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Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián

Skála Hisztogram

I. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐII. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐII. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐII. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐII. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐII. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐII. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐII. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI

1.1. Az intézmény melyik karán végzett?1.1. Az intézmény melyik karán végzett?1.1. Az intézmény melyik karán végzett?1.1. Az intézmény melyik karán végzett?
Kérjük, válasszon az   alábbi listából! (Ha az adott évben több karon is végzett, arra   gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának
tart!)

n=112Alkalmazott Bölcsészeti Kar 14.3%

Állatorvos-tudományi Kar 1.8%

Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 1.8%

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (ideértve a BKH is) 25%

Gazdasági Kar 10.7%

Gépészmérnöki Kar 8.9%

Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar 25%

Pedagógiai Kar 1.8%

Víz- és Környezetgazdálkodási Kar 0%

Ybl Miklós Építéstudományi Kar 10.7%

1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?
Kérjük,  válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett,  arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának
tart!)

n=16andragógia (BSc) 6.3%

informatikus könyvtáros (BA/BSc) 0%

informatikus könyvtáros (fõiskolai) 12.5%

informatikus-könyvtáros-művelődésszervező (főiskolai) 6.3%

mûvelõdésszervezõ (fõiskolai) 31.3%

szociális munka (BA) 0%

szociálpedagógus (fõiskolai) 37.5%

tanító (BA/BSc) 0%

tanító (főiskolai) 6.3%

1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?
Kérjük,  válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett,  arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának
tart!)

n=2alkalmazott zoológus (egyetemi) 0%

állatorvosi (egyetemi) 0%

állatorvosi (osztatlan) 50%

biológia (BA/BSc) 50%
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1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?
Kérjük,  válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett,  arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának
tart!)

n=2általános szociális munkás (fõiskolai) 100%

ápolás és betegellátás (BA/BSc) 0%

ápolás és betegellátás (MA/MSc) 0%

ápoló (fõiskolai) 0%

egészségügyi szervezõ (BA/BSc) 0%

egészségturizmus (szakirányú) 0%

egészségügyi ügyvitelszervezõ (fõiskolai) 0%

szociális munka (BA/BSc) 0%

szociális munka (MA/MSc) 0%

1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?
Kérjük,  válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett,  arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának
tart!)

n=28agrármenedzser (fõiskolai) 17.9%

emberi erõforrások (BA/BSc) 7.1%

gazdálkodási és menedzsment (BA/BSc) 3.6%

gazdasági agrármérnöki (egyetemi) 7.1%

humán erõforrás menedzser (fõiskolai) 28.6%

közgazdász-gazdálkodási (egyetemi) 7.1%

munkavállalási tanácsadó (fõiskolai) 21.4%

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA/MSc) 3.6%

vezetés és szervezés (MA/MSc) 3.6%

1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?
Kérjük,  válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett,  arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának
tart!)

n=12andragógia (BA/BSc) 0%

gazdálkodási (fõiskolai) 8.3%

gazdálkodási és menedzsment (BA/BSc) 0%

mûszaki menedzser (BA/BSc) 0%

pénzügy (MA/MSc) 0%

pénzügy és számvitel (BA/BSc) 8.3%

pénzügyi (fõiskolai) 16.7%

személyügyi szervezõ (fõiskolai) 66.7%

turizmus-vendéglátás (BA/BSc) 0%

vállalkozó-menedzser (fõiskolai) 0%

vezetés és szervezés (MA/MSc) 0%
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1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?
Kérjük,  válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett,  arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának
tart!)

n=10gépészmérnöki (egyetemi) 50%

gépészmérnöki (fõiskolai) 30%

gépészmérnöki (MA/MSc) 20%

1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?
Kérjük,  válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett,  arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának
tart!)

n=28agrármérnöki (egyetemi) 35.7%

környezetgazdálkodási agrármérnöki (BA/BSc) 7.1%

környezetgazdálkodási agrármérnöki (egyetemi) 3.6%

környezetmérnöki (BA/BSc) 3.6%

környezetmérnöki (egyetemi) 25%

környezetmérnöki (MA/MSc) 3.6%

mezõgazdasági mérnöki (BA/BSc) 7.1%

növénytermesztõ mérnöki (MA/MSc) 3.6%

vadgazda mérnöki (BA/BSc) 3.6%

vadgazda mérnöki (fõiskolai) 7.1%

1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?
Kérjük,  válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett,  arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának
tart!)

n=2csecsemõ- és kisgyermeknevelõ (BA/BSc) 0%

óvodapedagógus (fõiskolai) 100%

tanító (fõiskolai) 0%

1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?
Kérjük,  válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben
több szakon is végzett,  arra gondoljon, amelyet
fontosabbnak, főszakjának tart!)

Az eredmény a túl kevés válasz miatt nem jeleníthető meg.

1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?
Kérjük,  válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett,  arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának
tart!)

n=12építészmérnöki (fõiskolai) 8.3%

építõmérnöki (BA/BSc) 8.3%

építõmérnöki (fõiskolai) 25%

mûszaki menedzser (BA/BSc) 8.3%

mûszaki menedzser (fõiskolai) 16.7%

településmérnöki (fõiskolai) 25%

tűzvédelmi szakmérnök 8.3%

1.3. Milyen tagozaton végzett ebben az intézményben, ezen a szakon?1.3. Milyen tagozaton végzett ebben az intézményben, ezen a szakon?1.3. Milyen tagozaton végzett ebben az intézményben, ezen a szakon?1.3. Milyen tagozaton végzett ebben az intézményben, ezen a szakon?
n=111Nappali 52.3%

Esti 0.9%

Levelező 45%

Távoktatás 1.8%
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1.4. Milyen finanszírozási formában tanult Ön ebben az intézményben, ebben a képzésben?1.4. Milyen finanszírozási formában tanult Ön ebben az intézményben, ebben a képzésben?1.4. Milyen finanszírozási formában tanult Ön ebben az intézményben, ebben a képzésben?1.4. Milyen finanszírozási formában tanult Ön ebben az intézményben, ebben a képzésben?
n=111Államilag támogatott 48.6%

Költségtérítéses 44.1%

Mindkét finanszírozási formában, különböző időszakokban 7.2%

1.5. Átlagosan milyen eredménnyel (osztályzattal) végezte el Ön ezt a szakot?1.5. Átlagosan milyen eredménnyel (osztályzattal) végezte el Ön ezt a szakot?1.5. Átlagosan milyen eredménnyel (osztályzattal) végezte el Ön ezt a szakot?1.5. Átlagosan milyen eredménnyel (osztályzattal) végezte el Ön ezt a szakot?
n=110Elégséges 0.9%

Közepes 20%

Jó 67.3%

Jeles, kiváló 11.8%

1.6. Az ebben az intézményben, ezen a szakon végzett többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye1.6. Az ebben az intézményben, ezen a szakon végzett többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye1.6. Az ebben az intézményben, ezen a szakon végzett többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye1.6. Az ebben az intézményben, ezen a szakon végzett többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye
jobb, vagy rosszabb volt?jobb, vagy rosszabb volt?jobb, vagy rosszabb volt?jobb, vagy rosszabb volt?

n=111Sokkal rosszabb volt, mint a többieké 0%

Valamivel rosszabb volt, mint a többieké 3.6%

Kb. ugyanolyan volt, mint a többieké 45.9%

Valamivel jobb volt, mint a többieké 40.5%

Sokkal jobb volt, mint a többieké 9.9%

1.8. Az abszolutórium után közvetlenül a diplomáját is megszerezte?1.8. Az abszolutórium után közvetlenül a diplomáját is megszerezte?1.8. Az abszolutórium után közvetlenül a diplomáját is megszerezte?1.8. Az abszolutórium után közvetlenül a diplomáját is megszerezte?
n=110Igen 75.5%

Nem 24.5%

1.8.1. Az abszolutórium után hány hónappal szerzete meg a diplomát?1.8.1. Az abszolutórium után hány hónappal szerzete meg a diplomát?1.8.1. Az abszolutórium után hány hónappal szerzete meg a diplomát?1.8.1. Az abszolutórium után hány hónappal szerzete meg a diplomát?
n=271-3 hónap 0%

4-6 hónap 3.7%

7-12 hónap 18.5%

13-24 hónap 14.8%

2 évnél több idő alatt 14.8%

még nem szereztem meg 48.1%

1.8.2. Mi (volt) a késedelem oka?1.8.2. Mi (volt) a késedelem oka?1.8.2. Mi (volt) a késedelem oka?1.8.2. Mi (volt) a késedelem oka?
n=27Nyelvvizsga hiánya 100%

Egyéb ok 0%

1.8.3. Kilépett-e a munkaerőpiacra diploma nélkül, csak abszolutóriummal? 1.8.3. Kilépett-e a munkaerőpiacra diploma nélkül, csak abszolutóriummal? 1.8.3. Kilépett-e a munkaerőpiacra diploma nélkül, csak abszolutóriummal? 1.8.3. Kilépett-e a munkaerőpiacra diploma nélkül, csak abszolutóriummal? 
n=27Igen 40.7%

Nem 7.4%

Már akkor is dolgoztam 51.9%

1.8.4.Érzi/érezte-e a diploma hiányát a  munkaerőpiaci érvényesülésben?1.8.4.Érzi/érezte-e a diploma hiányát a  munkaerőpiaci érvényesülésben?1.8.4.Érzi/érezte-e a diploma hiányát a  munkaerőpiaci érvényesülésben?1.8.4.Érzi/érezte-e a diploma hiányát a  munkaerőpiaci érvényesülésben?
n=27Egyáltalán nem okozott problémát 29.6%

Kismértékben problémának éreztem 40.7%

Nagy problémát jelentett 29.6%
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1.9. Az Ön tudomása szerint működik-e alumni/öregdiák szervezet az intézményben?1.9. Az Ön tudomása szerint működik-e alumni/öregdiák szervezet az intézményben?1.9. Az Ön tudomása szerint működik-e alumni/öregdiák szervezet az intézményben?1.9. Az Ön tudomása szerint működik-e alumni/öregdiák szervezet az intézményben?
n=110Igen 80.9%

Nem 19.1%

1.9.1. Tagja-e Ön az intézmény alumni/öregdiák szervezetének?1.9.1. Tagja-e Ön az intézmény alumni/öregdiák szervezetének?1.9.1. Tagja-e Ön az intézmény alumni/öregdiák szervezetének?1.9.1. Tagja-e Ön az intézmény alumni/öregdiák szervezetének?
n=90Igen 17.8%

Nem 82.2%

II. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKII. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKII. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKII. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKII. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKII. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKII. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKII. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK

2.1. Rendelkezett-e felsőfokú végzettséggel a megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdésekor?2.1. Rendelkezett-e felsőfokú végzettséggel a megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdésekor?2.1. Rendelkezett-e felsőfokú végzettséggel a megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdésekor?2.1. Rendelkezett-e felsőfokú végzettséggel a megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdésekor?
n=112Igen 11.6%

Nem 88.4%

2.1.2. Ezt milyen képzési formában szerezte?  2.1.2. Ezt milyen képzési formában szerezte?  2.1.2. Ezt milyen képzési formában szerezte?  2.1.2. Ezt milyen képzési formában szerezte?  
n=13BA/BSc 23.1%

MA/MSc 0%

egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 0%

egyetemi – hagyományos képzés 0%

főiskolai – hagyományos képzés 53.8%

doktori képzés – PhD, DLA 0%

felsőfokú szakképzés 23.1%

2.2. A megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdése óta (közben, vagy utána) szerzett-e egyéb felsőfokú végzettséget?2.2. A megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdése óta (közben, vagy utána) szerzett-e egyéb felsőfokú végzettséget?2.2. A megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdése óta (közben, vagy utána) szerzett-e egyéb felsőfokú végzettséget?2.2. A megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdése óta (közben, vagy utána) szerzett-e egyéb felsőfokú végzettséget?
n=110Igen 21.8%

Nem 78.2%

2.2.2. Ezt milyen képzési formában szerezte? 2.2.2. Ezt milyen képzési formában szerezte? 2.2.2. Ezt milyen képzési formában szerezte? 2.2.2. Ezt milyen képzési formában szerezte? 
n=25BA/BSc 8%

MA/MSc 24%

egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 0%

egyetemi – hagyományos képzés 12%

főiskolai – hagyományos képzés 8%

doktori képzés – PhD, DLA 8%

felsőfokú szakképzés 20%

szakirányú továbbképzés, rezidensképzés 8%

kiegészítő, diplomás képzés, egyéb 12%

2.3. Részt vesz-e jelenleg felsőfokú képzésben?2.3. Részt vesz-e jelenleg felsőfokú képzésben?2.3. Részt vesz-e jelenleg felsőfokú képzésben?2.3. Részt vesz-e jelenleg felsőfokú képzésben?
n=112Igen 10.7%

Nem 89.3%
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2.3.2. Ezt milyen szintű képzésben végzi?2.3.2. Ezt milyen szintű képzésben végzi?2.3.2. Ezt milyen szintű képzésben végzi?2.3.2. Ezt milyen szintű képzésben végzi?
n=12BA/BSc 8.3%

MA/MSc 16.7%

egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 8.3%

egyetemi – hagyományos képzés 0%

főiskolai – hagyományos képzés 0%

doktori képzés – PhD, DLA 25%

felsőfokú szakképzés 8.3%

szakirányú továbbképzés, rezidensképzés 16.7%

kiegészítő, diplomás képzés, egyéb 16.7%

2.4.1. Felsőfokú szakképzés
n=92Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 9.8%

Igen, más felsőoktatási intézményben 12%

Nem szeretnék 78.3%

2.4.2. Alapképzés (BA/BSc)
n=84Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 4.8%

Igen, más felsőoktatási intézményben 7.1%

Nem szeretnék 88.1%

2.4.3. Mesterképzés (MA/MSc)
n=97Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 13.4%

Igen, más felsőoktatási intézményben 20.6%

Nem szeretnék 66%

2.4.4. Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés
n=87Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 9.2%

Igen, más felsőoktatási intézményben 10.3%

Nem szeretnék 80.5%

2.4.5. Doktori (PhD, DLA) képzés
n=89Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 4.5%

Igen, más felsőoktatási intézményben 5.6%

Nem szeretnék 89.9%

2.5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.
angol nyelvből:angol nyelvből:angol nyelvből:angol nyelvből:

nagyon jól ismerinem ismeri n=110
átl.=3.11
md=3
elt.=1.2
tart.=1

10%

1

20.9%

2

32.7%

3

20.9%

4

15.5%

5

2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.
német nyelvből:német nyelvből:német nyelvből:német nyelvből:

nagyon jól ismerinem ismeri n=105
átl.=2.09
md=2
elt.=1.26

41%

1

34.3%

2

8.6%

3

7.6%

4

8.6%

5
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2.5.3.2.5.3.2.5.3.2.5.3.
francia nyelvből:francia nyelvből:francia nyelvből:francia nyelvből:

nagyon jól ismerinem ismeri n=97
átl.=1.28
md=1
elt.=0.76

83.5%

1

10.3%

2

3.1%

3

1%

4

2.1%

5

2.5.4.2.5.4.2.5.4.2.5.4.
olasz nyelvből:olasz nyelvből:olasz nyelvből:olasz nyelvből:

nagyon jól ismerinem ismeri n=98
átl.=1.14
md=1
elt.=0.61

91.8%

1

6.1%

2

0%

3

0%

4

2%

5

2.5.5.2.5.5.2.5.5.2.5.5.
spanyol nyelvből:spanyol nyelvből:spanyol nyelvből:spanyol nyelvből:

nagyon jól ismerinem ismeri n=99
átl.=1.17
md=1
elt.=0.61

90.9%

1

3%

2

5.1%

3

0%

4

1%

5

2.5.6.2.5.6.2.5.6.2.5.6.
orosz nyelvbőlorosz nyelvbőlorosz nyelvbőlorosz nyelvből

nagyon jól ismerinem ismeri n=98
átl.=1.29
md=1
elt.=0.67

80.6%

1

13.3%

2

3.1%

3

3.1%

4

0%

5

2.6. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú tanulmányai alatt, a végzettség megszerzése előtt tanult-e hosszabb-rövidebb ideig2.6. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú tanulmányai alatt, a végzettség megszerzése előtt tanult-e hosszabb-rövidebb ideig2.6. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú tanulmányai alatt, a végzettség megszerzése előtt tanult-e hosszabb-rövidebb ideig2.6. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú tanulmányai alatt, a végzettség megszerzése előtt tanult-e hosszabb-rövidebb ideig
külföldön? külföldön? külföldön? külföldön? 

n=112Igen 5.4%

Nem 94.6%

2.6.1. Összesen hány alkalommal tanult külföldön 2.6.1. Összesen hány alkalommal tanult külföldön 2.6.1. Összesen hány alkalommal tanult külföldön 2.6.1. Összesen hány alkalommal tanult külföldön legalább egy szemesztertlegalább egy szemesztertlegalább egy szemesztertlegalább egy szemesztert????
Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon!

n=6Nem tanultamNem tanultamNem tanultamNem tanultam 16.7%

1 83.3%

2 0%

3 0%

4 0%

5 0%

6 0%

7 0%

8 0%

9, vagy több alkalommal 0%

2.6.2. Összesen hány alkalommal tanult külföldön 2.6.2. Összesen hány alkalommal tanult külföldön 2.6.2. Összesen hány alkalommal tanult külföldön 2.6.2. Összesen hány alkalommal tanult külföldön kevesebb, mint egy szemesztertkevesebb, mint egy szemesztertkevesebb, mint egy szemesztertkevesebb, mint egy szemesztert????
Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon!

n=6Nem tanultamNem tanultamNem tanultamNem tanultam 66.7%

1 16.7%

2 16.7%

3 0%

4 0%

5 0%

6 0%

7 0%

8 0%

9, vagy több alkalommal 0%
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2.6.4. Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg!2.6.4. Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg!2.6.4. Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg!2.6.4. Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg!
Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon!

n=6Tempus/Erasmus ösztöndíj 83.3%

A fogadó felsőoktatási intézmény ösztöndíja 16.7%

Egyéb hazai ösztöndíj, pályázat 16.7%

Egyéb külföldi/nemzetközi pályázat, ösztöndíj 0%

Saját/családi finanszírozás 66.7%

Párhuzamos külföldi munkavállalás 16.7%

Egyéb forrásból 0%

2.7. A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai alatt részt vett-e a tanulmányok részét képező kötelező szakmai gyakorlaton?2.7. A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai alatt részt vett-e a tanulmányok részét képező kötelező szakmai gyakorlaton?2.7. A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai alatt részt vett-e a tanulmányok részét képező kötelező szakmai gyakorlaton?2.7. A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai alatt részt vett-e a tanulmányok részét képező kötelező szakmai gyakorlaton?
n=112Igen 80.4%

Nem 19.6%

2.7.1. Gyakorlati helyén a későbbiekben alkalmazták-e?2.7.1. Gyakorlati helyén a későbbiekben alkalmazták-e?2.7.1. Gyakorlati helyén a későbbiekben alkalmazták-e?2.7.1. Gyakorlati helyén a későbbiekben alkalmazták-e?
n=90Igen 36.7%

Nem 63.3%

2.8.1. …végzett-e tanulmányaihoz kapcsolódó (szakmai) munkát?2.8.1. …végzett-e tanulmányaihoz kapcsolódó (szakmai) munkát?2.8.1. …végzett-e tanulmányaihoz kapcsolódó (szakmai) munkát?2.8.1. …végzett-e tanulmányaihoz kapcsolódó (szakmai) munkát?
n=112Igen 53.6%

Nem 46.4%

2.8.2. …végzett-e nem szakmai munkát?2.8.2. …végzett-e nem szakmai munkát?2.8.2. …végzett-e nem szakmai munkát?2.8.2. …végzett-e nem szakmai munkát?
n=111Igen 70.3%

Nem 29.7%

2.8.3. …dolgozott-e külföldön?2.8.3. …dolgozott-e külföldön?2.8.3. …dolgozott-e külföldön?2.8.3. …dolgozott-e külföldön?
n=112Igen 12.5%

Nem 87.5%

III. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBAIII. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBAIII. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBAIII. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBAIII. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBAIII. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBAIII. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBAIII. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA

3.1. Ön a kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú képzése során jellemzően minek tekintette magát inkább?3.1. Ön a kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú képzése során jellemzően minek tekintette magát inkább?3.1. Ön a kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú képzése során jellemzően minek tekintette magát inkább?3.1. Ön a kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú képzése során jellemzően minek tekintette magát inkább?
n=112főfoglalkozású diáknak, vagy 50.9%

főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul is) 49.1%

3.2. Az abszolutórium megszerzésekor rendelkezett Ön főállású munkaviszonnyal, (szolgálati jogviszonnyal)?3.2. Az abszolutórium megszerzésekor rendelkezett Ön főállású munkaviszonnyal, (szolgálati jogviszonnyal)?3.2. Az abszolutórium megszerzésekor rendelkezett Ön főállású munkaviszonnyal, (szolgálati jogviszonnyal)?3.2. Az abszolutórium megszerzésekor rendelkezett Ön főállású munkaviszonnyal, (szolgálati jogviszonnyal)?
n=112Igen 50.9%

Nem 49.1%
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3.2.1. Hogyan jutott Ön ehhez a munkához?3.2.1. Hogyan jutott Ön ehhez a munkához?3.2.1. Hogyan jutott Ön ehhez a munkához?3.2.1. Hogyan jutott Ön ehhez a munkához?
Kérjük, ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat jelölje be!

n=57Álláshirdetésre jelentkezett 21.1%

Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát 15.8%

Intézményi karrieriroda, állásbörze révén 0%

Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte 1.8%

Gyakorlati helyén alkalmazták 3.5%

Tanári ajánlás révén 1.8%

Korábbi munkakapcsolat révén 8.8%

Egyéb személyes ismeretség révén 42.1%

Egyéb 5.3%

3.2.2. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? 3.2.2. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? 3.2.2. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? 3.2.2. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? 
n=57Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 10.5%

A saját és a kapcsolódó szakterületek 50.9%

Egy egészen más szakterület 26.3%

Bármilyen szakterület 12.3%

3.2.3. Önnek ez a munkaviszonya...3.2.3. Önnek ez a munkaviszonya...3.2.3. Önnek ez a munkaviszonya...3.2.3. Önnek ez a munkaviszonya...
n=57... állandó jellegű és határozatlan idejű volt 91.2%

... határozott idejű volt 5.3%

... alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) volt 3.5%

3.3. Az abszolutórium megszerzése után közvetlenül keresett-e munkát?3.3. Az abszolutórium megszerzése után közvetlenül keresett-e munkát?3.3. Az abszolutórium megszerzése után közvetlenül keresett-e munkát?3.3. Az abszolutórium megszerzése után közvetlenül keresett-e munkát?
n=112Igen 45.5%

Nem, mert már akkor is dolgoztam 43.8%

Nem, mert folytattam tanulmányaimat/tanulmányokat kezdtem 5.4%

Nem, egyéb okból 5.4%

3.3.3. Az abszolutórium megszerzése után talált-e munkát?3.3.3. Az abszolutórium megszerzése után talált-e munkát?3.3.3. Az abszolutórium megszerzése után talált-e munkát?3.3.3. Az abszolutórium megszerzése után talált-e munkát?
n=51Azonnal, egy hónapon belül találtam 33.3%

Keresés után találtam 60.8%

Még nem találtam 5.9%

3.3.4. Hogyan jutott az abszolutórium utáni első munkájához?3.3.4. Hogyan jutott az abszolutórium utáni első munkájához?3.3.4. Hogyan jutott az abszolutórium utáni első munkájához?3.3.4. Hogyan jutott az abszolutórium utáni első munkájához?
Kérjük, ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat jelölje be! 

n=48Álláshirdetésre jelentkezett 39.6%

Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát 18.8%

Intézményi karrieriroda, állásbörze révén 2.1%

Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte 0%

Gyakorlati helyén alkalmazták 10.4%

Tanári ajánlás révén 2.1%

Korábbi munkakapcsolat révén 6.3%

Egyéb személyes ismeretség révén 18.8%

Egyéb módon 2.1%
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3.3.5. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?3.3.5. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?3.3.5. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?3.3.5. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?
n=48Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 22.9%

A saját és a kapcsolódó szakterületek 52.1%

Egy egészen más szakterület 14.6%

Bármilyen szakterület 10.4%

3.3.6. Önnek ez a munkaviszonya ...3.3.6. Önnek ez a munkaviszonya ...3.3.6. Önnek ez a munkaviszonya ...3.3.6. Önnek ez a munkaviszonya ...
n=48... állandó jellegű és határozatlan idejű volt 85.4%

... határozott idejű volt 14.6%

... alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) volt 0%

IV. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚTIV. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚTIV. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚTIV. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚTIV. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚTIV. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚTIV. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚTIV. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT

4.1. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta összesen hány főállású munkahelye, munkaviszonya volt Önnek a jelenlegivel4.1. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta összesen hány főállású munkahelye, munkaviszonya volt Önnek a jelenlegivel4.1. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta összesen hány főállású munkahelye, munkaviszonya volt Önnek a jelenlegivel4.1. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta összesen hány főállású munkahelye, munkaviszonya volt Önnek a jelenlegivel
együtt? Ha az abszolutórium megszerzésekor már dolgozott, kérjük, azt is számítsa bele!együtt? Ha az abszolutórium megszerzésekor már dolgozott, kérjük, azt is számítsa bele!együtt? Ha az abszolutórium megszerzésekor már dolgozott, kérjük, azt is számítsa bele!együtt? Ha az abszolutórium megszerzésekor már dolgozott, kérjük, azt is számítsa bele!

n=110Egy semEgy semEgy semEgy sem 3.6%

1 48.2%

2 26.4%

3 10%

4 5.5%

5 6.4%

6 0%

7 0%

8 0%

9 vagy több 0%

4.2. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta volt-e munkanélküli?4.2. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta volt-e munkanélküli?4.2. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta volt-e munkanélküli?4.2. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta volt-e munkanélküli?
Kérjük, hogy a hivatalosan nem regisztrált, ám munka nélkül, állás keresésével töltött időszakokra is gondoljon!Kérjük, hogy a hivatalosan nem regisztrált, ám munka nélkül, állás keresésével töltött időszakokra is gondoljon!Kérjük, hogy a hivatalosan nem regisztrált, ám munka nélkül, állás keresésével töltött időszakokra is gondoljon!Kérjük, hogy a hivatalosan nem regisztrált, ám munka nélkül, állás keresésével töltött időszakokra is gondoljon!

n=110Igen 32.7%

Nem 67.3%

4.2.3. Volt ezek közt regisztrált munkanélküli időszak?4.2.3. Volt ezek közt regisztrált munkanélküli időszak?4.2.3. Volt ezek közt regisztrált munkanélküli időszak?4.2.3. Volt ezek közt regisztrált munkanélküli időszak?
n=38igen 73.7%

nem 26.3%

4.3. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően tanult-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön?4.3. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően tanult-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön?4.3. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően tanult-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön?4.3. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően tanult-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön?
n=110Igen 8.2%

Nem 91.8%

4.4. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően dolgozott-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön?4.4. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően dolgozott-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön?4.4. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően dolgozott-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön?4.4. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően dolgozott-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön?
n=112Igen 14.3%

Nem 85.7%
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4.4.4. Ez a munka/ezek a munkák kapcsolódtak-e a felsőfokú végzettségéhez?4.4.4. Ez a munka/ezek a munkák kapcsolódtak-e a felsőfokú végzettségéhez?4.4.4. Ez a munka/ezek a munkák kapcsolódtak-e a felsőfokú végzettségéhez?4.4.4. Ez a munka/ezek a munkák kapcsolódtak-e a felsőfokú végzettségéhez?
n=16Igen, teljes mértékben 37.5%

Részben 25%

Nem 37.5%

V. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETV. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETV. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETV. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETV. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETV. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETV. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETV. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET

5.1. Mi az Ön jelenlegi fő munkaerőpiaci státusza?5.1. Mi az Ön jelenlegi fő munkaerőpiaci státusza?5.1. Mi az Ön jelenlegi fő munkaerőpiaci státusza?5.1. Mi az Ön jelenlegi fő munkaerőpiaci státusza?
Kérjük, a leginkább jellemzőt jelölje meg!

n=112Alkalmazott 81.3%

Önfoglalkoztató, önálló vállalkozó, (szellemi szabad, egyéni vállalkozó, nincs alkalmazottja) 0.9%

Vállalkozó 0.9%

Munkanélküli 5.4%

Nappali tagozaton tanuló diák 0.9%

GYES-en, GYED-en (GYET-en) van 8.9%

Háztartásbeli, egyéb inaktív (eltartott) 1.8%

5.1.1. Milyen beosztásban dolgozik?5.1.1. Milyen beosztásban dolgozik?5.1.1. Milyen beosztásban dolgozik?5.1.1. Milyen beosztásban dolgozik?
n=91Felső vezető 5.5%

Középvezető 14.3%

Alsó vezető 5.5%

Beosztott diplomás 60.4%

Beosztott nem diplomás foglalkozás 14.3%

5.1.4.2. Keres-e munkát?5.1.4.2. Keres-e munkát?5.1.4.2. Keres-e munkát?5.1.4.2. Keres-e munkát?
n=6Igen 100%

Nem 0%

5.1.6. Rendelkezik főállású munkahellyel?5.1.6. Rendelkezik főállású munkahellyel?5.1.6. Rendelkezik főállású munkahellyel?5.1.6. Rendelkezik főállású munkahellyel?
n=10Igen 60%

Nem 40%

5.2. Munkaerő-piaci részvétel5.2. Munkaerő-piaci részvétel5.2. Munkaerő-piaci részvétel5.2. Munkaerő-piaci részvétel
n=104Jelenleg (is) dolgozik 92.3%

Sose dolgozott 0%

Most nem dolgozik, de már volt munkahelye 7.7%

Az alábbiakban a jelenlegi fő munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket teszünk fel. Kérjük, ha több dolgot is csinál, akkor válasszaAz alábbiakban a jelenlegi fő munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket teszünk fel. Kérjük, ha több dolgot is csinál, akkor válasszaAz alábbiakban a jelenlegi fő munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket teszünk fel. Kérjük, ha több dolgot is csinál, akkor válasszaAz alábbiakban a jelenlegi fő munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket teszünk fel. Kérjük, ha több dolgot is csinál, akkor válassza
ki, hogy melyiket tekinti a fő foglalkozásának, és a következőkben erre a tevékenységére és munkahelyére vonatkozó válaszokat adjaki, hogy melyiket tekinti a fő foglalkozásának, és a következőkben erre a tevékenységére és munkahelyére vonatkozó válaszokat adjaki, hogy melyiket tekinti a fő foglalkozásának, és a következőkben erre a tevékenységére és munkahelyére vonatkozó válaszokat adjaki, hogy melyiket tekinti a fő foglalkozásának, és a következőkben erre a tevékenységére és munkahelyére vonatkozó válaszokat adja
meg!meg!meg!meg!
 
5.3. Az Ön fő munkaviszonya...5.3. Az Ön fő munkaviszonya...5.3. Az Ön fő munkaviszonya...5.3. Az Ön fő munkaviszonya...

n=97... állandó jellegű és határozatlan idejű 89.7%

... határozott idejű 8.2%

... alkalami, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) 2.1%



Dr Obádovics Csilla, 2012 tavasz 2007 végzettek felmérés

2012.10.31 EvaSys kiértékelés Oldal12

5.4. Ön ...5.4. Ön ...5.4. Ön ...5.4. Ön ...
n=97... köztisztviselő, közalkalmazott, kormánytisztviselő (egyéb közszolgálati jogviszonyban áll) 36.1%

... állami, önkormányzati vállalat alkalmazottja, vagy 5.2%

... más helyen dolgozik 58.8%

5.8. Hány alkalmazottja/beosztottja van?5.8. Hány alkalmazottja/beosztottja van?5.8. Hány alkalmazottja/beosztottja van?5.8. Hány alkalmazottja/beosztottja van?
n=98Nincs alkalmazottja/beosztottja 74.5%

1-9 alkalmazott/beosztott 16.3%

10 vagy több alkalmazott/beosztott 9.2%

5.9. Milyen mértékben használja jelenlegi5.9. Milyen mértékben használja jelenlegi5.9. Milyen mértékben használja jelenlegi5.9. Milyen mértékben használja jelenlegi
munkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányaimunkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányaimunkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányaimunkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai
során elsajátított tudást, megszerzett készségeket?során elsajátított tudást, megszerzett készségeket?során elsajátított tudást, megszerzett készségeket?során elsajátított tudást, megszerzett készségeket?
Osztályozzon 1-től 5-ig!

Teljes
mértékben

Egyáltalán
nem

n=96
átl.=3.22
md=3
elt.=1.24

9.4%

1

20.8%

2

27.1%

3

24%

4

18.8%

5

5.10. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?5.10. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?5.10. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?5.10. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?
n=96Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 13.5%

A saját és a kapcsolódó szakterületek 64.6%

Egy egészen más szakterület 17.7%

Bármilyen szakterület 4.2%

5.11. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi munkájának?5.11. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi munkájának?5.11. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi munkájának?5.11. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi munkájának?
n=96PhD 2.1%

Egyéb posztgraduális képzés 0%

Egyetemi diploma/MA/MSc végzettség 32.3%

Főiskolai diploma/Ba/BSc végzettség 47.9%

Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget 17.7%

5.13. Az Ön munkahelye...5.13. Az Ön munkahelye...5.13. Az Ön munkahelye...5.13. Az Ön munkahelye...
n=98... teljes mértékben állami/önkormányzati tulajdonú, 42.9%

... részben állami, részben magán tulajdonú, vagy 2%

... teljes mértékben magántulajdonú 55.1%

5.14. Az Ön munkahelye...5.14. Az Ön munkahelye...5.14. Az Ön munkahelye...5.14. Az Ön munkahelye...
n=98... teljes mértékben magyar tulajdonú 67.3%

... részben magyar tulajdonú 6.1%

... teljes mértékben külföldi tulajdonú 26.5%

5.15. Megközelítőleg hány fő dolgozik az Ön cégénél?5.15. Megközelítőleg hány fő dolgozik az Ön cégénél?5.15. Megközelítőleg hány fő dolgozik az Ön cégénél?5.15. Megközelítőleg hány fő dolgozik az Ön cégénél?
Kérjük, a teljes – legnagyobb – munkavállalói létszámot jelölje meg, több telephellyel rendelkező cég esetén pl. az anyavállalat
összesített létszámát!

n=97Önfoglalkoztató vagyok 3.1%

2-9 fő 7.2%

10-49 fő 20.6%

50-249 fő 21.6%

250-999 fő 22.7%

1000 fő, vagy afölött 24.7%
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5.16. Kérjük, az alábbi listából válassza ki munkahelye ágazatát!5.16. Kérjük, az alábbi listából válassza ki munkahelye ágazatát!5.16. Kérjük, az alábbi listából válassza ki munkahelye ágazatát!5.16. Kérjük, az alábbi listából válassza ki munkahelye ágazatát!
n=96Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 9.4%

Feldolgozóipar (pl. élelmiszer, ruházat, építőanyag, szerszám, gépgyártás, 4.2%

Villamosenergia, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás (ezek termelése, ellátása, 3.1%

Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelés, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 2.1%

Építőipar 7.3%

Kereskedelem, gépjárműjavítás (minden nagy- és kiskereskedelem ill. gépjárművek 5.2%

Szállítás, raktározás (pl. vasúti, közúti, légi személy- és áruszállítás és postai tevékenység) 2.1%

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 3.1%

Információ, kommunikáció (pl. távközlés, számítógépes szolgáltatások, kiadói tevékenység, 2.1%

Pénzügyi, biztosítási tevékenység 8.3%

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (pl. piackutatás, fordítás/tolmácsolás, jogi, 3.1%

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (pl. eszköz ill. munkaerő kölcsönzés, 1%

Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás 13.5%

Oktatás 11.5%

Humán-egészségügyi, szociális ellátás 7.3%

Művészet, szórakoztatás, szabadidő (pl. múzeum, szerencsejáték, sport, művészet) 3.1%

Egyéb szolgáltatás (pl. érdekképviselet, szakszervezet, politika, háztartási cikk javítás, 4.2%

Egyéb, éspedig... 9.4%

5.17. Kérjük, tüntesse fel munkahelye települését! (Azét a települését, ahol munkavégzésének többsége zajlik!)5.17. Kérjük, tüntesse fel munkahelye települését! (Azét a települését, ahol munkavégzésének többsége zajlik!)5.17. Kérjük, tüntesse fel munkahelye települését! (Azét a települését, ahol munkavégzésének többsége zajlik!)5.17. Kérjük, tüntesse fel munkahelye települését! (Azét a települését, ahol munkavégzésének többsége zajlik!)
Ez a település külföldön van?Ez a település külföldön van?Ez a település külföldön van?Ez a település külföldön van?

n=97Igen 8.2%

Nem 91.8%

5.18.2. Hány munkaórát dolgozott főállásában az előző héten? Ha ez nem a "szokásos" hét volt, akkor utolsó "szokásos" héten hány5.18.2. Hány munkaórát dolgozott főállásában az előző héten? Ha ez nem a "szokásos" hét volt, akkor utolsó "szokásos" héten hány5.18.2. Hány munkaórát dolgozott főállásában az előző héten? Ha ez nem a "szokásos" hét volt, akkor utolsó "szokásos" héten hány5.18.2. Hány munkaórát dolgozott főállásában az előző héten? Ha ez nem a "szokásos" hét volt, akkor utolsó "szokásos" héten hány
munkaórát dolgozott a főállású munkahelyén?munkaórát dolgozott a főállású munkahelyén?munkaórát dolgozott a főállású munkahelyén?munkaórát dolgozott a főállású munkahelyén?

n=10720 óra alatt 4.7%

20-29 óra 2.8%

30-39 óra 15.9%

40-50 óra 70.1%

50 óra felett 6.5%

5.19. Van-e Önnek mellékállása, másodállása?5.19. Van-e Önnek mellékállása, másodállása?5.19. Van-e Önnek mellékállása, másodállása?5.19. Van-e Önnek mellékállása, másodállása?
n=97Igen 6.2%

Nem 93.8%

5.19.1. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?5.19.1. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?5.19.1. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?5.19.1. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?
n=6Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 0%

A saját és a kapcsolódó szakterületek 50%

Egy egészen más szakterület 33.3%

Bármilyen szakterület 16.7%
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5.19.2. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi mellékállású munkájának?5.19.2. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi mellékállású munkájának?5.19.2. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi mellékállású munkájának?5.19.2. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi mellékállású munkájának?
n=6PhD 16.7%

Egyéb posztgraduális képzés 0%

Egyetemi diploma/MA/MSc végzettség 0%

Főiskolai diploma/BA/BSc végzettség 33.3%

Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget 50%

6.1.1. Mennyire elégedett főállású munkájával a6.1.1. Mennyire elégedett főállású munkájával a6.1.1. Mennyire elégedett főállású munkájával a6.1.1. Mennyire elégedett főállású munkájával a
munka szakmai, tartalmi része szempontjából?munka szakmai, tartalmi része szempontjából?munka szakmai, tartalmi része szempontjából?munka szakmai, tartalmi része szempontjából?

Teljesen elégedettTeljesen elégedetlen n=96
átl.=3.04
md=3
elt.=0.82

5.2%

1

15.6%

2

49%

3

30.2%

4

6.1.2. Mennyire elégedett főállású munkájával a6.1.2. Mennyire elégedett főállású munkájával a6.1.2. Mennyire elégedett főállású munkájával a6.1.2. Mennyire elégedett főállású munkájával a
szakmai előmenetel, karrierépítés szempontjából?szakmai előmenetel, karrierépítés szempontjából?szakmai előmenetel, karrierépítés szempontjából?szakmai előmenetel, karrierépítés szempontjából?

Teljesen elégedettTeljesen elégedetlen n=96
átl.=2.68
md=3
elt.=0.95

12.5%

1

28.1%

2

38.5%

3

20.8%

4

6.1.3. Mennyire elégedett főállású munkájával a6.1.3. Mennyire elégedett főállású munkájával a6.1.3. Mennyire elégedett főállású munkájával a6.1.3. Mennyire elégedett főállású munkájával a
munka presztízse, társadalmimunka presztízse, társadalmimunka presztízse, társadalmimunka presztízse, társadalmi
megbecsültsége szempontjából?megbecsültsége szempontjából?megbecsültsége szempontjából?megbecsültsége szempontjából?

Teljesen elégedettTeljesen elégedetlen n=96
átl.=2.69
md=3
elt.=0.92

9.4%

1

34.4%

2

34.4%

3

21.9%

4

6.1.4. Mennyire elégedett főállású munkájával a6.1.4. Mennyire elégedett főállású munkájával a6.1.4. Mennyire elégedett főállású munkájával a6.1.4. Mennyire elégedett főállású munkájával a
jövedelem és juttatások szempontjából?jövedelem és juttatások szempontjából?jövedelem és juttatások szempontjából?jövedelem és juttatások szempontjából?

Teljesen elégedettTeljesen elégedetlen n=96
átl.=2.45
md=2
elt.=0.84

13.5%

1

37.5%

2

39.6%

3

9.4%

4

6.1.5. Mennyire elégedett főállású munkájával a6.1.5. Mennyire elégedett főállású munkájával a6.1.5. Mennyire elégedett főállású munkájával a6.1.5. Mennyire elégedett főállású munkájával a
munka személyi körülményei szempontjából?munka személyi körülményei szempontjából?munka személyi körülményei szempontjából?munka személyi körülményei szempontjából?

Teljesen elégedettTeljesen elégedetlen n=96
átl.=2.83
md=3
elt.=0.88

7.3%

1

26%

2

42.7%

3

24%

4

6.1.6. Mennyire elégedett főállású munkájával a6.1.6. Mennyire elégedett főállású munkájával a6.1.6. Mennyire elégedett főállású munkájával a6.1.6. Mennyire elégedett főállású munkájával a
munka tárgyi körülményei szempontjából?munka tárgyi körülményei szempontjából?munka tárgyi körülményei szempontjából?munka tárgyi körülményei szempontjából?

Teljesen elégedettTeljesen elégedetlen n=96
átl.=2.86
md=3
elt.=0.91

7.3%

1

27.1%

2

37.5%

3

28.1%

4

6.1.7. Mennyire elégedett főállású munkájával a6.1.7. Mennyire elégedett főállású munkájával a6.1.7. Mennyire elégedett főállású munkájával a6.1.7. Mennyire elégedett főállású munkájával a
munka összességét tekintve?munka összességét tekintve?munka összességét tekintve?munka összességét tekintve?

Teljesen elégedettTeljesen elégedetlen n=96
átl.=2.85
md=3
elt.=0.74

2.1%

1

29.2%

2

50%

3

18.8%

4

VII. SZEMÉLYES ADATOKVII. SZEMÉLYES ADATOKVII. SZEMÉLYES ADATOKVII. SZEMÉLYES ADATOKVII. SZEMÉLYES ADATOKVII. SZEMÉLYES ADATOKVII. SZEMÉLYES ADATOKVII. SZEMÉLYES ADATOK

7.1. Az Ön neme?7.1. Az Ön neme?7.1. Az Ön neme?7.1. Az Ön neme?
n=112Férfi 39.3%

Nő 60.7%

7.3. Mi az Ön hivatalos családi állapota?7.3. Mi az Ön hivatalos családi állapota?7.3. Mi az Ön hivatalos családi állapota?7.3. Mi az Ön hivatalos családi állapota?
n=112Egyedülálló 31.3%

Élettársi vagy tartós együttélési kapcsolatban él 19.6%

Házas 43.8%

Elvált 4.5%

Özvegy 0.9%
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7.4. Van-e 18 év alatti gyermeke7.4. Van-e 18 év alatti gyermeke7.4. Van-e 18 év alatti gyermeke7.4. Van-e 18 év alatti gyermeke?
n=112Van 32.1%

Nincs 67.9%

7.5. Milyen településen lakott Ön 7.5. Milyen településen lakott Ön 7.5. Milyen településen lakott Ön 7.5. Milyen településen lakott Ön 14 éves korában14 éves korában14 éves korában14 éves korában????
Ez a település külföldön van?Ez a település külföldön van?Ez a település külföldön van?Ez a település külföldön van?

n=112Igen 1.8%

Nem 98.2%

7.6. Milyen településen él Ön 7.6. Milyen településen él Ön 7.6. Milyen településen él Ön 7.6. Milyen településen él Ön jelenlegjelenlegjelenlegjelenleg????
(Arra a településre gondoljon, ahol ténylegesen, életvitelszerűen él!)
Ez a település külföldön van?Ez a település külföldön van?Ez a település külföldön van?Ez a település külföldön van?

n=112Igen 8%

Nem 92%

7.7. Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit?7.7. Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit?7.7. Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit?7.7. Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit?
n=112Gimnázium – hagyományos 4 osztályos 41.1%

6, 8 osztályos (szerkezetváltó) középiskola, kéttannyelvű gimnázium 10.7%

Szakközépiskola 46.4%

Egyéb 1.8%

7.8. Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?7.8. Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?7.8. Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?7.8. Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?
n=111Legfeljebb 8 általános 6.3%

Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 37.8%

Szakközépiskola, technikum 23.4%

Gimnázium 5.4%

Főiskola 7.2%

Egyetem 16.2%

Egyetem, tudományos fokozat 0.9%

Nem tudja, nem ismerte, nem élt 2.7%

7.9. Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?7.9. Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?7.9. Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?7.9. Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?
n=111Legfeljebb 8 általános 13.5%

Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 20.7%

Szakközépiskola, technikum 25.2%

Gimnázium 18.9%

Főiskola 15.3%

Egyetem 6.3%

Egyetem, tudományos fokozat 0%

Nem tudja, nem ismerte, nem élt 0%
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7.10. Összességében hogyan ítéli meg családja anyagi helyzetét akkor, amikor Ön 14 éves volt?7.10. Összességében hogyan ítéli meg családja anyagi helyzetét akkor, amikor Ön 14 éves volt?7.10. Összességében hogyan ítéli meg családja anyagi helyzetét akkor, amikor Ön 14 éves volt?7.10. Összességében hogyan ítéli meg családja anyagi helyzetét akkor, amikor Ön 14 éves volt?
n=112Az átlagosnál sokkal jobb 1.8%

Az átlagosnál valamivel jobb 18.8%

Nagyjából átlagos 45.5%

Az átlagosnál valamivel rosszabb 27.7%

Az átlagosnál sokkal rosszabb 6.3%

7.11. Van-e a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? Kérjük, ne a7.11. Van-e a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? Kérjük, ne a7.11. Van-e a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? Kérjük, ne a7.11. Van-e a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? Kérjük, ne a
végzettség szintjére, hanem az esetleges szakmai kapcsolódásra gondoljon!végzettség szintjére, hanem az esetleges szakmai kapcsolódásra gondoljon!végzettség szintjére, hanem az esetleges szakmai kapcsolódásra gondoljon!végzettség szintjére, hanem az esetleges szakmai kapcsolódásra gondoljon!
Kérjük, a szülői és nagyszülői körre gondoljon!Kérjük, a szülői és nagyszülői körre gondoljon!Kérjük, a szülői és nagyszülői körre gondoljon!Kérjük, a szülői és nagyszülői körre gondoljon!

n=112Igen, szülők és nagyszülők közt is van kapcsolódó szakmájú családtag 3.6%

Igen, csak a szülők között 10.7%

Igen, csak a nagyszülők között 4.5%

Nincsen 81.3%

VIII. Hogyan látja, mekkora szakmájának társadalmi presztízse és anyagi megbecsülése ma Magyarországon?VIII. Hogyan látja, mekkora szakmájának társadalmi presztízse és anyagi megbecsülése ma Magyarországon?VIII. Hogyan látja, mekkora szakmájának társadalmi presztízse és anyagi megbecsülése ma Magyarországon?VIII. Hogyan látja, mekkora szakmájának társadalmi presztízse és anyagi megbecsülése ma Magyarországon?
Osztályozzon 1-től 5-ig az iskolai osztályzatnak megfelelően!
(1-ha nagyon alacsonynak, 5-ha nagyon magasnak látja)

VIII. Hogyan látja, mekkora szakmájának társadalmi presztízse és anyagi megbecsülése ma Magyarországon?VIII. Hogyan látja, mekkora szakmájának társadalmi presztízse és anyagi megbecsülése ma Magyarországon?VIII. Hogyan látja, mekkora szakmájának társadalmi presztízse és anyagi megbecsülése ma Magyarországon?VIII. Hogyan látja, mekkora szakmájának társadalmi presztízse és anyagi megbecsülése ma Magyarországon?
Osztályozzon 1-től 5-ig az iskolai osztályzatnak megfelelően!
(1-ha nagyon alacsonynak, 5-ha nagyon magasnak látja)

8.1. Társadalmi presztízse 51 n=104
átl.=2.93
md=3
elt.=1.07
tart.=8

8.7%

1

25%

2

40.4%

3

16.3%

4

9.6%

5

8.2. Anyagi megbecsültsége 51 n=107
átl.=2.7
md=3
elt.=1.09
tart.=5

15%

1

28%

2

34.6%

3

16.8%

4

5.6%

5

8.3. A választott szak azokhoz az ismeretekhez juttatta hozzá, amelyekre számított?
n=112igen 46.4%

részben 46.4%

nem 7.1%

IX. Az intézményben végzett tanulmányaira vonatkozó kérdésekIX. Az intézményben végzett tanulmányaira vonatkozó kérdésekIX. Az intézményben végzett tanulmányaira vonatkozó kérdésekIX. Az intézményben végzett tanulmányaira vonatkozó kérdésekIX. Az intézményben végzett tanulmányaira vonatkozó kérdésekIX. Az intézményben végzett tanulmányaira vonatkozó kérdésekIX. Az intézményben végzett tanulmányaira vonatkozó kérdésekIX. Az intézményben végzett tanulmányaira vonatkozó kérdések

9.1. Tudományos diákköri munkában
n=109Igen 14.7%

Nem 85.3%

9.2. Szakkollégiumban
n=111Igen 7.2%

Nem 92.8%

9.3. Külföldi képzésben, ösztöndíjban
n=112Igen 8%

Nem 92%
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9.4. Kutatási tevékenységben
n=112Igen 22.3%

Nem 77.7%

9.5. Szakmai táborokban
n=110Igen 13.6%

Nem 86.4%

9.6. A tanulmányai során milyen tananyagot részesített előnyben?
Több választ is megjelölhet!

n=112nyomtatott 74.1%

elektronikus 39.3%

saját jegyzetek 66.1%

9.7. Az ismeret-ellenőrzések melyik módját kedvelte a legjobban?
Több választ is megjelölhet!

n=112szóbeli (beszámoló, vizsga) 46.4%

írásbeli (papíralapú) 54.5%

írásbeli (elektronikus) 20.5%

beadandó feladat 58.9%

9.8. Egyetemi, főiskolai tanulmányai alatt igénybe vett- e diákhitelt?
n=112igen 27.7%

nem 72.3%

9.9. Egyetemi, főiskolai tanulmányai alatt vállalt munkát, pénzkereseti lehetőséget?
n=112rendszeresen 54.5%

alkalmanként 28.6%

nem 17%

9.10. Melyik idegen nyelvet használja rendszeresen jelenlegi munkahelyén?
Többet is megjelölhet!

n=112angol 51.8%

német 12.5%

francia 1.8%

spanyol 0%

orosz 0%

olasz 0.9%

egyéb 1.8%

nincs szükségem idegen nyelvtudásra 47.3%

X. Egyéb kérdésekX. Egyéb kérdésekX. Egyéb kérdésekX. Egyéb kérdésekX. Egyéb kérdésekX. Egyéb kérdésekX. Egyéb kérdésekX. Egyéb kérdések
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10.1. Kérjük, adja meg apja jelenlegi foglalkozását! Ha NYUGDÍJAS, akkor az utolsó foglalkozásának megfelelően adja meg!
n=102Felső- és középvezető értelmiségi, diplomával 18.6%

Alsóvezető, hivatalnok értelmiségi, diplomával 12.7%

Szellemi munkás diploma nélkül 11.8%

Nem mezőgazdasági önálló 2%

Mezőgazdasági önálló 2.9%

Szakmunkás 43.1%

Szakképzetlen munkás 2.9%

Mezőgazdasági munkás 2%

Háztartásbeli 3.9%

10.2. Kérjük, adja meg édesanyja jelenlegi foglalkozását! Ha NYUGDÍJAS, akkor az utolsó foglalkozásának megfelelően adja meg!
n=101Felső- és középvezető értelmiségi, diplomával 6.9%

Alsóvezető, hivatalnok értelmiségi, diplomával 13.9%

Szellemi munkás diploma nélkül 32.7%

Nem mezőgazdasági önálló 3%

Mezőgazdasági önálló 0%

Szakmunkás 19.8%

Szakképzetlen munkás 9.9%

Mezőgazdasági munkás 1%

Háztartásbeli 12.9%
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Profil
Alegység: Szent István Egyetem
Tanár neve: Dr Obádovics Csilla
Projekt neve:
(felmérés neve)

2012 tavasz 2007 végzettek felmérés

II. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKII. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKII. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKII. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKII. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKII. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKII. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKII. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK

2.5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.
angol nyelvből:angol nyelvből:angol nyelvből:angol nyelvből:

nem ismeri nagyon jól
ismeri

n=110
átl.=3.11

2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.
német nyelvből:német nyelvből:német nyelvből:német nyelvből:

nem ismeri nagyon jól
ismeri

n=105
átl.=2.09

2.5.3.2.5.3.2.5.3.2.5.3.
francia nyelvből:francia nyelvből:francia nyelvből:francia nyelvből:

nem ismeri nagyon jól
ismeri

n=97
átl.=1.28

2.5.4.2.5.4.2.5.4.2.5.4.
olasz nyelvből:olasz nyelvből:olasz nyelvből:olasz nyelvből:

nem ismeri nagyon jól
ismeri

n=98
átl.=1.14

2.5.5.2.5.5.2.5.5.2.5.5.
spanyol nyelvből:spanyol nyelvből:spanyol nyelvből:spanyol nyelvből:

nem ismeri nagyon jól
ismeri

n=99
átl.=1.17

2.5.6.2.5.6.2.5.6.2.5.6.
orosz nyelvbőlorosz nyelvbőlorosz nyelvbőlorosz nyelvből

nem ismeri nagyon jól
ismeri

n=98
átl.=1.29

V. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETV. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETV. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETV. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETV. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETV. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETV. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETV. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET

5.9. Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló5.9. Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló5.9. Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló5.9. Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló
tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett készségeket? tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett készségeket? tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett készségeket? tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett készségeket? Osztályozzon 1-től
5-ig!

Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

n=96
átl.=3.22

6.1.1. Mennyire elégedett főállású munkájával a munka szakmai, tartalmi része6.1.1. Mennyire elégedett főállású munkájával a munka szakmai, tartalmi része6.1.1. Mennyire elégedett főállású munkájával a munka szakmai, tartalmi része6.1.1. Mennyire elégedett főállású munkájával a munka szakmai, tartalmi része
szempontjából?szempontjából?szempontjából?szempontjából?

Teljesen elége-
detlen

Teljesen elégedett
n=96
átl.=3.04

6.1.2. Mennyire elégedett főállású munkájával a szakmai előmenetel, karrierépítés6.1.2. Mennyire elégedett főállású munkájával a szakmai előmenetel, karrierépítés6.1.2. Mennyire elégedett főállású munkájával a szakmai előmenetel, karrierépítés6.1.2. Mennyire elégedett főállású munkájával a szakmai előmenetel, karrierépítés
szempontjából?szempontjából?szempontjából?szempontjából?

Teljesen elége-
detlen

Teljesen elégedett
n=96
átl.=2.68

6.1.3. Mennyire elégedett főállású munkájával a munka presztízse, társadalmi6.1.3. Mennyire elégedett főállású munkájával a munka presztízse, társadalmi6.1.3. Mennyire elégedett főállású munkájával a munka presztízse, társadalmi6.1.3. Mennyire elégedett főállású munkájával a munka presztízse, társadalmi
megbecsültsége szempontjából?megbecsültsége szempontjából?megbecsültsége szempontjából?megbecsültsége szempontjából?

Teljesen elége-
detlen

Teljesen elégedett
n=96
átl.=2.69

6.1.4. Mennyire elégedett főállású munkájával a jövedelem és juttatások6.1.4. Mennyire elégedett főállású munkájával a jövedelem és juttatások6.1.4. Mennyire elégedett főállású munkájával a jövedelem és juttatások6.1.4. Mennyire elégedett főállású munkájával a jövedelem és juttatások
szempontjából?szempontjából?szempontjából?szempontjából?

Teljesen elége-
detlen

Teljesen elégedett
n=96
átl.=2.45

6.1.5. Mennyire elégedett főállású munkájával a munka személyi körülményei6.1.5. Mennyire elégedett főállású munkájával a munka személyi körülményei6.1.5. Mennyire elégedett főállású munkájával a munka személyi körülményei6.1.5. Mennyire elégedett főállású munkájával a munka személyi körülményei
szempontjából?szempontjából?szempontjából?szempontjából?

Teljesen elége-
detlen

Teljesen elégedett
n=96
átl.=2.83

6.1.6. Mennyire elégedett főállású munkájával a munka tárgyi körülményei6.1.6. Mennyire elégedett főállású munkájával a munka tárgyi körülményei6.1.6. Mennyire elégedett főállású munkájával a munka tárgyi körülményei6.1.6. Mennyire elégedett főállású munkájával a munka tárgyi körülményei
szempontjából?szempontjából?szempontjából?szempontjából?

Teljesen elége-
detlen

Teljesen elégedett
n=96
átl.=2.86

6.1.7. Mennyire elégedett főállású munkájával a munka összességét tekintve?6.1.7. Mennyire elégedett főállású munkájával a munka összességét tekintve?6.1.7. Mennyire elégedett főállású munkájával a munka összességét tekintve?6.1.7. Mennyire elégedett főállású munkájával a munka összességét tekintve? Teljesen elége-
detlen

Teljesen elégedett
n=96
átl.=2.85

VIII. Hogyan látja, mekkora szakmájának társadalmi presztízse és anyagi megbecsülése ma Magyarországon?VIII. Hogyan látja, mekkora szakmájának társadalmi presztízse és anyagi megbecsülése ma Magyarországon?VIII. Hogyan látja, mekkora szakmájának társadalmi presztízse és anyagi megbecsülése ma Magyarországon?VIII. Hogyan látja, mekkora szakmájának társadalmi presztízse és anyagi megbecsülése ma Magyarországon?
Osztályozzon 1-től 5-ig az iskolai osztályzatnak megfelelően!
(1-ha nagyon alacsonynak, 5-ha nagyon magasnak látja)

VIII. Hogyan látja, mekkora szakmájának társadalmi presztízse és anyagi megbecsülése ma Magyarországon?VIII. Hogyan látja, mekkora szakmájának társadalmi presztízse és anyagi megbecsülése ma Magyarországon?VIII. Hogyan látja, mekkora szakmájának társadalmi presztízse és anyagi megbecsülése ma Magyarországon?VIII. Hogyan látja, mekkora szakmájának társadalmi presztízse és anyagi megbecsülése ma Magyarországon?
Osztályozzon 1-től 5-ig az iskolai osztályzatnak megfelelően!
(1-ha nagyon alacsonynak, 5-ha nagyon magasnak látja)

8.1. Társadalmi presztízse 1 5
n=104
átl.=2.93

8.2. Anyagi megbecsültsége 1 5
n=107
átl.=2.7
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Hozzászólások jelentéseHozzászólások jelentése

I. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐII. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐII. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐII. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐII. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐII. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐII. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐII. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI

1.7. A szak megkezdése után összesen hány félév alatt jutott el az abszolutóriumig?1.7. A szak megkezdése után összesen hány félév alatt jutott el az abszolutóriumig?1.7. A szak megkezdése után összesen hány félév alatt jutott el az abszolutóriumig?1.7. A szak megkezdése után összesen hány félév alatt jutott el az abszolutóriumig?
Kérjük, csak az abszolutórium megszerzéséig tartó aktív, lezárt félévek számát tüntesse fel!Kérjük, csak az abszolutórium megszerzéséig tartó aktív, lezárt félévek számát tüntesse fel!Kérjük, csak az abszolutórium megszerzéséig tartó aktív, lezárt félévek számát tüntesse fel!Kérjük, csak az abszolutórium megszerzéséig tartó aktív, lezárt félévek számát tüntesse fel!

1

3 (2 előfordulás)

4 (4 előfordulás)

6 (25 előfordulás)

7 (5 előfordulás)

8.

8 (29 előfordulás)

9 (2 előfordulás)

10 (28 előfordulás)

11 (2 előfordulás)

12 (4 előfordulás)

14

II. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKII. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKII. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKII. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKII. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKII. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKII. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKII. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK

2.1.1. Milyen szakon? Kérjük nevezze meg!2.1.1. Milyen szakon? Kérjük nevezze meg!2.1.1. Milyen szakon? Kérjük nevezze meg!2.1.1. Milyen szakon? Kérjük nevezze meg!
(Ha több végzettsége is volt, kérjük az Ön számára fontosabbat adja meg!)    

Gépészmérnök

Jászberényi Tanítóképző Főiskola Tanítói szak

Környezetmérnök

OKJ Menedzserasszisztens

SZIE GKT VATI- agrarmenedzser szak

Személyügyi szervező

TANÍTÓ

informatikai statisztikus és gazdasági tervező

titkárságvezető

Építőmérnök

állattenyésztő mérnök

óvodapedagógus

2.2.1. Milyen szakon? Kérjük nevezze meg!2.2.1. Milyen szakon? Kérjük nevezze meg!2.2.1. Milyen szakon? Kérjük nevezze meg!2.2.1. Milyen szakon? Kérjük nevezze meg!
(Ha több végzettséget is szerzett, kérjük, az Ön számára fontosabbat adja meg!) 

CAH Dronten, 2007-2008, Vidékfejlesztés

Land Management

Minőségügyi szakmérnök

Műszaki menedzser

Növényvédelmi szakirányú továbbképzés
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Okleves közkazdász, Gazdálkodási szakon, Kontrolling szakirányon

PTE-KTK - pénzügy MSC

Rendőrtiszt átképző tanfolyam

SZAKFORDÍTÓ

SZIE-GK Gazdálkodás menedzsment szak-projektmenedzsment szakirány

SZIE-GTK Mérnöktanári

SZIE-ÁODI

Természetvédelmi mérnök 

Vadgazda mérnök mesterszak

Vegyész, felsőfokú logisztika tanfolyam a SZIE logisztika tanszékének keretein belül, de nem órai, 

emberi erőforrás tanácsadó

informatikus könyvtáros

közgazdász-gazdálkodás

létesitménygazálkodási menedzser

munkavédelmi technikus
műszaki ellenőr

műszaki PhD

vidékfejlesztési agrármérnök

Államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési szak

2.3.1. Milyen szakon? Kérjük nevezze meg!2.3.1. Milyen szakon? Kérjük nevezze meg!2.3.1. Milyen szakon? Kérjük nevezze meg!2.3.1. Milyen szakon? Kérjük nevezze meg!
(Ha több szakon is tanul, kérjük az Ön számára fontosabbat adja meg!)

Környezettudomány (SZIA KTDI)

Környezettudományi Doktori iskola

Növénytermesztési doktori iskola

Pszichologia

SZIE GÉK Létesítménymérnök Épületenergetika

SZIE-MKK Takarmányozási és takarmánygazdálkodási

Szie. Szarvas Matematika műveltségterület kiegészítő szakképzés

jogász

közgazdálkodás és közpolitika

mérnöktanár

tűzvédelmi szakmérnök

Ár- és belvízvédelmi szakmérnök

2.6.3. Összeadva hány hónapot tanult összesen külföldön?2.6.3. Összeadva hány hónapot tanult összesen külföldön?2.6.3. Összeadva hány hónapot tanult összesen külföldön?2.6.3. Összeadva hány hónapot tanult összesen külföldön?
Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon, és számmal adja meg!

1

3

5 (2 előfordulás)

11
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2.6.5. Milyen országokban tanult? Kérjük, az összeset sorolja fel!2.6.5. Milyen országokban tanult? Kérjük, az összeset sorolja fel!2.6.5. Milyen országokban tanult? Kérjük, az összeset sorolja fel!2.6.5. Milyen országokban tanult? Kérjük, az összeset sorolja fel!
Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon!

Anglia

Ausztria

Dánia

Egyesült Királyság

Németorszag, Ausztria, Nagy-Britannia

Németország

III. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBAIII. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBAIII. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBAIII. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBAIII. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBAIII. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBAIII. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBAIII. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA

3.2.1.A. Ha az előző kérdésben az Egyéb tényező választ jelölte meg, fejtse ki, mire gondolt!3.2.1.A. Ha az előző kérdésben az Egyéb tényező választ jelölte meg, fejtse ki, mire gondolt!3.2.1.A. Ha az előző kérdésben az Egyéb tényező választ jelölte meg, fejtse ki, mire gondolt!3.2.1.A. Ha az előző kérdésben az Egyéb tényező választ jelölte meg, fejtse ki, mire gondolt!

A munkáltató közvetlenül keresett fel állásajánlattal.

Kezdetben polgári szolgálatosként alkalmaztak, majd felvettek, miután elvégeztem egy tanfolyamot.

Maradtam az előző szakmámban, mivel anyagi szempontból ez jobban megérte.

3.3.A. Ha az előző kérdésre a "Nem, egyéb okból" válaszlehetőséget jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondolt!3.3.A. Ha az előző kérdésre a "Nem, egyéb okból" válaszlehetőséget jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondolt!3.3.A. Ha az előző kérdésre a "Nem, egyéb okból" válaszlehetőséget jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondolt!3.3.A. Ha az előző kérdésre a "Nem, egyéb okból" válaszlehetőséget jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondolt!

Gyes-en voltam.

Gyesen voltam

Nem, mert megnyertem egy amerikai gyakornoki programban való résztvétel lehetőségét és a diploma megszerzése után
Kaliforniában éltem egy évig.

Végzés előtt kaptam egy ajánlatot amit elfogadtam

tanulmanyi szerzodes kotott a munkaltatohoz

3.3.1. A munkakeresés során összesen kb. hány munkáltatónál próbálkozott/jelentkezett állásért? 3.3.1. A munkakeresés során összesen kb. hány munkáltatónál próbálkozott/jelentkezett állásért? 3.3.1. A munkakeresés során összesen kb. hány munkáltatónál próbálkozott/jelentkezett állásért? 3.3.1. A munkakeresés során összesen kb. hány munkáltatónál próbálkozott/jelentkezett állásért? (Kapcsolatfelvételnek számítanak
pl. az elküldött önéletrajzok, megvalósult interjúk, jelentkezés hirdetésekre) 
Kérjük, számmal adja meg!

1 (10 előfordulás)

2 (3 előfordulás)

3 (5 előfordulás)

4 (2 előfordulás)

5 (2 előfordulás)

6 (3 előfordulás)

8 (3 előfordulás)

10 (4 előfordulás)

12

15 (2 előfordulás)

20 (6 előfordulás)

25

30 (2 előfordulás)

45

50
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60 (2 előfordulás)

300 (2 előfordulás)

3.3.2. A munkakeresés során összesen kb. hányszor hívták be állásinterjúra, vagy vették fel Önnel valamilyen más formában a3.3.2. A munkakeresés során összesen kb. hányszor hívták be állásinterjúra, vagy vették fel Önnel valamilyen más formában a3.3.2. A munkakeresés során összesen kb. hányszor hívták be állásinterjúra, vagy vették fel Önnel valamilyen más formában a3.3.2. A munkakeresés során összesen kb. hányszor hívták be állásinterjúra, vagy vették fel Önnel valamilyen más formában a
kapcsolatot a munkaadók?kapcsolatot a munkaadók?kapcsolatot a munkaadók?kapcsolatot a munkaadók?
Kérjük, számmal adja meg!

0 (2 előfordulás)

1 (18 előfordulás)

2 (6 előfordulás)

3 (7 előfordulás)

4 (2 előfordulás)

5 (6 előfordulás)

6

7 (2 előfordulás)

10 (3 előfordulás)

15

20

30

3.3.3.1. Abszolutórium után összesen hány hónapig kereste első munkáját?3.3.3.1. Abszolutórium után összesen hány hónapig kereste első munkáját?3.3.3.1. Abszolutórium után összesen hány hónapig kereste első munkáját?3.3.3.1. Abszolutórium után összesen hány hónapig kereste első munkáját?
Kérjük, számmal adja meg!

1

2 (4 előfordulás)

3 (11 előfordulás)

4 (2 előfordulás)

5

6 (4 előfordulás)

7 (2 előfordulás)

8 (2 előfordulás)

12

14

15

18

3.3.4.A. Ha az előző kérdésre az "Egyéb módon" válaszlehetőséget jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondolt!3.3.4.A. Ha az előző kérdésre az "Egyéb módon" válaszlehetőséget jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondolt!3.3.4.A. Ha az előző kérdésre az "Egyéb módon" válaszlehetőséget jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondolt!3.3.4.A. Ha az előző kérdésre az "Egyéb módon" válaszlehetőséget jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondolt!

Fejvadász cég keresett meg.

IV. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚTIV. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚTIV. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚTIV. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚTIV. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚTIV. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚTIV. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚTIV. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT

4.2.1. Összesen hány ilyen (munkanélküli) időszak volt?4.2.1. Összesen hány ilyen (munkanélküli) időszak volt?4.2.1. Összesen hány ilyen (munkanélküli) időszak volt?4.2.1. Összesen hány ilyen (munkanélküli) időszak volt?
Kérjük, számmal adja meg!

1 (20 előfordulás)

2 (12 előfordulás)
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3

4

5 (2 előfordulás)

11

4.2.2. Összeadva ezek a - munkanélküliként töltött - időszakok hány hónapig tartottak?4.2.2. Összeadva ezek a - munkanélküliként töltött - időszakok hány hónapig tartottak?4.2.2. Összeadva ezek a - munkanélküliként töltött - időszakok hány hónapig tartottak?4.2.2. Összeadva ezek a - munkanélküliként töltött - időszakok hány hónapig tartottak?
Kérjük, számmal adja meg!

0

1 (2 előfordulás)

2 (3 előfordulás)

3 (2 előfordulás)

4 (2 előfordulás)

6 (3 előfordulás)

7 (3 előfordulás)

8 (2 előfordulás)

9 (4 előfordulás)

11

12 (2 előfordulás)

13

14 (2 előfordulás)

18 (2 előfordulás)

20 (4 előfordulás)

24

30

36

4.4.1. Összesen hány alkalommal?4.4.1. Összesen hány alkalommal?4.4.1. Összesen hány alkalommal?4.4.1. Összesen hány alkalommal?
Kérjük, számmal adja meg!

1 (10 előfordulás)

2 (2 előfordulás)

3 (2 előfordulás)

5

40

4.4.2. Összesen hány hónapig dolgozott külföldön a képzettség megszerzését követően?4.4.2. Összesen hány hónapig dolgozott külföldön a képzettség megszerzését követően?4.4.2. Összesen hány hónapig dolgozott külföldön a képzettség megszerzését követően?4.4.2. Összesen hány hónapig dolgozott külföldön a képzettség megszerzését követően?
Kérjük, számmal adja meg!

4

6 (3 előfordulás)

9 (2 előfordulás)

12

13

17
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18

19

27

30 (2 előfordulás)

36

53

4.4.3. Milyen országokban dolgozott? Kérjük, sorolja fel!4.4.3. Milyen országokban dolgozott? Kérjük, sorolja fel!4.4.3. Milyen országokban dolgozott? Kérjük, sorolja fel!4.4.3. Milyen országokban dolgozott? Kérjük, sorolja fel!

Amerikai Egyesült Államok

Anglia

Ausztria (2 előfordulás)

Ausztrália

Belgium

Belgium, Olaszorszag

Egyesült Királyság

Franciaorszag

Hollandia

Koszovó

Nagy-Britannia

Németország

Németország, Ausztria

Németország, Dánia, Egyesült Királyság

Németország,Ausztria,Svájc,Csehország,Szlovákia

V. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETV. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETV. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETV. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETV. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETV. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETV. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETV. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET

5.1.4.1. Hány hónapja munkanélküli?5.1.4.1. Hány hónapja munkanélküli?5.1.4.1. Hány hónapja munkanélküli?5.1.4.1. Hány hónapja munkanélküli?
Kérjük, számmal adja meg!

1

5 (2 előfordulás)

6

14

18

5.5. Mi jelenlegi foglalkozásának, munkakörének megnevezése?5.5. Mi jelenlegi foglalkozásának, munkakörének megnevezése?5.5. Mi jelenlegi foglalkozásának, munkakörének megnevezése?5.5. Mi jelenlegi foglalkozásának, munkakörének megnevezése?
Kérem, ügyeljen arra, hogy a megnevezésből munkájának szakmai jellege kiderüljön! Ha az Ön munkaköre például tanácsadó,
rendszerszervező, ügyintéző, asszisztens, államigazgatási előadó, osztályvezető, stb., akkor jelölje meg, mely területen dolgozik!
Például: számviteli tanácsadó; számítástechnikai rendszerszervező, pénzügyi ügyintéző; marketing asszisztens; igazgatási osztály
jogi előadója; polgármesteri hivatal egészségügyi osztály vezetője stb.

- kereskedő cég projekt menedzsere

Anyakönyvvezető.

Banki pénzügyi tanácsadó, kapcsolattartó

Banki tanácsadó

Belső ellenőrzési igazgatósági asszisztens
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CMBS Portfolio Management reszlegen business associate

Configuration manager Clearcase Administrator

Farm-hand

Felnőttképzési szervező

Fizetésforgalmi munkatárs

HR Asszisztens

HR Manager

HR-Manager-Területi vezető

IT ügyfélmenedzser

Intézményfenntartó Központ Szociális és Gyermekvédelmi Osztályán szociális ügyintéző

Jelenleg külföldi kertészeti farmmunka

Kockázatelemző (bank)

Könyvtáros

Környezetvédelmi tanácsadó

Közbeszerzési referens, logisztikus

Közművelődési szakember( művelődésszervező)

Mentálhigiénés csoportvezető

Mezogazdasagi gépelektronikai-alkatrészgyarto cégnél export-kereskedo, europai termékfejleszto

Minőségbiztositási mérnök

Munkavédelem
Energiahatékonyság, környezettudatosság
Üzemeltetés, karbantartás

Műtrágyagyártó és forgalmazó cégnél területi képviselő, szaktanácsadó

Növény-védőszer Vizsgáló Fejlesztőmérnök

Okmányirodai ügyintéző

PR manager

Projekt mérnök

Quality Assurance Team Leader

Számlázási tarifa szakelőadó II.

TANÍTÓ

Titkárságvezető és igazgatósági asszisztens

Tűzvédelmi tervező mérnök (beépített tűzoltó-jelző és építész tűzvédelmi tervező)

Vezető asszisztens egy egészségügyi intézményben

adóellenőr

banki tanácsadó

biogázos villamos kiserőműveket építek - ügyvezető igazgató

családgondozó

családgondozó-tanácsadó: Családsegitő és Gyermekjóléti Szolgálat

egyetemi tanársegéd, Gépészmérnöki Kar

egyéb
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fejlesztőmérnök - ipari gőzturbina fejlesztés

gazdálkodási koordinátor

gondozási igazgató helyettes Szociális otthonba

határrendészeti referens

hotel recepciós

humánpolitikai előadó
5.6 kérdésre a válaszom: 326 (több mint 27 éve)
5.7 kérdésre a válaszom: 180 (több mint 14 éve)

iskolatitkár

jelenleg GYED-en vagyok, a munkahelyemen beszerzőként dolgoztam (kereskedelmi területen) (az 5.6 és 5.7 kérdésekre nem tudom
beírni a választ ezért itt írom: 106 hónapja)

kereskedelmi koordinátor (mezőgazdasági logisztika)

kivitelezési műszaki előkészítő mérnök

környezetvédelmi tanácsadó

közfoglalkoztatás szervező

közszolga - államigazgatási ügyintéző-munkáltatói kapcsolattartó és aktíveszköz koordinátor

laboratóriumi állatorvos

lóápoló,telepvezető

mezőgazdasági őstermelő

mikrobiológiai laboratóriumi ügyintéző

minőségbiztosítási fordító

minőségügyi mérnök

munkaügyi előadó

műszaki előkészítő

művelődési ház vezető

patchwork/foltvarrás

pincérnő

projekt koordinátor

projektmenedzser asszisztens

pénzügyi ügyintéző

pénzügyi-gazdálkodási referens

rehabilitációs ügyintéző

rendőr

segédmunkás

statikus tervező

szakmai vezető pályázati tanácsadó cégnél

számviteli munkatárs

tanszéki mérnök (2 előfordulás)

tanársegéd

tanító (egyházi iskolában)
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termékfejlesztő, konstruktör

területi értékesítési képviselő mezőgazdasági (takarmányozási) területen

társadalombiztositási-, bérügyi-, munkaügyi ügyintéző

vidék és- térségfejlesztési koordináló

Általános tanító

Építőipari projekt controlling tanácsadó, ügyvezető

Ügyfélszolgálati ügyintéző

építésvezető (2 előfordulás)

épületüzemeltető

értékesítési vezető

óvodapedagógus (2 előfordulás)

új autó értékesítő + ügyvezetői asszisztencia

ügyintéző

ügyvezető

5.6. Hány hónapja dolgozik Ön a jelenlegi munkáltatójánál (vagy ebben a vállalkozásban, vagy önfoglalkoztatóként)?5.6. Hány hónapja dolgozik Ön a jelenlegi munkáltatójánál (vagy ebben a vállalkozásban, vagy önfoglalkoztatóként)?5.6. Hány hónapja dolgozik Ön a jelenlegi munkáltatójánál (vagy ebben a vállalkozásban, vagy önfoglalkoztatóként)?5.6. Hány hónapja dolgozik Ön a jelenlegi munkáltatójánál (vagy ebben a vállalkozásban, vagy önfoglalkoztatóként)?
Kérjük, számmal adja meg!

1

2

3

4 (4 előfordulás)

5 (3 előfordulás)

6 (3 előfordulás)

7

8

9

10

12

14 (3 előfordulás)

16

17 (2 előfordulás)

18 (2 előfordulás)

19

20 (2 előfordulás)

23

24

25 (2 előfordulás)

26 (2 előfordulás)

27

28
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29

30 (3 előfordulás)

36 (2 előfordulás)

39

42

47 (2 előfordulás)

48 (2 előfordulás)

49

53

54

55 (2 előfordulás)

60 (7 előfordulás)

61

62 (3 előfordulás)

65

67

68 (2 előfordulás)

72 (4 előfordulás)

76

80

88

90

97

99 (11 előfordulás)

5.7. Hány hónapja tölti be ezt a munkakört a mostani munkahelyén?5.7. Hány hónapja tölti be ezt a munkakört a mostani munkahelyén?5.7. Hány hónapja tölti be ezt a munkakört a mostani munkahelyén?5.7. Hány hónapja tölti be ezt a munkakört a mostani munkahelyén?
Kérjük, számmal adja meg!

0

1 (3 előfordulás)

2

4 (4 előfordulás)

5 (2 előfordulás)

6 (4 előfordulás)

7 (2 előfordulás)

8

9 (2 előfordulás)

10

12 (4 előfordulás)

14 (6 előfordulás)

15
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16

17 (2 előfordulás)

18 (3 előfordulás)

20 (3 előfordulás)

23

24

25 (3 előfordulás)

26 (2 előfordulás)

28

29

30 (2 előfordulás)

36 (3 előfordulás)

39

47

48 (3 előfordulás)

52

54

55 (2 előfordulás)

60 (7 előfordulás)

61

62 (2 előfordulás)

64

65

68 (2 előfordulás)

72 (2 előfordulás)

80

82

84 (3 előfordulás)

90

99 (5 előfordulás)

5.12. Milyen jellegű munkahelyen dolgozik Ön?5.12. Milyen jellegű munkahelyen dolgozik Ön?5.12. Milyen jellegű munkahelyen dolgozik Ön?5.12. Milyen jellegű munkahelyen dolgozik Ön?
Kérjük, a munkahely típusának megadásakor olyan általános kategóriákban gondolkodjon, mint pl. bank, iskola, ipari termelő cég,
biztosítótársaság stb.

 könyvtár

 szálloda

Autóipar

Biztosító társaság

Családsegítő Szolgálat

EU

ISKOLA
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IT üzleti kommunikáció

Ipari termelő cég (2 előfordulás)

Iskola

Kormányhivatal

Környezetvédelmi mérnöki és tanácsadó vállalat

Logsztikai szolgáltatás

Megyei Könyvtár

Mezőgazdasági termelő jellegű családi vállalkozás

Munkaerő-piaci szolgáltató cég

Munkaügyi központ

Művelődési Ház

Művelődési Központ

Papír-, író-, irodaszer kis- és nagykereskedelem

Polgármesteri Hivatal (2 előfordulás)

Szolgáltatás

Szolgáltató cég 

Tanácsadó cég

Tervező iroda

bank (5 előfordulás)

befektetesi bank

egyetem (3 előfordulás)

egészségügy

felsőoktatási intézmény

generál kivitelező cég

informatikai ceg

ipari termelő (2 előfordulás)

ipari termelő cég

iroda

iskola (2 előfordulás)

kereskedelem

kereskedelmi központ üzemeltetés

kereskedő cég

kórház

közigazgatási szerv

közlekedés

középiskola

lízingcég - szolgáltatás

mezőgazdasági kereskedelmi cég

mezőgazdasági kereskedelmi vállalat
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mezőgazdasági termelésben dolgozom

minisztérium

munkaügyi központ

mérnöki iroda(gépjármű fejlesztés)

mérnöki tanácsadó iroda

non-profit szervezet

német autóipari beszállító cég magyarországi üzeme

otthon végzem a munkámat

pályázatokat, projekteket menedzselő közreműködő szervezet

rendőrség

rendőrség idegenrendészet

software-fejlesztő cég

sportistálló

szociális intézmény (2 előfordulás)

szociális terület

szoftvergyártó cég

tanácsadó cég

tervező iroda

vendéglátóipar

versenyszféra (villamosipar)

Állami, költségvetési intézmény, amely a Kjt. alá tartozik.

Áruszállítás

Élelmiszer előállítás és kereskedelem

Építőipar

Óvoda

Önkormányzat

állami intézmény

állami, köztisztviselői szféra

államigazgatás

állategészségügyi intézet

építő ipari- nem veszélyes hulladék kezelő- villamos energia termelő cég

építőipari generálkivitelező

építőipari vállalat

építőipari zrt

étterem

óvoda

önkormányzat (2 előfordulás)

új autó márkakereskedés és szerviz
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5.16.1. Kérjük, fogalmazza meg röviden, hogy munkahelye milyen ágazathoz tartozik?5.16.1. Kérjük, fogalmazza meg röviden, hogy munkahelye milyen ágazathoz tartozik?5.16.1. Kérjük, fogalmazza meg röviden, hogy munkahelye milyen ágazathoz tartozik?5.16.1. Kérjük, fogalmazza meg röviden, hogy munkahelye milyen ágazathoz tartozik?

EU Kutatokozpont

Informatika és szoftverfejlesztés

Könyvtár

gépjármű fejlesztés

könyvtár és közművelődés

olaj, gázipar, valamint nukleáris létesítményekkel kapcsolatos tervezés és kivitelezés

vegyipar

Állami ingatlanok, létesítmények üzemeltetése.

Állategészségügy

épületüzemeltetés

5.17.1. Kérjük, adja meg az ország nevét!5.17.1. Kérjük, adja meg az ország nevét!5.17.1. Kérjük, adja meg az ország nevét!5.17.1. Kérjük, adja meg az ország nevét!

Ausztrália

Egyesült Királyság (2 előfordulás)

Franciaorszag

London

Nagy-Britannia

Németország

Olaszorszag

5.17.2. Kérjük, adja meg a település irányítószámát:5.17.2. Kérjük, adja meg a település irányítószámát:5.17.2. Kérjük, adja meg a település irányítószámát:5.17.2. Kérjük, adja meg a település irányítószámát:

----

0000

Magy

nem 

1016

1022

1033

1035

1037

1042

1044

1047

1052

1054

1055

1078

1087 (2 előfordulás)

1097
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1111

1112

1113 (3 előfordulás)

1117 (2 előfordulás)

1133

1134 (2 előfordulás)

1135

1138 (2 előfordulás)

1141

1149

1158

1172

1186

1211 (2 előfordulás)

2013

2040

2091

2100 (5 előfordulás)

2103 (2 előfordulás)

2132

2146

2400

2600 (3 előfordulás)

2648

2700

2800

3060

3100

3170

3300

3910

4032

4033

5000

5052 (2 előfordulás)

5055

5130

5430

5530 (2 előfordulás)
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5600 (4 előfordulás)

5700 (2 előfordulás)

6034

6090

6400

6600

6622

8000 (3 előfordulás)

5.18.1. Mennyi volt az előző hónapban / az utolsó olyan hónapban, amikor jellemző, „normál” fizetést kapott, a főállásából származó5.18.1. Mennyi volt az előző hónapban / az utolsó olyan hónapban, amikor jellemző, „normál” fizetést kapott, a főállásából származó5.18.1. Mennyi volt az előző hónapban / az utolsó olyan hónapban, amikor jellemző, „normál” fizetést kapott, a főállásából származó5.18.1. Mennyi volt az előző hónapban / az utolsó olyan hónapban, amikor jellemző, „normál” fizetést kapott, a főállásából származó
havi nettó (adózás utáni) keresete? havi nettó (adózás utáni) keresete? havi nettó (adózás utáni) keresete? havi nettó (adózás utáni) keresete? 
(Kérjük, az összeget ezer forintban adja meg! Amennyiben az összeg 999 ezer forint feletti, kérjük, 999-et tüntessen fel!)
NETTÓ, Ezer Ft/hónap!NETTÓ, Ezer Ft/hónap!NETTÓ, Ezer Ft/hónap!NETTÓ, Ezer Ft/hónap!

000 (2 előfordulás)

1 (2 előfordulás)

72

74

78

81

90 (4 előfordulás)

92 (2 előfordulás)

93

95

99

100 (2 előfordulás)

102

104

108

112

118

119

120 (4 előfordulás)

124

126 (2 előfordulás)

130

131

140 (2 előfordulás)

143 (2 előfordulás)

146 (2 előfordulás)

149

160
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162

163

165

167 (2 előfordulás)

171

172

175

176

180 (2 előfordulás)

189

200 (3 előfordulás)

207

210 (2 előfordulás)

211

217

230 (3 előfordulás)

240

250 (4 előfordulás)

254

300

325

330

350 (3 előfordulás)

420

500

700

770

999

5.19.3. Másodállásából/mellékállásából mennyi havi nettó keresete származott az előző hónapban?5.19.3. Másodállásából/mellékállásából mennyi havi nettó keresete származott az előző hónapban?5.19.3. Másodállásából/mellékállásából mennyi havi nettó keresete származott az előző hónapban?5.19.3. Másodállásából/mellékállásából mennyi havi nettó keresete származott az előző hónapban?
(Ha az előző hónap ebből a szempontból nem tekinthető „normál keresetű” hónapnak, kérjük a legutóbbi „normál keresetű” hónapra
jellemző havi nettó keresetét adja meg!)
NETTÓ, Ezer Ft/hónapNETTÓ, Ezer Ft/hónapNETTÓ, Ezer Ft/hónapNETTÓ, Ezer Ft/hónap

0

1

20

150

VII. SZEMÉLYES ADATOKVII. SZEMÉLYES ADATOKVII. SZEMÉLYES ADATOKVII. SZEMÉLYES ADATOKVII. SZEMÉLYES ADATOKVII. SZEMÉLYES ADATOKVII. SZEMÉLYES ADATOKVII. SZEMÉLYES ADATOK

7.2. Melyik évben született Ön?7.2. Melyik évben született Ön?7.2. Melyik évben született Ön?7.2. Melyik évben született Ön?
(Kérjük, a teljes évet írja be, pl. 1979)

1950
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1954

1955

1956 (2 előfordulás)

1962 (2 előfordulás)

1963

1965

1966

1967

1968 (2 előfordulás)

1969

1970

1971

1972 (2 előfordulás)

1973

1974 (3 előfordulás)

1975 (4 előfordulás)

1976 (4 előfordulás)

1977 (2 előfordulás)

1978 (8 előfordulás)

1979 (5 előfordulás)

1980 (6 előfordulás)

1981 (10 előfordulás)

1982 (11 előfordulás)

1983 (16 előfordulás)

1984 (14 előfordulás)

1985 (6 előfordulás)

1986 (2 előfordulás)

7.4.1. Hány 18 év alatti gyermeke van?7.4.1. Hány 18 év alatti gyermeke van?7.4.1. Hány 18 év alatti gyermeke van?7.4.1. Hány 18 év alatti gyermeke van?

1 (24 előfordulás)

2 (6 előfordulás)

3 (5 előfordulás)

5

7.5.1. Kérjük, adja meg az ország nevét!7.5.1. Kérjük, adja meg az ország nevét!7.5.1. Kérjük, adja meg az ország nevét!7.5.1. Kérjük, adja meg az ország nevét!

Ukrajna

románia

7.5.2. Kérjük, adja meg a település irányítószámát:7.5.2. Kérjük, adja meg a település irányítószámát:7.5.2. Kérjük, adja meg a település irányítószámát:7.5.2. Kérjük, adja meg a település irányítószámát:

nem

1023
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1025

1038

1082

1087

1111

1116

1118

1119 (2 előfordulás)

1134

1142

1162 (3 előfordulás)

1164

1165

1171 (2 előfordulás)

1172

1173 (3 előfordulás)

1184

1186

1188

1212

1213

1221 (2 előfordulás)

1222

2013

2023

2040

2100 (4 előfordulás)

2120

2146

2192

2200

2254

2336

2454

2462

2536

2600 (3 előfordulás)

2659

2700
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2740

2800 (4 előfordulás)

3045

3070

3178

3182

3300

3327

3385

3700

3732

3915

3950

4031

4033

4254

4300

4372

5052 (2 előfordulás)

5062

5100

5122

5130

5200

5234

5440

5530 (2 előfordulás)

5540

5600 (4 előfordulás)

5700

5726

5731

5742

5800

6000

6237

6400

6645

6725
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7130

7900

8083

8086

8100

8230

8660

9035

9200

9400

7.6.1. Kérjük, adja meg az ország nevét!7.6.1. Kérjük, adja meg az ország nevét!7.6.1. Kérjük, adja meg az ország nevét!7.6.1. Kérjük, adja meg az ország nevét!

Anglia

Ausztrália

Egyesült Királyság (2 előfordulás)

Franciaorszag, iranyitoszam 5. karakter hianyaban helyesen: 60280

Nagy-Britannia

Németország

Olaszorszag

Svájc

7.6.2. Kérjük, adja meg lakhelye irányítószámát:7.6.2. Kérjük, adja meg lakhelye irányítószámát:7.6.2. Kérjük, adja meg lakhelye irányítószámát:7.6.2. Kérjük, adja meg lakhelye irányítószámát:

-

0000

N15

PH19

n225

60

1016

1023

1027

1044

1045

1048

1053

1063

1071

1076

1087

1116 (2 előfordulás)



Dr Obádovics Csilla, 2012 tavasz 2007 végzettek felmérés

2012.10.31 EvaSys kiértékelés Oldal41

1118

1119

1141

1147

1149

1162 (3 előfordulás)

1164

1165 (2 előfordulás)

1171

1172

1173 (2 előfordulás)

1174

1183

1191

1201

1203

2013

2023

2030

2091 (2 előfordulás)

2100 (3 előfordulás)

2112

2116

2132

2191

2200

2254

2310 (3 előfordulás)

2360

2600 (3 előfordulás)

2648

2660

2700

2737

2800 (2 előfordulás)

3045

3065

3182

3300 (2 előfordulás)
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3732

3915

4026

4028

4033

4150

5000

5052

5100

5122

5130

5453

5530 (2 előfordulás)

5600 (3 előfordulás)

5700

5731

5742

5800

6041

6353

6400

6600

6622

6767

7130

7417

8000 (2 előfordulás)

8083

8086

8100

8230

8302

8600

9400


