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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=334 Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar 10.8%

 Állatorvos-tudományi Kar 4.8%

Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar 13.8%

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 40.7%

Gépészmérnöki Kar 7.5%

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 13.8%

Ybl Miklós Építéstudományi Kar 8.7%

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

n=37andragógia (BA/BSc) 29.7%

csecsemõ- és kisgyermeknevelõ (BA/BSc) 13.5%

informatikus könyvtáros (BA/BSc) 8.1%

óvodapedagógus (BA/BSc) 10.8%

óvodapedagógus (hagyományos fõiskolai) 2.7%

szociális munka (BA/BSc) 16.2%

tanító (BA/BSc) 16.2%

tanító (hagyományos fõiskolai) 2.7%

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 végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

n=15állatorvosi (osztatlan) 80%

biológia (BA/BSc) 6.7%

biológus(Ma/MSc) 13.3%

vin1924
Szövegdoboz
(MA/MSc)

vin1924
Szövegdoboz

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

n=45andragógia (BA/BSc) 6.7%

ápolás és betegellátás-ápoló szakirány (BA/BSc) 2.2%

egészségügyi szervezõ (BA/BSc) 8.9%

gazdálkodási (hagyományos fõiskolai) 2.2%

gazdálkodási és menedzsment (BA/BSc) 13.3%

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (BA/BSc) 8.9%

környezetgazdálkodási agrármérnöki (hagyományos fõiskolai) 2.2%

környezetgazdálkodási agrármérnöki (BA/BSc) 6.7%

mezõgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (BA/BSc) 4.4%

mûszaki menedzser (BA/BSc) 4.4%

pénzügy és számvitel (BA/BSc) 17.8%

szociális munka (BA/BSc) 22.2%

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 végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

n=139andragógia (BA/BSc) 6.5%

emberi erõforrás tanácsadó (Ma/MSc) 10.1%

emberi erõforrások (BA/BSc) 5%

gazdálkodási és menedzsment (BA/BSc) 15.1%

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (BA/BSc) 5%

humán erõforrás menedzser (hagyományos fõiskolai) 1.4%

kereskedelem és marketing (BA/BSc) 2.9%

kommunikáció és médiatudomány (BA/BSc) 5%

közgazdász-gazdálkodási (hagyományos egyetemi) 1.4%

logisztikai menedzsment (Ma/MSc) 1.4%

marketing (Ma/MSc) 5.8%

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (Ma/MSc) 5%

pénzügy (Ma/MSc) 7.9%

pénzügy és számvitel (BA/BSc) 7.2%

regionális és környezeti gazdaságtan (Ma/MSc) 1.4%

tanár - agrár-mérnöktanár (mezõgazdasági mérnök) (Ma/MSc) 1.4%

turizmus-vendéglátás (BA/BSc) 3.6%

vezetés és szervezés (Ma/MSc) 7.9%

vidékfejlesztési agrármérnöki (Ma/MSc) 5.8%

vin1924
Szövegdoboz
(MA/MSc)

vin1924
Szövegdoboz
(MA/MSc)

vin1924
Szövegdoboz
(MA/MSc)

vin1924
Szövegdoboz
(MA/MSc)

vin1924
Szövegdoboz
(MA/MSc)

vin1924
Szövegdoboz
(MA/MSc)

vin1924
Szövegdoboz
(MA/MSc)

vin1924
Szövegdoboz
(MA/MSc)

vin1924
Szövegdoboz
(MA/MSc)
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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 végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

n=25gépészmérnöki (BA/BSc) 40%

gépészmérnöki (hagyományos fõiskolai) 0%

gépészmérnöki (Ma/MSc) 24%

gépészmérnöki (hagyományos egyetemi) 0%

létesítménymérnöki (Ma/MSc) 4%

mechatronikai mérnöki (BA/BSc) 8%

mezõgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (BA/BSc) 4%

mezõgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (Ma/MSc) 0%

mûszaki menedzser (BA/BSc) 8%

mûszaki menedzser (Ma/MSc) 8%

mûszaki menedzser (hagyományos egyetemi) 4%

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 végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

n=48állattenyésztõ mérnöki (BA/BSc) 6.3%

kertészmérnöki (BA/BSc) 8.3%

környezetgazdálkodási agrármérnöki (BA/BSc) 8.3%

környezetgazdálkodási agrármérnöki (Ma/MSc) 8.3%

környezetmérnöki (BA/BSc) 8.3%

környezetmérnöki (Ma/MSc) 6.3%

mezõgazdasági mérnöki (BA/BSc) 4.2%

növényorvosi (Ma/MSc) 16.7%

ökotoxikológus (Ma/MSc) 6.3%

természetvédelmi mérnöki (BA/BSc) 8.3%

természetvédelmi mérnöki (Ma/MSc) 6.3%

vadgazda mérnöki (BA/BSc) 10.4%

vadgazda mérnöki (Ma/MSc) 2.1%

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 végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

n=30építészmérnöki (BA/BSc) 40%

építészmérnöki (hagyományos fõiskolai) 6.7%

építõmérnöki (BA/BSc) 40%

építõmérnöki (hagyományos fõiskolai) 3.3%

mûszaki menedzser (BA/BSc) 10%

mûszaki menedzser (hagyományos fõiskolai) 0%

településmérnöki (hagyományos 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=344Nappali 56.7%

Esti 0%

Levelező 41.9%

Távoktatás 1.5%

vin1924
Szövegdoboz
(MA/MSc)

vin1924
Szövegdoboz
(MA/MSc)

vin1924
Szövegdoboz
(MA/MSc)

vin1924
Szövegdoboz
(MA/MSc)

vin1924
Szövegdoboz
(MA/MSc)

vin1924
Szövegdoboz
(MA/MSc)

vin1924
Szövegdoboz
(MA/MSc)

vin1924
Szövegdoboz
(MA/MSc)

vin1924
Szövegdoboz
(MA/MSc)

vin1924
Szövegdoboz
(MA/MSc)
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1.4. Milyen finanszírozási formában tanult Ön ebben az intézményben, ebben a képzésben?1.4. Milyen finanszírozási formában tanult Ön ebben az intézményben, ebben a képzésben?1.4. Milyen finanszírozási formában tanult Ön ebben az intézményben, ebben a képzésben?1.4. Milyen finanszírozási formában tanult Ön ebben az intézményben, ebben a képzésben?
n=342Államilag támogatott/állami ösztöndíjas 52.6%

Költségtérítéses/önköltséges 35.4%

Részösztöndíjas 0.3%

Több finanszírozási formában is 11.7%

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=341Elégséges 0.3%

Közepes 20.2%

Jó 54.3%

Jeles, kiváló 25.2%

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=342Sokkal rosszabb volt, mint a többieké 0%

Valamivel rosszabb volt, mint a többieké 5.8%

Kb. ugyanolyan volt, mint a többieké 45.9%

Valamivel jobb volt, mint a többieké 36.8%

Sokkal jobb volt, mint a többieké 11.4%

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=342Igen 64%

Nem 36%

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=1231-3 hónap 3.3%

4-6 hónap 12.2%

7-12 hónap 13%

13-24 hónap 7.3%

2 évnél több idő alatt 3.3%

még nem szereztem meg 61%

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=123Nyelvvizsga hiánya 83.7%

Egyéb ok 16.3%

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=123Igen 38.2%

Nem 8.9%

Már akkor is dolgoztam 52.8%

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=121Egyáltalán nem okozott problémát 27.3%

Kismértékben problémának éreztem 39.7%

Nagy problémát jelentett 33.1%
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1.9. Az Ön tudomása szerint működik-e alumni/öregdiák szervezet az intézményben?1.9. Az Ön tudomása szerint működik-e alumni/öregdiák szervezet az intézményben?1.9. Az Ön tudomása szerint működik-e alumni/öregdiák szervezet az intézményben?1.9. Az Ön tudomása szerint működik-e alumni/öregdiák szervezet az intézményben?
n=344Igen 58.1%

Nem 41.9%

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=194Igen 6.2%

Nem 93.8%

 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=344igen 25.3%

nem 74.7%

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=344Igen 37.2%

Nem 62.8%

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=128BA/BSc 48.4%

MA/MSc 1.6%

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

egyetemi – hagyományos képzés 6.3%

főiskolai – hagyományos képzés 26.6%

doktori képzés – PhD, DLA 0%

felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés 17.2%

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=342Igen 9.1%

Nem 90.9%

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=31BA/BSc 16.1%

MA/MSc 45.2%

Egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés (pl. jogász, orvosképzés) 0%

Egyetemi – hagyományos képzés 0%

Főiskolai – hagyományos képzés 0%

Doktori képzés – PhD, DLA 0%

Felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés 25.8%

Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés 9.7%

Kiegészítő, diplomás képzés, egyéb 3.2%
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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=342Igen 13.5%

Nem 86.5%

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=46BA/BSc 10.9%

MA/MSc 41.3%

egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés (pl. jogász, orvosképzés) 4.3%

egyetemi – hagyományos képzés 0%

főiskolai – hagyományos képzés 0%

doktori képzés – PhD, DLA 23.9%

felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés 8.7%

szakirányú továbbképzés, rezidensképzés 8.7%

kiegészítő, diplomás képzés, egyéb 2.2%

2.4.1. Felsőoktatási szakképzés
n=273Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 9.5%

Igen, más felsőoktatási intézményben 11%

Nem szeretnék 79.5%

2.4.2. Alapképzés (BA/BSc)
n=263Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 3.8%

Igen, más felsőoktatási intézményben 5.7%

Nem szeretnék 90.5%

2.4.3. Mesterképzés (MA/MSc)
n=282Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 16%

Igen, más felsőoktatási intézményben 11.7%

Nem szeretnék 72.3%

2.4.4. Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés
n=272Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 8.8%

Igen, más felsőoktatási intézményben 10.3%

Nem szeretnék 80.9%

2.4.5. Doktori (PhD, DLA) képzés
n=263Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 8.7%

Igen, más felsőoktatási intézményben 2.3%

Nem szeretnék 89%

Egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés (pl. jogász, orvosképzés)
n=258Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 0.8%

Igen, más felsőoktatási intézményben 1.6%

Nem szeretnék 97.7%



Vinogradov Szergej, SZIE-2015. évi tavaszi DPR-felmérés (2012-ben végzettek)

2015.06.14 EvaSys kiértékelés Oldal7

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=336
átl.=3,29
md=3
elt.=1,21
tart.=1

9,2%

1

16,1%

2

29,8%

3

25,9%

4

19%

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=320
átl.=2,18
md=2
elt.=1,16

37,8%

1

25,3%

2

21,9%

3

11,3%

4

3,8%

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=282
átl.=1,2
md=1
elt.=0,63

88,3%

1

6,7%

2

3,2%

3

0,7%

4

1,1%

5

2.5.4.2.5.4.2.5.4.2.5.4. olasz nyelvből:olasz nyelvből:olasz nyelvből:olasz nyelvből: nagyon jól ismerinem ismeri n=288
átl.=1,17
md=1
elt.=0,52

87,5%

1

8,7%

2

3,1%

3

0,3%

4

0,3%

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=286
átl.=1,12
md=1
elt.=0,47
tart.=1

91,6%

1

6,6%

2

0,7%

3

0,3%

4

0,7%

5

2.5.6.2.5.6.2.5.6.2.5.6. orosz nyelvbőlorosz nyelvbőlorosz nyelvbőlorosz nyelvből nagyon jól ismerinem ismeri
n=287
átl.=1,21
md=1
elt.=0,5
tart.=1

82,6%

1

15%

2

2,1%

3

0%

4

0,3%

5

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

n=343Igen 8.2%

Nem 91.8%

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=28Nem tanultamNem tanultamNem tanultamNem tanultam 14.3%

1 67.9%

2 14.3%

3 3.6%

4 0%

5 0%

6 0%

7 0%

8 0%

9, vagy több alkalommal 0%
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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=27Nem tanultamNem tanultamNem tanultamNem tanultam 44.4%

1 37%

2 11.1%

3 3.7%

4 3.7%

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=28Tempus/Erasmus ösztöndíj 75%

A fogadó felsőoktatási intézmény ösztöndíja 7.1%

Egyéb hazai ösztöndíj, pályázat 3.6%

Egyéb külföldi/nemzetközi pályázat, ösztöndíj 17.9%

Saját/családi finanszírozás 17.9%

Párhuzamos külföldi munkavállalás 3.6%

Egyéb forrásból 3.6%

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=341Igen 78.6%

Nem 21.4%

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=267Igen 33%

Nem 67%

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=342Igen 59.9%

Nem 40.1%

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=343Igen 67.1%

Nem 32.9%

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=344Igen 10.2%

Nem 89.8%
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 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=344igen 6.1%

nem 93.9%

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=342Főfoglalkozású diáknak, vagy 54.7%

Főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul is) 45.3%

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=343Igen 49%

Nem 51%

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=166Álláshirdetésre jelentkezett 26.5%

Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát 15.1%

Intézményi karrieriroda, állásbörze révén 1.2%

Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte 2.4%

Gyakorlati helyén alkalmazták 8.4%

Tanári ajánlás révén 1.8%

Korábbi munkakapcsolat révén 9.6%

Egyéb személyes ismeretség révén 30.1%

Egyéb 4.8%

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=164Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 16.5%

A saját és a kapcsolódó szakterületek 57.3%

Egy egészen más szakterület 20.7%

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=167... állandó jellegű és határozatlan idejű volt 88%

... határozott idejű volt 10.2%

... alkalmi vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos stb.) volt 1.8%

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=343Igen 48.4%

Nem, mert már akkor is dolgoztam 41.7%

Nem, mert folytattam tanulmányaimat/tanulmányokat kezdtem 5.5%

Nem, egyéb okból 4.4%
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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=165Azonnal, egy hónapon belül találtam 37%

Keresés után találtam 57.6%

Még nem találtam 5.5%

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=156Álláshirdetésre jelentkezett 39.1%

Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát 6.4%

Intézményi karrieriroda, állásbörze révén 0.6%

Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte 0%

Gyakorlati helyén alkalmazták 6.4%

Tanári ajánlás révén 3.8%

Korábbi munkakapcsolat révén 5.8%

Egyéb személyes ismeretség révén 34%

Egyéb módon 3.8%

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=155Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 19.4%

A saját és a kapcsolódó szakterületek 59.4%

Egy egészen más szakterület 13.5%

Bármilyen szakterület 7.7%

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=156... állandó jellegű és határozatlan idejű volt 80.1%

... határozott idejű volt 17.9%

... alkalmi vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos stb.) volt 1.9%

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=342Egy semEgy semEgy semEgy sem 3.2%

1 52%

2 27.5%

3 12.3%

4 2.9%

5 0.9%

6 0.6%

7 0.3%

8 0%

9 vagy több 0.3%
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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=343Igen 31.5%

Nem 68.5%

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=108Igen 67.6%

Nem 32.4%

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=338Igen 3%

Nem 97%

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=341Igen 5.6%

Igen, jelenleg is külföldön dolgozom 4.1%

Nem 90.3%

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=32Igen, teljes mértékben 28.1%

Részben 43.8%

Nem 28.1%

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=342Igen 21.9%

Nem 52%

Nem tudom eldönteni 26%

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=344Alkalmazott 86.3%

Önfoglalkoztató, önálló vállalkozó, (szellemi szabad, egyéni vállalkozó, nincs alkalmazottja) 1.7%

Vállalkozó 1.5%

Munkanélküli 2.9%

Nappali tagozaton tanuló diák 2.9%

GYES-en, GYED-en (GYET-en) van 4.1%

Háztartásbeli, egyéb inaktív (eltartott) 0.6%
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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=296Felső vezető 2.4%

Középvezető 13.2%

Alsó vezető 5.7%

Beosztott diplomás 58.4%

Beosztott nem diplomás foglalkozás 20.3%

5.1.4.2. Keres-e munkát?5.1.4.2. Keres-e munkát?5.1.4.2. Keres-e munkát?5.1.4.2. Keres-e munkát?
n=10Igen 80%

Nem 20%

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=14Igen 71.4%

Nem 28.6%

5.2. Munkaerő-piaci részvétel5.2. Munkaerő-piaci részvétel5.2. Munkaerő-piaci részvétel5.2. Munkaerő-piaci részvétel
n=344Jelenleg (is) dolgozik 92.4%

Sose dolgozott 1.2%

Most nem dolgozik, de már volt munkahelye 6.4%

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=316... állandó jellegű és határozatlan idejű 84.8%

... határozott idejű 13.3%

... alkalmi vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos stb.) 1.9%

5.4. Ön ...5.4. Ön ...5.4. Ön ...5.4. Ön ...
n=315... köztisztviselő, közalkalmazott, kormánytisztviselő (egyéb közszolgálati jogviszonyban áll) 28.6%

... állami, önkormányzati vállalat alkalmazottja, vagy 7.9%

... más helyen dolgozik 63.5%

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=316Nincs alkalmazottja/beosztottja 77.8%

1-9 alkalmazott/beosztott 14.6%

10 vagy több alkalmazott/beosztott 7.6%

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=316
átl.=3,38
md=3
elt.=1,25

9,2%

1

15,8%

2

25,3%

3

27,2%

4

22,5%

5
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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=315Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 13%

A saját és a kapcsolódó szakterületek 67.6%

Egy egészen más szakterület 14.6%

Bármilyen szakterület 4.8%

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=314PhD 1.6%

Egyéb posztgraduális képzés 0.6%

Egyetemi diploma/MA/MSc végzettség 26.1%

Főiskolai diploma/Ba/BSc végzettség 51.6%

Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget 20.1%

5.11. Az Ön munkahelye...5.11. Az Ön munkahelye...5.11. Az Ön munkahelye...5.11. Az Ön munkahelye...
n=316... teljes mértékben állami/önkormányzati tulajdonú, 37.7%

... részben állami, részben magán tulajdonú, vagy 6.6%

... teljes mértékben magántulajdonú 55.7%

5.12. Az Ön munkahelye...5.12. Az Ön munkahelye...5.12. Az Ön munkahelye...5.12. Az Ön munkahelye...
n=313... teljes mértékben magyar tulajdonú 70.6%

... részben magyar tulajdonú 8.3%

... teljes mértékben külföldi tulajdonú 21.1%

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=313Önfoglalkoztató vagyok 1.9%

2-9 fő 11.8%

10-49 fő 20.8%

50-249 fő 24.9%

250-999 fő 18.5%

1000 fő vagy afölött 22%

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=316Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 8.9%

Bányászat, kőfejtés 0.6%

Feldolgozóipar (pl. élelmiszer, ruházat, építőanyag, szerszám, gépgyártás, 7.6%

Villamosenergia, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás (ezek termelése, ellátása, 0.9%

Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelés, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 0.9%

Építőipar 5.4%

Kereskedelem, gépjárműjavítás (minden nagy- és kiskereskedelem ill. gépjárművek 4.1%

Szállítás, raktározás (pl. vasúti, közúti, légi személy- és áruszállítás és postai tevékenység) 3.2%

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 2.5%

Információ, kommunikáció (pl. távközlés, számítógépes szolgáltatások, kiadói tevékenység, 2.5%

Pénzügyi, biztosítási tevékenység 9.8%

Ingatlanügyletek (pl. ingatlan adás-vétele, ügynökség) 0.3%
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Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (pl. piackutatás, fordítás/tolmácsolás, jogi, 3.2%

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (pl. eszköz ill. munkaerő kölcsönzés, 2.5%

Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás 11.1%

Oktatás 7.9%

Humán-egészségügyi, szociális ellátás 8.9%

Művészet, szórakoztatás, szabadidő (pl. múzeum, szerencsejáték, sport, művészet) 1.3%

Egyéb szolgáltatás (pl. érdekképviselet, szakszervezet, politika, háztartási cikk javítás, 1.3%

Egyéb, éspedig... 17.1%

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=314Igen 5.7%

Nem 94.3%

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=310heti 20 óra alatt 3.2%

heti 20-29 óra 2.3%

heti 30-39 óra 8.7%

heti 40-50 óra 81.3%

heti 50 óra felett 4.5%

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=313Igen 14.4%

Nem 85.6%

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=45Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 15.6%

A saját és a kapcsolódó szakterületek 40%

Egy egészen más szakterület 35.6%

Bármilyen szakterület 8.9%

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=44PhD 2.3%

Egyéb posztgraduális képzés 2.3%

Egyetemi diploma/MA/MSc végzettség 27.3%

Főiskolai diploma/BA/BSc végzettség 27.3%

Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget 40.9%

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=316
átl.=3,08
md=3
elt.=0,87

6,6%

1

13,9%

2

44%

3

35,4%

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=313
átl.=2,81
md=3
elt.=0,97

12,1%

1

21,4%

2

39,6%

3

26,8%

4
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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=314
átl.=2,79
md=3
elt.=0,94

10,5%

1

25,5%

2

38,5%

3

25,5%

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=315
átl.=2,59
md=3
elt.=0,92

14%

1

29,2%

2

40,3%

3

16,5%

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=312
átl.=3,04
md=3
elt.=0,9

7,4%

1

16,3%

2

41,7%

3

34,6%

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=314
átl.=3,07
md=3
elt.=0,87

6,4%

1

15,3%

2

43,3%

3

35%

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=315
átl.=2,94
md=3
elt.=0,79

5,4%

1

17,8%

2

54%

3

22,9%

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=344Férfi 32.8%

Nő 67.2%

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=342Egyedülálló 35.1%

Élettársi vagy tartós együttélési kapcsolatban él 36.8%

Házas 23.7%

Elvált 3.8%

Özvegy 0.6%

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=340Van 21.2%

Nincs 78.8%

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=340Igen 3.2%

Nem 96.8%

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=341Igen 5.6%

Nem 94.4%
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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=340Gimnázium – hagyományos 4 osztályos 42.4%

gimnázium – 5 osztályos, idegen nyelvi előkészítő évvel 1.8%

6, 8 osztályos középiskola, kéttannyelvű gimnázium 11.2%

Szakközépiskola 42.6%

Egyéb 2.1%

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=342Legfeljebb 8 általános 7.9%

Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 29.2%

Szakközépiskola, technikum 27.5%

Gimnázium 4.7%

Főiskola 13.7%

Egyetem, tudományos fokozat 14.3%

Nem tudja, nem ismerte, nem élt 2.6%

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=343Legfeljebb 8 általános 9.6%

Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 15.2%

Szakközépiskola, technikum 27.1%

Gimnázium 19%

Főiskola 19.5%

Egyetem, tudományos fokozat 8.7%

Nem tudja, nem ismerte, nem élt 0.9%

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=340Az átlagosnál sokkal jobb 2.9%

Az átlagosnál valamivel jobb 27.6%

Nagyjából átlagos 46.8%

Az átlagosnál valamivel rosszabb 17.9%

Az átlagosnál sokkal rosszabb 4.7%

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=341Igen, szülők és nagyszülők közt is van kapcsolódó szakmájú családtag 5.3%

Igen, csak a szülők között 10.3%

Igen, csak a nagyszülők között 2.1%

Nincsen 82.4%
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Profil
Alegység: Szent István Egyetem
Tanár neve: Vinogradov Szergej
Kurzus neve:
(A felmérés neve)

SZIE-2015. évi tavaszi DPR-felmérés (2012-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=336 átl.=3,29 md=3,00 elt.=1,21

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=320 átl.=2,18 md=2,00 elt.=1,16

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=282 átl.=1,20 md=1,00 elt.=0,63

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=288 átl.=1,17 md=1,00 elt.=0,52

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=286 átl.=1,12 md=1,00 elt.=0,47

2.5.6.2.5.6.2.5.6.2.5.6. orosz nyelvbőlorosz nyelvbőlorosz nyelvbőlorosz nyelvből nem ismeri nagyon jól
ismeri n=287 átl.=1,21 md=1,00 elt.=0,50

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=316 átl.=3,38 md=3,00 elt.=1,25

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=316 átl.=3,08 md=3,00 elt.=0,87

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=313 átl.=2,81 md=3,00 elt.=0,97

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=314 átl.=2,79 md=3,00 elt.=0,94

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=315 átl.=2,59 md=3,00 elt.=0,92

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=312 átl.=3,04 md=3,00 elt.=0,90

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=314 átl.=3,07 md=3,00 elt.=0,87

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=315 átl.=2,94 md=3,00 elt.=0,79

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 formát Amennyiben nem találja a szakot a karhoz tartozó szaklistában, kérjük, írja be a szak nevét és a képzési formát Amennyiben nem találja a szakot a karhoz tartozó szaklistában, kérjük, írja be a szak nevét és a képzési formát Amennyiben 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!

Emberi erőforràs tanàcsadó MA

másoddiplomás mérnöktanári ma

vidékfejlesztési agrármérnök 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!

0 (2 előfordulás)

1 (2 előfordulás)

 1

2

3 (3 előfordulás)

4 (82 előfordulás)

5 (14 előfordulás)

6 (48 előfordulás)

7 (78 előfordulás)

 7

8 (41 előfordulás)

9 (11 előfordulás)

10 (19 előfordulás)

11 (11 előfordulás)

12 (11 előfordulás)

13 (5 előfordulás)

14 (3 előfordulás)

15
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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?

2 félév alatt készítettem a diplomamunkámat.

Diploma nélkül sem állás, sem MSc-re való felvétel nem lehetséges, a nyelvtanfolyam háromszázezer HUFt, a vizsga is drága és
családommal elszegényedtünk. Tehát a pénzhiány  az oka mindennek. A diplomamentőről is szépen kihagytak . A szintfelmérő idejét
aznap közölték, a következő ugyarra a tanfolyam

Diplomadolgozatot még nem adtam le.

Diplomamunkát a leadási határidőig nem teljesítettem.

Felkeszulesi ido rovidsege

Magánéleti változások miatt más lett a prioritás az életemben.

Munkahelyi kötöttségek

Nem készült el a szakdolgozatom.

Nem tudtam időben befejezni a szakdolgozatot. 

Nem voltam elég szorgalmas és nem kezdtem meg a felkészülést az államvizsgára.
Kereskedelemben helyezkedtem el és a munka nem igényelt felsőfokú végzettséget.

Szakdolgozat  írásra nem volt időm.

családi okok, szakdolgozat hiánya

főállású munka

időhiány

munkahelyi elfoglaltság

szakdolgozat csúszás

szakdolgozat késedelmes leadása

államvizsgán való leblokkolás
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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!)    

Agrármérnök

Andragógia

Andragógia, Munkavállalási tanácsadó szak

BME ÉSZK

Biológia

Csecsemő és kisgyermeknevelő

Debreceni Egyetem KTK gazdálkodási és menedzsment BSc

Emberi eroforrasok BA

Emberi erőforrások 

Francia tanàr

GATE Mg. Gépészmérnök

GTK

GTK, Gazdálkodás és menedzsment

Gazd. És menedzsment

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (2 előfordulás)

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (3 előfordulás)

Gazdálkodás

Gazdálkodás és menedzsment (2 előfordulás)

Gazdálkodási szak - Vállalkozói szakirány

Gazdálkodási és menedzsment alapszak

Gepeszmernok

Gyógypedagógiai asszisztens

Gépészmérnök - Termékfejlesztés és mechatronika

HR

Hulladékgazdálkodási technològus

Hulladékgazdálkodási technológus (3 előfordulás)

Idegenforgalmi Szakmenedzser

Idegenforgalom ès szàlloda

Ifjusagsegito

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező OKJ (55 464101)

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök

Jogi asszisztens

Kereskedelem es marketing

Kommunikáció

Környezetgazdálkodási agrármérnök (5 előfordulás)

Környezetgazdálkodási agrármérnök, (főiskolai képzés 8 félév).
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Környezetmérnök (2 előfordulás)

Környezetmérnöki

Környezettudományi szak

Közgazdász

Közgazdász emberi erőforrás szakon

Liberal Arts with math and science emphasis (AA végzettség, ami csak az USAban szerezhető)

Lovastanár és szervező

Marketingkommunikáció, Idegenforgalmi-és Szálloda

Mechatronikai mérnök (2 előfordulás)

Mezőgazdasági mérnök

Multimédia-fejlesztő

Munkavállalási tanácsadó (2 előfordulás)

Műszaki Menedzser

Nemzetközi kommunikáció

Nemzetközi kommunkáció

Nemzetközi tanulmányok(BA)

Okleveles Bölcsész

PSZF Közgazdász, Gazdasági Informatika (számvitel szervezés informatika)

PTE-ETK dietetikus

Pénuügy

Regionális és Környezeti Gazdaságtan

Személyügyi szervező

Szent István Egyetem - Gépészmérnöki Kar

Szervező üzemmérnök

Szociálpedagógia

Számítástechnikai Programozó

Tanárképző főiskola

Településmérnök

Termeszetvedelmi mernok bsc

Természetvédelmi BSc

Vállalkozási szakügyintéző

agrármérnök

andragógia

banki szakügyintéző

csecsemő- és kisgyermeknevelő

dietetikus (Bsc)

egészségfejlesztő mentálhigiénikus

gazdasági /közgazdász

gazdasági mérnök, pénzügy szak
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gazdasági ás vidékfejlesztési agrármérnök

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök 

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki

gazdálkodási és menedzsment BA

kereskedelem és marketing

kereskedelmi szakos közgazdász

kommunikáció-művelődésszervező

környezetgazdálkodási agrármérnök BSc

közgazdász idegenforgalmi és szálloda szakon

marketing

mezőgazdasági mérnük

mezőgazdasági mérnők

munkavállalási tanácsadó

műszaki informatika

művelődésszervező

nemzetközi kapcsolatok 

növényorvos

okleveles kertészmérnök

okleveles szociológus

személyügyi szervező

szociális asszisztens; grafológus

szociálpedagógus

tanár

tanári 

természetvédelmi mérnök

turizmus vendéglátás

vállalakozásszervező

Általános agrármérnök,vállalkozás menedzser szak

Óbudai Egyetem 

Üzleti Kommunikáció (Dunaújvárosi Főiskola)
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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!) 

Banki szakügyintéző

Emberi Erőforrás Tanácsadás, SZIE Gödöllő 2010-2012

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász

Informatikus könyvtáros

Kereskedelmi szakmenedzser és Reklámszervező szakmenedzser

Kormányablak ügyintéző

Kriminológia

Mezőgazdasági biotechnológus (2 előfordulás)

Mérlegképes könyvelő (2 előfordulás)

Műszaki menedzser

Német nemzetiségi óvodapedagógus

Növénytermesztő mérnök

OKJ-Hulladékgazdálkodási technológus

Szakvizsgázott óvodapedagógus szakot végeztem

Szerkezet építőmérnöki

Vadgazda mérnöki

Vezetés és szervezés

Vidékfejlesztési Agrármérnök

agrár mérnöktanár (vadgazda)

francia városi idegenvezető

mérlegképes könyvelő OKJ

társadalombiztosítási szaktanácsadó

építőmérnök magasépítési szakírány
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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!)

Felsőfokú tűzvédelmi előadói képzés

Gépészmérnöki

Kémia és Környezettudományi Doktori Iskola

Környezetmérnöki

Környezettudományi Doktori Iskola

Logisztikai Menedzsment

Mechatronikai mérnök

Mérlegképes könyvelő

Növényorvos

Növényvédelmi szakmérnök

PhD

Pénzügy mester

Pénzügy mesterképzés

Regionális tudományok

SZIE GTK RKG MA

SZIE-GAEK gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök

Szociális munkaszak

Természetvédelmi mérnök

Tűzvédelmi szakmérnök

Vetőmag-gazdálkodási Szakmérnök

Vezetés és szervezés

Vállalkozásfejlesztés

Védelmi igazgatás

angol szakfordító

bla-bla szak

jogász

pte-ajk jogász

vezetés és szervezés

Állattenyésztő mérnöki 

Épitész és Városépitészet MSC (Svédországban, Chalmers University of Technology)

Óvodapedagógus

állatorvos

állatorvos-tudomány

építészmérnök

óvodapedagógia
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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!

2

3 (3 előfordulás)

4 (2 előfordulás)

5 (6 előfordulás)

6 (3 előfordulás)

7 (2 előfordulás)

8

9 (2 előfordulás)

10

12 (3 előfordulás)

15

18

60
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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

Belgium

Ciprus, Anglia

Csehország, Dánia

Dánia

Finnország

Francia

Francia ország

Görögország

Hollandia

Lengyelorszàg
1 hónap EILC
6 hónap Erasmus
2 hónap szakmaigyakorlat

Norvégia, Dánia

Németország (2 előfordulás)

Németország, Horvátország

Németországban

Olaszország 

Portugália

Skócia

Spanyolország

Spanyolország, Portugália, Németország

Szerbia

Szlovákia

Szlovénia

Törökország, Szlovákia

USA, California

németország

ország1, ország2
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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 éve már a szociális területen dolgozok családgondozóként.

Családi vállalkozásban, nem tulajdonosként, hanem alkalmazottként

Hirdetés alapján, amit a megyei újságban találtam.

Kooperatív szakmai gyakorlaton vettem részt és azóta is ott dolgozom. 

Közcélú/hasznú munkavégzés után alkalmaztak főállásban.

Munkaügyi központ àltal.

Már 2003 óta ezen a munkahelyen dolgozom. 

érettségi után elhelyezkedtem (1992-ben)
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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 8 hetes gyakorlatom során (de még a főiskolai tanulmányaim ideje alatt) állast kínált az az általános iskola, ahol a gyakorlatomat
töltöttem.

Kisbabat vartam

Munkát ajánlottak a gyakorlati helyemen

Nem kerestem munkát, mert már addigra felvettek a munkahelyemre későbbi munkakezdéssel.

Nem kerestem, mert a gyakorlati helyem alkalmazott a diploma megszerzése után.

Nem, mert a diplomamunkámmal akartam foglalkozni.

Nem, mert folytattam a tanulmányaimat és a munkám is ugyan az maradt, mint az abszolutóriumkor volt.

Nem, mert még az államvizsga előtt sikerült a felnőttképzésben elhelyezkednem.

betegség és világot láttam

gyermekem született

kisbabát vártam, és már volt otthon egy picikém, aki még nem vol 3 éves, az ő gondozásukkal foglalkoztam

már volt munkahelyem

nyelvvizsgára készültem

ok1

sérült gyermeket nevelek
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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!

0

1 (26 előfordulás)

2 (12 előfordulás)

3 (14 előfordulás)

4 (4 előfordulás)

5 (11 előfordulás)

6 (8 előfordulás)

8 (3 előfordulás)

10 (9 előfordulás)

15 (6 előfordulás)

18

20 (9 előfordulás)

25 (6 előfordulás)

30 (13 előfordulás)

40 (2 előfordulás)

45 (2 előfordulás)

50 (6 előfordulás)

60 (4 előfordulás)

70 (3 előfordulás)

80 (3 előfordulás)

100 (12 előfordulás)

150

180

200 (3 előfordulás)

300

600 (2 előfordulás)

999

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 (2 előfordulás)

1 (39 előfordulás)

2 (33 előfordulás)

3 (20 előfordulás)

4 (11 előfordulás)

5 (21 előfordulás)

7 (4 előfordulás)

8 (3 előfordulás)

10 (11 előfordulás)

12 (2 előfordulás)

15 (7 előfordulás)

18

20 (2 előfordulás)

21

25

30

33

35

50

100 (2 előfordulás)
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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 (4 előfordulás)

2 (14 előfordulás)

3 (21 előfordulás)

4 (11 előfordulás)

5 (5 előfordulás)

6 (13 előfordulás)

7 (5 előfordulás)

8 (4 előfordulás)

9

10

12 (3 előfordulás)

14

15

18 (3 előfordulás)

20

24 (4 előfordulás)

26

32
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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!

Annál a cégnél, ahol nem szakmai diákmunkát végeztem ajánlottak állást.

Felkerestek az állásajánlattal

Külföldi munkát találtam, családtagon keresztül

Vállalton belül áthívtak egy másik pozícióba.

ott írtam a diplomamunkámat

Álláskereső oldalra feltöltött önéletrajzom alapján a munkáltató keresett fel.
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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 (77 előfordulás)

2 (19 előfordulás)

3 (6 előfordulás)

4 (2 előfordulás)

5

6

9
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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 (13 előfordulás)

2 (13 előfordulás)

3 (12 előfordulás)

4 (11 előfordulás)

5 (8 előfordulás)

6 (12 előfordulás)

7 (7 előfordulás)

8 (5 előfordulás)

9 (3 előfordulás)

10 (3 előfordulás)

11

12 (6 előfordulás)

14 (3 előfordulás)

15 (2 előfordulás)

16 (2 előfordulás)

18 (2 előfordulás)

20

22

24

26
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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 (22 előfordulás)

2 (4 előfordulás)

3 (3 előfordulás)

4

6 (2 előfordulás)
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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!

0

1 (4 előfordulás)

2 (2 előfordulás)

3 (3 előfordulás)

4 (3 előfordulás)

5 (2 előfordulás)

6

7

8

10 (2 előfordulás)

12 (2 előfordulás)

13 (2 előfordulás)

16 (2 előfordulás)

20

23

29

30 (2 előfordulás)

36 (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!

A külföldi munkám a szakképzéstől teljesen független volt. Egy Aréna show-ban dolgoztam és Európában turnéztunk. 

Anglia (4 előfordulás)

Ausztria (3 előfordulás)

Ausztria, Németország

Belgium

Ciprus
Skocia
Anglia

Csehország

Csehország, Törökország, Dél-Afrika, Belgium, 

Francia (2 előfordulás)

Francia ország

Franciaország (2 előfordulás)

Franciaország, Csehország, Németország, Lengyelország, Szlovákia

Gyakorlatom Finnországban töltöttem, gyakorlat után rögtön fel is vettek a gyakorlati helyemen és azóta is ugyanazon a helyen
dolgozom.

Lengyelország

Nemetorszag

Németország (2 előfordulás)

Svájc (2 előfordulás)

Svédország

Szerbia

Török

Ukrajna

United Kingdom 

hajón voltam Bp-Passau

ország1, ország2
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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!

1 (5 előfordulás)

2

3 (2 előfordulás)

12 (2 előfordulás)
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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.

  informatikus (nem szociális munkás, mert nincs meg a diplomám a nyelvvizsga hiánya miatt)

 HERZ Biomasszakazán márkaszervíztechnikus

 Kirendeltség vezető

 Országos Magyar Vadászkamara , megyei titkár 

 tanító

-

Adminisztrációs referens

Adóügyi, munkaügyi előadó 

Alkalmazott klinikus állatorvos

Alkatrészes termékmenedzser asszisztens, de jelenleg GYED-en vagyok

Autó kereskedelem 

Autóalkatrész gyártás, ezenbelül car kommunikáció,
Operátor

Autópálya díjellenőr

Bankfiok vezető

Banki készpénzgazdálkodási osztályon statisztikus

Bankszektor - vállalati hitelezés 

Beruházási vezető

Beszerzesi vezeto

Beszerzési asszisztens 

Beszállitó minőségügyi mérnök
magába foglalja: Beszállitófejlesztő mérnök, Projekt-támogató mérnök, Múszaki Támogató mérnök

Brand Executive

Brigádvezető

Bölcsőde szakmai vezetője

Controller

Családsegítő szolgálat családgondozója

Dietetikus

Egy Hideghengerműben dolgozom, csoportvezetőként folyamatirányító számítógépeket kezelünk.

Egy befektetési Alapkezelőnél vagyok "Elemző és értékesítés támogató". Ebben a munkakörben az Alapokhoz kapcsolódó
jelentéseket készítem el (írom a heti/havi/negyedéves/féléves/éves kiadványokat). Illetve az értékesítők munkáját segítem
makroelemzésekkel, piaci hírek gyűjtésével egyéb elemzésekkel stb.

Egyéb ügyfélkapcsolati munkatársa (pénzügyi ügyintéző, pályázati koordinátor, marketing asszisztens stb.)

Egészségügy 

Elemző

Ellenőr 

Ellátási lánc vezető

Előkészítő mérnök
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Embriológus

Európai Uniós projektasszisztens

FC-Rope kft. ügyvezető

Fejlesztő mérnök

Fentartási előadó (DMRV ZRT. vízellátás)

Fiziotherápiás asszisztens

Folyamatmérnök.

Folyamatszervező, biztosító cégnél

Front Desk asszisztens és recepciós

Fél automatizált rendszerek fejlesztése

Főkönyvelő helyettes

Főpénztáros 

Gyogyszertari elado, pincerno

Gyártástervező Mérnök

Gépész tervező (mechanikai konstruktőr)

HR Payroll Specialist

HR asszisztens

HR tanácsadó

HUmánerőforrás munkatárs, ( Képzés és Fejlesztés)

Hardver mérnök 

Hivatásos tűzoltó

Hálózatfejlesztési menedzser.

IT Release Manager

IT Szolgáltatási menedzsment szakértő

IT Toborzási Tanácsadó

Inbound Sales Specialist

Informatikai osztályvezető

Informatikus

Intézményvezető vagyok egy szociális alapellátásokat szolgáltató egyesületnél.

Intézményvezető ápoló

Intézményvezetői státuszt töltök be egy kis településen idősek klubjában.

Ipari Informatikai szakértő

Irodai asszisztens

Irodavezető

Jogi referens

Junior Accountant

Járási hivatal okmányügyintézője

Karbantartó szakértő mérnök

Katasztrófavédelmi főelőadó 
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Kereskedelmi igazgató

Kiemelt szakértő

Kintlévőség kezelő operátor

Klinikai állatorvos

Kockázatelemző

Korhazi adminisztrator

Költségvetési referens

Könyvelői asszisztens, számviteli ügyintéző vagyok pénzügy-számviteli osztályon.

Középfokú tűzvédelmi előadó és karbantartó

Középiskolai tanár (2 előfordulás)

Közösségi Egészségtervező

Lead Sales Specialist

Level 3 support

Logisztikai munkatárs

Marketing menedzser/ 5.1-es pont kiegészítés: vállalkozó - ügyvezető igazgató

Megyei pénzügyi asszisztens

Menedzser  és HR asszisztens

Mezgőgazdasági munkaközvetítő cég alkamazottja

Mezőgazdasági családi gazdálkodó

Mezőgazdasági technikus

Minőségirányítási menedzser

Minőségirányítási mérnök

Monitoring referens

Munkaerő-kölcsönzés, supervisor/kapcsolattartó. 

Mérlegképes könyvelő, és adótanácsadó

Műhely vezető

Műszaki beszerző

Műszaki elszámoló technikus, kontroler

Műszaki előadó, a BKV Fenntartási Szolgálatának karbantartás, javítás, takarítás tervezés-rendelés-számlaigazolás és cégekkel
kapcsolattartás, gazdasági nyomonkövetés.

Nemzetközi bérszàmfejtési csoportvezető

Nemzetközi fuvar szervező

Növényvédelmi szaktanácsadó, területi képviselő

Oktatási vezető

Oktatásszervező/felnőttképzés szervező

Online marketing munkatárs

Operációs regionális vezető, Közép Európa. Gépjármű Operatív Lízing.

Parts Sales Representative

Pest megyei katasztrófavédelemi igazgatóság - Vác Hivatásos Tűzoltóparancsnokság - parancsnok-helyettes 

PhD hallgató (2 előfordulás)
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Polgármesteri Hivatal Pályázati csoportvezetője

Praktikant (svédül munkagyakorlat de magasan fizetett ezért inkább junior architectnek nevezhető)

Projekt felelős illetve EHS Specialista

Projekt menedzser- Egyedi alkatrészek tervezése a hazai piacra (Szerbia) és a gyáron belüli belső fejlesztéskre

Prèmium banki tanacsado

Pénztàros

Pénzügyi referens

Pénzügyi tanácsadó

Pénzügyi vezető

Recepciós-, rendezvényszervező

Rendezvényszervező

Rendszergazda

Rendőr, osztályvezető

Sales coordinator

Senior Quality Engeener

Statikus tervező

Szakoktató

Személyi segitő

Szállítói számla specialista/Pénzügyes

Számviteli ügyintéző

Takarékszövetkezeti kirendeltség vezetője

Tanító

Telep és Üzemvezető

Településfejlesztési menedzser

Termelési igazgató
Ügyvezető

Termelésirányító, művezető

Tervező

Tervező mérnök

Tervezőmérnök

Területi kepviselö

Tolmács

Turisztikai iroda logisztikai egység vezetője

Tógazda vezető helyettes, kutatás fejlesztés koordinátor

Ugyfelkapcsolati koordinator

Ugyfelkapcsolati menedzser (ertekesito)

Vagyonbiztosítási kockázatvállaló (junior)

Vagyonértékelő

Vezető ápolóként dolgozom ,Bentlakásos Idősotthnban

Vállalkozási és termelési előkészítő
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Végrehajtó

a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdásza vagyok. 

adatszolgáltatási referens_egészségügyi terület

adminisztrátor

adóellenőr

agrár érdekképviseleti szerv szakreferense

alkalmazott állatorvos kisállatpraxisban

analitikus könyvelő 

asszisztens (EU-s intézményben)

bankban fiókvezető, banki szaktanácsadó

beruházási előadó

biodiverzitás referens

bér- és társadalombiztosítási munkatárs

bölcsődevezető

bűnügyi technikus (helyszínelő)

call center agent

controlling előadó

családgondozó (2 előfordulás)

csapatművelődési otthon könyvtár vezető

csecsemő és kisgyermeknevelő

csoportvezető  német nemzetiségi óvodapedagógus (egyházi óvodában, munka törvénykönyve szerint)

csoportvezető kőfaragó vállalkozásban

egyetemi óraadó

eladó, cég számláinak és fontos dolgainak intézője

eladó, pénztáros

előkészítő mérnök útépítés területen

export-import ügyintéző, göngyöleg menedzsment (logisztika)

fejlesztő mérnök

fejlesztőmérnök

földművelésügyi igazgatási ügyintéző

főkönyvi könyvelő

gazdasági asszisztens

gazdálkodási ügyintéző

genetikai főosztály intézeti mérnöke

gyombiológus mérnökszakértő

gyártástervező

hatósági főreferens 

hatósági állatorvos

helyszíni építésvezető
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hitelezési és faktoring üzletág vezető

hulladékgazdálkodási engedélyezéssel foglalkozó ügyintéző

humán erőforrás középvezető

humánszolgáltató

illetményszámfejtési főreferens, szakmai főtanácsadó

javadalmazási tanácsadó

jogi előadó

katasztrófavédelmi kirendeltségen hatósági referens

kereskedelem boltvezető-helyettes

kereskedelmi asszisztens (2 előfordulás)

kisgyermeknevelő

klinikus állatorvos (3 előfordulás)

konyhai alkalmazott

koordinátor

kormányablak ügyintéző

kutató asszisztens

képzési tanácsadó

könyvelési elemző

könyvelő

környezetgazdálkodási referens

környezetvédelmi vezető

környezetvédelmi ügyintéző

közösségi munkás

közösségi munkás (Nemzeti Művelődési Intézet)

laboráns

marketing asszisztens

megbízott főépítész

mezőgazdasági adminisztrátor

munkahelyi mérnök

munkakör

mérlegképes könyvelő

mérnök szakértő, környezetvédelmi, iparbiztonsági terület

működési kockázatok menedzser

műszaki asszisztens

műszaki előkészítő (2 előfordulás)

műszaki referens (ingatlan kezelés)

napközis tanító

növényvédelmi felügyelő

növényvédelmi felügyelő, zöldség-gyümölcs minőségellenőr
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növényvédelmi szaktanácsadó

oktatásszervező

pedagógiai asszisztens

projekt menedzser, üzletpolitikai elemző, szervező

projektmenedzser

protokoll előadó

pénzügyi asszisztens

pénzügyi előadó (2 előfordulás)

pénzügyi referens (2 előfordulás)

pénzügyi és számviteli ügyintéző 

pénzügyi-gazdasági ügyintéző

quality controller

rendszergazda

shared service - finance - Credit to cash administrator

szakeladó

szakmai megvalósító

szaktanácsadó

személyügyi szervező

szociális munkás - foglalkoztatási referens

szociális munkás, családgondozó

szociális tanácsadó, családgondozó

szociális ügyintéző

szociális ügyintézőí6titkár

szolgálatvezető (osztályvezető)

szállodai recepciós

szállodai értékesítési asszisztens

szállítmányozási nyilvántartó, kontroller

számlaimplementációs munkatárs

számvevő

számvevő asszisztens

számviteli ellenőr

számviteli kontroller

számviteli munkatárs (2 előfordulás)

talajvédelmi felügyelő

tanító

tervezo mernok

titkársági referens

tudományos segédmunkatárs

tudományos-segédmunkatárs
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társadalombiztosítási szakember

utazás szervező / koordinátor

vidékfejlesztési referens

wellness recepciós

wellness és gyógyászat vezető

Állatokkal foglalkozom.

Állatorvos

Állattenyésztésért felelős ágazat vezető

Építésfelügyelő

Építészmérnök, projekt menedzser

Építőipari vállalatnál tervezői koordinátor 

Épület üzemeltetés Műszaki vezetője

Óvodapedagógus (2 előfordulás)

Óvodapedagógus Gyakornok

Óvónő

Ügyfélreferens

Ügyfélszolgálati Aszisztens

Üzleti tanácsadó, tanár, lovas tanár

államigazgatási előadó : polgármesteri hivatal szociális előadója, munkaügyi előadója 

állatorvos (3 előfordulás)

élelmiszeripari referens

értékesítési menedzser

értékesítési és marketing munkatárs

önkormányzati ingatlanokkal foglakozó beruházási osztályon műszaki ügyintéző 

ügyfélkapcsolati asszisztens

ügyfélszolgálati csoportvezető

ügyfélszolgálati munkatárs, marketing és hirdetés asszisztens

ügyfélszolgálati ügyintéző

ügyintéző

ügyvezető, statisztikai elemzésekkel foglalkozó cégnél 

üzemvezető helyettes
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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.

 egyházi iskola

-

.

5fős (kicsi) épitésziroda, alapvetően ovodák és iskolák tervezésével foglalkozunk

Agrár kamara

Agrár vállalkozás

Allamigazgatasi szerv

Amerikai tulajdonban lévő multinacionális vállalt

Autoipari beszállító cég

Autóipar 

Autóipari alkatrésztgyártó cég

Autóipari beszállító

Az ipari termelésben veszek részt, speciális berendezések és számítógépes rendszerek irányításával foglalkozunk. 9 beosztottam
van.

Bank (5 előfordulás)

Bankszektor

Befektetési Alapkezelő

Biztosító (2 előfordulás)

Biztosító, fogyasztóvédelmi osztály, gépjármű-felelősségbiztosítás

Biztosítótársaság (3 előfordulás)

Bölcsőde (3 előfordulás)

EU intézmény

Egyedi célgépek, gyártósorok tervezése, gyártása, üzemeltetése

Egyetem (2 előfordulás)

Egyetemen- oktatási intézmény

Egyéni védőeszköz tanúsító labor, illetve gyógyszergyár

Egészségügy

Elektronikai termékeket gyártó- és forgalmazó multinacionális vállalat

Energia ipar

Energiaszolgáltató

Finance shared service center

Fuvarozó cég

Főosztály

Generál kivitelező építőipari vállalat

Gyár 

Gyártó cég

Gyógyfürdő
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Gyógyszergyártó cég

Gépjármű márkakereskedés és márkaszerviz

HR szolgáltató cég

Honvédség

Hotelben

Hulladék feldolgozó üzem

IT

IT nagykereskedelem

Informatikai szolgáltatás

Informatikai szolgáltató cég

Ipari klaszter, nonprofit kft

Ipari termelő cég (7 előfordulás)

Iroda

Iskola (3 előfordulás)

KFT (2 előfordulás)

KFT.

Kereskedelemi es szolgaltato

Kereskedelmi épület

Kft

Kft-nél dolgozok

Kintlévőség kezelő cèg

Kisvállalkozás

Klinika (3 előfordulás)

Korhaz

Kormányhivatal (2 előfordulás)

Kormányhivatal 

Kulturális Központ (2 előfordulás)

Kutatás, fejlesztés

Kutatóintézet

Kutatóközpont 

Kék, gépipari vállalat

Könnyűipari termelő vállalat (csomagolóanyagot gyártó nyomda)

Közigazgatás

Közintézmények

Közszféra

Közszolgálat 

Köztestület , Kamara

Középiskola

Közért 
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Közösségi közlekedés szolgáltató vállalat 

Logisztika, fuvarozás

Magyar Honvédség (2 előfordulás)

Magyar-Francia vegyes vállalat mely nemzetközi fuvarozással foglalkozik

Magyarország nemzeti lottótársasága.

Magánállatorvosi rendelő

Mezőgazdasági vállalat

Minisztérium (2 előfordulás)

Minisztériumi háttérintézmény (2 előfordulás)

Multinacionális vállalat (2 előfordulás)

Multinacionális vállalat, K+F szféra

Multinacionális vállalat, amely franchise rendszer szerint működik hazánkban. 

Munkaerő közvetítő cég

Munkaközvetítő cég

Mérnök iroda

NAV 

Nehézipar

Nemesítő cég

Nemzetközi cég beutaztatással foglalkozó leányvállalatában

Növényvedöszer, mütragya, vetömag forgalamzo cég 

Növényvédőszer gyártó és forgalmazó vállalat

Pest megyei katasztrófavédelemi igazgatóság 

Polgármesteri Hivatal (2 előfordulás)

Pénzügyi szolgáltatás

Rendvédelem

Rendőrség

SSC

Szociális Hivatal

Szociális intézmény

Szociális terület, idős ellátás

Szociális ágazat

Szolgàltató központ

Szolgálató cég

Takarékszövetkezet (2 előfordulás)

Tanácsadó cég

Teelés

Termelő üzemegység

Társasházkezelői cég, szolgáltató cég

Tógazdaság
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Utazási iroda, vasúti személyszállítás

Villamos energia kereskedelemmel foglalkozo ceg

adóhivatal

agrár érdekképviselet (terméktanács)

alapítvány

bank (3 előfordulás)

barkácsáruház

biztosító (2 előfordulás)

bolt

bölcsőde (2 előfordulás)

családi vállalkozásban

csarnok generál kivitelezéssel foglalkozó nagyvállalat

csomagolástechnikai és fuvarozással foglalkozó cég

egy bölcsöde konyhaja

egyesület

egyetem (2 előfordulás)

egyház

egyházi szervezet

egészségügyi terület, orv.szakértői 

export-import kft

felnőttképző cég

főiskola

generálkivitelező cég

hivatal

hotel

idegenforgalmi és mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaság

idősek klubja

infokommunikácó

informatikai cég

ingatlankezelés

intézmény

ipari termelő cég (5 előfordulás)

ipari termelő cég (műanyagipar)

ipari termelő cég, autóipar, Első körös beszállító (TIER1)

ipari termelő és kereskedelmi cég
mikrovállalkozás
családi vállalkozás

iroda és laboratórium

iskola (3 előfordulás)

járműgyártó
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kamara

kereskedelem

kereskedelem. üzlet

kereskedő cég

kft

kormányhivatal (2 előfordulás)

kutatóintézet (2 előfordulás)

kábelkonfekcionáló cég

költségvetési szerv

könyvelő iroda (2 előfordulás)

könyvelőiroda

környezetvédelmi hatóság

közigazgatás (2 előfordulás)

közműszolgáltató

közművelődés

központi ktgvetési ellenőrző szervezet

köztestület

logisztikai szolgáltató

logisztikai és szállítmányozó cég

magyar multinacionális cégcsoport

magáncég

mezőgazdasági jellegű

mezőgazdasági szakigazgatás

mezőgazdasági szövetkezet

mezőgazdasági termelő cég (2 előfordulás)

mezőgazdasági vállalkozás

minisztérium

multi

multinacionális vállalat (2 előfordulás)

munkahely

mérnökiroda

műszaki- gazdasági tanácsadó cég

nemzetközi behajtócég

növény- és talajvédelem

növényés talajvédelmi szakigazgatás

okmányiroda - kormányablak 

oktatás

oktatási központ, szolgáltató cég

olajtársaság budapesti BSC
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pénzügyi intézmény

pénzügyi vállalkozás

rendőrség

személyzeti tanácsadó cég

szociális

szociális intézmény - hajléktalanellátás

szolgáltatás

szolgáltatás 

szolgáltató cég (2 előfordulás)

szolgáltató intézmény

szálloda (3 előfordulás)

tanácsadó cég

tejelő tehenészet

telekommunikációs vállalat (2 előfordulás)

termelo ceg

termelő cég (2 előfordulás)

termelő cég, FMCG szektor

turisztikai nonprofit kft.

tömegközlekedés

utazás szervező cég

vendéglátás-szálloda

vezető külföldi gyógyszeripari vállalat, melynek a budapesti SSC-jében vagyok alkalmazott

városüzemeltető cég

vízellátás

Állami hivatal által igazgatott porjekt

Államigazgatás

Állatorvosi Rendelő

Állatorvosi rendelő (2 előfordulás)

Általános iskolában.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 

Építőipari fővállalkozás

Építőipari generálkivitelező cég

Építőipari termelő és szolgáltató

Építőipari vállalat 

Értékesítési terület

Óvoda (4 előfordulás)

Önkormányzat (2 előfordulás)

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Önkormányzati fenntartású intézmény
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Útdíjfizetési szolgáltató

állami cég

állami szerv

állami, rendvédelem

állatorvosi rendelő

általános iskola (2 előfordulás)

élelmiszeripari multinacionális vállalat

építőipari (generálkivitelező) cég

építőipari cég

építőipari szolgáltató cég

óvoda (2 előfordulás)

önkormányzat (6 előfordulás)

önkormányzati ingatlankezelő

önkormányzati társulás

útépítéssel foglalkozó cég
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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?

 A HERZ AG Ausztria Biomasszakazánok gyárának Budapesti leányvállalata

Agrárgazdaság, állategészségügy, kereskedelem

Agrárium - Állategészségügy

Autóipar

Autóipar 

Bőr-Szőrme feldolgozás
termék gyártás
állati melléktermék feldolgozás

Egészségügy

Elektronikai termékeket gyártó- és forgalmazó multinacionális vállalat

Elvileg az agrár ágazathoz tartozik, de inkább Állategészségügy

Fémlemezek gyártása ipari méretekben, változó profilokkal és minőségben.

Gyartas (alkatreszek ipari felhasznalasra)

Gépgyartas

Idegenforgalom és mezőgazdaság

Informatika, információs technológia, telekommunikáció

Informatikai szolgáltatás

Katasztrófavédelem

Kereskedelem

Kultúra

Közlekedés

Közösségi, társadalmi tevékenység (civil szervezet)

Lökhárítógyártás

Pályázat

Teljes körű tűz- és munkavédelmi szolgáltatás

Turizmus,beutaztatás

Társasházkezelés

Vegyes iparcikk kereskedés

Vegyipar

agrárkamara

elkülönített állami pénzalap

horgászat iparág

ingatlankezelés

járműgyártás

kiskereskedelem

kozmetikumokat forgalmazó cég

kutya- és lóképzés

oktatás és kutatás

olajipar
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személyzeti tanácsadás

szociális szféra/idős ellátás

számvitel

transzformátor gyár

turizmus

Állategészségügy

Állategészségügyi ellátás

Állatorvoslás

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 

Üzemeltetés

államháztartási szervezetek, ktgvetési pénzek ellenőrzése

állategészségügy

állatorvosi rendelő

önkormányzati vagyonkezelés 
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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!

Anglia (3 előfordulás)

Belgium

Csehország

England 

Finnország, Helsinki

Lengyelország

Magyar

Magyaro.

Magyarország (2 előfordulás)

Magyarország, Budapest

Nemetorszag

Németország (2 előfordulás)

Svédország

Szerbia
Szerbia
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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!

1012 (2 előfordulás)

1014

1016 (2 előfordulás)

1022

1024 (2 előfordulás)

1032

1035

1037 (3 előfordulás)

1039

1044 (2 előfordulás)

1045

1051 (2 előfordulás)

1052 (3 előfordulás)

1053

1055 (3 előfordulás)

1062

1065 (3 előfordulás)

1066

1068

1070

1072 (2 előfordulás)

1073

1074

1075

1080

1082 (2 előfordulás)

1084 (2 előfordulás)

1085 (2 előfordulás)

1087 (2 előfordulás)

1091 (2 előfordulás)

1092

1094 (2 előfordulás)

1095

1096

1097 (2 előfordulás)

1098

1101

1102
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1103

1106 (4 előfordulás)

1108

1111

1113

1115 (3 előfordulás)

1117 (3 előfordulás)

1118

1119 (4 előfordulás)

1122 (2 előfordulás)

1123

1124

1126

1131 (3 előfordulás)

1132 (4 előfordulás)

1134

1135 (2 előfordulás)

1136

1137

1138 (6 előfordulás)

1139 (4 előfordulás)

1142 (2 előfordulás)

1143

1144

1146

1149 (2 előfordulás)

1153

1158

1161

1164

1173 (2 előfordulás)

1186

1187

1191

1192

1215

1223

1238

1239 (2 előfordulás)
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2023

2030

2040 (2 előfordulás)

2083

2100 (12 előfordulás)

2112 (3 előfordulás)

2114

2117

2120 (2 előfordulás)

2135

2143

2146

2151

2162

2163

2194

2220 (2 előfordulás)

2225

2254

2316

2400

2462

2465

2490

2500 (2 előfordulás)

2659

2660 (3 előfordulás)

2699

2700 (3 előfordulás)

2764

2800 (2 előfordulás)

2890

2900

3000

3042

3100

3261

3300 (2 előfordulás)

3360
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3526

3529

3881

4030 (2 előfordulás)

4133

4142

4534

5000 (6 előfordulás)

5100 (3 előfordulás)

5123

5126

5462

5537

5540 (3 előfordulás)

5553 (2 előfordulás)

5561 (2 előfordulás)

5600 (10 előfordulás)

5624

5630 (3 előfordulás)

5650 (4 előfordulás)

5666

5674

5700 (6 előfordulás)

5720

5811

5836

5900 (3 előfordulás)

5920

5931

5940

6000 (4 előfordulás)

6034

6200

6237

6300

6500 (2 előfordulás)

6524

6726

6782
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6800 (2 előfordulás)

6900 (2 előfordulás)

7067

7081

7100

7400

7630

8000

8200

8330

8500

9167

9200

9400 (2 előfordulás)
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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!

0 (2 előfordulás)

000 (2 előfordulás)

1

50

51

59

65

68

75

77 (2 előfordulás)

78

79 (6 előfordulás)

80 (5 előfordulás)

83

84 (2 előfordulás)

85

90 (4 előfordulás)

93

95

96

99

100 (5 előfordulás)

102

103

108 (4 előfordulás)

109

110 (5 előfordulás)

111

112 (3 előfordulás)

114

115 (2 előfordulás)

117 (2 előfordulás)

118

119

120 (10 előfordulás)

122

124 (3 előfordulás)
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125 (5 előfordulás)

128

130 (7 előfordulás)

131

132

134

135

137 (3 előfordulás)

139

140 (12 előfordulás)

141 (2 előfordulás)

142

144 (2 előfordulás)

145 (2 előfordulás)

147

150 (9 előfordulás)

152

153 (2 előfordulás)

154 (2 előfordulás)

155

157

158

160 (11 előfordulás)

161

163 (2 előfordulás)

165 (3 előfordulás)

167

168

170 (14 előfordulás)

172

175

177

178

180 (10 előfordulás)

183

184 (2 előfordulás)

186

187

190 (2 előfordulás)
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191

196 (2 előfordulás)

197 (2 előfordulás)

198 (2 előfordulás)

200 (10 előfordulás)

205

206

208

210 (3 előfordulás)

213

215 (2 előfordulás)

216

220 (4 előfordulás)

222

225

227

229

230 (4 előfordulás)

234

240 (3 előfordulás)

250 (9 előfordulás)

262 (2 előfordulás)

267

268 (2 előfordulás)

270 (2 előfordulás)

272

275 (3 előfordulás)

280

289

290

291

300 (5 előfordulás)

320

330 (3 előfordulás)

350 (2 előfordulás)

352

360

385

390
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400

410

430

458

480

500

510

544

600

666

850

999
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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

0 (5 előfordulás)

000

10

20 (3 előfordulás)

25

30 (3 előfordulás)

35 (2 előfordulás)

40

50 (9 előfordulás)

58

70 (2 előfordulás)

80

85

90

100

150

180

200 (3 előfordulás)

250
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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!)

1930

1954

1955

1958

1962 (4 előfordulás)

1963 (4 előfordulás)

1964 (4 előfordulás)

1965 (2 előfordulás)

1966 (3 előfordulás)

1967

1968 (5 előfordulás)

1969 (3 előfordulás)

1970 (2 előfordulás)

1971 (2 előfordulás)

1972 (3 előfordulás)

1973 (7 előfordulás)

1974 (6 előfordulás)

1975 (3 előfordulás)

1976 (4 előfordulás)

1977 (8 előfordulás)

1978 (4 előfordulás)

1979 (7 előfordulás)

1980 (3 előfordulás)

1981 (10 előfordulás)

1982 (9 előfordulás)

1983 (6 előfordulás)

1984 (16 előfordulás)

1985 (9 előfordulás)

1986 (36 előfordulás)

1987 (42 előfordulás)

1988 (46 előfordulás)

1989 (41 előfordulás)

1990 (28 előfordulás)

1991 (10 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 (40 előfordulás)

2 (26 előfordulás)

3 (5 előfordulás)
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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!

Magyarország, Budapest

Románia

Szerbia (2 előfordulás)

Szíria

USA (Egyesült Államok)

Ukrajna

ország

3170
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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:

1013

1016

1025

1026

1028

1029

1034

1036

1037

1039

1041

1043 (2 előfordulás)

1045

1048 (4 előfordulás)

1054

1063

1077

1081

1101

1103

1106

1108 (3 előfordulás)

1111 (2 előfordulás)

1112

1118

1119

1134

1139

1142

1147 (2 előfordulás)

1148

1153

1154

1156 (2 előfordulás)

1161

1162

1164

1165 (3 előfordulás)
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1172 (3 előfordulás)

1173 (2 előfordulás)

1174

1183

1186

1194

1195

1202

1211 (2 előfordulás)

1213

1239

2000 (3 előfordulás)

2011

2013

2021

2030

2038

2040

2049

2060

2083

2085

2095

2100 (8 előfordulás)

2112 (4 előfordulás)

2115

2117

2119

2120 (2 előfordulás)

2132

2134 (2 előfordulás)

2142

2143 (2 előfordulás)

2144

2146 (2 előfordulás)

2162

2163

2181

2182
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2191 (2 előfordulás)

2194

2220

2234

2241

2243

2254 (2 előfordulás)

2310 (2 előfordulás)

2340

2377

2400 (3 előfordulás)

2454

2500

2517

2518

2600 (2 előfordulás)

2618

2645

2649

2660 (2 előfordulás)

2671

2683

2694

2730

2740 (2 előfordulás)

2750

2765

2800 (3 előfordulás)

2840 (2 előfordulás)

2890 (2 előfordulás)

2941

3000 (4 előfordulás)

3034

3063

3100 (3 előfordulás)

3121

3143

3182 (2 előfordulás)

3200 (3 előfordulás)
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3261

3263

3300 (2 előfordulás)

3400

3525

3526

3600

3644 (2 előfordulás)

3700

3734

3882

3934

3996

4024

4030

4080

4100 (2 előfordulás)

4133

4142

4200

4220

4325

4400

4440

4600

4625

4700

4741

5000 (5 előfordulás)

5071

5094

5100 (3 előfordulás)

5111

5123 (2 előfordulás)

5137

5200 (2 előfordulás)

5400

5430

5435
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5500

5510

5516

5537

5540 (3 előfordulás)

5553

5555 (2 előfordulás)

5561 (2 előfordulás)

5600 (13 előfordulás)

5624

5630 (5 előfordulás)

5650 (2 előfordulás)

5666

5673

5700 (5 előfordulás)

5720 (2 előfordulás)

5741 (2 előfordulás)

5800

5836

5900 (3 előfordulás)

5920

5925

5931 (2 előfordulás)

5940

6000 (7 előfordulás)

6035

6044

6200 (2 előfordulás)

6230

6300

6344

6346

6353

6400

6700

6726

6762

6781

6783
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6800

6900 (2 előfordulás)

6915

7175

7300

7400

7584

7621

7733

8000

8196

8247

8300

8360

8400

8416

8500

8800

9024

9167

9400 (2 előfordulás)

9700
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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!

Anglia (3 előfordulás)

Bayern

Budapest

Csehország

England 

Finnország, Espoo

Francia ország

Lengyelország

Magyarország (2 előfordulás)

Nemetorszag

Németország

Svédország

Szerbia

1055

1139
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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!

1000

1011 (3 előfordulás)

1013

1016

1021

1024

1028

1029

1031

1032

1033

1034 (2 előfordulás)

1036

1039 (3 előfordulás)

1041

1045

1048 (3 előfordulás)

1049

1054

1062

1063 (2 előfordulás)

1064

1066 (2 előfordulás)

1071

1076

1078 (2 előfordulás)

1083

1085

1087

1098 (2 előfordulás)

1102

1104

1105 (2 előfordulás)

1106

1108 (3 előfordulás)

1111 (2 előfordulás)

1112 (2 előfordulás)

1114
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1116 (3 előfordulás)

1117 (3 előfordulás)

1119

1126

1134 (3 előfordulás)

1136

1138

1139 (2 előfordulás)

1142

1143

1144 (2 előfordulás)

1145 (2 előfordulás)

1147 (3 előfordulás)

1148

1152

1153

1157

1158

1161

1164 (2 előfordulás)

1165

1172 (2 előfordulás)

1173

1174

1186

1187

1188

1191

1192

1194

1195

1201

1211 (2 előfordulás)

1215

1222

1237

2000 (2 előfordulás)

2011

2016
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2023

2030 (2 előfordulás)

2040

2049

2060

2071

2083

2085

2092

2096

2100 (14 előfordulás)

2112 (6 előfordulás)

2113

2115

2116

2117

2119 (2 előfordulás)

2120 (2 előfordulás)

2131

2135

2143 (2 előfordulás)

2144

2146 (2 előfordulás)

2151

2163

2181

2182

2191

2192

2194

2220 (2 előfordulás)

2230

2231

2241

2243

2251

2254 (2 előfordulás)

2310

2340



Vinogradov Szergej, SZIE-2015. évi tavaszi DPR-felmérés (2012-ben végzettek)

2015.06.14 EvaSys kiértékelés Oldal81

2400 (2 előfordulás)

2440 (2 előfordulás)

2462

2509

2600 (2 előfordulás)

2617

2645

2660 (3 előfordulás)

2713

2740

2750

2800 (4 előfordulás)

2890 (2 előfordulás)

2900 (2 előfordulás)

3000 (4 előfordulás)

3034

3063

3100

3143

3240

3263

3271

3300 (2 előfordulás)

3360

3526

3644

3860

4030

4100

4133

4220

4534

5000 (6 előfordulás)

5100 (4 előfordulás)

5123

5462

5537

5540 (4 előfordulás)

5553



Vinogradov Szergej, SZIE-2015. évi tavaszi DPR-felmérés (2012-ben végzettek)

2015.06.14 EvaSys kiértékelés Oldal82

5561 (2 előfordulás)

5600 (8 előfordulás)

5624

5630 (4 előfordulás)

5650 (6 előfordulás)

5666

5673

5674

5700 (6 előfordulás)

5741 (2 előfordulás)

5800

5836

5900 (4 előfordulás)

5920

5925

5931

5940

6000 (4 előfordulás)

6035

6200 (2 előfordulás)

6237

6300

6500 (3 előfordulás)

6723

6726

6783

6785

6800

6900 (2 előfordulás)

6915

7013

7067

7081

7175

7261

7300

8000 (2 előfordulás)

8246

8500
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9167

9232

9400 (2 előfordulás)




