végzettek pedig beküldhetik a 

felméréssel kapcsolatos kérdéseiket. A weboldal általában az alábbi információkat 

tartalmazza: 

 a pályakövetési intézkedés háttere és céljai, 

 a felmérés lebonyolításának módja és ideje, 

 a felmérésből származó adatok felhasználója és adatvédelmi nyilatkozat, és 

 az eredmények közzétételének időpontja (amennyiben közzéteszik őket). 

4.1.5 A felmérés kipróbálása célravezetőségének biztosítása érdekében 

A pályakövetési kérdőív kipróbálásához a kérdezőknek személyes interjúkat kell 

készíteniük a ténylegesen a tervezett sokaságba tartozó végzettekkel. Így módszeresen 

próbára tehető és pontosítható az egyes kérdések megfogalmazása, és ellenőrizhető a 

kérdőív egészének folyamatossága. Számítógépes kérdőív esetén azt is meg kell vizsgálni, 

hogy nincsenek-e programozási hibák. 

Interjús felméréseknél általános iránymutatás, hogy a próbába érdemes legalább 20–40 

válaszadót bevonni (Czaja és Blair, 2005). Az Egyesült Királyságban a végzettek 

helyzetének új nemzeti felmérését szigorú tesztelés előzte meg, amelynek keretében 95 
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végzettből álló, gondosan összeállított minta alapján személyes kognitív interjúkat 

készítettek a felmérésről, kiegészítésképpen pedig további 1094 végzett bevonásával az 

online felmérést is kipróbálták, aminek keretében néhány további kérdést tettek fel a 

végzetteknek a kérdőív kitöltésével kapcsolatos tapasztalataikról (IFF Research, 2018). 

A kérdőív kipróbálásának folyamata rendszerint némileg eltér az interjús és az önkitöltős 

kérdőíves felmérésektől, például az online és a postai úton végzett felmérésektől. Az 

alábbiakban egyszerű, háromlépéses módszert mutatunk be mindegyik felmérési mód 

esetében. 

 

Interjús felmérések Önkitöltős kérdőíves felmérések 

1. lépés: Nem hivatalos tesztelés barátok és 

munkatársak körében. 

1. lépés: Nem hivatalos tesztelés barátok és munkatársak 

körében. 

2. lépés: Szakértői vagy egyéb, nem terepi 

tesztelés, például szakértői felülvizsgálat, 
módszeres kiértékelés, kognitív interjúfelvétel 
vagy fókuszcsoportos kutatás. 

2. lépés: Szakértői vagy egyéb, nem terepi tesztelés, például 

szakértői felülvizsgálat, módszeres kiértékelés, kognitív 
interjúfelvétel, fókuszcsoportos kutatás vagy a válaszadók 
felméréssel kapcsolatos tapasztalataikról való megkérdezése 
és a paraadatok (például a véleményekkel és az online 
felmérési weboldalakon töltött idővel kapcsolatos adatok) 
elemzése. 

3. lépés: Terepi tesztelés a válaszadók 

felméréssel kapcsolatos tapasztalatairól szóló 
kérdésekkel. 

3. lépés: Második, nem terepi vagy terepi tesztelés. 

 

A kérdőív alapos kipróbálása keretében fel kell tárni az esetleges válaszadási hibák vagy 

„nemválaszolás” okait, valamint olyan problémákat, mint a kérdésekben szereplő szavak 

vagy kifejezések értelmezésének nehézségei vagy a kérdőív elrendezésével kapcsolatos 

félreértések. 

A válaszadók felméréssel kapcsolatos tapasztalatairól szóló kérdések olyan 

különleges utánkövetési kérdések, amelyek annak megállapítására irányulnak, hogy a 

válaszadók megértették-e a felmérés kérdéseit. Ennek keretében a válaszadók 

megkérdezhetők, hogyan értelmeznek bizonyos szavakat vagy kifejezéseket, illetve miként 

jutottak el egy-egy válaszhoz. A felméréssel kapcsolatos tapasztalatokról szóló kérdések 

rendszerint az alábbi főbb kategóriákba sorolhatók: 

 általános kérdések, 

 szövegértés, 

 visszaemlékezés/megítélés, 

 elrendezés. 

4.1.6 Magasabb válaszadási arány elérése 

Mindegyik felmérésnél az jelenti az egyik legnagyobb kihívást, hogy hogyan érhető el 

megfelelő válaszadási arány ahhoz, hogy az eredmények bonthatók legyenek az összes fő 

kutatási kérdés megválaszolásához. A pályakövetést felmérés útján végző országokban a 

legmagasabb válaszadási arány jellemzően 60–70% körül alakul a telefonos felméréseknél 

és 30–60% körül a papíralapú vagy online felméréseknél. 

Az alábbiakban bemutatunk néhány intézkedést, amellyel az országok növelni igyekeznek 

a válaszadási arányt: 

 Rövid és érthető felmérés összeállítása. A hosszabb felmérésekre általában 

kevesebb válasz érkezik, mivel a résztvevők elveszítik az érdeklődésüket, vagy nincs 

idejük megválaszolni az összes kérdést. Ez a probléma különösen a papíralapú és az 
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online felméréseknél gyakori. Egy rövid felmérés megválaszolása mindössze 8–10 

percet igényelhet a résztvevőtől. 

 Célzott és rendszeres emlékeztetők kiküldése. Az emlékeztetés a részvételi arány 

növelésének fontos eszköze. Számos pályakövetési vizsgálat tapasztalatai 

alátámasztják, hogy érdemes legalább kétszer emlékeztetni a résztvevőket. Ezek az 

emlékeztetők küldhetők e-mailben, SMS-ben, levélben vagy ezek bármilyen 

kombinációjával. 

 Támogató szolgálat biztosítása. Az adatgyűjtés során egyes végzetteknek kérdései 

merülhetnek fel a pályakövetési felmérésről, például annak bizonyos tartalmi elemeiről, 

illetve technikai jellegű problémáik adódhatnak (különösen online felmérés esetén). E 

problémák orvoslásának elmulasztása befolyásolhatja a válaszadási arányt. Ezért egyes 

országok (telefonos, illetve online) támogató szolgálatot biztosítanak, amely tanácsot 

és iránymutatást ad a kérdőív megválaszolásával és a technikai jellegű problémák 

elhárításával kapcsolatban. 

 A felmérésre adott válaszok ellenőrzése és elemzése célzott korrekciós 

intézkedés végrehajtása érdekében. Ennek keretében gondoskodni kell a válaszok 

teljes számával és az egyes alcsoportok válaszainak számával kapcsolatos információk 

rendszeres gyűjtéséről, hogy megállapítható legyen, ha egyes csoportok 

alulreprezentáltak. 

 A felmérésre adott válaszok minőségének ellenőrzése. Ez különösen a papíralapú 

és az online felméréseknél fontos. A hiányos vagy pontatlan válaszokat adott esetben 

el kell távolítani a válaszok köréből. Ezért fontos valós időben ellenőrizni a válaszok 

minőségét. A felmérés minőségi ellenőrzése során az alábbi szempontokat kell 

figyelembe venni: 

 a kérdőívet a célcsoport tagja töltötte-e ki; 

 a válaszok pontosak és komolyak-e. Ezzel kapcsolatban azt is ellenőrizni kell, hogy a 

válaszadók nem adták-e mindegyik kérdésre ugyanazt a választ (például ötpontos 

skálán hármast); 

 a válaszok érthetősége és következetessége. Ezzel összefüggésben ellenőrizni kell, 

hogy a válaszadók betartották-e a kérdőíven előírt szabályokat, ami különösen a 

papíralapú felmérésnél jelenthet problémát, hiszen nem lehet helyben meggyőződni 

a felmérés megfelelő megválaszolásáról. 

Probléma esetén szükség lehet a válaszadók ismételt megkeresésére a felmérés 

véglegesítéséhez. Az ehhez szükséges időt adott esetben be kell építeni a pályakövetési 

intézkedés ütemtervébe. 

 Kapcsolatok kialakítása a végzettekkel rendszeresen kommunikáló 

webhelyekkel/szervezetekkel. Ennek keretében például fel lehet hívni a figyelmet a 

felmérésre magán-munkaközvetítő ügynökségeken vagy álláskereső oldalakon 

keresztül. 

 Mobilalkalmazások vagy mobilbarát online felmérések használata, amely sok 

fiatal számára megkönnyíti, hogy teendői közben időt szakítson a válaszadásra az általa 

leggyakrabban használt elektronikus eszközön. 

 Ösztönző használata, például utazási utalvány kínálása – rendszerint korlátozott 

számú résztvevőnek (sorsolással). A felmérésben részt vevőknek emellett felkínálható 

a lehetőség, hogy tájékoztatást kapjanak a felmérés eredményeiről, így a végzettek 

jobban bevonhatók, és jobban megértik a felmérés célját. 

Az alábbi példán keresztül szemléltetjük, hogyan érhető el magas válaszadási arány a 

pályakövetési felmérésben. 
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AlmaLaurea (Olaszország) 

Az AlmaLaurea 1998-ban jött létre egy szélesebb körű kezdeményezés részeként, 

amelynek célja, hogy az állást kereső munkavállalók egy helyen megtaláljanak mindent, 

amire szükségük lehet. A felmérést a 98 olasz egyetem közül 75 részvételével működő, 

tagi hozzájárulásokból fenntartott egyetemközi konzorcium bonyolítja le. 

Az évente elvégzett felmérés keresztmetszeti és longitudinális jellegű. A végzetteket egy, 

három és öt évvel a tanulmányaik befejezése után kérdezik meg. A felmérés keretében a 

végzettek először online felmérésre mutató hivatkozást kapnak e-mailben. A 

nemválaszolókat azután telefonon keresik meg. A válaszadási arány az első kutatási 

hullámban 70% volt, a későbbi években (amikor az első hullámban megkérdezetteket 

keresték meg újra) 50–60% körül alakult. 

A felmérés az alábbi információkat gyűjti: 

 foglalkoztatási eredmények (foglalkozási viszony, ledolgozott munkaórák száma, a 

szerződés jellege, a tanulmányok befejezése utáni első elhelyezkedésig eltelt idő, 

valamint munkájuk ágazata és szakterülete); 

 a készségek és a képesítés használata (a képesítés hatása a munkára, a megszerzett 

készségek használata, az állásnak való megfelelősége); 

 az állással való elégedettség; 

 fizetési adatok; 

 továbbtanulás. 

A magas válaszadási arány az Alma Laurea által nyújtott, összefüggő szolgáltatások 

ismertségének tudható be. A végzettek széles körben használják ezt az eszközt, a 

legtöbben regisztrálnak a rendszerbe, tehát az elérhetőségeik könnyen hozzáférhetőek. A 

kombinált online és telefonos felmérés a pályakövetési intézkedés költséghatékonyabbá 

tételére is eredményesen használható. 

 

4.2 Adminisztratív adatok összekapcsolása 

4.2.1 Az adatszolgáltatás gyakorlati kérdéseinek vizsgálata 

Az adminisztratív adatok összekötésével kapcsolatos első feladat a rendelkezésre álló 

adatforrások körének meghatározása. Ennek keretében az alábbiakat kell megvizsgálni: 

 A rendelkezésre álló adatforrások. A legtöbb ország az oktatási adatforrásokhoz 

kapcsolt foglalkoztatási, adóügyi és társadalombiztosítási adatokat használja. Az 

előbbiek közé több adatforrás és változó tartozhat a végzettek egyes csoportjaira 

(felsőoktatás, szakképzés, iskolák) vonatkozóan. A magánszektorban működő képzési 

szolgáltatók is rendelkezhetnek adatforrásokkal, ezek azonban nehezebben 

hozzáférhetőek. Az  adminisztratív adatok összekapcsolásának első lépéseként tehát ezt 

az esetlegesen bonyolult helyzetet kell feltérképezni. 

 Az egyes adatforrások célja. Fontos tudni, hogy az adminisztratív adatokat 

elsősorban milyen célra használják, mivel ez alapján tájékozódni lehet a pontosságukról. 

A kifejezetten az adók és társadalombiztosítási járulékok fizetéséhez használt adatok 

feltehetőleg pontosak, mivel pontos kereseti adatokra van szükség a megfelelő 

befizetésekhez. A munkaerő-felméréssel gyűjtött kereseti adatok valószínűleg kevésbé 

pontosak, mivel nem a befizetések alátámasztására szolgálnak, a válaszadók pedig nem 

feltétlenül tudják a pontos számadatokat az interjú készítésekor. 

 Az adatok köre és terjedelme (a korlátozásokkal együtt). Téves az a feltételezés, 

hogy az adminisztratív adatok formájában gyűjtött összes információ pontos. 
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Előfordulhat, hogy a felhasználók nem gyűjtenek vagy ellenőriznek bizonyos 

információkat, ha az adatforrás elsődleges célja nem indokolja. Ezenkívül ismert 

problémák is lehetnek bizonyos adatmezőkkel, vagy jogszabályok korlátozhatják az 

adatforrás megosztását. Fontos feltárni ezeket a problémákat, ideális esetben az 

adatbirtokossal folytatott egyeztetés útján. 

4.2.2 Adatmegosztási szerződés kötése a partnerekkel 

A kormányzati hatóságok, szervek vagy más szervezetek általi adatmegosztást az általuk 

kezelt adatokért viselt jogi felelősség korlátozza. Ezért az adatokhoz való hozzáféréshez a 

fő adatbirtokosoknak adatmegosztási szerződést kell kötniük. Az adatmegosztási 

szerződésben az alábbiakat kell rögzíteni: 

 az adatokhoz való hozzáférésre és az adatformátumra vonatkozó rendelkezések; 

 az adatok felhasználásának módjára vonatkozó szabályok; 

 az adatok megosztásának módja; 

 közzétételi korlátozások, amelyek behatárolhatják a személyes adatok közzétételét 

(alsó adatszolgáltatási küszöb). 

Az adatmegosztási szerződésnek adott esetben az adatokat szintén felhasználó harmadik 

felekre, például a nemzeti statisztikai hivatalra vagy vállalkozóra is ki kell térnie. 

A harmadik felek által gyűjtött hatósági adatmezők vagy -rendszerek idővel változhatnak 

az adatbirtokos igényeitől függően. Ezért fontos tudni az adatgyűjtési környezetben 

bekövetkező esetleges változásokról és a vonatkozó ellenőrzések megállapításairól. A 

hatósági adatokkal való összevetés útján nyert adatokat pályakövetésre használó 

személyeket ideális esetben be kell vonni a változásokkal kapcsolatos döntéshozatalba, 

hogy az ilyen döntések ne befolyásolják a folyamatban lévő pályakövetési 

tevékenységeket. 

4.2.3 Különböző adminisztratív adatkészletek összekapcsolása a 
végzettek pályájának követése céljából 

A következő lépésben össze kell vetni a különféle hatósági adatkészleteket. Ehhez össze 

kell kapcsolni az adatkészleteket egy vagy több közös mező alapján, például az alábbiak 

szerint: 

 teljes név, 

 nem, 

 lakcím/irányítószám, 

 születési idő, 

 társadalombiztosítási szám, 

 egyedi tanulói azonosító szám. 

Érdemes elsődlegesen olyan mezőt használni, amely nem minősül személyes adatnak. 

Emellett valószínűleg problémák merülnek fel az adatok összevetésének pontosságával és 

az adatok összekapcsolása során keletkező hibák és inkongruenciák valószínűségével 

összefüggésben. Az összevetési módszer az összevetéssel kapott adatkészletben 

előforduló hibák, illetve lemorzsolódás valószínűsíthető mértékétől függ. Az alábbi 

lehetőségek állnak rendelkezésre: 

 determinisztikus (vagy pontos egyezésen alapuló) összevetés: e módszer 

lényege a „mindent vagy semmit” jellegű összevetés, ha tehát a két adatkészletben 

foglalt összes mező nem kapcsolható össze pontosan, akkor az összevetés meghiúsul. 
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Csak nagyszámú hasonló mezővel rendelkező, kiváló minőségű adatok estében 

használható; 

 valószínűségi alapú összevetés: szabályokat (vagy tűréshatárokat) kell alkalmazni, 

hogy a lehető legnagyobb legyen annak a valószínűsége, hogy két bejegyzés ugyanarra 

a személyre vonatkozik, nem pedig véletlenül vagy kódolási hiba folytán kapcsolódik 

össze. 

Egyes országok személyes adatok, például név vagy születési idő helyett egyedi azonosítót 

használnak az adminisztratív (hatósági, közhiteles) adatkészletek 

összevetésére/egyeztetésére. Így anonimizálható az adatkészlet, amennyiben nem állnak 

rendelkezésre az egyedi azonosítót a tanulóhoz kötő adatok. A nagyobb biztonság 

érdekében viszont néhány ország titkosított egyedi azonosítót használ az adatkészletek 

összekapcsolásához. 

 

Felsőoktatási eredmények, Írország 

Írországban a Central Statistics Office (Központi Statisztikai Hivatal) és a Higher Education 

Agency (Felsőoktatási Hivatal) longitudinális oktatási adatbázist hozott létre, amely 2014 

óta gyűjt adatokat a felsőoktatásban végzettek eredményeiről a tanulmányaik befejezését 

követő első, harmadik és ötödik évben. Az adatbázis összeállításához összevetették a 

felsőoktatási programokban végzett tanulókra vonatkozó adatkészleteket a későbbi 

években elért eredményeiket leíró egyéb adatkészletekkel. Ez utóbbiak közé tartoznak a 

Revenue Commissioners (az ír adóhatóság) által közölt foglalkoztatási és önfoglalkoztatási 

adatkészletek és a Department of Employment Affairs and Social Protection 

(Foglalkoztatási és Szociális Védelmi Minisztérium) által a pénzbeli ellátásokról közölt 

adatok. 

A pályakövetési intézkedés az alábbi adatokat gyűjti: 

 legmagasabb iskolai végzettség, 

 munkaerőpiaci helyzet, 

 foglalkozás, 

 készségek, 

 a végzett munkáltatójának ágazata. 

A Higher Education Agency és a Central Statistics Office közösen dolgozta ki a kutatás 

leírását. A Central Statistics Office a közadatok jóváhagyott felhasználója, ezért már volt 

szerződése a vonatkozó adatokhoz való hozzáférésre. 

Az adatok egyedüli korlátja, hogy nem tartalmaznak információkat azokról a végzettekről, 

akik elköltöztek vagy gazdaságilag inaktívak. Ezenkívül a szolgáltatott adatok az öt évvel 

korábban végzett tanulókra vonatkoznak. Következésképpen nem adnak naprakész képet 

az aktuális felsőoktatási programok színvonaláról. 

 

4.3 Felmérés és adminisztratív adatok együttes használata 

Egyes országok a felmérések és az adminisztratív adatok kombinálásával gyűjtenek 

adatokat a végzettek sorsáról. Ezt az alábbi célokból teszik: 

 a meglévő adatok hiányosságainak orvoslása. Néhány ország például a végzettek 

sorsával kapcsolatos adatokat összeveti más tanulási adatkészletekkel, hogy azonosítsa 

azokat a végzetteket, akik továbbtanultak. Ezután felmérés készül a többi végzettről, 

hogy kiderüljön, hogyan alakult az ő sorsuk. Ez a módszer hatékonyabb, mint a csak 
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felmérésekkel végzett kutatás, és teljesebb körű, mint a hatósági adatok kizárólagos 

használata; 

 a felmérésekből származó kvalitatív adatok adminisztratív adatokkal való 

összekapcsolása a részletesebb elemzés érdekében. Ebben az esetben a felmérésekkel 

olyan kiegészítő adatokat gyűjtenek, amelyek hatósági adatok formájában nem állnak 

rendelkezésre, ugyanakkor kontextusba helyezik és meglátásokkal gazdagítják a 

csupán az adminisztratív  adatok alapján megfogalmazott megállapítások elemzését. 

Az alábbi példa a felmérések hatósági adatokkal együttes használatát szemlélteti. 

 

Végzettek helyzetének felmérése, Anglia 

Anglia kutatást végez a longitudinális foglalkoztatási eredményekről, ennek keretében 

összekapcsolja az iskolai cenzus, a Further Education Statistics Agency (Továbbtanulási 

Statisztikai Hivatal), a Higher Education Statistics Agency (Felsőoktatási Statisztikai 

Hivatal) és a Her Majesty’s (HM) Revenues and Customs (Őfelsége Adó- és Vámhivatala) 

adatait a végzettség keresetre és foglalkoztatásra gyakorolt hatásaira vonatkozó 

adatokkal. 

A longitudinális foglalkoztatási eredményekre vonatkozó adatok kiegészítéseként a 

kormány megbízást adott a felsőoktatásban végzettek eredményeinek felmérésére a 

2019–2020. tanévtől. A végzettek eredményeinek felmérése kvalitatív információkkal 

bővíti a longitudinális foglalkoztatási eredményekkel kapcsolatos adatokat arra 

vonatkozóan, hogy a végzettek milyen munkakört töltenek be (például feladat- és 

felelősségi kör), és mennyire használják a felsőoktatási program keretében elsajátított 

készségeiket. A felmérés adatai egyedi azonosítóval kapcsolódnak a longitudinális 

foglalkoztatási eredményekre vonatkozó adatokhoz, így egyesített adatkészlet jön létre. 

A végzettek eredményeinek felmérése cenzussal készül. Célja, hogy a felsőoktatási 

intézményben végzettek legalább 70%-ától érkezzenek válaszok. Információkat rögzít a 

végzettek meglátásairól, és a foglalkoztatáson és a jövedelmen túlmutató adatokat gyűjt. 

15 hónappal a tanulmányok befejezése után készül online és telefonos felmérés együttes 

alkalmazásával. 

A végzettek eredményeinek felmérését központilag a Higher Education Statistics Agency 

kezeli, a felsőoktatási intézmények pedig a végzettek aktuális elérhetőségeit közlik. A 

felmérés alap- és kiegészítő kérdésekből áll. Az alapkérdések témakörei: 

 beosztás és feladatkör, ideértve a felettesi felelősségi kört is; 

 az aktuális állás megtalálásának módja; 

 a tanulmányok befejezése utáni továbbtanulás; 

 azok a képzés során elsajátított készségek, amelyeket a végzettek munkájuk során 

használnak; 

 jelenlegi tevékenységek és további tervek. 

A felsőoktatási intézmények díj ellenében kiegészítő kérdéseket vehetnek fel a felmérésbe. 

A felsőoktatási intézmények hozzáférést kapnak a nyers felmérési adatokhoz, amelyeket 

figyelembe vehetnek az üzleti tervezés során. Az adatokat Angliában a Teaching Excellence 

Framework (Oktatási Kiválósági Keretrendszer) keretében a felsőoktatási intézmények 

oktatási színvonalának értékeléséhez is felhasználják. 
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5 Az adatok terjesztése és felhasználása 

Ez a rész a pályakövetésből származó adatok felhasználásának különböző lehetőségeit 

tárgyalja, megvizsgálja, hogyan terjesztették az információkat mások általi felhasználás 

céljából, és ismerteti az elemzés eredményeit. 

5.1 A pályakövetési adatok felhasználási lehetőségei 

A pályakövetési adatok számos uniós tagállamban és EGT-országban bizonyultak 

értékesnek különféle érdekeltek számára, az egyéni tájékozódástól egészen a szolgáltatói 

és nemzeti szintig, a szakpolitikai döntéshozók és a gyakorló szakemberek körében 

egyaránt. Közülük említést érdemelnek az alábbiak: 

 Pályaválasztási tanácsadók, tanulók és szülők: a leendő tanulók 

összehasonlíthatják a programokat és a szolgáltatókat, így megalapozottabb döntést 

hozhatnak. Egyes országokban a szolgáltatók, illetve a nemzeti hatóságok közzétették 

a pályakövetésből származó adatokat, hogy megmutassák, mennyire eredményesek az 

általuk nyújtott szolgáltatások a tanulók programmal való elégedettsége, valamint az 

elhelyezkedők vagy továbbtanulók aránya tekintetében. Néhányan azt is kiszámították, 

mi a végzettek átlagos kezdőfizetése az egyes foglalkozásokban / ágazatokban. 

 Szolgáltatók: használható információkhoz jutnak az egyes programok 

eredményességéről és tantervi/képzési kínálatuk fejlesztésre szoruló területeiről. A 

rendszerszintű pályakövetést végző országok egy része regionális vagy szolgáltatói 

szinten teszi közzé az adatokat, hogy a szolgáltatók összehasonlíthassák a 

programjaikat a többi szolgáltató programjaival. A szolgáltatók ezekből az adatokból 

megtudhatják, mely programjaikon kell változtatniuk, illetve melyeket kell 

megszüntetniük, emellett eredményes módszereket is megismerhetnek, amelyeket 

aztán megoszthatnak az oktatási-képzési részlegeikkel. 

 A felsőoktatás és a szakképzés finanszírozásával foglalkozó szervek: 

feltárhatják, hogy a szolgáltatók és a programok/képzések mennyire eredményesek, és 

mennyire felelnek meg az elvárásoknak. Egyes országok arra használták fel a 

pályakövetési adatokat, hogy tárgyalásokat folytassanak a szolgáltatókkal a tőlük elvárt 

programokról. Ehhez megállapították, hogy mely programok/képzések működnek jól, 

és melyeket kellene megszüntetni vagy fejleszteni, és hány programra van szükség a 

munkaerőpiaci igények kielégítéséhez. Néhányan a szolgáltatói finanszírozás 

elszámolásához is felhasználták az adatokat: azok a szolgáltatók, amelyek igazolni 

tudták az eredményességet, például a végzettek elhelyezkedésének magas arányát, 

kiegészítő (rugalmasan felhasználható) finanszírozásban részesültek, hogy bővítsék 

szolgáltatásaikat a helyi/regionális munkaerőpiaci igényekhez igazodó területeken. 

 Minőségbiztosítási szervek: kiegészítő mérőszámként használhatják az adatokat a 

szolgáltatásminőség mérésében. Néhány minőségbiztosítási szerv a végzettek sorsára 

vonatkozó adatokat figyelembe veszi a felsőoktatási és a szakképzési szolgáltatók külső 

(pl. tanfelügyeleti) ellenőrzésében és monitoringjában. 

 Kormányzati oktatáspolitikai döntéshozók: az adatok alapján figyelemmel 

kísérhetik az oktatáspolitika végrehajtását, és feltárhatják a fejlesztésre szoruló 

területeket. Egyes országok pályakövetés útján állapítják meg, mennyire segítenek az 

egyes programok a tartós foglalkoztatás elérésében. Az adatokat a kísérleti és új 

programok eredményességének vizsgálatára is felhasználják úgy, hogy összehasonlítják 

a végzetteknek adott munkaerőpiaci előrejelzéseket és az adott képzési programok 

gazdasági megtérülését. 

 Nemzeti és ágazati munkaerőpiaci szereplők: az adatokból megtudhatják, hogy a 

végzettek mekkora hányada lép be az egyes ágazatokba, és mekkora hányaduk marad 

az adott ágazatban. Ennek alapján a szakmai szervezetek és más szereplők 
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megtudhatják, hogy az oktatási rendszer mennyire tudja átadni az adott ágazatban 

szükséges készségeket. 

 Szakszervezetek: megtudhatják, hogy a közelmúltban végzettek mennyire használják 

az oktatási vagy képzési programban elsajátított készségeiket, és milyen 

készségigényeik vannak. Ez segítheti a munkavállalók támogatása érdekében végzett 

munkájukat. 

 Munkaerőpiac-kutatók: megismerhetik az egyes oktatási vagy képzési programok 

előnyeit és értékeit. Egyes országok arra használják fel a pályakövetési adatokat, 

különösen az adminisztratív adatokkal összekapcsolt adatokat, hogy becslést 

készítsenek a végzettek kezdőfizetéséről az egyes foglalkozásokban és ágazatokban. 

Ezeket az adatokat az ágazati programok gazdasági megtérülésének különféle ISCED-

/EKKF-szinteken történő méréséhez is felhasználják. 

 

Vipunen – finnországi oktatási statisztika 

Finnországban a Nemzeti Oktatási Hivatalt (EDUFI) jogszabály kötelezi arra, hogy az 

oktatásügyi döntések meghozatala szempontjából lényeges adatokat szolgáltasson. Ehhez 

az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve hatósági pályakövetési 

adatkészletet hoz létre a Finn Statisztikai Hivatal, az Oktatási és Kulturális Minisztérium és 

az EDUFI által gyűjtött adatok és nyilvántartások alapján, amiben egyre inkább a CSC – 

IT Center for Science (Informatikai Tudományos Központ) rendszereire támaszkodik. 

Az adatok megosztásához az EDUFI kifejlesztette a Vipunen adatterjesztési platformot, 

amely anonimizált táblázatokat és adatvizualizációt kínál. A hivatal e platformmódszer 

segítségével gondoskodhat az érzékeny információk védelméről, egyúttal lehetővé teheti, 

hogy a legfontosabb érdekeltek részletes adatokhoz férjenek hozzá, egyedi táblázatokat 

készítsenek. 

A Vipunen platformon lévő adatokat az oktatási hatóságok, a szolgáltatók és a 

pályaválasztási tanácsadók széles körben használják fel. Nemzeti szinten hozzájárultak a 

szakpolitikai döntéshozatalhoz és a szabályalkotáshoz, ezen belül a Finnországban nemrég 

végrehajtott szakképzési reformokhoz. A képesítés megszerzése utáni elhelyezkedésre 

vonatkozó adatokat a finanszírozás szakképzési és felsőoktatási szolgáltatók közötti 

elosztásában is felhasználják: a jobban teljesítő szolgáltatók nagyobb összeget kapnak a 

tanulók támogatására. 

 

5.2 A pályakövetési adatok elemzése 

A fentiekben említett különböző felhasználók igényeinek kielégítése érdekében a 

pályakövetési adatokat különböző szinteken kell elemezni. A részletességi szint a 

mintamérettől függ, de ideális esetben ki kell terjednie az alábbiak elemzésére: 

 a tanulmányok szerinti foglalkozás/ágazat: annak megállapításához, hogy a 

felsőoktatási és a szakmai programok mennyire eredményesen elégítik ki a 

munkáltatói/gazdasági igényeket, és milyen mértékben növekszik a fizetés az egyes 

oktatási és képzési programok elvégzése esetén; 

 ISCED-/EKKR-szint: a különböző szintű programokat elvégző tanulók fizetésének / 

foglalkoztatási rátájának, valamint az esetleges vertikális inkongruenciának (például 

túlképzettség) a megállapításához; 

 programtípus: az egyes programok, például tanulószerződéses gyakorlati képzések 

vagy az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában megvalósuló programok hatásának 

és eredményességének kimutatásához; 
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 régió: az eredményekben mutatkozó földrajzi különbségek vizsgálatához, valamint 

annak megállapításához, hogy támogatásra szorulnak-e a szolgáltatók/végzettek 

bizonyos területeken; 

 szolgáltató: a különböző szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások összehasonlításához 

és a szolgáltatók által fejlesztendő területek feltárásához; 

 a végzettek jellemzői (például nem, etnikai származás, fogyatékosság, életkor, 

társadalmi-gazdasági háttér, migrációs jogállás, külföldi tanulás stb.): a végzettek adott 

csoportjai által elért eredményeknek a társaik eredményeivel való összehasonlításához. 

Az érdemi elemzéshez hasonló összehasonlítási csoporthoz kell viszonyítani. Az 

összevetéshez választható például hasonló típusú és méretű szolgáltató, vagy a 

munkaerőpiaci lehetőségek szempontjából hasonlóan gazdag területeken működő 

szolgáltatók csoportja. Emellett a végzettek eredményei összehasonlíthatók nem a 

végzettek közül választott személyek hasonló csoportjának eredményeivel. 

 

Mikrocenzusból származó adatok felhasználása a munkaerő-kereslet és -kínálat 

összehasonlításához Németországban 

Németországban a Szövetségi Szakképzési Intézet (BIBB) 800 000 lakosra kiterjedő 

(jelenleg 9000 fő szakképzésben), éves cenzusból származó adatokból tájékozódik arról, 

hogy a végzettek milyen képesítéssel hagyják el a német oktatási rendszert. Ezeket az 

adatokat aztán összehasonlítja a munkaerőpiaci előrejelzésekkel az alábbi célokból: 

 az adott ágazatba 2035-ig újonnan belépők várható számának összevetése a 

munkaerőpótlási kereslet és a munkahelyteremtés következtében keletkező üres 

álláshelyek számával. Így megtalálhatók azok az ágazatok, ahol szakemberhiány 

alakulhat ki a következő néhány évben; 

 a jövőbeli munkaerő-kínálat vizsgálata képesítési szintek szerint (vagyis a 

munkaerőpiacra újonnan belépő diplomások, felsőfokú szakképesítéssel vagy általános 

szakképesítéssel rendelkezők, illetve iskolarendszerű képzésben nem részesültek 

száma). Ennek alapján megállapítható, mely képesítési szinteken kell növelni a tanulók 

számát a kereslet kielégítéséhez; 

 a népesség azon csoportjainak azonosítása, amelyek alulreprezentáltak bizonyos 

ágazatokban vagy képesítési szinteken. 

A kutatás eredményei felhasználhatók szakpolitikai döntések meghozatalához, azzal 

kapcsolatban, hogy hol vannak olyan piaci hiányosságok, amelyeket a nemzeti 

hatóságoknak orvosolniuk kell. Emellett segítenek a szolgáltatóknak feltárni azokat a 

konkrét területeket, ahol fokozniuk kell a tanulók toborzását a munkaerőpiaci igények 

kielégítése érdekében. 

 

5.3 A pályakövetési adatok megosztása 

Az információk terjesztésének módjától függ, mennyire tudják felhasználni a különböző 

érdekeltek a pályakövetési adatokat. Az országok különféle adatterjesztési módszereket 

alkalmaznak, de általában véve az alábbiak a legeredményesebbek: 

 Összefoglaló adatok közlése könnyen hozzáférhető formátumban, online-, vagy 

nyomtatott formában. Így számos érdekelt, többek között szülők, tanulók és a 

munkaerőpiaci adatok felhasználói is hozzájuthatnak az információk közül a lényegi 

tudnivalókhoz; 

 Összehasonlító táblázatok közlése, hogy a legfontosabb érdekeltek összevethessék az 

egyes szolgáltatók és programok eredményességét, amennyiben a mintaméret ezt 
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lehetővé teszi. Ezek a táblázatok előállíthatók kifejezetten a pályaválasztási tanácsadó 

szolgálatok számára, vagy közzétehető a tanulóknak és a szülőknek is hozzáférhető 

formátumban. 

 Referencia- és összehasonlító adatok közlése a szolgáltatók részére. Néhány országban 

a szolgáltatók kiegészítő adatokat kapnak, hogy értékelhessék programjaik 

eredményességét. Ezzel ösztönözhetők a részvételre azokban az országokban, ahol a 

szolgáltatóknak kötelező támogatniuk a pályakövetési intézkedések végrehajtását, 

mivel az általuk gyűjtött információk számukra is értékesek lesznek. 

 Nyers adatok hozzáférhetővé tétele kutatók, szolgáltatók és más érdekeltek számára. 

Ilyen adatokat csak akkor szabad közölni, ha megfelelő biztosítékok garantálják az 

adatokkal való visszaélés elkerülését. A nyers adatok alapján a kutatók külön 

elemezhetik a pályakövetési intézkedést, hogy választ találjanak konkrét, közérdekű 

kérdésekre. 

A pályakövetési adatokat a pályakövetési intézkedés módszertanára és az adatok esetleges 

korlátaira vonatkozó információknak kell kísérniük. Ez teljesíthető technikai melléklet 

formájában, amely tartalmazza a felmérés főbb kérdéseit, a mintavételi kritériumokat (ha 

vannak), a válaszokat/válaszadási arányokat és azt, hogy a válasz mennyire tükrözi a 

végzettek sokaságának véleményét, továbbá az alulreprezentált csoportokat, a felhasznált 

adatforrásokat, az összevetési kritériumokat, valamint az adatok minőségével és 

pontosságával kapcsolatos esetleges problémákat. 



  Útmutató a pályakövetéshez: Hogyan csináljuk jól? 

 

36  2020. február 

6 További olvasmányok 

Cedefop. 2016. Carrying Out Tracer Studies. Available at:  

https://www.cedefop.europa.eu/files/2218_en.pdf 

Czaja, R., and Blair, J. (2005) Designing Surveys: A Guide to Decisions and Prodedures. 

2nd Education, Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press. 

Department of Education (DfE). 2018 Destinations Data: Good Practice Guide for Schools. 

Available at:  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachmen

t_data/file/748165/Destinations_good_practice_guide_for_publishing.pdf 

Education Advisory Board, 2010. Tracking Post-Graduation Student Success. The Advisory 

Board Company, Washington D.C. Available at:  

https://www.uky.edu/ie/sites/www.uky.edu.ie/files/uploads/Tracking%20Post%20Gradu

ate%20Student%20Success.pdf 

Eurograduate Consortium, 2015. Testing the Feasibility of a European Graduate Study. 

Available at:  

https://www.eurograduate.eu/eurograduate/download_files/eurograduate_feasibility_rep

ort.pdf 

Gaebel, M., Hauschildt, K., Mühleck, K. and Smidt, H., 2012. Tracking learners' and 

graduates' progression paths TRACKIT. Brussels: European University Association. 

Available at:  http://krasp.strony.uw.edu.pl/wp-

content/uploads/sites/2/2014/09/trackit_publication_final.pdf 

Groves, G. and Palmer, I., 2015. Tracking Graduates into the Workforce: Connecting 

Education and Labor Market Data. NGA Center for Best Practices. Available at:  

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED570492.pdf 

IFF Research (2018) Graduate Outcomes Cognitive Testing Technical Report. Available at: 

https://www.hesa.ac.uk/files/Cognitive%20Testing%20Technical%20report.pdf 

Klein, S., Pedroso, R., Anderson, S. and Charner, I., 2006. Guide for conducting Perkins 

placement follow-up surveys. Berkeley, CA: MPR Associates. Available at:  

https://www.rti.org/sites/default/files/resources/perkins_survey_guide.pdf 

Lamoure, J., 1995. Follow-up and Tracer Studies: A Series of Training Modules and Related 

Exercises for Educational Planners and Administrators. International Institute for 

Educational Planning. Available at:  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000120340 

Local Government Association (LGA). 2013. Tracking young people: A “how to” guide for 

councils. Available at:  

https://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/tracking-young-people-how-

68f.pdf 

NIACE. 2014. A guide to tracking learner destinations. Department for Business Innovation 

& Skills. Available at:  https://www.learningandwork.org.uk/wp-

content/uploads/2017/01/A-guide-to-tracking-learner-destinations.pdf 

Schomburg, H. 2014. Key Methodological Issues of Tracer Studies – Challenges for a Guide 

on Tracer Studies. Available at:  

http://www.nvf.cz/assets/docs/ee55c2515f5533d2bb629ce8fa2f5d94/623-0/shomburg-

tracer.pdf 

Schomburg, H., 2003. Handbook for graduate tracer studies. University of Kassel, 

Germany: Centre for Research on Higher Education and Work. Available at:  

http://www.unhas.ac.id/hasbi/LKPP/Hasbi-KBK-SOFTSKILL-UNISTAFF-SCL/Hasbi-

https://www.cedefop.europa.eu/files/2218_en.pdf


Útmutató a pályakövetéshez: Hogyan csináljuk jól?   

 

2020. február  37 

UNISTAFFDOCUMEN/MODUL%20UNISTAFF%20SURABAYA%202006/QTL/tayangan/Hand

book%20of%20Tracer%20Study.pdf 

The UK Government Department for Business Innovation and Skills, 2013. Review of the 

Economic Benefits of Training and Qualifications, as shown by Research based on Cross-

Sectional and Administrative Data. Available at:  

https://www.gov.uk/government/publications/review-of-the-economic-benefits-of-

training-and-qualifications-research-based-on-cross-sectional-and-administrative-data 

Groves, G. and Palmer, I., 2015. Tracking Graduates into the Workforce: Connecting 

Education and Labor Market Data. NGA Center for Best Practices. Available at:  

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED570492.pdf 

Asociación Columbus, 2006. Manual de instrumentos y recomendaciones sobre el 

seguimiento de egresados. ITESM: México. Available at:  

https://www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/docs/universita/altro/red_gradua2.pd

f 



 

 

 

 

KAPCSOLATFELVÉTEL AZ EURÓPAI UNIÓVAL 

Személyesen 

Unió-szerte több száz Europe Direct információs központ működik. Az Önhöz legközelebbi 

központ címét megtalálja a következő weboldalon: https://europa.eu/european-

union/contact_hu 

Telefonon vagy e-mailben 

Az Europe Direct szolgálat az Európai Unióval kapcsolatos kérdésekre válaszol. A szolgálat 

elérhetőségei: 

– zöldszám: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bizonyos szolgáltatók díjat számíthatnak fel a hívásért), 

– normál díjas telefonszám: +32 22999696 vagy 

– e-mail: https://europa.eu/european-union/contact_hu 

 

INFORMÁCIÓK AZ EURÓPAI UNIÓRÓL 

Online 

Az Európai Unióval kapcsolatos információk az Unió összes hivatalos nyelvén megtalálhatók 

a következő weboldalon: https://europa.eu/european-union/index_hu 

Uniós kiadványok 

Ingyenes és díjköteles uniós kiadványok tölthetők le és rendelhetők a következő 

weboldalon: https://op.europa.eu/hu/web/general-publications/publications. Ha több 

példányt szeretne beszerezni az ingyenes kiadványokból, forduljon az Europe Direct 

szolgálathoz vagy a helyi információs központhoz (lásd: https://europa.eu/european-

union/contact_hu). 

Uniós jogszabályok és kapcsolódó dokumentumok 

Az Európai Unió jogi anyagai, köztük az 1952 óta kiadott összes uniós jogszabály az Unió 

minden hivatalos nyelvén elérhető az EUR-Lex portálon: http://eur-lex.europa.eu 

Nyílt hozzáférésű adatok az Európai Uniótól 

A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálja (http://data.europa.eu/euodp/hu) uniós 

adatkészletekhez biztosít hozzáférést. Az adatok letöltése és további felhasználása 

kereskedelmi és egyéb célra egyaránt díjmentes. 
  



 

 

 


