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Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián

Skála Hisztogram

1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI1. 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=388 Alkalmazott Bölcsészeti Kar 12.9%

 Állatorvos-tudományi Kar 5.2%

Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 7%

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 33.8%

Gazdasági Kar 8.2%

Gépészmérnöki Kar 5.9%

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 16.5%

Pedagógiai Kar 2.1%

Víz- és Környezetgazdálkodási Kar 2.8%

Ybl Miklós Építéstudományi Kar 5.7%

1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karán?1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karán?1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karán?1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karán? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott
évben több szakon is szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

n=58andragógia (BA/BSc) 29.3%

informatikus könyvtáros (BA/BSc) 10.3%

informatikus könyvtáros (fõiskolai) 10.3%

mûvelõdésszervezõ (fõiskolai) 0%

óvodapedagógus (BA/BSc) 1.7%

szociális munka (BA/BSc) 29.3%

szociálpedagógus (fõiskolai) 1.7%

tanító (BA/BSc) 10.3%

tanító (fõiskolai) 6.9%

1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán?1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán?1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán?1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott
évben több szakon is szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, fõszakjának tart!)

n=21alkalmazott zoológus (egyetemi) 4.8%

állatorvosi (egyetemi) 95.2%

biológia (BA/BSc) 0%

vin1924
Szövegdoboz

vin1924
Szövegdoboz
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1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézetében?1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézetében?1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézetében?1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézetében? Kérjük, válasszon
az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának
tart!)

n=28ápolás és betegellátás (BA/BSc) 14.3%

egészségügyi szervezõ (BA/BSc) 53.6%

szociális munka (BA/BSc) 32.1%

1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán?1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán?1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán?1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán? Kérjük, válasszon az alábbi listából!
(Ha az adott évben több szakon is szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

n=134andragógia (BA/BSc) 6%

emberi erõforrás tanácsadó (MA/MSc) 3.7%

emberi erõforrások (BA/BSc) 10.4%

gazdálkodási és menedzsment (BA/BSc) 7.5%

gazdasági agrármérnöki (egyetemi) 11.2%

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (BA/BSc) 3%

humán erõforrás menedzser (fõiskolai) 13.4%

informatikus és szakigazgatási agrármérnöki (BA/BSc) 0.7%

kereskedelem és marketing (BA/BSc) 4.5%

kommunikáció és médiatudomány (BA/BSc) 4.5%

közgazdász-gazdálkodási (egyetemi) 15.7%

marketing (MA/MSc) 3.7%

mezõgazdasági szakoktató (BA/BSc) 0.7%

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA/MSc) 2.2%

pénzügy (MA/MSc) 3%

regionális és környezeti gazdaságtan (MA/MSc) 3%

vállalkozásszervezõ (fõiskolai) 0.7%

vezetés és szervezés (MA/MSc) 6%

1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Gazdasági Karán? 1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Gazdasági Karán? 1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Gazdasági Karán? 1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Gazdasági Karán? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több
szakon is szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

n=34andragógia (BA/BSc) 35.3%

gazdálkodási (fõiskolai) 8.8%

gazdálkodási és menedzsment (BA/BSc) 14.7%

mûszaki menedzser (BA/BSc) 2.9%

pénzügy és számvitel (BA/BSc) 29.4%

pénzügyi (fõiskolai) 8.8%

személyügyi szervezõ (fõiskolai) 0%
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1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán?1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán?1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán?1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben
több szakon is szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

n=22gépészmérnöki (BA/BSc) 36.4%

gépészmérnöki (egyetemi) 9.1%

gépészmérnöki (fõiskolai) 0%

gépészmérnöki (MA/MSc) 13.6%

kommunikáció technikai mérnöki (fõiskolai) 0%

mechatronikai mérnöki (BA/BSc) 9.1%

mezõgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (BA/BSc) 0%

mezõgazdasági gépészmérnöki (egyetemi) 0%

mûszaki menedzser (BA/BSc) 9.1%

mûszaki menedzser (egyetemi) 22.7%

1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karán? 1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karán? 1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karán? 1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karán? Kérjük, válasszon az alábbi
listából! (Ha az adott évben több szakon is szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

n=61agrármérnöki (egyetemi) 16.4%

agrármérnöki (MA/MSc) 4.9%

állattenyésztõ mérnöki (BA/BSc) 1.6%

kertészmérnöki (BA/BSc) 3.3%

környezetgazdálkodási agrármérnöki (BA/BSc) 9.8%

környezetgazdálkodási agrármérnöki (egyetemi) 16.4%

környezetmérnöki (BA/BSc) 11.5%

környezetmérnöki (egyetemi) 8.2%

környezetmérnöki (MA/MSc) 3.3%

mezõgazdasági biotechnológus (MA/MSc) 1.6%

mezõgazdasági mérnöki (BA/BSc) 3.3%

növényorvosi (MA/MSc) 1.6%

természetvédelmi mérnöki (BA/BSc) 13.1%

vadgazda mérnöki (BA/BSc) 4.9%

1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Pedagógiai Karán?1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Pedagógiai Karán?1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Pedagógiai Karán?1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Pedagógiai Karán? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több
szakon is szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

n=8óvodapedagógus (BA/BSc) 62.5%

tanító (BA/BSc) 37.5%

1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Karán?1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Karán?1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Karán?1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Karán? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az
adott évben több szakon is szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

n=11gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (BA/BSc) 36.4%

környezetgazdálkodási agrármérnöki (BA/BSc) 27.3%

környezetgazdálkodási agrármérnöki (fõiskolai) 27.3%

meliorációs mérnöki (fõiskolai) 0%

mezõgazdasági mérnöki (BA/BSc) 9.1%

növénytermesztési mérnöki (fõiskolai) 0%

növénytermesztõ mérnöki (BA/BSc) 0%
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1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán?1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán?1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán?1.2. Milyen szakon végzett a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az
adott évben több szakon is szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

n=22építészmérnöki (BA/BSc) 0%

építészmérnöki (fõiskolai) 0%

építõmérnöki (BA/BSc) 50%

építõmérnöki (fõiskolai) 13.6%

mûszaki menedzser (BA/BSc) 9.1%

mûszaki menedzser (fõiskolai) 9.1%

településmérnöki (fõiskolai) 18.2%

tûzvédelmi (fõiskolai) 0%

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=402Nappali 54%

Esti 0.2%

Levelező 43%

Távoktatás 2.7%

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=397Államilag támogatott/állami ösztöndíjas 51.1%

Költségtérítéses/önköltséges 42.8%

Részösztöndíjas 0%

Több finanszírozási formában is 6%

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=400Elégséges 0.5%

Közepes 18%

Jó 62.5%

Jeles, kiváló 19%

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=401Sokkal rosszabb volt, mint a többieké 0%

Valamivel rosszabb volt, mint a többieké 3.7%

Kb. ugyanolyan volt, mint a többieké 45.9%

Valamivel jobb volt, mint a többieké 41.6%

Sokkal jobb volt, mint a többieké 8.7%

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=401Igen 55.4%

Nem 44.6%
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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=1781-3 hónap 6.2%

4-6 hónap 6.2%

7-12 hónap 11.2%

13-24 hónap 9.6%

2 évnél több idő alatt 10.7%

még nem szereztem meg 56.2%

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=177Nyelvvizsga hiánya 94.4%

Egyéb ok 5.6%

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=179Igen 41.3%

Nem 12.3%

Már akkor is dolgoztam 46.4%

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=173Egyáltalán nem okozott problémát 19.1%

Kismértékben problémának éreztem 54.3%

Nagy problémát jelentett 26.6%

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=401Igen 57.6%

Nem 42.4%

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=227Igen 10.6%

Nem 89.4%

 1.10. Tanulmányai alatt igénybe vett-e diákhitelt?  1.10. Tanulmányai alatt igénybe vett-e diákhitelt?  1.10. Tanulmányai alatt igénybe vett-e diákhitelt?  1.10. Tanulmányai alatt igénybe vett-e diákhitelt? 
n=401igen 25.2%

nem 74.8%

2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK2. 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=400Igen 20.8%

Nem 79.3%
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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=82BA/BSc 18.3%

MA/MSc 0%

egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés (pl. jogász, orvosképzés) 1.2%

egyetemi – hagyományos képzés 8.5%

főiskolai – hagyományos képzés 43.9%

doktori képzés – PhD, DLA 0%

felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés 28%

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=401Igen 17.7%

Nem 82.3%

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=71BA/BSc 2.8%

MA/MSc 46.5%

Egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés (pl. jogász, orvosképzés) 2.8%

Egyetemi – hagyományos képzés 4.2%

Főiskolai – hagyományos képzés 1.4%

Doktori képzés – PhD, DLA 4.2%

Felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés 12.7%

Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés 12.7%

Kiegészítő, diplomás képzés, egyéb 12.7%

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=401Igen 11%

Nem 89%

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=44BA/BSc 13.6%

MA/MSc 20.5%

egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés (pl. jogász, orvosképzés) 2.3%

egyetemi – hagyományos képzés 0%

főiskolai – hagyományos képzés 0%

doktori képzés – PhD, DLA 40.9%

felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés 11.4%

szakirányú továbbképzés, rezidensképzés 9.1%

kiegészítő, diplomás képzés, egyéb 2.3%

2.4.1. Felsőoktatási szakképzés
n=312Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 6.1%

Igen, más felsőoktatási intézményben 10.6%

Nem szeretnék 83.3%
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2.4.2. Alapképzés (BA/BSc)
n=301Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 3.7%

Igen, más felsőoktatási intézményben 7.6%

Nem szeretnék 88.7%

2.4.3. Mesterképzés (MA/MSc)
n=327Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 17.4%

Igen, más felsőoktatási intézményben 6.4%

Nem szeretnék 76.1%

2.4.4. Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés
n=313Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 8.9%

Igen, más felsőoktatási intézményben 11.2%

Nem szeretnék 79.9%

2.4.5. Doktori (PhD, DLA) képzés
n=301Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 6%

Igen, más felsőoktatási intézményben 4.3%

Nem szeretnék 89.7%

Egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés (pl. jogász, orvosképzés)
n=289Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 0.3%

Igen, más felsőoktatási intézményben 1.4%

Nem szeretnék 98.3%

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=391
átl.=3,25
md=3
elt.=1,16

9,2%

1

15,9%

2

29,9%

3

30,4%

4

14,6%

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=369
átl.=2,17
md=2
elt.=1,19
tart.=1

37,1%

1

29,3%

2

18,7%

3

8,9%

4

6%

5

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=346
átl.=1,19
md=1
elt.=0,56

86,7%

1

9,2%

2

2,9%

3

0,6%

4

0,6%

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=338
átl.=1,14
md=1
elt.=0,45

89,1%

1

7,7%

2

3%

3

0,3%

4

0%

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=340
átl.=1,06
md=1
elt.=0,32

94,7%

1

4,7%

2

0,3%

3

0%

4

0,3%

5

2.5.6.2.5.6.2.5.6.2.5.6. orosz nyelvbőlorosz nyelvbőlorosz nyelvbőlorosz nyelvből nagyon jól ismerinem ismeri n=339
átl.=1,25
md=1
elt.=0,6

82%

1

13%

2

3,5%

3

1,2%

4

0,3%

5
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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=399Igen 8.3%

Nem 91.7%

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=33Nem tanultamNem tanultamNem tanultamNem tanultam 24.2%

1 63.6%

2 6.1%

3 3%

4 3%

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=31Nem tanultamNem tanultamNem tanultamNem tanultam 45.2%

1 45.2%

2 6.5%

3 3.2%

4 0%

5 0%

6 0%

7 0%

8 0%

9, vagy több alkalommal 0%

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=33Tempus/Erasmus ösztöndíj 66.7%

A fogadó felsőoktatási intézmény ösztöndíja 9.1%

Egyéb hazai ösztöndíj, pályázat 15.2%

Egyéb külföldi/nemzetközi pályázat, ösztöndíj 9.1%

Saját/családi finanszírozás 27.3%

Párhuzamos külföldi munkavállalás 3%

Egyéb forrásból 6.1%

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=400Igen 82.5%

Nem 17.5%
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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=327Igen 35.8%

Nem 64.2%

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=401Igen 55.9%

Nem 44.1%

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=400Igen 67%

Nem 33%

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=400Igen 8.8%

Nem 91.3%

 2.8.4….végzett-e szakmai gyakorlatot külföldön? 2.8.4….végzett-e szakmai gyakorlatot külföldön? 2.8.4….végzett-e szakmai gyakorlatot külföldön? 2.8.4….végzett-e szakmai gyakorlatot külföldön?
n=398igen 5.5%

nem 94.5%

3. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA3. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA3. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA3. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA3. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA3. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA3. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA3. 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=397Főfoglalkozású diáknak, vagy 49.9%

Főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul is) 50.1%

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=401Igen 50.1%

Nem 49.9%

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=200Álláshirdetésre jelentkezett 24.5%

Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát 16.5%

Intézményi karrieriroda, állásbörze révén 0%

Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte 3.5%

Gyakorlati helyén alkalmazták 4%

Tanári ajánlás révén 0.5%

Korábbi munkakapcsolat révén 14%

Egyéb személyes ismeretség révén 30.5%

Egyéb 6.5%
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3.2.2. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok feleltek meg a legjobban ennek a munkának? 3.2.2. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok feleltek meg a legjobban ennek a munkának? 3.2.2. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok feleltek meg a legjobban ennek a munkának? 3.2.2. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok feleltek meg a legjobban ennek a munkának? 
n=199Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 14.6%

A saját és a kapcsolódó szakterületek 55.3%

Egy egészen más szakterület 24.6%

Bármilyen szakterület 5.5%

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=200... állandó jellegű és határozatlan idejű volt 89.5%

... határozott idejű volt 8.5%

... alkalmi vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos stb.) volt 2%

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=401Igen 43.6%

Nem, mert már akkor is dolgoztam 43.9%

Nem, mert folytattam tanulmányaimat/tanulmányokat kezdtem 7.2%

Nem, egyéb okból 5.2%

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=175Azonnal, egy hónapon belül találtam 33.1%

Keresés után találtam 60%

Még nem találtam 6.9%

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=163Álláshirdetésre jelentkezett 35.6%

Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát 15.3%

Intézményi karrieriroda, állásbörze révén 0.6%

Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte 1.8%

Gyakorlati helyén alkalmazták 12.3%

Tanári ajánlás révén 3.7%

Korábbi munkakapcsolat révén 4.3%

Egyéb személyes ismeretség révén 23.9%

Egyéb módon 2.5%

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=163Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 25.2%

A saját és a kapcsolódó szakterületek 52.1%

Egy egészen más szakterület 16.6%

Bármilyen szakterület 6.1%

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=163... állandó jellegű és határozatlan idejű volt 65.6%

... határozott idejű volt 28.2%

... alkalmi vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos stb.) volt 6.1%
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4. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT4. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT4. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT4. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT4. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT4. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT4. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT4. 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=395Egy semEgy semEgy semEgy sem 3%

1 49.4%

2 26.3%

3 14.4%

4 4.6%

5 1%

6 0.8%

7 0.3%

8 0.3%

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=401Igen 35.7%

Nem 64.3%

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=142Igen 72.5%

Nem 27.5%

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=400Igen 3.8%

Nem 96.3%

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?
(Kérjük, az esetleges jelenleg zajló külföldi munkavégzésére is gondoljon!)

n=402Igen 5%

Igen, jelenleg is külföldön dolgozom 3.7%

Nem 91.3%

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=35Igen, teljes mértékben 45.7%

Részben 20%

Nem 34.3%

4.5. Tervez-e (további) külföldi munkavállalást az elkövetkező 5 évben?4.5. Tervez-e (további) külföldi munkavállalást az elkövetkező 5 évben?4.5. Tervez-e (további) külföldi munkavállalást az elkövetkező 5 évben?4.5. Tervez-e (további) külföldi munkavállalást az elkövetkező 5 évben?
n=402Igen 15.9%

Nem 56.2%

Nem tudom eldönteni 27.9%
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5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET

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

n=402Alkalmazott 80.8%

Önfoglalkoztató, önálló vállalkozó, (szellemi szabad, egyéni vállalkozó, nincs alkalmazottja) 2.7%

Vállalkozó 3.7%

Munkanélküli 2.7%

Nappali tagozaton tanuló diák 2.2%

GYES-en, GYED-en (GYET-en) van 7.5%

Háztartásbeli, egyéb inaktív (eltartott) 0.2%

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=323Felső vezető 3.1%

Középvezető 14.9%

Alsó vezető 10.2%

Beosztott diplomás 52.6%

Beosztott nem diplomás foglalkozás 19.2%

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=11Igen 90.9%

Nem 9.1%

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=30Igen 66.7%

Nem 33.3%

5.2. Munkaerő-piaci részvétel5.2. Munkaerő-piaci részvétel5.2. Munkaerő-piaci részvétel5.2. Munkaerő-piaci részvétel
n=401Jelenleg (is) dolgozik 91.8%

Sose dolgozott 0.7%

Most nem dolgozik, de már volt munkahelye 7.5%

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=368... állandó jellegű és határozatlan idejű 84.8%

... határozott idejű 13.6%

... alkalmi vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos stb.) 1.6%

5.4. Ön ...5.4. Ön ...5.4. Ön ...5.4. Ön ...
n=369... köztisztviselő, közalkalmazott, kormánytisztviselő (egyéb közszolgálati jogviszonyban áll) 33.6%

... állami, önkormányzati vállalat alkalmazottja, vagy 10.6%

... más helyen dolgozik 55.8%
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5.6. Hány alkalmazottja/beosztottja van?5.6. Hány alkalmazottja/beosztottja van?5.6. Hány alkalmazottja/beosztottja van?5.6. Hány alkalmazottja/beosztottja van?
n=366Nincs alkalmazottja/beosztottja 74.9%

1-9 alkalmazott/beosztott 16.1%

10 vagy több alkalmazott/beosztott 9%

5.7. Milyen mértékben használja jelenlegi5.7. Milyen mértékben használja jelenlegi5.7. Milyen mértékben használja jelenlegi5.7. 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=367
átl.=3,22
md=3
elt.=1,39

16,9%

1

13,1%

2

25,9%

3

19,9%

4

24,3%

5

5.8. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?5.8. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?5.8. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?5.8. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?
n=363Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 13.8%

A saját és a kapcsolódó szakterületek 58.4%

Egy egészen más szakterület 20.9%

Bármilyen szakterület 6.9%

5.9. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi munkájának?5.9. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi munkájának?5.9. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi munkájának?5.9. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi munkájának?
n=366PhD 1.9%

Egyéb posztgraduális képzés 1.9%

Egyetemi diploma/MA/MSc végzettség 29%

Főiskolai diploma/Ba/BSc végzettség 47.3%

Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget 19.9%

5.11. Az Ön munkahelye...5.11. Az Ön munkahelye...5.11. Az Ön munkahelye...5.11. Az Ön munkahelye...
n=368... teljes mértékben állami/önkormányzati tulajdonú, 46.7%

... részben állami, részben magán tulajdonú, vagy 5.2%

... teljes mértékben magántulajdonú 48.1%

5.12. Az Ön munkahelye...5.12. Az Ön munkahelye...5.12. Az Ön munkahelye...5.12. Az Ön munkahelye...
n=368... teljes mértékben magyar tulajdonú 72.8%

... részben magyar tulajdonú 6%

... teljes mértékben külföldi tulajdonú 21.2%

5.13. Megközelítőleg hány fő dolgozik az Ön cégénél?5.13. Megközelítőleg hány fő dolgozik az Ön cégénél?5.13. Megközelítőleg hány fő dolgozik az Ön cégénél?5.13. 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=368Önfoglalkoztató vagyok 2.7%

2-9 fő 12%

10-49 fő 19.3%

50-249 fő 21.5%

250-999 fő 17.7%

1000 fő vagy afölött 26.9%
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5.14. Kérjük, az alábbi listából válassza ki munkahelye ágazatát!5.14. Kérjük, az alábbi listából válassza ki munkahelye ágazatát!5.14. Kérjük, az alábbi listából válassza ki munkahelye ágazatát!5.14. Kérjük, az alábbi listából válassza ki munkahelye ágazatát!
n=369Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 9.5%

Feldolgozóipar (pl. élelmiszer, ruházat, építőanyag, szerszám, gépgyártás, 7.9%

Villamosenergia, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás (ezek termelése, ellátása, 1.1%

Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelés, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 1.6%

Építőipar 4.3%

Kereskedelem, gépjárműjavítás (minden nagy- és kiskereskedelem ill. gépjárművek 4.3%

Szállítás, raktározás (pl. vasúti, közúti, légi személy- és áruszállítás és postai tevékenység) 3.3%

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 2.4%

Információ, kommunikáció (pl. távközlés, számítógépes szolgáltatások, kiadói tevékenység, 4.3%

Pénzügyi, biztosítási tevékenység 7%

Ingatlanügyletek (pl. ingatlan adás-vétele, ügynökség) 0.3%

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (pl. piackutatás, fordítás/tolmácsolás, jogi, 2.7%

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (pl. eszköz ill. munkaerő kölcsönzés, 1.9%

Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás 11.1%

Oktatás 11.4%

Humán-egészségügyi, szociális ellátás 9.5%

Művészet, szórakoztatás, szabadidő (pl. múzeum, szerencsejáték, sport, művészet) 2.2%

Egyéb szolgáltatás (pl. érdekképviselet, szakszervezet, politika, háztartási cikk javítás, 2.2%

Egyéb, éspedig... 13%

5.15. Kérjük, tüntesse fel munkahelye települését! (Azét a települését, ahol munkavégzésének többsége zajlik!)5.15. Kérjük, tüntesse fel munkahelye települését! (Azét a települését, ahol munkavégzésének többsége zajlik!)5.15. Kérjük, tüntesse fel munkahelye települését! (Azét a települését, ahol munkavégzésének többsége zajlik!)5.15. Kérjük, tüntesse fel munkahelye települését! (Azét a települését, ahol munkavégzésének többsége zajlik!)
Ön külföldön (nem Magyarországon) dolgozik?Ön külföldön (nem Magyarországon) dolgozik?Ön külföldön (nem Magyarországon) dolgozik?Ön külföldön (nem Magyarországon) dolgozik?

n=363Igen 7.2%

Nem 92.8%

5.16.2. Hány munkaórát dolgozott főállásában az előző héten? Ha ez nem egy "szokásos" hét volt, akkor az utolsó "szokásos" héten5.16.2. Hány munkaórát dolgozott főállásában az előző héten? Ha ez nem egy "szokásos" hét volt, akkor az utolsó "szokásos" héten5.16.2. Hány munkaórát dolgozott főállásában az előző héten? Ha ez nem egy "szokásos" hét volt, akkor az utolsó "szokásos" héten5.16.2. Hány munkaórát dolgozott főállásában az előző héten? Ha ez nem egy "szokásos" hét volt, akkor az utolsó "szokásos" héten
hány munkaórát dolgozott a főállású munkahelyén?hány munkaórát dolgozott a főállású munkahelyén?hány munkaórát dolgozott a főállású munkahelyén?hány munkaórát dolgozott a főállású munkahelyén?

n=361heti 20 óra alatt 1.7%

heti 20-29 óra 2.5%

heti 30-39 óra 9.4%

heti 40-50 óra 78.9%

heti 50 óra felett 7.5%

5.17. Van-e Önnek mellékállása, másodállása?5.17. Van-e Önnek mellékállása, másodállása?5.17. Van-e Önnek mellékállása, másodállása?5.17. Van-e Önnek mellékállása, másodállása?
n=366Igen 10.7%

Nem 89.3%

5.17.1. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?5.17.1. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?5.17.1. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?5.17.1. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?
n=39Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 23.1%

A saját és a kapcsolódó szakterületek 35.9%

Egy egészen más szakterület 33.3%

Bármilyen szakterület 7.7%
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5.17.2. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi mellékállású munkájának?5.17.2. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi mellékállású munkájának?5.17.2. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi mellékállású munkájának?5.17.2. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi mellékállású munkájának?
n=38PhD 2.6%

Egyéb posztgraduális képzés 5.3%

Egyetemi diploma/MA/MSc végzettség 23.7%

Főiskolai diploma/BA/BSc végzettség 31.6%

Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget 36.8%

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=368
átl.=3,13
md=3
elt.=0,79

4,3%

1

12,8%

2

48,4%

3

34,5%

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=368
átl.=2,77
md=3
elt.=0,93

10,1%

1

26,9%

2

38,9%

3

24,2%

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=367
átl.=2,83
md=3
elt.=0,91

10,1%

1

21,3%

2

44,4%

3

24,3%

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=366
átl.=2,51
md=3
elt.=0,9

15,8%

1

28,7%

2

43,7%

3

11,7%

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=367
átl.=3,06
md=3
elt.=0,82

4,9%

1

16,3%

2

46,6%

3

32,2%

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=366
átl.=3,07
md=3
elt.=0,8

3,3%

1

18,6%

2

45,9%

3

32,2%

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=368
átl.=2,98
md=3
elt.=0,7

2,2%

1

19,3%

2

57,1%

3

21,5%

4

7. SZEMÉLYES ADATOK7. SZEMÉLYES ADATOK7. SZEMÉLYES ADATOK7. SZEMÉLYES ADATOK7. SZEMÉLYES ADATOK7. SZEMÉLYES ADATOK7. SZEMÉLYES ADATOK7. SZEMÉLYES ADATOK

7.1. Az Ön neme?7.1. Az Ön neme?7.1. Az Ön neme?7.1. Az Ön neme?
n=402Férfi 33.6%

Nő 66.4%

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=399Egyedülálló 29.1%

Élettársi vagy tartós együttélési kapcsolatban él 29.8%

Házas 34.6%

Elvált 4.5%

Özvegy 2%
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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=398Van 27.1%

Nincs 72.9%

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 (nem Magyarországon) van?Ez a település külföldön (nem Magyarországon) van?Ez a település külföldön (nem Magyarországon) van?Ez a település külföldön (nem Magyarországon) van?

n=400Igen 2.5%

Nem 97.5%

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 (nem Magyarországon) van?Ez a település külföldön (nem Magyarországon) van?Ez a település külföldön (nem Magyarországon) van?Ez a település külföldön (nem Magyarországon) van?

n=400Igen 7%

Nem 93%

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=401Gimnázium – hagyományos 4 osztályos 46.9%

gimnázium – 5 osztályos, idegen nyelvi előkészítő évvel 3.5%

6, 8 osztályos középiskola, kéttannyelvű gimnázium 8.7%

Szakközépiskola 38.2%

Egyéb 2.7%

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=397Legfeljebb 8 általános 6.5%

Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 32.7%

Szakközépiskola, technikum 26.2%

Gimnázium 8.8%

Főiskola 11.3%

Egyetem, tudományos fokozat 12.8%

Nem tudja, nem ismerte, nem élt 1.5%

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=399Legfeljebb 8 általános 9.5%

Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 18.5%

Szakközépiskola, technikum 26.1%

Gimnázium 17.3%

Főiskola 18.3%

Egyetem, tudományos fokozat 9%

Nem tudja, nem ismerte, nem élt 1.3%

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=398Az átlagosnál sokkal jobb 4%

Az átlagosnál valamivel jobb 20.1%

Nagyjából átlagos 50.3%

Az átlagosnál valamivel rosszabb 20.4%

Az átlagosnál sokkal rosszabb 5.3%
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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=399Igen, szülők és nagyszülők közt is van kapcsolódó szakmájú családtag 5.8%

Igen, csak a szülők között 12.3%

Igen, csak a nagyszülők között 2.5%

Nincsen 79.4%
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Profil
Alegység: Szent István Egyetem
Tanár neve: Vinogradov Szergej
Kurzus neve:
(A felmérés neve)

SZIE-2015. évi tavaszi DPR-felmérés (2010-ben végzettek)

A profilvonalban használt értékek Átlag

2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK2. 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=391 átl.=3,25 md=3,00 elt.=1,16

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=369 átl.=2,17 md=2,00 elt.=1,19

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=346 átl.=1,19 md=1,00 elt.=0,56

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=338 átl.=1,14 md=1,00 elt.=0,45

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=340 átl.=1,06 md=1,00 elt.=0,32

2.5.6.2.5.6.2.5.6.2.5.6. orosz nyelvbőlorosz nyelvbőlorosz nyelvbőlorosz nyelvből nem ismeri nagyon jól
ismeri n=339 átl.=1,25 md=1,00 elt.=0,60

5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET

5.7. Milyen mértékben használja jelenlegi5.7. Milyen mértékben használja jelenlegi5.7. Milyen mértékben használja jelenlegi5.7. Milyen mértékben használja jelenlegi
munkájában a kérdőív alapjául szolgálómunkájában a kérdőív alapjául szolgálómunkájában a kérdőív alapjául szolgálómunkájában a kérdőív alapjául szolgáló
tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzetttanulmányai során elsajátított tudást, megszerzetttanulmányai során elsajátított tudást, megszerzetttanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett

Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben n=367 átl.=3,22 md=3,00 elt.=1,39

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
elégedetlen

Teljesen
elégedett n=368 átl.=3,13 md=3,00 elt.=0,79

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
elégedetlen

Teljesen
elégedett n=368 átl.=2,77 md=3,00 elt.=0,93

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
elégedetlen

Teljesen
elégedett n=367 átl.=2,83 md=3,00 elt.=0,91

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
elégedetlen

Teljesen
elégedett n=366 átl.=2,51 md=3,00 elt.=0,90

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
elégedetlen

Teljesen
elégedett n=367 átl.=3,06 md=3,00 elt.=0,82

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
elégedetlen

Teljesen
elégedett n=366 átl.=3,07 md=3,00 elt.=0,80

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
elégedetlen

Teljesen
elégedett n=368 átl.=2,98 md=3,00 elt.=0,70

vin1924
Szövegdoboz

vin1924
Beírt szöveg
:
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Hozzászólások jelentéseHozzászólások jelentése

1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI

Amennyiben nem találja a szakot a karhoz tartozó szaklistában, kérjük, írja be a szak nevét és a képzési formátAmennyiben nem találja a szakot a karhoz tartozó szaklistában, kérjük, írja be a szak nevét és a képzési formátAmennyiben nem találja a szakot a karhoz tartozó szaklistában, kérjük, írja be a szak nevét és a képzési formátAmennyiben nem találja a szakot a karhoz tartozó szaklistában, kérjük, írja be a szak nevét és a képzési formát (BA/BSc, MA/MSc,
egységes/osztatlan képzés, egyetemi/főiskolai képzés) az üres mezőbe!az üres mezőbe!az üres mezőbe!az üres mezőbe!

Környezetgazdálkodási agrármérnök - főiskola

Létesítménymérnök Msc

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök Bsc

0

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc

andragógia / művelődésszervező

főiskolai képzés

gazdasági- és vidékfejlesztési Ba/Bsc

müszaki menedzser

tervező építészmérnök MA/MSC
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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!

1 (2 előfordulás)

2

4 (37 előfordulás)

5 (9 előfordulás)

6 (77 előfordulás)

7 (77 előfordulás)

07

8 (61 előfordulás)

9 (13 előfordulás)

10 (70 előfordulás)

11 (16 előfordulás)

12 (19 előfordulás)

13

14 (2 előfordulás)

15

16

18
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1.8.2.A. Ha az előző kérdésre az "Egyéb ok" választ jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondol?1.8.2.A. Ha az előző kérdésre az "Egyéb ok" választ jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondol?1.8.2.A. Ha az előző kérdésre az "Egyéb ok" választ jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondol?1.8.2.A. Ha az előző kérdésre az "Egyéb ok" választ jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondol?

A jelenlegi munkahelyem és a magánéletem miatti időhiány miatt.

A szakdolgozat megírására több idő kellett.

Csalàdi, magànéleti problémàk

Egészségügyi probléma 

Gyakorlat szerzés céljából dolgoztam még egy évet diploma szerzés előtt.

Sikertelen államvizsga első alkalommal.

diplomaírás elhúzódott

időhiány szakdolgozat megírására és államvizsgára való felkészülésre

munkahelyi feladatok ugrásszerű megnövekedése

Édesanya lettem.
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2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK2. 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!)    

Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens

BGF - Külker, közgazdász public relations szakirányon

BGF-KKFK

BME Építőmérnöki Kar

Biológia-kémia tanári diploma

Büntetés-végrehajtási szak

Emberi Erőforrás Menedzser

Felsőfokú vámügyintézői

Főiskolai

Gazdassági informatikus

Gazdasági és vidékfejlesztési

Gépész

Gépészmérnök

Gépészmérnöki (2 előfordulás)

Hulladékgazdálkodási technológus 

Humán Erőforrás Menedzser

Humánerőforrás menedzser

Informatikai szak

Informatikus agrármérnök

Kertészmérnö Bsc.

Kommunikáció (Public Relations - Médiainfomatika) SZTE

Környezetmérnök 

Közgazdasági

Közgazdász, idegenforgalom és szálloda szak

Külgazdasági

Külkereskedelmi üzletkötő

Logisztika

Moderátor OKJ

Munkavállalási tanácsadó

Mérlegképes könyvelő

Műszaki Informatika

Műszaki menedszer/minőségbiztosítási szakirány

Művelődésszervező

Nemzetközi kommunikáció

Nemzetközi kommunikáció szak

Pénzügy
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Pénzügyi szakügyintéző

Rendszerszervező

SZIE - Gazdálkodás és menedzsment

SZIE MKK

SZÁMALK folyamatszervező

Személyügyi gazdálkodó

Szie Gtk Human erőforrás menedzser

Szolnoki Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon

Tanár szakon

Természetvédelmi mérnök

Tájgazdálkodási mérnök

Villamosmérnöki szak

Vállalkozásszervező

audiovizuális szakaszisztens

gazdasági-informatikus 

gazdálkodási szak

humán erőforrás menedzser (főiskolai)

intézményi kommunikátor

jogász

könyvtáro-művelődésszervező

környezetmérnöki

munkavállalási tanácsadó

mérlegképes könyvelő

nemzetközi gazdálkodás

oktatásszervező, vendéglátó-menedzser

rajz vizuális kommunikáció szakos tanár

reklámszervező szakmenedzser

személyügyi szervező

szie btk tanito
bgf kkf kulker iranyitas

tanító

vadgazda mérnök

vendéglátó és szálloda

Állattenyésztő mérnök

ált. agrármérnök

ápoló

építészmérnök
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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!) 

 Budapesti Corvinus Egyetem, Közigazgatástudományi Kara_Személyzeti igazgatás a közszférában Szak

Agrármérnök-tanár 

Andragógia

Controlling szakközgazdász

Economics for Natural Resource and Environmental Management (Cranfield University, UK)

Emberi erőforrás tanácsadó

Epitomernok

Európai és nemzetközi igazgatás

Felsőfokú vadgazdálkodási képzettség

Fotóriporter és képszerkesztő

Gazdálkodás és szervezés tudományok

Gépészmérnöki kar

Hulladékgazdálkodási technológus

Infrastruktúra építőmérnök MSc

Jogi szakokleveles gazdasági szakember

Jogász

Kisebbségpolitika

Knowledge Management for Innovation

Környezetgazdálkodási agrármérnök

Környezetgazdálkodási agrármérnöki

Környezetmérnök

Közigazgatási Menedzser

MTF táncos és próbavezető, MTF  néptánctanár

Magyar Képzőművészeti Egyetem Grafika szak Tervezőgrafika szakirány

Management

Minőségbiztosítási szakmérnök

Munkavédelmi technikus

Mérlegképes könyvelő

Mérlegképes könyvelő vállalkozási és államháztartási

Mérnöktanár

Neveléstudomany 

Növényorvos

PhD képzés

Pénzügy 

Pénzügy, adó és ellenőrzési szakreferens

Pénzügyi szakügyintéző

Regionális és környezeti gazdaságtan

SZIE-GTK
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SZIE-MKK-KTI-Környezetgazdálkodási agrármérnök, 7 félév alatt, JÓ eredménnyel

Szakfordító (2 előfordulás)

Szerkezet -  építőmérnök

Tb és bérügyi szakelőadó

Turizmus-menedzsment mesterszakon

Vetőmaggazdálodási szakmérnök

angol szakfordító

felsőfokú vadgazdálkodási szakképesítés

gépészmérnök

humán

intézményi kommunikátor

környeztgazdálkodási agrármérnök mérnök-tanár

magyar - mozgóképkultúra és médiaismeret

mérnöktanár

okleveles szociális munkás

szakfordító

szakokleveles munkajogi tanácsadó

szerkezet-építőmérnök

történelem

vezetés és szervezés

Ökotoxikológus

Ökotoxikológus 

Ökotoxikológus MSc
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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!)

Animal Science

Jogász

Katasztrófavédelem - iparbiztonság

Kisállat-szakállatorvos-képzés

Környezet ill. tájrégészet (Exeter, Anglia)

Környezet- és vízgazdálkodási szakmérnök, NYF

Környezettudományi Doktori Iskola

Közbeszerzési referens

Közoktatásvezető

Létesítménymérnök

Mérnökinformatikus

Növényorvos 

PhD (2 előfordulás)

Posztgraduálsi - Bankmenedzsment program

Pszichológia

SZIE Szarvas Növényvédelmi Szakmérnök

SZIE-AOTK Lógyógyász szakallatorvos

SZIE-BDI

SZIE-GTK-EGYRTDI

Tűzvédelmi előadó

Vezetés és szervezés, üzletviteli tanácsadó, szervezeti mediátor

agykutatás

digitálisarchívum-fejlesztő

doktori

gépészmérnök

hidrogeológia és mérnökgeológia szak

létesítménymérnöki

mérlegképes könyvelő

műszaki tudományok

pénzügy

tanári mérnöktanár

Állatorvos Doktori Iskola

Óvodapedagógus

államháztartási mérlegképes könyvelő
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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 (4 előfordulás)

3 (6 előfordulás)

4

05

5 (6 előfordulás)

6 (3 előfordulás)

9

10 (3 előfordulás)

11 (2 előfordulás)

12 (3 előfordulás)

13

15
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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

Belgium

Belgium, Ausztria

Belgium, Hollandia

Csehország, Németország

Csehország, Szlovákia, Lengyelország

Dánia

Dánia, Írország

Franciaország (2 előfordulás)

Görögország

Hollandia

Hollandia, Norvégia

Hollandia, Szlovákia, Lengyelország, Csehország, Törökország

Kanada, Németország, Belgium

Litvánia (2 előfordulás)

Norvégia

Német

Németország (2 előfordulás)

Németország 

Németország, Ausztria

Németország, Finnország

Németroszág, Ausztria

Olaszország (2 előfordulás)

Svédország

Törökország

UK
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3. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA3. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA3. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA3. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA3. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA3. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA3. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA3. 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!

18 éves koromtól dolgozom főállásban, 2002-től saját vállalkozást is vezettem.

1985 óta főállásban dolgozom jelenlegi munkáltatómnál

A tanulmányaim megkezdésekor már 14 éve költségvetési gazdálkodási munkakörben dolgoztam.

Diákmunkásként kezdtem nem szakmai vonalon, és a cég átvett.

Egy korábbi okj képzés kapcsán kerültem ide gyakornokként, majd ennek hatására kezdtem el a föiskola

Középiskolai tanulmányaim során nyári diákmunkán voltam. Érettségit követően hívtak vissza dolgozni.

Munkaügyön keresztül!

Saját, munkerő közvetítő céget alapítottam.

alkalmassàgi felvételi utàn alkalmaztak

családban találtam munkahelyet

munkaügyi központ kiközvetítése által
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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!

A végzésem után kezdtem a volt gyakorlati helyemen.

Akkor már 1 éve csalédanya voltam.

Az abszolutórium nem ér semmit.

Azóta is gyed-en, majd gyes-en vagyok a két gyerekemmel.

Családi ház építése minden időmet lefoglalta.

GYED-en voltam

GYES-en voltam

Gyermekem született és otthon maradtam vele.

Külföldi tartózkodás

Még nem kezdtem el dolgozni, de élő munka szerződésem már volt.

Nem mert a nyelvvizsga megszerzésére koncentráltam.

Nyelvvizsga hiánya miatt a diplomám Önöknél "pihen"! 40 év felett miért nem jutok a diplomámhoz, a törvény nem akadélyozza, "csak
a Rektor!!!

Nyelvvizsga hiánya miatt sehol sem fogadták el az oklevelemet, így nyelvvizsgára készültem

Nyelvvizsga nélkül nem hittem hogy tanítóként elhelyezkedhetek, folytatni szerettem volna a tanulmányokat ,közben nyelvet tanulni,
de mégis munkát ajánlottak tanítóként, így munka közben szereztem meg a nyelvvizsgát.

Nyelvvizsgára készültem, majd a megszerzése után vállaltam munkát. 

Súlyos betegségem lett, majd fél év múlva teherbe estem, gyermeket szültem.

Tanári ajánlással azonnal munkalehetőséghez jutottam.

családi ok

nem mert hianyzik a nyelvvizsga

Ötödévben meghívást kaptam a Járványtani Tanszékre
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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 (26 előfordulás)

2 (13 előfordulás)

3 (8 előfordulás)

4 (6 előfordulás)

05

5 (10 előfordulás)

6 (6 előfordulás)

8 (5 előfordulás)

10 (15 előfordulás)

12

15 (7 előfordulás)

20 (14 előfordulás)

25 (3 előfordulás)

30 (8 előfordulás)

35

40 (7 előfordulás)

45

50 (8 előfordulás)

60

70 (2 előfordulás)

75

80

100 (10 előfordulás)

110

150 (5 előfordulás)

200 (4 előfordulás)

240

250 (2 előfordulás)

300 (2 előfordulás)

400

1000
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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 (6 előfordulás)

1 (33 előfordulás)

02

2 (33 előfordulás)

3 (24 előfordulás)

4 (11 előfordulás)

5 (23 előfordulás)

6 (4 előfordulás)

7 (4 előfordulás)

8 (2 előfordulás)

9

10 (11 előfordulás)

12 (3 előfordulás)

13

15 (7 előfordulás)

20 (4 előfordulás)

25

30

55

80
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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 előfordulás)

2 (13 előfordulás)

3 (13 előfordulás)

4 (15 előfordulás)

5 (7 előfordulás)

6 (11 előfordulás)

7 (2 előfordulás)

8 (3 előfordulás)

9 (3 előfordulás)

10 (5 előfordulás)

11

12 (10 előfordulás)

13

15 (5 előfordulás)

16 (2 előfordulás)

17

18 (2 előfordulás)

20

21

23

24

28

36 (2 előfordulás)
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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!

Az akkori főnököm keresett meg telefonon, miután interneten olvasta az önéletrajzom.

Interneten keresgeltem es egy kulfoldi babysitter segitett allashoz

Munkanélkülin keresztül

Munkaugyi kozpont altal
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4. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT4. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT4. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT4. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT4. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT4. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT4. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT4. 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 (88 előfordulás)

02

2 (36 előfordulás)

3 (8 előfordulás)

4 (2 előfordulás)

5 (4 előfordulás)

6



Vinogradov Szergej, SZIE-2015. évi tavaszi DPR-felmérés (2010-ben végzettek)

2015.06.14 EvaSys kiértékelés Oldal36

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!

1 (14 előfordulás)

2 (12 előfordulás)

3 (13 előfordulás)

4 (8 előfordulás)

5 (11 előfordulás)

05

6 (18 előfordulás)

7 (5 előfordulás)

8 (6 előfordulás)

9 (3 előfordulás)

10 (9 előfordulás)

11 (4 előfordulás)

12 (4 előfordulás)

13 (2 előfordulás)

15 (4 előfordulás)

16 (3 előfordulás)

17

18 (3 előfordulás)

20

21 (2 előfordulás)

23

24 (4 előfordulás)

25 (4 előfordulás)

28

36 (2 előfordulás)

53

60
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4.4.1. Összesen hány alkalommal dolgozott külföldön?4.4.1. Összesen hány alkalommal dolgozott külföldön?4.4.1. Összesen hány alkalommal dolgozott külföldön?4.4.1. Összesen hány alkalommal dolgozott külföldön?
Kérjük, számmal adja meg!

1 (18 előfordulás)

2 (9 előfordulás)

3 (3 előfordulás)

4 (4 előfordulás)

5
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4.4.2. Összesen hány hónapot dolgozott külföldön a képzettség megszerzését követően?4.4.2. Összesen hány hónapot dolgozott külföldön a képzettség megszerzését követően?4.4.2. Összesen hány hónapot dolgozott külföldön a képzettség megszerzését követően?4.4.2. Összesen hány hónapot dolgozott külföldön a képzettség megszerzését követően?
Kérjük, számmal adja meg!

1

2

6 (6 előfordulás)

7

8

11

12 (5 előfordulás)

15 (2 előfordulás)

18

20

22

24

26

30 (2 előfordulás)

31

36

38 (2 előfordulás)

41

43

44

48

60 (2 előfordulás)
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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!

Anglia

Ausztria

Ausztria 

Ausztria, Németország

Belgium (2 előfordulás)

Dánia

Dánia,  Svédország 

Egyesult királyság, Németország, Szlovákia, 

Egyesült Királyság (2 előfordulás)

Franciaország, Anglia

Hollandia (2 előfordulás)

Hollandia, Anglia.

Nagy Britannia

Nemetorszag

Nemetorszag es Svajc

Németország (6 előfordulás)

Németország 

Németország, Ausztria

Németország, Ausztria.

Németország, Luxemburg

Németország, Olaszország

Németorszég, Svájc, Anglia

Svédorszég

UK

USA

United Kingdom

Észtország, Lettország, Olaszország
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5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET5. 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!

0

1 (3 előfordulás)

3

7

8

9

12

57
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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.

 mentálhigiénés munkatárs

Agronómus

Agrár és Környezetvédelmi Előadó

Alapanyag beszerző

Art Director - magyar tulajdonú reklámügynökségnél kreatív koncepciók kialakítása és megvalósítása. 

BM dolgozó

Bank, osztályvezető számlavezetés/bankkártya

Banki operációs munkatárs

Bankszámla és betéti termékmenedzser

Bejövő telesales csoportvezető 

Beszerzési csoportvezető

Beszerző 

Biztonságtechnikai szakértő

Bmk- Gép kezelő

Bármixer

CAD\CAM mérnök, célgéptervező

CNC-programozó

Change Implementation Leader

Családgondozó - Gyermekjóléti alapellátásban 

Családgondozó, tanácsadó

Egy új mezőgazdasági vállalkozáson belül, a kertészeti termelésért és termékfejlesztésért felelek

Egészségügyben főkönyvi könyvelő.

Eladó

Epitomernok

Esélyegyenlőségi mentorasszisztens a felnőttképzés területen. 

Fejlesztési tanácsadó
feladatom: TÁMOP/TIOP pályázatok monitoring és helyszíni ellenőrzése.

Fejlesztőmérnöl

Feldolgozó könyvtáros

Finanszírozási és informatikai ov.

Fodrászként dolgozom

Folyamatgazda: Banki ügyfélfolyamatok szervezése, szabályozása, mérése. A jobb és hatékonyabb ügyfélkiszolgálási folyamatok
menedzselése. 

Forgalmi szolgálattevő

Főnővér, vezetőápoló

GISZ tanácsadó, falugazdász

Geotechnikai feltárás vezető (fúrómester), talajmechanikai laboratórium vezető, cégvezető (saját cég)
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Grafikus, Marketing asszisztens

Gyermek ápoló

Gyermek élelmezésben konyhai kisegítő

Gyermekotthonban, csoportvezető vagyok.

Gyámügyi, szociális ügyintéző, anyakönyvveztő. 

Gépjárművezető iskola tulajdonos, iskolavezető és szakoktató.

HR Specialist

HR igazgató

HR munkatárs

HR és Pénzügyi asszisztens

HR és oktatási ügyintéző

HR-ügyintéző

Hivatásos pénzügyőr (ellenőrzési szakterület)

Humaneroforras munkatars, HR Controlling

Humánpolitikai munkatárs

Humánpolitikai osztályvezető

Humánpolitikai szakreferens

Hírlapüzemi feldolgozó (zsákoló)

IT Projekt vezetõ

IT Service Desk Agent

IT Tesztmanager

Idősek Otthonában dolgozok szociális ügyintézőként. 

Ingatlan menedzser

Intézményi koordinátor - felülvizsgáló

Irodavezető (forgatható utalvány kibocsátás)

Irodavezető - adminisztrátor - Tanácsadó

Kereskedelmi bankban hálózat- és szolgáltatásfejlesztési szakértő

Klinikai állatorvos

Kommunikációs-és PR szakember

Konstruktőr (autóipar)

Kontroller

Kontrolling Főosztály gazdasági elemzője

Környezetmérnök. Országos Környezetegészségügyi Intézet - Vízhiginésés osztály;
szakvéleményezés, laboratóriumi munka (klasszikus analitika és nagyműszeres mérések)

Körzeti tenyésztésvezető (szarvasmarha ágazat)

Közbeszerzési referens

Közfoglalkoztatás, brigádvezető egy nemzeti park igazgatóságnál

Központi ellenörzési koordinátor 

Közösségi munkás

LEADER egyesület munkszervezet-vezető, vidékfejlesztés
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Lakossági Banki Tanácsadó

Lakásotthon vezető

MVH helyszíni ellenőr

Marketing account asszisztens

Marketing asszisztens

Mentor

Metrológus/Műszaki dokumentátor

Mezőgazdasági Mentor

Minőségirányítási vezető

Minőségügyi mérnök csoport vezető

Munkahelyi mérnök

Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.2 ügyintéző
2015.04.01-től GINOP Ifjúsági Garancia Program ügyintéző

Mérnök / manager

Műanyagtermék-gyártó gép kezelője

Műszaki ellenőr ( Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség).

Műszaki ellenőr, mélyépítési ügyintéző

Műszaki előkészítő

Műszaki szolgálatvezető

Műszaki ügyintéző

NVR (New Variant Request) Project Manager
Multinacionális cégnél, új termékek bevezetésével foglalkozom.

Nemzetközi bérszámfejtési kiszervezési tanácsadó

Nevelőszülő

Növénytermesztés - Telepvezető helyettes

Növényvédelmi agronómus

Növényvédelmi mérnök

Növényvédő mérnök, növénytermesztő agronómus és szaktanácsadó.

Oktatássegítő munkatárs középiskolában

Online kommunikációs specialista

PR referens

PhD hallgató, egyetemi alkalmazott

PhD-zom a SzIE ÁODI-ban és az MTA ATK ÁOTK egyik laborjában dolgozom, de munkám felöleli a PhD témámat.
Egyéni vállalkozóként másodállásban szolgáltató állatorvos is vagyok.

Polgármesteri hivatal adóügyi osztályának ügyintézője

Proactive sales performance manager

Projektmenedzser, Szolgáltatás vezető

Pszichiátriai Betegek Otthonában Mentálhigiénés asszisztens

Pénzintézetnél régióvezető vagyok

Pénzügyi Controller

Pénzügyi munkatárs
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Pénzügyi ügyintéző

Recepciós

Rehabilitációs mentor

Rendezvényszervező,  ügyvezető

Rendőrség, közrendvédelmi járőr.

Reseach assistent, water technology

Research assistant

SAP superuser - SAP-val kapcsolatos problémák megoldása cégszinten a cluster SAP szakembereinek segítségével

Szakmai asszisztens 

Szakszervezeti tisztségviselő

Szendvicsbarban muszakvezeto

Szerelés területvezető

Szobalány

Szociális segítő

Szociális és gyámügyi ügyintéző

Szállodai recepciós

Szállítmányozási ügyintéző

Számítástechnikai segélyszolgálati munkatárs

TDM menedzser

Tanszéki munkatárs, oktató-kutató

Tanácsadó - humánerőforrás

Tanító

Tb szakelőadó

Tb ügyintéző,bérszámfejtő

Technical complaint handling officer

Településüzemeltetési Kft. irodavezetője

Termelés tervező

Termelési igazgató (fűszerpaprika ágazat)

Termelésvezető

Tervezési supervisor / ellátási lánc tervező

Tervező

Tervezőmérnök/Csapatvezető

Területi koordinátor 

Területi képviselő (3 előfordulás)

Területi képviselő, értékesítő

Területvezető

Treasury back office ügyintéző

Tálaló konyhán konyhai kisegítő

Támogató szolgálat vezető/intézményvezető
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Tánctanár

Társasházkezelő

Tűzoltó

UK Bid Management Team - Knowledge Manager

Ujsagiro

Vállalkozó

Wellness recepciós

aktualizáló csoportvezető

alsó tagozatos tanító

autóipari fejlesztő mérnök, 

back office munkatárs

banki szakügyintéző, pénztáros

beruházási jogcímfelelős

biológia-kémia tanár

bm alkalmazott

bérszámfejtési és pénzügyi osztályvezető

credit management specialist

családgondozó (3 előfordulás)

családi gazdálkodó östermelő

csoportvezető (gazdasági ügyintéző)

egy külföldi cég magyarországi képviselete határozatlan idejű szerződéssel,vállalkozóként 

egyéni vállalkozó

egészségfejlesztési-igazgatási ügyintéző

fejezeti referens

felügyelő

fogászati asszistens

gazdasági elemző

gazdasági referens 

gazdasági ügyintéző

gazdasági ügyintéző-könyvelő

gazdálkodási főtanácsos

gazdálkodási vezető

geotechnikai tervező

gyakorlati oktatásvezető

gyermekfelügyelő

gyámhivatali ügyintéző

gyártmányfejlesztő

gyógyszertechnológiai fejlesztő mérnök

gépész tervező mérnök
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hatósági szakértő, elemző

hatósági állatorvos (3 előfordulás)

humán adminisztrátor

humánpolitikai munkatárs

humánpolitikai referens

igazgatási ügyintéző

informatikai szakügyintéző

informatikus könyvtáros (2 előfordulás)

informatikus könyvtáros, idegenvezető

információvédelmi irodavezető

intézmény vezető szociális területen

irodai adminisztrátor

irodai asszisztens, műszaki cikk értékesítő, 

iskolagazda

iskolatitkár (3 előfordulás)

kereskedelmi asszisztens

kereskedelmi ügyintéző

kerélpárszerelő

key account manager - kiemelt partnerekkel tartom a kapcsolatot

kis és középvállalati kockázatkezelés

klinikai állatorvos

kommunikációs és marketing asszisztens

komplex nyomozati tevékenységet ellátó ügyintéző

kérelemkezelési szakraferens (EMVA kérelmek ügyintézése)

kölcsönzési csoportvezető

könyvelés, adótanácsadás, tb, jövedék

könyvelő

könyvelő egyéni vállalkozó

környezetvédelem és vízépítés (mélyépítés) tervező mérnök valamint Mérnökasszisztens

környezetvédelmi laboratóriumvezető/vizsgálómérnök

környezetvédelmi mérnök

környezetvédelmi és vidékfejlesztési támogatás jogcímfelelőse

körzeti ápoló

közbeszerzési referens

közművelődési szakember - múzeum

közoktatási referens

középiskolában iskolatitkár

közösségi média szakértő (marketing)

külföldi CSICSKA/ RABSZOLGA!!!!!!!!!!!!! ha véletlen minden feltételnek megfelek akkor a következő kérdés: szakmai tapasztalata
van? persze.......szüljek vagy izzadjak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Azoknak a rendkívül okos embereknek is csak gratulálni tudok, akik szétszedték



Vinogradov Szergej, SZIE-2015. évi tavaszi DPR-felmérés (2010-ben végzettek)

2015.06.14 EvaSys kiértékelés Oldal47

a képzéseket Bsc-re és Msc-re, mert pontosan SZART sem ér egy Bsc a munkaerő piacon (lassan egy szinten van egy érettségivel)!!!

laboratóriumi kutató asszisztens

levéltáros, (köztisztviselő)

logisztikai és minőségbiztosítási munkatárs

marketing copywriter

metróvezető

minőségirányítási mérnök

munkaügyi vezető

mérnök asszisztens

műszaki asszisztens

műszaki menedzser

műszaki szolgáltatás üzletfejlesztési szakértő

műszaki és üzemeltetési igazgató

műszaki ügyintéző, mb. osztályvezető-helyettes

művelődésszervező

nemzetközi ügintéző

nyelvoktatási és életviteli tanácsadó

növénytermesztési ágazatvezető, környezetvédelmi megbízott

oktatási referens

operatív forgalmi munkatárs, utastájékoztató központi diszpécser

operációs asszisztens: különböző banki számítástechnikai szoftverek működtetése, felügyelete, gazdasági jelentések, kimutatások,
ügyfélminősítések készítése, IT Helpdesk

osztályvezető főnővér

pedagogiai asszisztens

polgármesteri hivatal, képviselői iroda vezető

postahelyi értékesítési csoportvezető

privátbanki tanácsadó

projekt koordintáor, Magyaroroszági Egyetem EU-s projektjének projekt koordinátora

projekt menedzser (2 előfordulás)

projektmenedzser, beruházásszervezési iroda

projetmenedzser

pályázati referens

pályázati és munkavédelmi referens

pályázatkezelési referens

pénzügyi előadó

pénzügyi referens (2 előfordulás)

pénzügyi támogatási szakreferens

pénzügyi ügyintéző (2 előfordulás)

pénzügyi ügyintéző/könyvelő

pénzügyi-gazdasági ügyintéző
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reklámgrafikai studioban dekoratőr

rendszertanúsítási referens.
Az egyetem alatt egy fél éves tantárgy végeztével szereztem "minőségirányítási rendszerek belső auditora", illetve egy másik fél éves
tantárgy keretein belül HACCP belső auditor okleveleket, ezekkel sikerült elhelyezkednem, kvázi szakmán belül.

reporting analyst

revizor

sebészeti asszisztens

senior hr professional

supply chain and procurement professional

szakfordító

szakmai igazgatóhelyettes

szakmai vezető

személyi asszisztens

személyügyi ügyintéző

szociális munkatárs

szociális és mentálhigiénés munkatárs

szolgáltató állatorvos

szállítmányozási ügyintéző - logisztikus

szülészet-nőgyógyászati osztály főnővére

talajvédelmi felügyelő

tanszéki mérnök

tanszéki állatorvos

tanársegéd

tanító (2 előfordulás)

termelési vezető

termékfejlesztő mérnök

terméktanúsító mérnök

titkárnő/adminisztrátor/jegypénztáros

tudomanyos munkatars, molekularis immunologia

tudományos segédmunkatárs (3 előfordulás)

támogató szolgálat vezető

törzskönyvezési ügyintéző

tűzoltó osztályvezető

vevöszolgálati csoport vezető

vezető asszisztens

Állatgondozó

Állatorvos (3 előfordulás)

Álláskeresőklub vezető

Általános Iskolai tanár,tanító

Árazási specialista 
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Òvodapedagògus

Öntözési irodában dolgozom, papíron műszaki ügyintézőként. Öntözőrendszerek kiépítését tervezem, ajánlatot csinálok, sőt még
nagyon izgalmas hígtrágyakezeléssel is foglalkozik a cég.
Idén végzek a szakmérnökin, akkor szépen dobbantok innen. A közoktatásban mérlegelni kéne, milyen szakokat is érdemes indítani,
ugyanis nincs felvevőpiac. pl gazdasági agrármérnöki diplomával, ha nem állami cégnél akar a közalkalmazotti bértábláért harcolni az
ember, akkor nagyon más lehetősége nincs.A főni egy * :)

Ügyfélkapcsolati menedzser a Magyar Honvédség és Honvédelmi Minisztérium felé

Ügyfélmenedzser

Ügyfélszolgálati ügyintéző

Ügyfélszolgálati ügyintéző,postázó

Ügyintéző

Ügyintéző - hulladékgazdálkodás

Ügyvezető

Ügyvezető és résztulajdonos vagyok a családi vállalkozásunkban. Én felügyelem és irányítom a pénz- és tőkegazdálkodást,
ellenőrzöm a jogszabályoknak való megfelelést, és végzem a kapcsolódó adminisztrációt. Időnként vállalok közgazdasági
szaktanácsadást, ill. cég-átvilágítást is.

Üzemeltetési menedzser

államigazgatási előadó

államtitkárság szakmai és titkársági referense

állatorvos (2 előfordulás)

általános iskola alsó tagozatán tanító

általános pénzügyi, számviteli tanácsadó

ápoló

építésvezető

építész előkészítő

építész tervező

értékesítési referens; közbeszerzési referens

értékesítési és marketing asszisztens

értékkezelő

ételszállító

óvodapedagógus

ügyfélsszolgálati referens

ügyfélszolgálati asszisztens

ügyfélszolgálati munkatárs

ügyintéző

ügyvezetői igazgattó

ügyvivő szakértő

ügyvivő szakértő humánpolitikai referens beosztásban

ügyvédjelölt

üzemeltetés és beruházás

üzemeltetési csoportvezető/irodavezető

őstermelő
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5.10. Milyen jellegű munkahelyen dolgozik Ön?5.10. Milyen jellegű munkahelyen dolgozik Ön?5.10. Milyen jellegű munkahelyen dolgozik Ön?5.10. Milyen jellegű munkahelyen dolgozik Ön?
Kérjük, a munkahely típusának megadásakor olyan általános kategóriákban gondolkodjon, mint pl. bank, iskola, ipari termelő cég,
biztosítótársaság stb.

 MegyeiKormány Hívatal

 idősek otthona

 mezőgazdasági egyéni vállalkozó vagyok

10-20 fős hazai tulajdonú szolgáltató cég

100%-os Önkormányzati tulajdonban lévő Településüzemeltetési Kft.

Alapfokú Művészeti Iskola

Autóipar

Autóipari beszállító

Autóipari termelő cég

Autóipari tervezőiroda

BSC

Bank (7 előfordulás)

Bank.

Belügy

Bentlakásos Szociális Intézmény

Biztosítótársaság

Budapest Közlekedési Vállalat

Civil szervezet

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

EU intézmény

EU-s projektek megvalósításával foglalkozó állami tulajdonú társaság

Egy amerikai magalapú táplálék kiegészítő termékeket forgalmazó cég európai központjában

Egyetem (3 előfordulás)

Egyetem (Cambridge)

Egészségügy

Egészségügyi Nonprofit Kft.

Elektronikai beszállító cég

Eü. intézmény, kórház

FMCG

Felnőttoktatási Központ

Felsőoktatási intézmény

Forgatható utalványok forgalmazása, Cafeteria szolgáltatás, ügyfélszolgálat, 

Földi kiszolgáló

Generál Kivitelező

Gyermekjóléti Központ, Szociális terület

Gyorsetterem

Hatóság
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Hitelintézet/Bank

Hivatal

Honvédség

Hotel

IT kiszervezés

IT kutatás-fejlesztés

IT szolgáltató

Időskorúak gondozóháza

Infokommunikáció

Informatikai cég

Ipar (2 előfordulás)

Ipari szolgáltató és kereskedő vállalkozás

Ipari termelő ceg

Ipari termelő cég (5 előfordulás)

Ipari termelő cég (kábelkonfekcionálás)

Iskola (2 előfordulás)

Iskola, KLIK

Karrier irodában az egyik hazai főiskolán

Katasztrófavédelem

Kereskedelem

Kereskedelmi cég (2 előfordulás)

Kft.

Kis civil szervezet

Kistérség

Kistérségi Társulás 

Kormányhivatal

Kozmetikai vállalat

Kutato intezet/cég, vízugyi technologia

Kutató intézet

Képző és kutató intézet

Készpénzlogisztika

Kórház

Kórház.

Könyvtár

Közigazgatás

Közlekedési társaság

Közmű szolgáltató

Közszolgáltató

Községi Könyvtár, közmunkási beosztásban
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Lakás-takarékpénztár

Lap es konyvkiado

Levéltár

Logisztika

Lókórház

Magyar Nemzeti Bank

Magyar tulajdonban álló szállítmányozó és fuvarozó cég.

Magàn ingatlan alap 

Mernokiroda

Mezőgazdasági termelő cég

Mezőgazdasági vállalat

Miniszterelnökség Nonprofit cége.

Minisztérium (2 előfordulás)

Multinacionalis vallalat ipari termelo site-ja

Multinacionális informatikai vállalat

Multinacionális ipari termelõ vállalat

Munkaügyi Központ - kormánytisztviselő

MÁV Zrt.

MŰSZAKI FEJLESZTŐ, GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Műszaki cikk, kereskedelem

Nemzetközi cég

Nevelőszülői hálózat

NÉBIH

Növénytermesztés, növényvédelem

Növénytermesztő és vetőmag előállító cég.

Oktatási hivatal 

Polgármesteri Hivatal, közel 5000 fős településen   (több mint 30 éve).

Posta

Rendezvényszervező cég

Rendvédelem

Részvénytársaság

SZIE GTK

Segélyszervezet

Speciális gyermekotthonban dolgozom.

Sport és Fürdők Kft.

Szabadúszó.

Szakoktató

Szakszervezet

Szolgáltató cég
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Szálloda

Szálloda 

Szállodaipar

Szállítmányozó cég

Talajmechanika feltárásokat, talaj- és talajvíz mintavételt végző céget vezetek. A mintákat talajmechanikai szempontból vizsgáló
laboratóriummal is rendelkezik a cég. A pénzügyi-szánviteli részt leszámítva, minden munkafázishoz rendelkezem szakképesítéssel
(laboráns, fúrós stb.).

Tankönyvellátás

Tanácsadó társaság

Telekommunikáció (2 előfordulás)

Termelő cég (2 előfordulás)

Termelővállalat

Tervező iroda

Vegyipari és háztartás vegyipari cég

Vendéglátás (2 előfordulás)

Vetőmag üzem

Vetőmagkereskedelem, termelés

Vállalkozó saját cég

Vízgazdálkodással foglalkozó

Vízművek rutin labor

agráripar

alapkutatással foglalkozó intézet

arborétum

archívum

autóipar gyártócég

autóipari termelő cég

bank (6 előfordulás)

biztosító

bm alkalmazott

családi gazdaság

családok átmeneti otthona

egyetem (3 előfordulás)

egyéni vállalkozás

egészségügy (2 előfordulás)

egészségügy kórház

egészségügyi betéti társaság

felnőtt értelmi fogyatékosok emberek ápoló gondozó célú bentlakásos intézményben

felsőoktatási intézmény (2 előfordulás)

felsőoktatási intézmény (egyetem)

flottakezelő
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gyermekvédelem

gyártó cég

gyógyszergyár

gépjárműipari beszállító

hadiipar

hivatal (4 előfordulás)

háziorvosi rendelő

igazgatási közintézmény (hivatal)

informatikai cég

informatikai vállalat

informatikai és tanácsadó kft

ipar - közműtervezés, szennyvíz kezelés, ivóvíz kezelés

ipari gyártó cég

ipari park

ipari termelés

ipari termelő cég (6 előfordulás)

ipari termelő kisvállalkozás

ipari vállalkozás

iskola (7 előfordulás)

járási hivatal

katasztrófavédelem

kereskedelem (2 előfordulás)

kereskedelem FMCG

kereskedelmi cég

kereskedelmi, értékesítő cég

kerékpárbolt

kormányhivatal (3 előfordulás)

kutatóintézet (2 előfordulás)

kutatóintézet, vállalkozás (ez a kisebbik része az életemnek)

kórház

költségvetés

költségvetési szerv

könyvtár, múzeum

környezetvédelmi cég

környezetvédelmi szolgáltatások (mérések, tanácsadások)

közgazdasági szolgáltató cég

közigazgatás (3 előfordulás)

közigazgatás, ügyfélszolgálat

közlekedésszervező társaság
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központi hivatal

közszféra, hivatal

közszolgáltatás

középiskola

marketing

mezőgazdaság

mezőgazdaság.

mezőgazdasági termelő cég (3 előfordulás)

minisztérium (2 előfordulás)

minőségbiztosítási terület, ún. harmadik fél általi tanúsítás.

multinacionális cég

multinacionális termelő cég

mérnökiroda

múzeum

művelődési ház

művészeti iskola

nagykereskedő cég

nonprofit Kft.

oktatás-iskola, pénzügy-bank

oktatási intézmény (2 előfordulás)

otthonról végezhető távmunka

polgármesteri hivatal

posta

pénzintézet

pénzügy

rehabilitációs célú 

reklámügynökség

rendőrség

saját számviteli vállalkozás

shared service/ multi cég

szerencsejáték

szociális 

szociális alap és szakellátás

szociális intézmény

szociális otthon

szociális szféra

szociális szolgáltató

szolgáltatás

szolgáltatás, nyomda, grafikai munkák, tervezés, szerkesztés
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szolgáltató / kereskedő cég

szolgáltató cég

szolgáltatói vállalat

szállítmányozási szolgáltató vállalkozás

számíástechnikai termelő és szolgáltató óriásvállalat

szántóföldi növények öntözéséhez szükséges gépek értékesítése;
állattartó telepek hígtrágya rekonstrukciójához szükséges gépek értékesítése

tanúsító cég

telekommunikáció

termelés, élelmszeripar

tervező iroda

támogató szolgálat

távközlési szolgáltató cég

uniós kifizető ügynökség (közszféra)

vasúti személyszállítás, árufuvarozás

vendéglátás (2 előfordulás)

vidékfejlesztő egyesület

villamosenergia termelő vállalat

városüzemeltető társaság

Állami munkahely, természetvédelem - nemzeti parki látogatóközpont

Állami szektor

Állami szféra

Állami vállalat alkalmazott

Államigazgatás

Állatgyógyszer ipar

Állatkert

Állatorvosi klinika

Általános Iskola

Élelmiszeripari termelő cég

Építőipar, generálkivitelezés

Építőipari gépgyár

Òvoda

Önkormányzat (5 előfordulás)

Önkormányzat intézménye

Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatnál.

állami 

állami hivatal

állami szféra, közegészségügy

állami vállalat
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államigazgatás

államigazgatási szerv (2 előfordulás)

állatkert

állatorvosi rendelő

állatorvosi rendelő és patika

állatorvosi rendelő, patika

általános iskola (2 előfordulás)

általános iskola konyha

élelmiszer előállító cég

építész tervező iroda

építőipari

építőipari cég

építőipari kivitelező cég

építőipari kivitelező részvénytársaság

építőipari szolgáltató és termék értékesítő kisvállalkozás

építőipari tervező, beruházásszervezési iroda

érdek-képviseleti szerv

óvoda (2 előfordulás)

önkormányzat (3 előfordulás)

önkormányzati kft., szolgáltató

önálló vállalkozó

ügyviteli/számviteli szolgáltató 

ügyvédi iroda

üzlet, webáruház

őstermelő vagyok, otthon dolgozok
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5.14.1. Kérjük, fogalmazza meg röviden, hogy munkahelye milyen ágazathoz tartozik?5.14.1. Kérjük, fogalmazza meg röviden, hogy munkahelye milyen ágazathoz tartozik?5.14.1. Kérjük, fogalmazza meg röviden, hogy munkahelye milyen ágazathoz tartozik?5.14.1. Kérjük, fogalmazza meg röviden, hogy munkahelye milyen ágazathoz tartozik?

(Autóipari) tervezés

BM

Gumitermék gyártás

Gépjárműipar

Humán, Könyvtáros

Három fő ágazatban dolgozunk, 1) Professzionális hűtéstechnológia építés, kereskedelem és szabályozás (saját szabadalom) 2) Ipari
(szekcionált) kapu forgalmazás és építés, automatizálás, és kapcsolódó szolgáltatások 3) Szoftverfejlesztés és kereskedelem

IT

Kereskedelem

Kereskedelmi ágazat

Kozmetikai ágazat (kereskedelem)

Környezetvédelmi szolgáltatások (levegőtisztaságvédelmi emisszió mérések és tanácsadások)

Közszféra

Közszolgáltatás

Mezőgazdasági gépgyártás, Kereskedelem

Minden,ami hulladékkal kapcsolatos.

MÁV

Működtetés

Műszaki Földtudomány

Nyugdíjágazat

Női higiéniai termékeket hyártó cég (betét, tampon)

Saját tulajdonú ingatlan fejlesztése adás-vétele

Tankönyvellátás

Tanácsadói

Tanúsítás (termék, rendszer, személy), vizsgálatok

Turizmus

Tűzoltóság

Vendéglátás

alkatrészgyártás; ipari lakatos munkák tervezése, kivitelezése; termékfejlesztés, szaktanácsadás

car rental

fürdőüzemeltető

ipari park üzemeltetés - értékesítés, bérbeadás

kereskedelem, marketing

kutatás-fejlesztés információtechnológiai területen

könyvelés, adótanácsadás

nyomdai szolgáltatás

szerencsejáték

szolgáltató állatorvosi (ilyet vagy hasonlót nem találtam a listában)

terület és vidékfejlesztés
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térkép kiadás, nyomdai tevékenység

vendéglátás

vízgazdálkodás, árvízvédelem

vízügy

Államigazgatás

Állatorvos 

Állatorvos  tudomány 

állategészségügy (2 előfordulás)

állatorvoslás
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5.15.1. Kérjük, adja meg az ország nevét!5.15.1. Kérjük, adja meg az ország nevét!5.15.1. Kérjük, adja meg az ország nevét!5.15.1. Kérjük, adja meg az ország nevét!

Ausztria (2 előfordulás)

Ausztria 

Belgium

Budapest

Dán Királyság

Eger, Magyarország

Egyesult Királyság

Gyomaendrőd

Hollandia (2 előfordulás)

Magyar

Magyarország (3 előfordulás)

Magyarország Szeged

Nagy Britannia

Nemetorszag

Németország (3 előfordulás)

Németország 

Svédország 

USA

magyar
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5.15.2. Kérjük, adja meg a település irányítószámát!5.15.2. Kérjük, adja meg a település irányítószámát!5.15.2. Kérjük, adja meg a település irányítószámát!5.15.2. Kérjük, adja meg a település irányítószámát!

1015

1016

1021 (2 előfordulás)

1022

1023 (2 előfordulás)

1024 (3 előfordulás)

1026

1032

1033

1035

1037

1044

1046 (3 előfordulás)

1051

1052

1053

1054 (4 előfordulás)

1055

1056 (2 előfordulás)

1063

1067

1071

1072 (2 előfordulás)

1078

1081

1083

1085

1087 (6 előfordulás)

1088 (4 előfordulás)

1092 (3 előfordulás)

1095 (2 előfordulás)

1097

1101

1104

1105 (2 előfordulás)

1108

1111 (2 előfordulás)

1112
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1116

1117 (6 előfordulás)

1122

1123

1124 (2 előfordulás)

1131

1132 (3 előfordulás)

1133

1134 (8 előfordulás)

1135 (2 előfordulás)

1138 (6 előfordulás)

1139 (10 előfordulás)

1141

1142 (2 előfordulás)

1143 (4 előfordulás)

1144

1146

1147 (2 előfordulás)

1156

1157

1163 (2 előfordulás)

1173 (5 előfordulás)

1182

1184

1188

1202

1214

1221

1222

2030

2040 (2 előfordulás)

2045

2071

2081

2100 (11 előfordulás)

2111

2112 (2 előfordulás)

2120

2141
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2143

2170 (2 előfordulás)

2244

2360

2364

2377

2400

2536

2600 (6 előfordulás)

2660

2677

2767

2800 (3 előfordulás)

2851

2890

3000

3060 (2 előfordulás)

3100 (5 előfordulás)

3126

3181

3200

3300 (3 előfordulás)

3332

3360 (2 előfordulás)

3450

3515

3526

3529

3530

3895

3950

3967

4002

4033

4065

4100 (2 előfordulás)

4161

4200

4300 (2 előfordulás)
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4400

5000 (6 előfordulás)

5052

5091

5100 (4 előfordulás)

5111

5123 (2 előfordulás)

5126 (2 előfordulás)

5136

5137 (3 előfordulás)

5142

5310

5400

5412

5500 (2 előfordulás)

5510

5516

5520

5530

5540 (3 előfordulás)

5561

5600 (11 előfordulás)

5624

5662 (2 előfordulás)

5666

5700 (6 előfordulás)

5720

5726

5744

5800

5820

5900

6000 (6 előfordulás)

6050 (2 előfordulás)

6060

6065 (2 előfordulás)

6133

6347

6600
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6630

6640

6700

6720

6724

6782

6787

6800 (4 előfordulás)

6821

6900

7000

7020

7030

7563

7754

7756

7977

8000

8300

8360

8500

8900

9021

9022

9024

9027

9100

9183

9700

9900
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5.16.1. Mennyi volt az előző hónapban / az utolsó olyan hónapban, amikor jellemző, „normál” fizetést kapott, a főállásából származó5.16.1. Mennyi volt az előző hónapban / az utolsó olyan hónapban, amikor jellemző, „normál” fizetést kapott, a főállásából származó5.16.1. Mennyi volt az előző hónapban / az utolsó olyan hónapban, amikor jellemző, „normál” fizetést kapott, a főállásából származó5.16.1. 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 (4 előfordulás)

0 (4 előfordulás)

1

3

35

44

47

60

62

64

68

70

73

74

77

78

79 (5 előfordulás)

80 (3 előfordulás)

81

84 (3 előfordulás)

85 (3 előfordulás)

86

87

88

89

90 (4 előfordulás)

92

93 (2 előfordulás)

94 (2 előfordulás)

95 (2 előfordulás)

96 (2 előfordulás)

97

98

99

100 (11 előfordulás)

101 (2 előfordulás)

103
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104

105 (3 előfordulás)

107 (2 előfordulás)

110 (7 előfordulás)

114 (2 előfordulás)

115 (3 előfordulás)

117

118 (2 előfordulás)

119

120 (9 előfordulás)

123

124 (2 előfordulás)

125 (2 előfordulás)

126 (2 előfordulás)

128

129

130 (5 előfordulás)

131 (2 előfordulás)

132

135 (5 előfordulás)

137

138

139

140 (5 előfordulás)

141 (2 előfordulás)

142

144 (2 előfordulás)

145 (3 előfordulás)

147

148

150 (15 előfordulás)

153

154 (3 előfordulás)

155 (3 előfordulás)

156 (2 előfordulás)

160 (2 előfordulás)

161

162

164
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165

166 (2 előfordulás)

168

170 (4 előfordulás)

171

174 (2 előfordulás)

175

176

180 (9 előfordulás)

183

185

187

189

190 (6 előfordulás)

193 (2 előfordulás)

195 (2 előfordulás)

196 (2 előfordulás)

197

198

200 (15 előfordulás)

203

204

208

210 (3 előfordulás)

216

220 (5 előfordulás)

222

223

224

225 (2 előfordulás)

229

230 (6 előfordulás)

235

238

240 (3 előfordulás)

245

247

250 (10 előfordulás)

252
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260

262

265 (2 előfordulás)

270 (8 előfordulás)

275

280

295 (2 előfordulás)

300 (7 előfordulás)

310

313

315

316

320 (2 előfordulás)

335

340 (2 előfordulás)

350 (2 előfordulás)

370

390 (2 előfordulás)

400 (5 előfordulás)

500 (4 előfordulás)

600

605

680

750

780

800

999 (3 előfordulás)
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5.17.3. Másodállásából/mellékállásából mennyi havi nettó keresete származott az előző hónapban?5.17.3. Másodállásából/mellékállásából mennyi havi nettó keresete származott az előző hónapban?5.17.3. Másodállásából/mellékállásából mennyi havi nettó keresete származott az előző hónapban?5.17.3. 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

000

0

10

12

15 (2 előfordulás)

20

25 (2 előfordulás)

30 (2 előfordulás)

35 (3 előfordulás)

40 (4 előfordulás)

50 (2 előfordulás)

78

80

100 (2 előfordulás)

120

150 (3 előfordulás)

200 (3 előfordulás)

500
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7. SZEMÉLYES ADATOK7. SZEMÉLYES ADATOK7. SZEMÉLYES ADATOK7. SZEMÉLYES ADATOK7. SZEMÉLYES ADATOK7. SZEMÉLYES ADATOK7. SZEMÉLYES ADATOK7. 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!)

1948

1954 (3 előfordulás)

1956

1957

1959

1960 (2 előfordulás)

1961 (4 előfordulás)

1962 (4 előfordulás)

1963 (2 előfordulás)

1964 (5 előfordulás)

1965 (4 előfordulás)

1966

1967 (4 előfordulás)

1968 (2 előfordulás)

1969 (5 előfordulás)

1970 (5 előfordulás)

1971 (10 előfordulás)

1972 (3 előfordulás)

1973 (10 előfordulás)

1974 (7 előfordulás)

1975 (6 előfordulás)

1976 (9 előfordulás)

1977 (8 előfordulás)

1978 (12 előfordulás)

1979 (3 előfordulás)

1980 (10 előfordulás)

1981 (14 előfordulás)

1982 (13 előfordulás)

1983 (12 előfordulás)

1984 (26 előfordulás)

1985 (35 előfordulás)

1986 (59 előfordulás)

1987 (58 előfordulás)

1988 (33 előfordulás)

1989 (17 előfordulás)
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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 (65 előfordulás)

2 (31 előfordulás)

3 (7 előfordulás)

4
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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!

Erdély

Fülöpszállás

Gyomaendrőd

Magyar (2 előfordulás)

Oroszország

Románia

Szlovákia

Ukrajna
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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:

1021

1031 (2 előfordulás)

1032

1036

1037

1039 (3 előfordulás)

1041 (2 előfordulás)

1043

1045

1046 (2 előfordulás)

1048 (2 előfordulás)

1057

1066 (2 előfordulás)

1067

1078

1085

1086

1087

1091

1096

1107

1111

1118

1121

1125

1131 (4 előfordulás)

1137

1139

1142 (2 előfordulás)

1144 (2 előfordulás)

1146

1147 (2 előfordulás)

1151

1153

1156

1157 (2 előfordulás)

1158

1161 (3 előfordulás)
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1162 (3 előfordulás)

1163

1165 (2 előfordulás)

1171 (2 előfordulás)

1172

1173 (4 előfordulás)

1174 (2 előfordulás)

1181 (4 előfordulás)

1183

1185

1188

1191

1193

1195 (2 előfordulás)

1203

1204

1205

1211

1237

1239

2011

2030 (2 előfordulás)

2040

2051

2053

2081

2085

2089

2092

2093

2100 (10 előfordulás)

2112

2116

2118

2119

2120

2134 (2 előfordulás)

2141 (2 előfordulás)

2143
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2151

2167

2170 (2 előfordulás)

2173 (2 előfordulás)

2182

2191

2193

2194

2200

2220

2230

2234

2243

2244

2318

2330

2337

2360

2400 (2 előfordulás)

2451

2454

2532

2600 (5 előfordulás)

2621

2660 (3 előfordulás)

2681

2700 (2 előfordulás)

2721 (2 előfordulás)

2730

2760

2764

2765

2767 (2 előfordulás)

2840

2851

2890 (3 előfordulás)

2931

3000 (3 előfordulás)

3016



Vinogradov Szergej, SZIE-2015. évi tavaszi DPR-felmérés (2010-ben végzettek)

2015.06.14 EvaSys kiértékelés Oldal77

3065

3068

3070

3100 (2 előfordulás)

3126

3131

3161

3170

3181

3182

3183

3200 (2 előfordulás)

3281

3284

3300

3303

3326

3334

3360 (2 előfordulás)

3372

3381

3384

3423

3504

3531

3561

3580 (2 előfordulás)

3600

3712

3900

3950

3980 (2 előfordulás)

4027

4033 (2 előfordulás)

4080 (2 előfordulás)

4110

4115

4135

4145
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4150

4161

4172

4200

4362

4400 (3 előfordulás)

4450

4455

4641

4700 (2 előfordulás)

5000 (9 előfordulás)

5052

5091

5094

5100 (2 előfordulás)

5123 (3 előfordulás)

5126 (2 előfordulás)

5136

5137 (2 előfordulás)

5142

5200

5300

5400 (2 előfordulás)

5440 (2 előfordulás)

5500 (3 előfordulás)

5510

5516

5520 (3 előfordulás)

5530

5540 (4 előfordulás)

5553

5561 (2 előfordulás)

5600 (13 előfordulás)

5630 (3 előfordulás)

5661

5662 (2 előfordulás)

5666 (2 előfordulás)

5667

5674
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5700 (6 előfordulás)

5720

5726

5744

5752

5820 (2 előfordulás)

5830

5836

5900 (3 előfordulás)

5919

6000

6044 (2 előfordulás)

6050

6060 (2 előfordulás)

6065

6070

6100 (2 előfordulás)

6114 (2 előfordulás)

6133

6347

6400 (2 előfordulás)

6440

6600

6630

6635

6645

6700

6721

6723

6726

6785

6787

6800 (4 előfordulás)

6821

6900 (3 előfordulás)

7000 (2 előfordulás)

7030

7081

7400
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7538

7630

7633

7720

8000

8220

8300

8426

8500

8600

8866

8900

8973

8991

9023

9024 (2 előfordulás)

9132

9228

9900
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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!

Ausztria (2 előfordulás)

Ausztria 

Belgium

Berlin

Budapest

Dania 

Dán Királyság

Eger, Magyar

Egyesult Királyság

Gyomaendrőd

Hollandia (2 előfordulás)

Magyar

Magyarország

Nagy Britannia

Nagy-Britannia

Nemetorszag

Németország (3 előfordulás)

Németország  (2 előfordulás)

USA

3712

5440
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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!

1025 (2 előfordulás)

1026

1027

1038

1041 (2 előfordulás)

1043

1044

1045

1046

1048 (2 előfordulás)

1053

1064

1066

1067

1071

1076 (2 előfordulás)

1078

1081

1082

1083

1085

1086

1094

1095

1098

1101

1102

1104

1105 (3 előfordulás)

1106 (2 előfordulás)

1107

1108 (2 előfordulás)

1111

1112

1114

1115

1116

1118
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1119

1122 (2 előfordulás)

1123 (2 előfordulás)

1125

1131

1134 (2 előfordulás)

1135 (4 előfordulás)

1136

1137

1139 (3 előfordulás)

1141

1143

1144 (3 előfordulás)

1145 (2 előfordulás)

1146

1147

1148

1149

1151 (2 előfordulás)

1156

1157 (5 előfordulás)

1158

1161 (2 előfordulás)

1162

1165 (4 előfordulás)

1171 (2 előfordulás)

1172 (3 előfordulás)

1173 (5 előfordulás)

1174

1181

1185

1188

1191

1192

1204

1205

1211

1214 (2 előfordulás)

1237
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1239

2011 (3 előfordulás)

2026

2030

2040 (2 előfordulás)

2051

2053

2081

2085

2092

2093

2100 (16 előfordulás)

2111

2116 (2 előfordulás)

2118

2119

2120 (3 előfordulás)

2131

2132

2134

2141

2142 (2 előfordulás)

2167

2170 (2 előfordulás)

2173 (2 előfordulás)

2182

2200 (2 előfordulás)

2220

2230

2234

2244

2251

2314

2316

2330 (2 előfordulás)

2360

2363

2472

2510
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2600 (6 előfordulás)

2681

2720

2721 (2 előfordulás)

2730

2760

2765

2767

2840

2851

2890 (4 előfordulás)

3000

3016

3060 (4 előfordulás)

3100

3126

3131

3181

3182

3183

3284

3300 (4 előfordulás)

3360 (3 előfordulás)

3504

3515

3529

3535

3553

3580

3876

3950

3978

4002

4033

4075

4145

4161

4173

4200



Vinogradov Szergej, SZIE-2015. évi tavaszi DPR-felmérés (2010-ben végzettek)

2015.06.14 EvaSys kiértékelés Oldal86

4300

4400 (2 előfordulás)

5000 (6 előfordulás)

5052

5091

5100

5111

5123 (3 előfordulás)

5126 (2 előfordulás)

5136

5137 (2 előfordulás)

5141

5142

5200

5310

5400

5435

5440 (2 előfordulás)

5500 (2 előfordulás)

5510

5516

5520 (2 előfordulás)

5530 (2 előfordulás)

5540 (3 előfordulás)

5561 (2 előfordulás)

5600 (8 előfordulás)

5630 (2 előfordulás)

5662 (2 előfordulás)

5666

5674

5700 (5 előfordulás)

5711

5720

5726 (2 előfordulás)

5744

5800

5820

5830

5900 (2 előfordulás)
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6000 (3 előfordulás)

6050

6060 (3 előfordulás)

6100

6114

6133

6347

6440

6600

6630

6640

6700

6723

6724

6771

6784

6785

6787

6793

6800 (4 előfordulás)

6821

6900 (2 előfordulás)

7000

7020

7030

7500

7538

7720

7773

8000 (2 előfordulás)

8300

8360 (2 előfordulás)

8426

8500

8973

9022

9023

9027

9082
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9132

9151

9325

9900 (2 előfordulás)




