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A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2012 óta végzett hallgatók beválásvizsgálata a diplomás
Pályakövetési Rendszer adatai alapján
A mesterképzésen végzettek aktuális munkaerőpiaci státuszát összegző táblázat eredményei alapján
egyértelműen láthatóak az alábbiak: ................................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik.

A VIZSGÁLT VÁLTOZÓK BEMUTATÁSA
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán 2012-2018 között végzett hallgatók
beválásvizsgálatához az Oktatási Hivatal Diplomás Pályakövetési Rendszerében (DPR)
rendelkezésre álló alábbi releváns adatokat használtuk fel. Megjegyzendő, hogy adatvédelmi szabályok
miatt a megjeleníthető információk korlátozottak. Jövedelmi adatok legalább 10 fő, egyéb adatok pedig
legalább 3 fő esetében jelennek meg az adatbázisban.
-

Képzés véget tanév: 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18;

-

Munkarend: nappali / levelező;

-

Nem: nő / férfi;

-

Végzettek: száma (fő);

-

Álláskereső hónapok száma: az első jövedelem és a képzés vége között eltelt idő (csak a
12 hónál kevesebb számít az átlagba);

-

Jövedelemszerző hónapok: a végzést követően eltelt hónapok számához viszonyított %-os
arány;

-

Bruttó átlagjövedelem: 2019. évre vonatkozó összjövedelem havi átlaga;

-

Későbbi felsőoktatási tanulmányok: összesen %-os arányban,

-

o

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen belül %-os arányban,

o

további felsőfokú tanulmányok hossza hónapokban;

Munkaerőpiaci státusz adatok: 2019. december hónapra vonatkozóan %-os arányban
o

tanul

o

gyermeknevelő és tanul

o

tanul és dolgozik

o

dolgozik

o

gyermeknevelő és dolgozik

o

közfoglalkoztatott

o

álláskereső

o

gyermeknevelő

o

elhalálozott

o

nem besorolható

o

ÖSSZ TANUL: tanul + gyermeknevelő és tanul + tanul és dolgozik;

o

ÖSSZ DOLGOZIK: tanul és dolgozik + dolgozik + gyermeknevelő és dolgozik.

Megjegyzendő, hogy – egyértelmű vonatkozó központi utasítás hiányában – minden rendvédelmi szerv
sajátos módon alkalmazza a FEOR számokat, melyek csak részben felelnek meg az általános
alapelveknek (pl. az 5251 Rendőr kód egyaránt alkalmazott a közép- ill- a felsőfokú végzettségű
kollégákra, így a DPR-ben szereplő „diplomás munkakör aránya” torz információkat tartalmaz
esetükben). A FEOR számokkal kapcsolatos elemzések csak az általunk a központi humánigazgatási
szervek segítségével feltárt általános gyakorlaton alapulnak, melyektől természetesen a mindennapi
gyakorlat során előfordulhatnak eltérések.
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2012 óta végzett hallgatók beválásvizsgálata a diplomás
Pályakövetési Rendszer adatai alapján
I.

A TELJES MINTA JELLEMZÉSE
A meghirdethető képzéseken a vizsgált időszakban végzettek létszáma látható az 1. táblázatban.
Megfigyelhető, hogy csak néhány olyan képzés van, melyben minden vizsgált évfolyamban volt végzős
(félkövérrel kiemelve). Ezen szakirányok esetében értelmezhető a részletes elemzés, mely az
alábbiakban olvasható.
Az is látható, hogy a katasztrófavédelmi képzés a 2014-15-ös végzős évfolyamig a rendészeti képzés
része volt, majd ezt követően önálló képzés lett, így az elemzést ezen szakirányokon végzetteket
együttesen tekintve végeztük el.
FEOR adatokat az Oktatási Hivatal mindössze 2933 fő esetén adott át, ami kevesebb, mint a fentebb
ismertetett egyéb intézményi adatokat ismertető adattábla összlétszáma (3231 fő).
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MEGHIRDETHETŐ KÉPZÉSEK
bűnügyi igazgatási [bűnügyi hírszerző]
bűnügyi igazgatási [bűnügyi nyomozó]
bűnügyi igazgatási [gazdaságvédelmi nyomozó]
bűnügyi igazgatási [pénzügyi nyomozó]
rendészeti igazgatási [közrendvédelmi]
rendészeti igazgatási [közlekedésrendészeti]
rendészeti igazgatási [határrendészeti]
rendészeti igazgatási [igazgatásrendészeti]
rendészeti igazgatási [büntetés-végrehajtási]
rendészeti igazgatási [migrációs]
rendészeti igazgatási [vám- és jövedéki igazgatási]
rendészeti igazgatási [biztonsági] (civil)
rendészeti igazgatási [katasztrófavédelmi]
katasztrófavédelem [iparbiztonsági]
katasztrófavédelem [katasztrófavédelmi műveleti]
katasztrófavédelem [tűzvédelmi és mentésirányítási]
katasztrófavédelem (mesterképzés)
rendészeti vezető (mesterképzés)
Összesen

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
117
35
16
88
64
16

75
15
25
46
28
25

84
28

27
57
35

10
57
14

46
26
24

20
36
74
44

32
542

16
349

57
346

87
10
10
43
26
12
12
14
12
20
45

69
360

96
45
17
42
37
31
13
10
11
15
32

12
99
36
55
34
32
26

12
136
30
11
54
44
22
30

29
18

29

43
13
38

27
22
32

82
525

82
504

1. táblázat: Az egyes szakirányokon végzettek létszámának megoszlása a végzés tanéve alapján

75
12
27
35
88
605

Össz
24
694
199
79
374
259
162
81
44
11
129
287
138
145
47
97
35
426
3231

II.

ALAPKÉPZÉS: BŰNÜGYI IGAZGATÁSI (BŰNÜGYI NYOMOZÓ)

➢

szinte mindenki már a tanulmányai alatt dolgozott, vagy a végzését követően igen rövid időn
belül elhelyezkedett;

➢

jelenleg 97,84%-uk
tanulmányokat;

➢

a végzést követően 29,11%-uk folytatott további tanulmányokat, melyek közül mindössze
6,77% választotta ennek helyszínéül a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet

dolgozik,

ami

közül

17,15%

folytat

aktuálisan

is

valamilyen

o

kiemelendő, hogy a további tanulmányok folytatásában természetesen a nappalis
hallgatók jóval magasabb arányban vettek részt, mint a levelezős hallgatók;

o

érdekességként megjegyzendő, hogy a további tanulmányok folytatásának százalékos
aránya az évfolyamok előre haladtával a nappalin végzett hallgatók körében egyre
csökken (míg a levelezősök esetében ez a tendencia nem észlelhető);

➢

az érintettek kevesebb, mint 1%-a esetében nem besorolható az aktuális munkaügyi státusz,
0,29 %-uk elhalálozott;

➢

jelenleg senki nincs álláskereső vagy közfoglalkoztatotti státuszban;

➢

az egyéni karrier előre haladtának egyik jó fokmérője a bruttó átlagjövedelem alakulása:
o

az egyes évfolyamok között egyértelmű a különbség a bruttó átlagjövedelmeikben, ami
valószínűleg közvetlen kapcsolatban van azzal a ténnyel, hogy minél hamarabb
végeztek, annál régebb óta dolgoznak, így több lehetőségük volt előre lépni;

o

a nők esetében ez a tendencia nem egyértelműen érzékelhető, ami részben
feltételezhetően az esetükben észlelhető alacsonyabb elemszámra is visszavezethető;

o

megjegyzendő, hogy tapasztalható némi különbség a nők és a férfiak között a férfiak
javára.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2012 óta végzett hallgatók beválásvizsgálata a diplomás
Pályakövetési Rendszer adatai alapján
III.

ALAPKÉPZÉS: BŰNÜGYI IGAZGATÁSI (GAZDASÁGVÉDELMI NYOMOZÓ)
➢

szinte mindenki már a tanulmányai alatt dolgozott, vagy a végzését követően igen rövid időn
belül elhelyezkedett;

➢

jelenleg 98,49%-uk
tanulmányokat;

➢

a végzést követően 32,16%-uk folytatott további tanulmányokat, melyek közül mindössze
6,53% választotta ennek helyszínéül a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet

dolgozik,

ami

közül

17,59%

folytat

aktuálisan

is

valamilyen

o

kiemelendő, hogy a további tanulmányok folytatásában természetesen a nappalis
hallgatók jóval magasabb arányban vettek részt, mint a levelezős hallgatók;

o

érdekességként megjegyzendő, hogy a további tanulmányok folytatásának százalékos
aránya az évfolyamok előre haladtával a nappalin végzett hallgatók körében egyre
csökken;

➢

minden érintett esetében ismert az aktuális munkaügyi státusz;

➢

jelenleg senki nincs álláskereső vagy közfoglalkoztatotti státuszban;

➢

az egyéni karrier előre haladtának egyik jó fokmérője a bruttó átlagjövedelem alakulása:
o

a nők alacsony létszáma miatt a jövedelemadataik nem ismertek;

o

a férfiaknál az egyes évfolyamok között egyértelmű a különbség a bruttó
átlagjövedelmeikben, ami valószínűleg közvetlen kapcsolatban van azzal a ténnyel,
hogy minél hamarabb végeztek, annál régebb óta dolgoznak, így több lehetőségük volt
előre lépni.
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2012 óta végzett hallgatók beválásvizsgálata a diplomás
Pályakövetési Rendszer adatai alapján
IV.

ALAPKÉPZÉS: RENDÉSZETI IGAZGATÁSI (HATÁRRENDÉSZETI)
➢

szinte mindenki már a tanulmányai alatt dolgozott, vagy a végzését követően igen rövid időn
belül elhelyezkedett;

➢

jelenleg 95,68%-uk dolgozik, ami közül 7,41% folytat aktuálisan is valamilyen tanulmányokat;

➢

a végzést követően 21,60%-uk folytatott további tanulmányokat, melyek közül mindössze
4,94% választotta ennek helyszínéül a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet
o

megjegyzendő, hogy az egyes évfolyamok között igen nagy a különbség a további
tanulmányok folytatásának a tekintetében, melyen belül egyértelmű tendencia nem
fedezhető fel;

➢

majdnem minden érintett esetében ismert az aktuális munkaügyi státusz;

➢

érdekes, hogy ha elenyésző mennyiségben is, de – eltérően más szakirányon végzettektől –
2019-ben volt közöttük álláskereső (11,23%) és közfoglalkoztatott (0,62%) is;

➢

az egyéni karrier előre haladtának egyik jó fokmérője a bruttó átlagjövedelem alakulása:
o

a nők alacsony létszáma miatt a jövedelemadataik csak egyetlen évfolyam esetében
ismertek;

o

a férfiaknál az egyes évfolyamok között bár tapasztalható különbség a bruttó
átlagjövedelmeikben – ami valószínűleg közvetlen kapcsolatban van azzal a ténnyel,
hogy minél hamarabb végeztek, annál régebb óta dolgoznak, így több lehetőségük volt
előre lépni – , ez a tendencia nem egyértelmű és következetes.
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V.

ALAPKÉPZÉS: RENDÉSZETI IGAZGATÁSI (KÖZRENDVÉDELMI)
➢

szinte mindenki már a tanulmányai alatt dolgozott, vagy a végzését követően igen rövid időn
belül elhelyezkedett;

➢

jelenleg 99,47%-uk dolgozik, ami közül 6,42% folytat aktuálisan is valamilyen tanulmányokat;

➢

a végzést követően 11,23%-uk folytatott további tanulmányokat, melyek közül mindössze
5,35% választotta ennek helyszínéül a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet:
o

a nappali tagozaton észlelhető a többi szakirányhoz hasonló tendencia, mely szerint az
évfolyamok előre haladtával csökken a későbbi tanulmányokat folytatók aránya;

o

a levelező tagozaton hasonló tendencia nem észlelhető;

o

megemlítendő azonban, hogy a levelező tagozaton végzettek körében az átlagnál
magasabb az aránya azoknak, akik a végzést követően a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemen folytattak további tanulmányokat;

➢

minden érintett esetében ismert az aktuális munkaügyi státusz;

➢

2019-ben nem volt közöttük álláskereső és közfoglalkoztatott;

➢

az egyéni karrier előre haladtának egyik jó fokmérője a bruttó átlagjövedelem alakulása:
o

a nők alacsony létszáma miatt a jövedelemadataik csak két évfolyam esetében
ismertek;

o

a férfiaknál az egyes évfolyamok között bár tapasztalható különbség a bruttó
átlagjövedelmeikben – ami valószínűleg közvetlen kapcsolatban van azzal a ténnyel,
hogy minél hamarabb végeztek, annál régebb óta dolgoznak, így több lehetőségük volt
előre lépni –, ez a tendencia nem egyértelmű és következetes.
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2012 óta végzett hallgatók beválásvizsgálata a diplomás
Pályakövetési Rendszer adatai alapján

VI.

ALAPKÉPZÉS: RENDÉSZETI IGAZGATÁSI (KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI)
➢

szinte mindenki már a tanulmányai alatt dolgozott, vagy a végzését követően igen rövid időn
belül elhelyezkedett;

➢

jelenleg 98,84%-uk dolgozik, ami közül 8,88% folytat aktuálisan is valamilyen tanulmányokat;

➢

a végzést követően 18,53%-uk folytatott további tanulmányokat, melyek közül mindössze
5,02% választotta ennek helyszínéül a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet:
o

a többi szakirányhoz hasonlóan a nappali tagozaton végzettek között magasabb
arányban vannak, akik a végzésüket követően további felsőfokú tanulmányokat
folytattak;

o

a levelező tagozaton ez az arány egyes évfolyamok esetében jóval alacsonyabb;

o

megemlítendő azonban, hogy a levelező tagozaton végzettek körében az átlagnál
magasabb az aránya azoknak, akik a végzést követően a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemen folytattak további tanulmányokat;

➢

minden érintett esetében ismert az aktuális munkaügyi státusz;

➢

2019-ben nem volt közöttük közfoglalkoztatott, de egy fő álláskereső igen;

➢

az egyéni karrier előre haladtának egyik jó fokmérője a bruttó átlagjövedelem alakulása:
o

a nők alacsony létszáma miatt a jövedelemadataik csak két évfolyam esetében
ismertek;

o

a férfiaknál az egyes évfolyamok között bár tapasztalható különbség a bruttó
átlagjövedelmeikben – ami valószínűleg közvetlen kapcsolatban van azzal a ténnyel,
hogy minél hamarabb végeztek, annál régebb óta dolgoznak, így több lehetőségük volt
előre lépni –, ez a tendencia nem egyértelmű és következetes.
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2012 óta végzett hallgatók beválásvizsgálata a diplomás
Pályakövetési Rendszer adatai alapján
VII.

ALAPKÉPZÉS: RENDÉSZETI I(BIZTONSÁGI - CIVIL) I
➢

a részletesen elemzett szakirányok közül ezen szakirányon végzetteknél a legmagasabb az
álláskereső hónapok száma (1,17 hó az átlag), valamint a legalacsonyabb a
jövedelemszerző hónapok száma (89,51% az átlag);

➢

jelenleg 90,94%-uk dolgozik, ami közül 7,64% folytat aktuálisan is valamilyen tanulmányokat;

➢

a végzést követően 18,82%-uk folytatott további tanulmányokat, melyek közül mindössze
8,02% választotta ennek helyszínéül a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet:
o

a többi szakiránytól eltérően a levelező munkarendben végzettek között magasabb
arányban voltak azok, akik a végzést követően további tanulmányokat folytattak;

o

megemlítendő, hogy a levelező tagozaton végzettek körében az átlagnál magasabb az
aránya azoknak, akik a végzést követően a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
folytattak további tanulmányokat;

➢

a végzettek 5,23%-a esetében nem ismert az aktuális munkaügyi státusz;

➢

2019-ben nem volt közöttük közfoglalkoztatott, de 1,05%-uk álláskereső volt;

➢

az egyéni karrier előre haladtának egyik jó fokmérője a bruttó átlagjövedelem alakulása:
o

a nők alacsony létszáma miatt a jövedelemadataik csak egy évfolyam esetében
ismertek;

o

a férfiaknál az egyes évfolyamok között a többi szakiránytól eltérően nem tapasztalható
egyértelmű növekedő tendencia, azaz a rendelkezésre álló adatok alapján a
karrierútjuk kiszámíthatatlanabb.
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2012 óta végzett hallgatók beválásvizsgálata a diplomás
Pályakövetési Rendszer adatai alapján
VIII.

ALAPKÉPZÉS: RENDÉSZETI IGAZGATÁSI (VÁM- ÉS JÖVEDÉKI IGAZGATÁSI)
➢

szinte mindenki azonnal vagy igen rövid időn belül elhelyezkedett;

➢

jelenleg 96,90%-uk dolgozik, ami közül 7,75% folytat aktuálisan is valamilyen tanulmányokat;

➢

a végzést követően 18,60%-uk folytatott további tanulmányokat, melyek közül mindössze
8,53% választotta ennek helyszínéül a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet:
o

a többi szakirányhoz hasonlóan a nappali munkarendben végzők között jóval
magasabb – mind a három érintett évfolyamban 50% körüli – a végzést követően
további felsőfokú tanulmányokat folytatók aránya;

o

megemlítendő, hogy levelező tagozaton ugyan ez a szám minden esetben 10% alatti;;

➢

a végzettek 0,78%-a esetében nem ismert az aktuális munkaügyi státusz;

➢

2019-ben nem volt közöttük közfoglalkoztatott, de volt 1 fő álláskereső;

➢

az egyéni karrier előre haladtának egyik jó fokmérője a bruttó átlagjövedelem alakulása:
o

a férfiaknál az egyes évfolyamok között tapasztalható némi átlagjövedelemben
észlelhető növekedés jelezvén a karrierúton való előre haladást, bár mindebben
észlelhető a 2014-15-ös végzősök esetében egy erőteljesebb kiugrás.
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2012 óta végzett hallgatók beválásvizsgálata a diplomás
Pályakövetési Rendszer adatai alapján
IX.

ALAPKÉPZÉS: RENDÉSZETI IGAZGATÁSI (KATASZTRÓFAVÉDELMI) ÉS
KATASZTRÓFAVÉDELMI EGYÜTT

➢

hangsúlyozandó, hogy az elemzést itt nem egy szakirányra,
katasztrófavédelmi szakirányra együttesen hajtottuk végre;

➢

szinte mindenki azonnal vagy igen rövid időn belül elhelyezkedett;

➢

jelenleg 97,43%-uk
tanulmányokat;

➢

a végzést követően 17,39%-uk folytatott további tanulmányokat, melyek közül 11,02%
választotta ennek helyszínéül a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet:

dolgozik,

ami

közül

11,64%

folytat

hanem

aktuálisan

is

az összes

valamilyen

o

a többi szakirányhoz hasonlóan a nappali tagozaton végzettek jóval magasabb
arányban folytattak a végzésüket követően felsőfokú tanulmányokat, mint a
levelezősök;

o

a levelezősök között a 2015-16-ban végzettek tanultak még tovább a legmagasabb
arányban (27,16%);

o

megjegyzendő, hogy bár kisebb arányban folytatták a tanulmányaikat a levelezősök,
az összes továbbtanulás arányához képes jóval nagyobb mértékben választották
ehhez színhelyül a Nemzet Közszolgálati Egyetemet;

➢

a végzettek 1,16%-a esetében nem ismert az aktuális munkaügyi státusz;

➢

2019-ben nem volt közöttük közfoglalkoztatott és álláskereső;

➢

az egyéni karrier előre haladtának egyik jó fokmérője a bruttó átlagjövedelem alakulása:
o

az egyes évfolyamok között nem tapasztalható lényeges, a valódi egyéni karrierutat
jelző változás a bruttó havi átlagjövedelemben.
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2012 óta végzett hallgatók beválásvizsgálata a diplomás
Pályakövetési Rendszer adatai alapján
X.

MESTERKÉPZÉS: RENDÉSZETI VEZETŐ ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYÜTT
➢

hangsúlyozandó, hogy az elemzést itt a két mester szakra együttesen hajtottuk végre;

➢

szinte mindenki azonnal vagy igen rövid időn belül elhelyezkedett;

➢

jelenleg 98,470%-uk
tanulmányokat;

➢

a végzést követően 11,28%-uk folytatott további tanulmányokat, melyek közül 6,51%
választotta ennek helyszínéül a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet:

dolgozik,

ami

közül

6,51%

folytat

aktuálisan

is

valamilyen

o

mesterképzésen csak levelező tagozat van, így a nappalisok és a levelezősök
eredményeit nem lehet összehasonlítani;

o

a levelezősök között a 2011-12-ben végzettekhez képest drasztikusan lecsökkent a
későbbi évfolyamokban a végzést követően további felsőfokú tanulmányokat folytatók
aránya;

o

a nők és a férfiak között nincs igazán különbség;

➢

a végzettek 0,43%-a esetében nem ismert az aktuális munkaügyi státusz;

➢

2019-ben nem volt közöttük közfoglalkoztatott és álláskereső;

➢

az egyéni karrier előre haladtának egyik jó fokmérője a bruttó átlagjövedelem alakulása:
o

az egyes évfolyamok között nem tapasztalható lényeges, a valódi egyéni karrierutat
jelző változás a bruttó havi átlagjövedelemben;

o

megjegyzendő, hogy a nők esetében egyértelműen alacsonyabb a havi bruttó
átlagjövedelem minden évfolyamban;
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