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2. Kutatásmódszertan

2.1 Bevezető

Módszertani fejezetünk két nagy részre tagolódik: az elsőben a diplomás pályakövetéses kutatások néhány 
alapvető kérdését érintjük, szólunk a megbízhatóság és az érvényesség kérdéseiről, a kérdőív szerkesztésének 
lépéseiről, külön kiemeljük az online kutatások sajátosságait. Foglalkozunk a mintavétel fontosságával, a 
buktatókkal és a megoldási lehetőségekkel, majd kiemeljük az egyes technikák kombinált alkalmazásának 
lehetőségeit és lépésről lépésre (táblázat formájában) bemutatunk egy összetett kutatást, kitérünk az egyes 
tevékenységek idő- és pénz vonzatára, a közreműködők szerepére.

A második részben a munkáltatói vizsgálatok jellegzetességeivel foglalkozunk (2.3.): kiemeljük annak sajá-
tosságait (mennyiben más, mint egy „lakossági” adatfelvétel), külön foglalkozunk a munkáltatói minta és a 
kérdőív specifikumaival, az elemzések készítésének néhány alapelemével, majd külön kitérünk a kvalitatív 
kutatási eszközök lehetőségeire. 

Ha jobban belegondolunk, a diplomás pályakövetési vizsgálatok különleges kihívást – egyben kivételes szak-
mai és pragmatikus lehetőségeket kínálnak a kutatók számára. Az aktív és a végzett hallgatóink információi, 
kiegészítve a munkáltatók vizsgálati eredményeivel, egy új kommunikációs lehetőséget biztosítanak az okta-
tás és a munka világa között. Ma még szinte felbecsülhetetlen, hogy az így nyert információk visszacsatolása 
a képzésekbe milyen mértékben járulhat hozzá a magyar felsőoktatás megújításához.

2.2 A diplomás pályakövetési kutatások módszertana

2.2.1 A kérdőíves technikák alapvető módszertani kérdései a pályakövető vizsgá-
latokban

A diplomás pályakövető kutatások hazai és nemzetközi előzményeinek, illet-
ve a rendszer kiépítését előkészítő és támogató eddigi lépések tapasztalatai1 

1  Bővebben Horváth (2008) és Kiss (2008).
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egyértelműen mutatják a kérdőíves – ezen belül is az önkitöltős online – adat-
felvételek dominanciáját. Ez teljesen érthető, hiszen céljainknak – készítsünk 
hallgatói motivációs vizsgálatot, végzős, illetve végzett hallgatók pályaköveté-
sét, esetleg munkáltatói vagy oktatói adatfelvételeket – leginkább a kvantita-
tív kérdezéses technikák, azon belül is az olcsóbb és gyorsabb „önbevallásos” 
módszerek felelnek meg. Ezek révén (különösen az online eszközök segítségé-
vel) ugyanis rendkívül költséghatékonyan nagyobb elemszámú, reprezentatív 
mintán „mindent megtudhatunk, amire szükségünk van”. De ne feledjük: más 
technikák is rendelkezésünkre állnak, amelyek kiegészíthetik ismereteinket 
– olyannyira, hogy alkalmazásuk elhanyagolása hiba lenne. Elképzelhetetlen 
például egy kérdőív megalkotása próbainterjú nélkül, amely – szükségszerűen 
– mélyinterjú. Nem lehetséges más módon „szembesíteni” különböző csopor-
tok megkérdezése révén szerzett ismereteinket (pl. mit mondanak a jelenlegi 
és végzős hallgatóink, a munkáltatók vagy az oktatás szereplői), mint egy jól 
megszerkesztett fókuszcsoportos közös beszélgetés. A survey adatok „mögöttes 
tényezőit” (valójában miért válaszoltak így, mit gondolnak bizonyos dolgok-
ról válaszadóink stb.) nem lehet értelmezni célirányos kiegészítő mélyinter-
júk nélkül. A kérdőív nem univerzális, csak a leghatékonyabb eszköz bizonyos 
informá ciók begyűjtésére.

A következőkben a kérdőíves technikák általános és konkrét módszertani kér-
déseiről lesz szó. Ezen belül is elsősorban a legfontosabb – és legsúlyosabb – 
hibalehetőségekre hívjuk fel a figyelmet: szót ejtünk a mintavételi és a nem 
mintavételi hibákról. Ez utóbbiak esetében részletesebben is tárgyaljuk a mérési 
eszközeink, a kérdőívek megszerkesztésének problémáit; elkülönítve, különös 
hangsúlyt fektetve az önkitöltős online és postai kérdőívekre, illetve a telefonos 
kérdezésre. Nem véletlen, hogy leírásunkat a válaszadók beszámolóinak hite-
lességi problémáival kezdjük, hiszen ezek a legnehezebben kiküszöbölhető és 
legsúlyosabb következményekkel járó hibaforrások.

A válaszok „hitelességéről”

Amit minden kérdezéses technika esetében a „kezdetektől” kiemelnek a szerzők, 
a legfontosabb hibaforrása az emberek szóbeli, illetve a „célzott” kérdőíves írás-
beli beszámolójának hitele, valóságtartalma. Sokszor a „hajlandóság”, máskor a 
„képesség” hiányzik a válaszadóból ahhoz, hogy higgyünk az így született vizsgá-
lati eredményeknek.

Ha arra vagyunk például kíváncsiak, hogyan érzi magát a megkérdezettünk jelen-
legi oktatási intézményében vagy a munkahelyén, több minden torzíthatja vála-
szait. Ha érvényesnek fogadhatjuk el azt a kijelentését, hogy „nagyon elégedett”, 
azt feltételezhetjük, hogy ez saját érzéseire vonatkozóan helytálló. Ez azonban 
nem feltétlenül árulkodik az egyeteme vagy a munkahelye tényleges – mondhat-
ni „objektív” – viszonyairól. El kell tehát döntenünk, mire vagyunk kíváncsiak: 
az ő „elégedettségére”, vagy a „tényleges” iskolai, munkahelyi körülményekre. 
Ez két külön kutatást igényel: a „vélemények” és a „tények” felderítését a leg-
többször nem lehet „egy kalap alá venni”.

A kérdezéses technika 
legfőbb hibaforrása 
az emberek szóbeli, 

illetve „célzott” írásbeli 
beszámolójának hitele, 

valóságtartalma.
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Van egy „rosszabbik eset” is, amikor például a megkérdezett pocsékul érzi ugyan 
magát a munkahelyén, de nehezére esik bevallani. Ilyenkor alaposan félrevezet-
hetnek a válaszai. Oka lehet a megtévesztésnek, hogy egyszerűen jó benyomást 
akar kelteni, esetleg „nem akarja sajnáltatni magát”. Az, hogy egy-egy megkér-
dezettnél mik a „kényes kérdések”, szinte eldönthetetlen! Vannak, akik szívesen 
beszámolnak jövedelmükről, mások viszont nem; a „munkavállalás esélyei”, a 
„munkahelyi előmenetel lehetőségei” vagy a „szakmai beválás” hasonló módon 
meglehetősen megosztó kérdés.

Olykor „eredendően” a képességek hiányoznak ahhoz, hogy „megfelelően” vá-
laszoljon valaki a kérdésünkre: maga sincs tisztában motivációival, képtelen 
tehát beszámolni róluk. Ne feledjük azt sem, hogy az emberek nem feltétle-
nül „gondolkodnak logikusan”, és ez valójában „így természetes”2. Esetleg nem 
tudják értelmezni a „párkapcsolat” vagy a „munkanélküliség” fogalmát – oly-
kor egészen mást értenek alatta, mint mi. Nem könnyű „átfogóan mér le gelni”, 
például az életkörülményeket, az oktatási vagy a munkahelyi viszonyokat; 
különösen, ha a környezetünk éppen most változik vagy eleve változékony. 
Mondhatni: „természetes reakció” ilyen esetekben, ha a címzettünk a számító-
gép előtt ülve úgy dönt, hogy válasz nélkül hagyja az egész kérdőívünket; vagy 
„beír valamit”, hogy hamar túllépjen ezeken a dilemmákon.

Ha a válaszadók olyan helyzetben vannak, amely – akarva vagy akaratlanul – akadályozza őket az őszin-
te, „releváns” válaszadásban, akkor beszámolójuk olykor „köszönő viszonyban sincs” tényleges érzete-
ikkel, valós helyzetükkel, környezetük „objektív” állapotával. Egész kutatásunkat úgy kell felépítenünk, 
hogy minden mozzanatában kiküszöböljük – de legalábbis csökkentsük – az ilyesfajta hibaforrásokat.

A válaszadói objektivitás növelése: célok és a hallgatói kérdezőbiztosok

Kezdjük a kutatási célok megfogalmazásával. Eleve tisztában kell lennünk az-
zal, hogy a megkérdezettjeink „miben kompetensek” véleményt nyilvánítani. 
Ne várjunk tőlük „objektív és összevethető” adatokat oktatási intézményükről, 
munkahelyükről. Véleményük csupán a valóság szubjektív „visszatükröződései”, 
amelyekből összesített adataink alapján következtethetünk arra, hogy a tény-
leges körülmények mennyire felelnek meg az érintettek elvárásainak. Ha ez a 
kutatásunk célja – mert például a jelentkezők számára „vonzóbbá” akarjuk tenni 
egyetemünket, főiskolánkat – , akkor nincs is ennél autentikusabb forrás. De ha 
egy esetleges „tényleges beavatkozás” (pl. az oktatási tervek átalakítása, az ok-
tatók minősítése) céljából akarjuk felhasználni eredményeinket, akkor célszerű 
más kutatásokat is végezni.

2  Lásd erről pl. Fischer (2001): 93
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Hogyan kerülhető el azt a helyzet, hogy a válaszadók „késztetve érezzék magu-
kat” a valótlan válaszokra? Ha kérdezőbiztosokat alkalmazunk, akkor nagyobb 
esélyeink vannak a hamis válaszok elkerülésére. A felsőoktatásban a kérdezőbiz-
tosok legfontosabb „rekrutációs bázisa” a saját hallgatóság. Nem mindegy, hogy 
a jelenlegi és volt hallgatókat „kortársaik” kérdezik: biztosan nagyobb arányban 
és szívesebben nyílnak meg előttük. A munkáltatói és oktatói vizsgálatok szá-
mukra is olyan információkkal szolgálhatnak, amelyek elősegíthetik a hatéko-
nyabb tanulást és a karriertervezést. Ez a fajta munka számtalan kihívással jár, 
ennek eredményeképpen sikeres végrehajtása növeli emberi és szakmai tapasz-
talataikat; olyan készségekre tesznek szert, amelyek javítják saját beilleszkedésü-
ket a munka világába. Nem árt persze professzionális, egyes kutatóintézmények 
szakavatott, nagy gyakorlattal rendelkező kérdezőit is alkalmazni – már csak 
azért sem, hogy a munkában részt vevő hallgatóknak legyen kitől tanulniuk. 

Itt is felhívjuk a figyelmet az erkölcsi, szakmai és anyagi ösztönzők kellő mértékére és arányára: 
mérlegeljük, hogy mit várunk el hallgatóinktól „ingyen”, bizonyos „szakmai, oktatási ellenszolgál-
tatások” fejében – és mit fizetünk meg „piaci áron”. Nem tisztességes és nem is praktikus „alulfize-
tett munkatársakkal” dolgozni, amikor olyan sok múlik rajtuk egy kutatásban! Hiszen – mint fen-
tebb jeleztük – az ilyen jellegű adatfelvételekben kulcsszerepe van a „jó kérdezési szituációnak”, a 
megfelelő kérdezői magatartásnak! 

A kérdőíves technikák érvényességének és megbízhatóságának dilemmái

A kérdőíves technikákkal szembeni leglényegesebb követelmények a megbízha-
tóság és az érvényesség. Miközben a kérdőív gondos kialakításával, a kérdések 
körültekintő megfogalmazásával nagymértékben kiküszöbölhetjük a mérésünk 
megbízhatatlanságát, esetleg azt érhetjük el, hogy még pontosabban – és meg-
győzőbben – mérünk „valamit”, amiről nincs igazán fogalmunk! Amikor tehát 
a kérdőív szerkesztésének kérdéseivel foglalkozunk, ne feledjük, hogy egy haté-
kony eszközét állíthatjuk elő magunk és mások félrevezetésének, ha nem tisztáz-
zuk pontosan: mit is mérünk.

A diplomás pályakövető rendszerek egyik központi fogalma például a „sikeres 
elhe lyezkedés, beilleszkedés a munka világába”. De mit is értsünk alatta? Mérhet-
jük úgy is, hogy megkérdezzük volt diplomásainkat: „Mennyire sikeres a beillesz-
kedése a munka világába?” Megkérjük, hogy osztályozza egytől ötig, ahol az ötös 
azt jelenti, hogy „tökéletesen beilleszkedett”, míg az egyes azt, hogy „beilleszkedé-
se egyáltalán nem sikeres”, míg a közbülső értékekkel „árnyalhatja véleményét”. 
A kapott értékeket összegezhetjük, százalékokat, átlagot és szórást számíthatunk, 
különböző „magyarázó modellekbe” illeszthetjük. Azt, hogy a magasabb értékek 
mögött valójában mi rejlik, csak nagyon körültekintő vizsgálatokkal, összetett 
mutatók alkal mazásával tudjuk eldönteni – de legalább is „érzékelni”. Megvizs-
gálhatjuk a jövedelmét, munkaidejét, munkakörülményei konkrét elemeit (meny-
nyire ártalmas az egészségére, milyen a munkatársak közötti viszony, mekkora 
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stresszhatásnak van kitéve, milyenek az előrejutási lehetőségei stb.), majd meg-
kérdezhetjük azt is, hogy ezek a tényezők mennyire fontosak számára. Megnéz-
hetjük az előzményeit, rákérdezhetünk arra is, hogy ismer-e más munkahelyeket, 
viszonyokat. Az sem elhanyagolható körülmény, hogy valaki munka mellett szer-
zett-e diplomát, így számára egészen mást jelent a „beilleszkedés”. Fontos lehet, 
hogy milyen elvárásai, tervei, vágyai vannak a munkával kapcsolatban: például 
az „önmegvalósítás színterének” tekinti-e vagy egyszerűen „megélhetési forrás” 
számára; örömét leli-e benne vagy állandó feszültségek, frusztráció forrása.

Mit is takar tehát a „sikeres beilleszkedés” fogalma? Óvatosan és körültekin-
tően kell kezelni, semmi esetre se tehetőek elhamarkodott kijelentések bizo-
nyos mérési eredmények alapján. Tisztában kell lenni azzal, hogy a társadalmi 
jelen ségeknek összetett a természete, csak bizonyos – empirikusan megra-
gadható – jellemzők, indikátorok ismerhetőek meg, a valóság a maga teljes-
ségében sohasem. Közelítsük meg sokoldalúan, többféle módszerrel, vegyük 
figyelembe mások eredményeit – és ne titkoljuk el a velünk együttműködők 
elől sem a bizonytalanságainkat. Mindezeket szem előtt tartva tárgyalhatóak a 
továbbiakban a kérdőív szerkesztésének konkrét szakmai kritériumai, kiemel-
ve, hogy a megfelelő eszközök kialakításán túl legalább ilyen fontos a kutatás 
fogalmi kereteinek pontos tisztázása, egységes alkalmazása. 

2.2.2 A kérdőív megalkotásának lépései

A standard strukturált kérdőívek alkalmazásának legfontosabb kritériuma az, hogy 
„ugyanazt a kérdést ugyanúgy tesszük fel” a legkülönfélébb embereknek. Ez azzal 
az előnnyel jár, hogy „kontrollálhatjuk az ingereket”, nem függ tehát a válasz a kér-
dés „aktuális” megfogalmazásától, ez a mozzanat biztosítja a „megbízhatóságot”. 
Ugyanakkor nem lesz mindenki számára ugyanúgy értelmezhető, „nem ugyanazt 
jelenti” majd, ez viszont tovább csökkenti a mérésünk „érvényességét”. A legnehe-
zebb szituáció, amikor nincs – a kérdezőbiztos személyében – külső segítségünk a 
kérdéseink „működtetésére”, vagyis egy önkitöltős kérdőívet szerkesztünk. 

A Diplomás Pályakövető Rendszer legtöbbünk számára meglehetősen újszerű kihí-
vásokat jelent. Végig kell tehát gondolni kérdőívünk célját, tartalmi és formai ele-
meit. Vegyük először is sorra, milyen kérdéseket kell „feltétlenül” tartalmaznia.

A pályakövetéses felmérések legfontosabb tartalmi blokkjai
•	 a mintavétel szempontjából fontos kérdések,
•	 a kötelező előírások miatt kihagyhatatlan kérdések (itt számba kell vennünk bizonyos elvárásokat, 

pl. központi intenciókat, a pályázatban vállaltakat), 
•	 az intézményünk („közvetlen megrendelőnk”) kívánságainak megfelelő kérdések, 
•	 a társadalomtudományok „logikájából” eredő indikátorok (amelyek biztosíthatják az eredmények 

tudományos igényű értelmezését), 
•	 más „pragmatikus” elvárásoknak (például a karriercentrum, a PR-osok vagy az alumni szolgáltatá-

sok igényei) megfelelő kérdések.
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Ha csak a „kötelező penzumot” teljesítjük, már meghaladhatja kérdőívünk az 
„elviselhető hosszúságot” (erről még külön szólunk), illetve nagyon „vegyes ösz-
szetételű” lesz. Általában rangsorolnunk kell tehát: mi fér bele és mi nem. Itt a 
legfontosabb szakmai érveink azok lehetnek, hogy a túl sok vagy nagyon eltérő 
logikájú kérdés csökkentheti a válaszadói hajlandóságot, ronthatja a vissza-
érkező válaszok minőségét, így alapvetően veszélyezteti vállalkozásunk sike-
rét. Meg kell értetnünk az együttműködőkkel, hogy kompromisszumokat kell 
kötnünk: itt és most, ebben a formában miért nem célszerű a kívánságuknak 
megfelelő kérdések alkalmazása 

Amely – nélkülözhetetlen – információk az előszűrésünk után megmaradtak, azok 
begyűjtésének módjáról is döntenünk kell. Valóban kérdezhető az egy önkitöltős 
kérdőív formájában, esetleg „kiegészítő kutatást” kell szerveznünk, mert az infor-
máció valóban nélkülözhetetlen, de az adott módszerrel nem kérdezhető. Elkészít-
ve a kérdőív első vázlatát, már sok minden látszik: mérete elfogadható-e, tartalma 
„elviselhető-e” a leendő válaszadók számára, milyen sorrendben célszerű kérdezni 
(itt nem a „logikai”, hanem a „pszichológiai” sorrend a döntő – a megkérdezett 
helyzetéből kell kiindulnunk, ahogy számára a legkedvezőbb). Ebben a szakasz-
ban sokat segíthetnek a saját és mások által korábban készített kutatási eszközök. 
Amint meggyőződtünk arról, hogy kérdőívünk „vállalható kompromisszum”, akkor 
megalkothatjuk a kérdőív első – immáron kipróbálható – változatát. 

A próbakérdezést magunknak kell elvégezni, mégpedig egyrészt ügyelve arra, hogy az alappopulá-
ció „szélsőséges pólusai” (pl. magasan kvalifikált, vezető beosztású és alacsonyabb beosztású végzett 
hallgatóink, munkanélküliek, magányosak és sokgyermekesek stb.) is bekerüljenek. Egészítsük ki a 
formális lekérdezést egy mélyinterjús beszélgetéssel, ahol a megkérdezettjeink magáról a vizsgálati 
eszközünkről, saját benyomásaikról nyilatkoznak. Ezt követheti néhány „éles” próba: postai kiküldés 
vagy online kérdezés, itt szembesülhetünk azzal, mi tud online kérdőív-szerkesztő programunk és mit 
nem, mi látszik sokszorosított kérdőívünkön és mi nem. Fontos, hogy a próbakérdezés után is kísérjük 
figyelemmel konstrukciónk működését, és biztosítsuk annak lehetőségét, hogy szükség esetén menet 
közben is változtassunk rajta, ami ugyan rendkívül kockázatos vállalkozás, de megmenthet a nagyobb 
bajtól, hogy nem, vagy hibásan működik.

Amint véglegesítettük kérdőívünket, ki kell alakítanunk azokat az útmutató-
kat is, amelyek a válaszolót (vagy a kérdezőt) világosan eligazítják. Különösen 
egy önkitöltős kérdőív esetében nagymértékben ronthatja a válaszadói haj-
landóságot, ha nincs tisztában céljainkkal, „személyünkkel” (konkrét név vagy 
intézmény szerepel-e az „aláírásban”, használunk-e logót), nem biztosítjuk a 
„névtelenségről”, „titkosságról”, illetve nem hívjuk fel a figyelmét az önkén-
tességre. A válaszadásra ösztönző hatású lehet továbbá, hogy ha igényli, ak-
kor kaphat majd visszajelzést a felmérés eredményéről. Alapvető fontosságú 
a megszólítása, a hangnem; az, hogy tegeződünk vagy magázódunk; meggyő-
ző-e a kérés indok lása stb. Ki kell térnünk annak jelzésére, hogy mennyi idejét 
vesszük igénybe (online kérdőív esetében külön eldöntendő: egyszerre látható 
vagy olda lanként legördülő kérdezési formát választunk-e). 
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Rontja esélyeinket, ha nehezen igazodik el a kérdezett, hiszen már az első 
bizonytalanság esetén abbahagyhatja a kérdőív kitöltését. Ezért pontosan tájé-
koz tatnunk kell arról, milyen kérdésünkre hogyan jelölhetik a választ. Már 
a kér dőív elején, esetleg a kérdéstípus első előfordulásakor jelöljük mindezt  
– például „karikázzon”, online kérdőív esetében „klikkeljen a megfelelő alter-
natívára”, „írja be”, „a legfontosabbal kezdje…”–; emeljük ki, hogy a válaszal-
ternatívák közül csak egyet vagy többet is választhat; és pontosan adjuk meg 
az egyéb, a válaszadáshoz szükséges instrukciókat is – „osztályozzon egytől 
ötig, ahol…”, „most csak az ’anya-intéz ményében’ szerzett végzettségét vegye 
figyelembe”, „a ’fő munkahelyére’ kérdezünk” stb. Speciális válaszadási mód, 
például „osztályzás” esetén célszerű minden esetben konkrétan megadni az 
egyes „osztályzatok” jelentését); 

A kérdőívben pontosan tisztázni kell, milyen fogalom alatt mit értünk. Kutatási 
eredményeink érvényességét nagyban növeli, ha pontosan definiáljuk a legfon-
tosabb fogalmakat: „egy háztartásba tartozónak azokat értjük, akik…”, „munka-
nélkülinek számít, aki…” stb. Segítenünk kell a kérdezett eligazodását abban, 
hogy az egyes válaszalternatívák esetén hogyan folytassa a válaszadást, a „spe-
cifikációs utasításokat” egyértelműen definiálnunk kell: „ha most nincs munka-
helye, akkor ugorjon a (..) kérdésre” stb. Online kérdőív esetében könnyebb a 
dolgunk: itt az ugrások technikai feltételeit kell „programoznunk”, a kérdezett 
nem is kell, hogy érzékelje az ugrásokat. 

Ha kérdezőbiztosok is közreműködnek, akkor külön „kérdezői utasításban” le 
kell írnunk a következőket: 

(1) a kutatás céljai, vezetője, a „megrendelő”; 
(2) a válaszadók kiválasztásának és a kapcsolatfelvételnek a módja; 
(3) a „helyes kérdezői magatartás” szabályai; 
(4) az önkéntesség, az anonimitás-titkosság szabályai; 
(5) az egyes kérdések speciális sajátosságai, kérdezésük módja (mit olvasson 

fel és mit nem, változtasson-e az alternatívák sorrendjén stb.); 
(6) egyes speciális kérdezői segédeszközök (kérdezői kártya, ábra stb.) alkal-

mazása; 
(7) a teljesítés feltételei, a határidők, munkája ellenőrzésének módja, az 

esetleges szankciók.

2.2.3 A kérdésalkotás főbb szabályai, formai és tartalmi követelmények

A standard kérdőíves adatfelvételek esetében minden kérdés  változók formájában 
jelenik meg a számítógépen, az SPSS adatfájlban. A kérdések formájukat tekintve 
alapvetően kétfélék lehetnek: zártak és nyitottak – illetve ezek kombinációi. 

A nyitott kérdések esetében nem adunk meg semmilyen válaszlehetőséget – a 
megkérdezettekre bízzuk a válasz megfogalmazását. Ennek a „kvalitatív elemnek” 
nagy jelentősége lehet a kérdőíves technikánkban, hiszen segítségével növel-
hetjük a vizsgálatunk érvényességét: megtudhatjuk, hogy a kérdezett pontosan 
„mit is ért” bizonyos fogalmak, kifejezések alatt. Alkalmazhatjuk akkor is, amikor 

A kérdőívben pontosan 
tisztázni kell, milyen 
fogalom alatt mit értünk. 
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pontosabb információkra van szükségünk, és nem akarjuk eleve kategorizálni a 
válaszokat (pl. jövedelem, születési év, település, iskola, munkahely stb.). 

Rendkívüli előnyük a magas információtartalom, amely révén magunk dönthetjük 
el milyen kategória-rendszerbe soroljuk be utóbb a válaszokat. Ez okozza a legtöbb 
nehézséget is: több száz fős minta esetében nem egyszerű utólag olyan változót ké-
szíteni, amelybe minden válasz belefér. A nyitott kérdéseknél több dimenzióját is 
vizsgálhatjuk a szövegeknek: tartalmi, formai jegyeit, bizonyos kifejezések előfor-
dulását stb. – így több változó együttes alkalmazására nyílik lehetőség. Rendkívüli 
hozadékai lehetnek ezeknek a kvalitatív tartalomelemző eljárásoknak, de komoly 
erőfeszítések árán. Jelentős segítséget kaphatunk a feldolgozáshoz a különféle szá-
mítógépes statisztikai elemző programoktól, például az SPSS-program automati-
kus kódoló „autorecode” parancsától, vagy az online kérdőívszerkesztő (pl. a www.
kerdoivem.hu ) „SPSS-barát” outputjától. Néhány tipikus forma:

a) Zárt „egyválaszos” kérdés, specifikációval és alkérdéssel:

K3. Milyen munkaszerződése van jelenleg Önnek? (KÉRJÜK, HOGY CSAK EGY VÁLASZT JELÖLJÖN MEG! HA 
TÖBB MUNKASZERZŐDÉSE IS VAN, AKKOR A „FŐMUNKAHELYÉRE” VONATKOZÓT JELÖLJE!)

1 – határozatlan idejű →  EZ ESETBEN KÉRJÜK, HOGY UGORJON A K5. KÉRDÉSRE! 
2 – határozott idejű →  K3.A. Hány hónapra kötötték a szerződést? ______ HÓNAP (ÍRJA BE!)

-1 = NT     -2 = NV     X
3 – nincs munkaszerződése
4 – egyéb válasz (ÍRJA BE!) 

8 – nem tudom (NT)
9 – nem akarok válaszolni (NV)
X  – nem vonatkozik rám a kérdés

A fenti összetett kérdés révén felhívjuk a figyelmet azokra a hibalehetőségekre, 
amelyek igen gyakran előfordulnak. Ha elvileg több válasz is lehetséges (pl. több 
munkahelye van – eltérő szerződésekkel), feloldhatjuk a dilemmát (itt a „főmun-
kahely” kiemelésével, de alkalmazhatjuk „azt jelölje be, amely leginkább jellem-
ző az Ön jelenlegi helyzetére…” kitétellel). Ha olyan szerződése van, amely nem 
sorolható be, felhasználhatja az „egyéb válasz” alternatívát (a válaszok alapján 
utólag besorolhatjuk, kódolhatjuk). Amennyiben nincs pontosan tisztában az-
zal, hogy milyen szerződése van, szerencsésebb, ha a „nem tudom” alternatívát 
választja. Ha erről nem akar nyilatkozni, jobb, ha ezt külön jelöli („nem akarok 
válaszolni”) – és nem egy „üres kérdést” kapunk. Mindenképpen informatívabb, 
hiszen látható, hogy nem egyszerűen átsiklott fölötte, hanem ez számára eset-
leg kényes kérdés… A „nem vonatkozik rám” alternatíva kérdezőbiztos esetében 
fontos (helyesen „specifikált-e”), míg az önkitöltős kérdőívnél ezt – a korábbi 
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ugró utasítás révén – kihagyta (az online kérdőíveknél ez a gond automatikusan 
megoldódik, hiszen az ugrásokat programozhatjuk). 

A „határozott idejű” szerződés esetében kíváncsiak lehetünk annak időtarta-
mára, ezzel a specifikációs megoldással egy alkérdést illeszthetünk be (ese-
tünkben a K3.A. -t) igen egyértelműen és gazdaságosan. Itt is felkínáljuk – 
természetesen – a „nem tudom” és a „nem akarok válaszolni” alternatívákat 
(érdemes egyes esetekben ezekre a „-1” és a „-2” kódokat használni, mivel a 8 
és a 9 érté keknek „értelmes jelentése van” – a fenti példánkban a „8” illetve 
„9 hónap” lehetséges válaszok), és külön jelölhető a „rám nem vonatkozik” eset 
is. A „határozatlan idejű” válaszalternatívánál egy specifikációs ugrást alkal-
maztunk, vagyis (példánkban) a következő kérdés rá nem vonatkozik. Ennek 
a kombinált megoldásnak tehát számtalan előnye van – ugyanakkor megle-
hetősen bonyolult helyzet elé állíthatja a megkérdezettet. Online kérdőívnél 
ez „programozás kérdése”, tehát nem gond; jól megoldható kérdezőbiztos be-
vonásánál is, de postai önkitöltős kérdőív esetében rosszul is elsülhet a dolog, 
nem érti meg a kérdezett; ilyenkor jobb az egyszerűbb megoldás: több egymás 
után következő egyszerűbb kérdéssor alkalmazása. 

A zárt kérdések másik tipikus formája a többválaszos, melyet a következő példa 
kapcsán mutatunk be:

b) Zárt „többválaszos” kérdés:

K4. Hogyan keresett Ön munkát? (TÖBB VÁLASZT IS MEGJELÖLHET!)

1 – munkaközvetítő irodát kerestem fel 
2 – álláshirdetést figyeltem
3 – rokonok, barátok, ismerősök révén kerestem
4 – egyéb módon, éspedig (ÍRJA BE!) 

7 – nem kerestem munkát 

8 – nem tudom (NT)
9 – nem akarok válaszolni (NV)
X – nem vonatkozik rám a kérdés

A példában szerepel a „nem keresett munkát” alternatíva is, amely „teljessé” 
teszi a kérdésünket. Ha – ennek hiányában – egyik alternatívát sem jelöli meg 
a válaszadónk, nem tudjuk eldönteni, hogy valóban nem keresett munkát, vagy 
csak egyszerűen „kifelejtette” ezt a kérdést.

A következő zárt kérdéstípus az úgynevezett „skála kérdés”. Akkor alkalmaz-
zuk, amikor arra vagyunk kíváncsiak, hogy a megkérdezettek bizonyos állítá-
sokkal mennyire értenek egyet, mennyire erősek egyes attitűdjeik (pl. mennyire 
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kedvelnek valamit-valakit, mennyire elégedettek bizonyos dolgokkal, mennyire 
fontos számukra stb.), vagy hova helyezik magukat-másokat bizonyos skálán. 
Számtalan válfaja ismert – itt csak néhány alaptípusát ismertetjük, elsősorban 
azokra a módszertani kérdésekre koncentrálunk, amelyek a leggyakrabban fel-
merülhetnek a diplomás pályakövető vizsgálatok során. Vegyünk egy példát!

c) Skála kérdés – ötfokozat:

K5. Ön mennyire elégedett szakmája erkölcsi presztízsével? Kérjük, osztályozza 1-től 5-ig, ahol az 5-ös azt 
jelenti, hogy „teljes mértékben elégedett”, míg az 1-es azt, hogy „egyáltalán nem elégedett”! A közbülső értékek-
kel árnyalhatja véleményét.

5 – teljes mértékben elégedett vagyok
4 – 
3 – 
2 – 
1 – egyáltalán nem vagyok elégedett

8 – nem tudom (NT)
9 – nem akarok válaszolni (NV)
X – nem vonatkozik rám a kérdés

Arra kérjük tehát válaszadónkat, hogy ezen az ötfokozatú skálán „helyezze el 
véleményét”. Az alábbiakban megnézzük: milyen egyéb kérdezési alternatívák 
merülhetnek fel:

(1) Vajon megfelel-e az ötfokozatú skála, esetleg kevesebb vagy több jobb len-
ne; hány fokozat lenne célszerű? Alkalmazhatnánk háromfokozatút is: „elége-
dett – elégedett is-nem is – nem elégedett”. Ez esetben érzékelhetően kevesebb 
információt szereznénk, hiszen árnyaltabban kifejezhetőek a vélemények egy 
bővebb skálán. Akkor legyen hét- vagy kilenc fokozatú, esetleg több? Ez ellen 
szól az a tapasztalatunk, hogy a válaszadók nem igazodnak el a „számukra isme-
retlen” skálákon. Magyarországon különösen elfogadott és bevált az ötfokozatú 
skála: mondhatni „erre vagyunk szocializálva”! Míg egy hétfokú skálán nehezen 
értelmezhető egy hármas, vagy a százfokú skála alkalmazásához a százalékok 
kezelésének egy „sajátos rutinja” szükséges, az ötfokozatú skálán egy kettes 
(„elégséges”) osztályzat, vagy egy „közepes” viszonylag jól értelmezhető mindenki 
számára. Így igen célszerűnek tűnik azt kérni válaszadóinktól, hogy az „iskolában 
megszokott érdemjegyekkel osztályozzon” valamit. Szerencsés tehát a kérdésben 
szereplő „osztályozza” kitétel is, hiszen ezt a beindítja a „kellő asszociációkat”. 
Ha a kutató mégis egy finomabb – többfokozatú – skálát kíván alkalmazni, érde-
mes bizonyos segédeszközöket használnia: kérdezőbiztosok „kártyát” mutatnak, 
vagy a kérdőívben több információt is beírnak az egyes fokozatok értelmezése 
céljából; külön kiemelhetik a skála közepét, esetleg pozitív és negatív számokat 
alkalmaznak, ahol a nulla van a középpontban.
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(2) A fenti esetekben volt „közepe” a skáláknak, amely fontos kérdéseket vethet 
fel. A megkérdezettek „szeretik önmagukat középre helyezni”; esetleg így kerü-
lik el azt, hogy „muszáj legyen állást foglalni”… Amennyiben egy négyfokozatú 
skálát alkalmazunk, ez a „torzítás” kiküszöbölhető: ezzel szinte „állásfoglalásra 
késztetjük” válaszadóinkat. Íme, a fenti kérdés négyfokozatú változata: 

d) Skála kérdés – négyfokozatú:

K5. Ön mennyire elégedett szakmája erkölcsi presztízsével? 

4 – teljes mértékben elégedett vagyok
3 – inkább elégedett vagyok
2 – inkább nem vagyok elégedett
1 – egyáltalán nem vagyok elégedett

8 – nem tudom
9 – nem akarok válaszolni
X – nem vonatkozik rám a kérdés

Ez a fajta „késztetés” bizonyos esetekben „kényszerítést” is jelenthet, hiszen ha 
valóban nem tud dönteni a „pro és kontra” felmerülő érvek között, a kettes 
vagy a hármas választása meglehetősen esetleges, holott az ilyen kérdések fel-
dolgozása során e két alternatíva között jelentős különbséget tehetünk (ilyen 
megfogalmazások születnek például: „többségében elégedetlenek szakmájuk 
presztízsével…”, amelyben benne van a kettes, és kimarad a hármas). Íme 
egy „közbülső” megoldás („háromfokozatú – rejtett közepű”), amely bizonyos 
értelemben áthidalja ezt a dilemmát:

e) Skála kérdés – háromfokozatú, „rejtett közepű”:

K5. Ön mennyire elégedett szakmája erkölcsi presztízsével? 

3 – elégedett vagyok
1 – nem vagyok elégedett

2 – elégedett is vagyok, meg nem is

 8 – nem tudom
 9 – nem akarok válaszolni
 X – nem vonatkozik rám a kérdés

Vagyis „kivesszük a közepét” egy háromfokozatú skálának, amelyet csak „szükség 
esetén” kínálunk fel. A survey technika esetén ez a megoldás maradéktalanul 
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alkalmazható (legalábbis technikai akadályai nem merülnek fel: a kérdező csak 
akkor kínálja fel, amikor egyértelmű a kérdezett „bizonytalansága”), de online 
és különösen postai önkitöltős kérdőíveknél nehezen megoldható. Különleges 
megoldást kínál a telefonon lekérdezett online kérdőív (ennek egyéb hasznosítá-
si lehetőségeiről még szólunk).

A különböző skála kérdések – természetesen – táblázatos formában is kérdezhe-
tőek. Igen gazdaságos és nagy hatékonysággal „működtethető” például ebben a 
formában:

f) Skála kérdés – táblázatos formában:

K6. Mik azok a tényezők, amelyek befolyásolják, hogy egy felsőoktatási intézmény mennyire vonzó az 
Ön számára? Osztályozza 1-től 5-ig, ahol az 1-es azt jelenti, hogy ez egyáltalán nem fontos, nincs jelentősége; 
az 5-ös, hogy nagyon fontos, döntő jelentőségű; a közbülső értékekkel árnyalhatja véleményét! 
K7. Most ugyanazon szempontok alapján osztályozza le az „anyaintézményét”, ahol az 5-ös azt jelenti, 
hogy az adott szempontból teljes mértékben megfelel(t) az Ön elvárásainak; míg az 1-es azt, hogy egyáltalán 
nem; a közbülső értékekkel árnyalhatja véleményét!

Tényezők

K6. Mennyire fontos… K7. Mennyire felel(t) meg…
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01. Az oktatás magas színvonala. 1 2 3 4 5 8 9 1 2 3 4 5 8 9

02. Az oktatás tárgyi feltételeinek 
maradéktalan biztosítása.

1 2 3 4 5 8 9 1 2 3 4 5 8 9

 (…) 1 2 3 4 5 8 9 1 2 3 4 5 8 9

25. A végzett diákokkal való 
törődés.

1 2 3 4 5 8 9 1 2 3 4 5 8 9

 

A kérdőív megszerkesztésének egyik legkényesebb – egyben legkevésbé szabá-
lyozható – mozzanata a kérdések konkrét megfogalmazása. A következőkben 
egy leegyszerűsített vezérfonalat mellékelünk – azzal a megjegyzéssel, hogy a 
vizsgálati alappopuláció néhány tagjával készített előzetes kontroll-interjúnál (a 
„pilot study”-nál) nincs jobb ellenszere a rossz kérdőívnek. A következő „öt fősza-
bály” minden kérdezéses adatfelvétel esetében univerzálisan érvényes: 
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„1. A kérdést olyan nyelven tegyük fel, amelyet az interjú készítője és a kérdezett egyaránt tökélete-
sen megért!
2.  A felhasznált szavakat és kifejezéseket mindkét fél ismerje!
3. Próbáljunk olyan szavakat és szófordulatokat keresni, amelyeket egyformán ért mindenki a vizsgált 
terület és célcsoport bármely vidékén, függetlenül attól, hogy a válaszadók milyen demográfiai, társa-
dalmi jellemzőkkel rendelkeznek!
4. Soha ne használjunk ’húzó’ vagy ’torzító’ kifejezéseket, azaz a kérdésfeltevéssel ne befolyásoljuk a 
válaszadót!
5. Kerüljük a tagadó kérdéseket!”3

Néhány további szempontot is vegyünk sorra, amelyek javíthatják a válaszadói 
hajlandóságot, illetve növelhetik a válaszok „valóságtartalmát”.

A válaszadói hajlandóságot javíthatja, a válaszok valóságtartalmát növelheti, ha 
a kérdezési folyamat során néhány további fontos szempontra is tekintettel va-
gyunk. Már a kezdő lépések kapcsán felmerül a tegeződés-magázódás kérdése. 
Ha elfogadjuk azt, hogy a bevezető szövegek, felkérő levelek kedvezően befolyá-
solhatják a kutatásunk kimenetelét (különösen, ha az intézmény vezetője írja 
azt alá), akkor az írásbeli interjúk esetén nem célszerű áttérni a tegeződésre. 
A szóbeli interjúknál az általános viselkedési szabályok a mérvadóak, vagyis a 
kérdező és a kérdezett dönti el a beszélgetés hangnemét. 

A kérdések sorrendje tekintetében fontos szempont, hogy az első kérdések általá-
ban legyenek egyszerűbbek, kevéssé kényes témákat érintsenek. Itt tisztázhatjuk 
azokat az alapinformációkat, amelyek a minta összetételéhez szükségesek (lásd 
később a „kvóta-adatokat”). Fontos egyértelművé tennünk már itt az interjú leg-
elején, ha több szakot/intézményt végzett, illetve végez, melyik legyen az, amelyre 
a további kérdések vonatkoznak. Ha kvótát, vagy valamilyen egyéb feltételes szem-
pontrendszert alkalmazunk – lásd később – , a szűrőkérdések alapján dönthetjük 
el, hogy egyáltalán folytatódik-e a kérdezés. (Például csak végzősökkel, bizonyos 
szakok, évfolyamok nappalis vagy levelező hallgatóival akarunk interjút készíte-
ni, illetve bizonyos szempont-együttesek teljesülése esetén haladunk tovább, ha 
a mintánk egyes „celláiba” keresünk válaszadókat). Ritkán alkalmazunk szűrést 
postai vagy online kérdőív esetében (itt a kiküldési címlisták leválogatásánál már 
elvégezhetjük a szűrést), míg egyes személyes vagy telefonos („rásegítő” – lásd ké-
sőbb) célzott kérdezésnél ezek a legfontosabb bevezető információk. 

Általánosnak tekinthető szabály, hogy a kérdezés (legyen az önkitöltős vagy kérdező-
biztosos) első 2-3 perce után térünk rá az összetettebb, nehezebb kérdéseinkre, míg 
a legkritikusabbak (pl. a jövedelemre vonatkozóak) lehetőleg a kérdőívünk utolsó 
részébe kerüljenek. Ennek indoka, hogy ha ezek „általános visszautasítást” válta-
nak ki, legalább a kérdések nagy részére már korábban megszülessenek a válaszok. 

3 Eranus et al. 2005: 546
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Ez a logika kevéssé érvényes az önkitöltős kérdőíveknél – bár a válaszadót pozití-
van motiválhatja ez esetben is: „ha már ennyi kérdésre válaszoltam, nem hagyom 
abba…” Arról, hogy az alapvető szocio-demográfiai ismérvek hol szerepeljenek, 
megoszlanak a vélemények. Többen indokoltnak látják, hogy a kérdőív végére 
kerüljenek, mondván: „ezek is – lehetnek – kényes kérdések”, illetve „ekkor már 
fáradtabb, így itt szerepeljenek ezek az egyszerűbben megválaszolható kérdések”. 
Ellene szól, hogy a szűrőkérdések között óhatatlanul előfordul közülük néhány, 
így logikusabb egyben, tehát már az elején lekérdezni (ha később megszakad az 
interjú, legalább tudjuk a legfontosabb „magyarázó ismérveit”).

Kérdőívünket a megkérdezettek felsőoktatási (volt) státuszával kapcsolatos alapkérdésekkel kezdjük. 
Ezek a következők:

a) intézmény 
b) kar és szak 
c) képzési szint 
d) évfolyam, illetve végzés éve 
e) tagozat 
f) finanszírozási forma 
g) hányadik felsőfokú végzettsége 
h) külföldi vagy magyar állampolgárságú-e 
i) neme.

Ha vannak speciális demográfiai szűrőkérdések, célszerűbb mindjárt utánuk 
elhe lyezni a 1) a születési év, 2) a jelenlegi (legmagasabb) iskolai végzettség, 
3) a szakképzettség és a 4) a lakóhely kérdéseit egy tömbben. Ha nincsenek szű-
rőkérdések, mindezek kerülhetnek a kérdőív végére. A gazdasági aktivitásra, 
foglalkozásra, beosztásra, munkahelyre, munkanélküliségre vonatkozó kérdések 
inkább a kérdőív ide vonatkozó közbülső részeinél kerülnek elő. A családi álla-
pot, a partnerkapcsolat, a gyermekek, a háztartás összetétele, a közvetlen 
lakás- és anyagi életkörülmények (ezen belül a jövedelmi viszonyok) kérdéseit 
célszerűbb a kérdőív végén feltenni. A munkakereset, fizetés, javadalmazások 
– bármilyen kényes kérdések is – valószínűleg a munka világával kapcsolatos 
„közbülső kérdésblokk” egyikében szerepelnek majd.

Arra vonatkozóan sincsenek általános szabályok, hogy milyen hosszú legyen 
a kérdőív. A jelenlegi, illetve a végzett hallgatói kérdezés esetében az online 
és a postai kérdőív optimális hossza megítélésünk (és eddigi tapasztalataink) 
szerint kb. 15–20 perc lehet. Ez a feltehető kérdések számát tekintve felmehet 
250 „elemi kérdésig” is (egy egyszerű „igen-nem” kérdés); a nyitott vagy a rang-
sorolós kérdések talán a legidőigényesebbek. A telefonos kérdezés valójában 
egy online kérdőív telefonon történő lekérdezését jelenti (azaz a kérdezőbiz-
tosunk kinyitja az interneten a kérdőívet és tárcsáz – majd sorra felteszi a kér-
déseket és bejelöli a válaszokat), így annak hossza ugyanennyi lehet. A szemé-
lyes kérdezés optimális esetben ennek a duplája, tehát 35–40 perc – indokolt 
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esetben felmehet 50–60 percig is, de figyelembe kell vennünk, hogy a válasz--
adók figyel me 45–50 perc után óhatatlanul is lankadni kezd.

Ne alkalmazzunk túl rövid kérdőívet, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, hogy a válaszadói hajlandó-
ságot nem növeli érzékelhető arányban az optimálisnál rövidebb kérdőív, igen ritka a „megszakított 
interjú” is. Használjunk ki minden lehetőséget a fontosnak és hasznosnak tartott információk meg-
szerzésére – ügyes kérdőív-szerkesztéssel (pl. táblázatos kérdésekkel) sok minden kihozható egy jól 
felépített kérdezési szituációból. Tanácsos a kérdezőbiztosos, illetve a telefonos kérdezésnél közölni 
a válaszadóval, hogy körülbelül mennyi idejét vesszük igénybe – kiemelve azt, hogy ha kellőképpen 
együttműködik, a kérdezés rövidebb is lehet. Az online kérdőív esetében hasznosabbnak tűnik olyan 
formát választani, amikor a válaszadónk egyben látja a kérdőívet, azaz nem laponként bukkan elő 
(jelölve a hátralévő kérdések százalékarányát), így meg tudja becsülni, a válaszadás milyen erőfeszíté-
seket igényel. A postai kérdőív esetében ez természetes módon adódik; attól még nem lesz „rövidebb”, 
ha összezsúfoljuk – szerkesszük szellősre, áttekinthetőre, így nagyobb valószínűséggel kitöltik.

2.2.4 A mintavétel elvi kérdései és gyakorlati megvalósítása a diplomás pályakö-
vetésben

A következőkben egy – minden részletekre kiterjedő – „mintavételi maximális 
programot” (bizonyos értelemben – adott lehetőségeinket és a célokat figyelembe 
vevő – „ideális elérési modellt”) vázolunk fel. A modell elsősorban az online kér-
dezési technikára vonatkozik, de nagyon hasonló lehet a postai kérdőív esetében, 
míg a személyes megkérdezések más speciális mintavételi eljárást igényelnek. 

Első, legfontosabb lépésként összegyűjtjük az összes érintett elérhetőségét és 
megpróbáljuk a kijelölt alappopuláció (végzett vagy mostani hallgatók bizonyos 
köre) minden eleme számára elérhetővé tenni vizsgálati eszközünket (postai vagy 
online kérdőívünket). Számtalan eszköz áll a rendelkezésünkre ebből a célból: 
az intézmény honlapjának különböző felületei, plakátok, egyéb PR-eszközök, 
népszerűsítő rendezvények, egészen a „szóbeli propagandáig”. A legcélraveze-
tőbbnek – mai viszonyaink között – az tűnik, ha kiküldünk nekik egy-egy e-mailt 
(a postai felkérő levél is felmerülhet – de meglehetősen drága, időigényes, és 
a „célba érés esélye” is kisebb). Az ennek alapjául szolgáló címlista lehetőleg a 
volt és jelenlegi hallgatók minden lényegesebb beazonosítási adatát tartalmaz-
za: ETR- vagy Neptun kódját (ha nincs ilyen, egy „azonosító kódot” nekünk kell 
kreálni), nevét, állandó és/vagy ideiglenes címét, vonalas és/vagy mobil telefon-
számait, e-mail elérhető ségeit (kiegészíthetjük IWIW és MSN címeikkel, illetve 
minden más olyan elérési lehetőséggel, amely rendelkezésre áll. 

A lista természetesen titkosan kezelendő – gondoskodnunk kel a megfelelő biztonsági intézkedések-
ről! Célszerű a nyilvántartó rendszergazdákkal megállapodnunk: kezeljék ők – elkülönítve – a megfe-
lelő szerveren. 
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A következő lépésben számba vesszük: egyáltalán teljes-e a címlista abból a 
szempontból, hogy mindenki elérhető-e az e-mail segítségével. Ha nem, akkor 
az e-maillel nem rendelkezőket más módon próbáljuk elérni (telefon, levél, 
diáktársain keresztül üzenet, IWIW, MSN) – ha sikerült kiegészíteni a címlistát, 
léphetünk tovább, de külön kialakítjuk a „nem elérhetők” listáját. Célunk ennek 
foko zatos csökkentése lesz. 

Amint az e-mailek kimentek (erre különböző – kényelmes – csoportos kiküldési 
lehetőségek vannak), megjelennek azok a címek, amelyek „fizikailag” nem elér-
hetőek. Itt is megkíséreljük más módon az elérésüket, ha nem sikerül, a „nem 
elérhetők” listájába kerülnek. 

A hallgatói címlisták építése, karbantartása nem egyszerű feladat, jelentős jogi, erkölcsi problémákat 
is felvethet. Érdemes erre időt és energiát szánni, félévente – a volt és jelenlegi hallgatók segítségével 
– frissíteni.

Harmadik lépésként kialakítunk egy „mintatervező mátrixot”, amelyhez minden 
volt és jelenlegi hallgatónkról a következő adatok szükségesek (ETR, Neptun – 
esetleg a régebbi címadatok utólagos számítógépes rögzítése révén): a) intéz-
mény, kar és szak (erre egységes kódrendszert szerkeszthetünk: a többjegyű kód-
szám révén legyenek elkülöníthetőek az intézmények – ha több intézményben 
együtt folynak a pályakövető vizsgálatok; a karok – ha vannak (esetleg intézetek); 
és a szakok – mindet különítsük el, még a legkisebbeket is); b) képzési szint; 
c) évfolyam, illetve végzés éve; d) tagozat; e) finanszírozási forma; f) hanyadik fel-
sőfokú végzettsége; g) külföldi vagy magyar állampolgárságú; h) neme. A jelen-
legi hallgatóink esetében külön figyelemmel kell kísérnünk, hogy a vizsgálat 
félévében i) aktív-e (a TO-k ezt pontosan kimutathatják). Ezeket az ismérveket 
„kvóta-adatoknak” nevezzük. Minden volt és jelenlegi hallgatót számba veszünk, 
hogy megvannak-e ezek az adataik (az inaktív hallgatóinkat érdemes kiszűrni – 
amint újra aktívak, visszatesszük őket a címlistánkba). Amennyiben nincs, meg-
próbáljuk pótolni (e-mail, levél stb.) – ha sikerül, léphetünk tovább, a kiesőket 
külön eltesszük a „hiányos adatokkal rendelkező személyek” listájába.

Ellenőrizzük, hogy a fenti adatokból mindenkinek csak egy van-e. Némelyik adatnál előfordulhat, 
hogy több is akad egy-egy személynél (pl. több intézménybe is járt, többször is szerzett diplomát stb.), 
– ha nincs ilyen, akkor léphetünk tovább, különben eldöntjük ezekről a „több adattal rendelkezők-
ről”, hogy vizsgálatunk során minek tekintjük őket; ez a besorolás egy későbbi vizsgálatban változhat, 
de általános kritériumként kiemeljük, hogy egy kutatásban egy válaszadót csak „egyfajta minőségé-
ben” célszerű kérdezni. Akiknél ez nem sikerült, azok számára  kialakítjuk a „több adatos személyek” 
listáját – őket tehát kihagyjuk a kutatás alappopulációjából.
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Mindazokat, akik egyértelműen egy cellába sorolhatóak, a „minta-tervező mát-
rixokba” helyezzük4 (az excel táblákban cellánként megadjuk a „LÉTSZÁM” érté-
ket): az (I) „aktív hallgató” és a (II) „végzett hallgatók” táblázatai – ez utóbbiból 
annyit készítünk, ahány végzett évfolyam esetében kívánunk adatfelvételt készí-
teni. Itt nem vesszük figyelembe, hogy hányan bizonyultak ebből „nem elérhe-
tőnek” az előkészítés során alkalmazott lépésekben. A MINTA értékeit cellánként 
kell kiszámítani; meghatározzuk a kívánt minta „ideális elemszámát” (ennek op-
timális nagyságára még visszatérünk) az (I) és külön-külön a (II) táblákba, még-
pedig úgy, hogy elosztjuk a minta elemszámot a táblák teljes populáció-elemszá-
maival, majd ezzel a „minta-arány hányadossal” minden cellában megszorozzuk 
a „LÉTSZÁM” adatokat. Ha például az intézmény aktív hallgatóinak száma 4752 
fő, és mi egy 800 fős mintát szeretnénk belőle venni, akkor a „minta-arány há-
nyadosunk” 800 / 4752 = 0,168 lesz. Tegyük fel, hogy az (I) tábla „szociológus 
szak” oszlopának az a2.b.a. sorában – „levelező nők” – a „LÉTSZÁM” 17 fő, akkor 
ugyanezen cellában a „minta” értéke: 17 * 0,105 = 2,856 „főnek” adódik. Tehát 
ideális esetben három kitöltött kérdőívet kapunk a szociológus szakos levelező 
tagozatos nőktől. Meg kell vizsgálni, hogy a „MINTA” elemszámok minden cellá-
ban elérik-e legalább az egyet. Ha nem, annyival emeljük a minta elemszámot, 
hogy ez a kritérium teljesüljön – vagy összevonjuk az egyes cellákat mindad-
dig, amíg a feltétel nem teljesül. Az összevonások javasolt sorrendje: 1. nem; 2. 
szak; 3. tagozat; 4. képzés szintje; 5. évfolyam/végzés éve. A szakok összevonását 
érdemes alaposan megbeszélni közreműködő kollégáinkkal, hiszen itt nagyon 
fontos, a későbbi elemzésekre kiható döntéseket hozunk. 

A vizsgálat első szakaszának lezárásakor ugyanebbe a táblázatba helyezzük el a 
kérdőívek visszaküldőit („kvóta-adataik” alapján megadjuk cellánként a „KÉR-
DŐÍV DB.” értékeket) és összevetjük a tervezett „MINTA” elemszámokkal. Ha 
elfogadható az eltérés (nem túl nagyok a korrekciós súlyok) és minden cella sú-
lyozható (legalább egy-egy kitöltött kérdőív van bennük), akkor továbbléphetünk 
– ha nem, akkor meghatározzuk a hiányokat és újabb e-mailek küldésével, vagy 
más módon feltöltjük a cellákat. Megfelelő megoldás lehet a további kérdezés 
„telefonos rásegítéssel”: a hiányos cellákba tartozó nem válaszolók közül vélet-
lenszerűen kiválasztunk személyeket és telefonon annyi kérdőívet kérdezünk, 
amennyi szükséges. Az újabb e-mail küldés, vagy egyéb korrekciós kérdezés 
esetében feltételezzük, hogy be tudjuk azonosítani azokat, akik visszaküldték a 
kérdőívet. Ennek megteremthetőek a technikai lehetőségei („kódszám-adással”, 
vagy megkérjük a válaszolókat, hogy a visszaküldött kérdőívben adják meg nevü-
ket, e-mail címü ket) –, de a jogi, etikai feltételeket is végig kell alaposan gondol-
nunk. Az újabb levél-címlistát úgy állíthatjuk össze, hogy a nem válaszolókat el-
különítjük és a hiányos cellákba tartozók közül – véletlenszerűen – kiválasztunk 
olyan nagyságú elemszámokat, amelyek reményeink szerint pótolják a hiányo-
kat (többet abból a cellából, ahol nagyobb a hiány), és elküldjük az újabb e-ma-
ileket („emlékeztető” kísérő levéllel 1-2 héten belül: „Bizonyára elkerülte figyel-
mét…”). Egyszerűbb megoldás, ha a második körben újra mindenkinek küldünk 

4 L. online mellékletek a www.diplomantul.hu oldalon.
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egy e-mailt, ezzel a szöveggel „…ha már visszaküldte a kitöltött kérdőívet, akkor 
köszönjük, ha még nem, kérjük, tegye meg…”. Amint elértük célunkat (immá-
ron a kijelölt cellák súlyozhatóak és elfogadhatóak a súlyok), léphetünk tovább. 
Egyszerűsíthetünk ez esetben is: nem kérdezünk tovább, hanem további cella-
összevonásokról döntünk mindaddig, amíg a súlyozás el nem végezhető. 

Végül kiszámítjuk az összevont cellánkénti súlyokat (a „MINTA” értékét elosztjuk 
a visszaküldött kérdőívek számával – ha pl. a „MINTA” értéke 5,25 volt és ebbe 
a cellába 4 kérdőív érkezett („KÉRDŐÍV DB.”), akkor a súly itt: 5,25 / 4 = 1,3125 
lesz) és elkészítjük a súlyozott SPSS adatfájlt (az „IF” utasítások révén az összevont 
cellánkénti súlyokból megkonstruáljuk a „súly-változót”).

Amit a fenti – meglehetősen bonyolult és munkaigényes – eljárássorból semmiképpen nem hagyha-
tunk el a mintavétel során, azokat a következő „mintavételi minimális program” tartalmazza:
(A) minden volt vagy aktív hallgató (a kijelölt alappopuláció) tudomására hozzuk az online kérdő-

ívünk elérhetőségét (ez lehet akár a honlapunkon megjelenő felkérés, vagy bármilyen más esz-
köz; lényege, hogy elvileg mindenkihez eljusson kérdőív elérhetősége), illetve elküldjük a postai 
kérdőívet;

(B) elkészítjük a populáció „minta-tervező mátrixát” (a megfelelő összevonásokkal); 
(C) a visszaérkező kérdőívek „kvóta-adatai” alapján cellánként megállapítjuk és alkalmazzuk a súlyo-

kat (esetleg további összevonások után);
(D) közöljük az elemzésekben a „minta-tervező mátrix” adatait (a „LÉTSZÁM”, a „MINTA” és a „KÉRDŐ-

ÍV DB.” értékeket cellánként).

Végül a minta nagyságának kérdéseit is vizsgáljuk meg! Általános szabály, hogy 
a hangsúly a minta kiválasztásán van, nem annak nagyságán. A nagyobb, ho-
mogénebb populációk esetében ez maradéktalanul igaz, de a kisebb, erősen 
heterogén összetételű populációk (mint amilyen általában egy felsőoktatási in-
tézmény) számtalan további kérdést vetnek fel. Itt relatíve (a populációhoz ké-
pest) nagyobb mintát érdemes választani. Az, hogy mekkorát, függ egyrészt attól, 
hogy milyen nagyságú „standard hibát” tartunk elfogadhatónak (ennek kétsze-
reséről, a 95%-os megbízhatósági szint melletti „konfidencia-intervallumokról” 
pontos táblázatok tájékoztatnak bennünket az egyes százalékos eredmények és 
a mintanagyság függvényében – egy 300 fős mintánál „a legrosszabb esetben” 
+/- 5,8 százalékpontos torzítással kell számolnunk, 500 fősnél ez az érték +/- 4,5 
százalékpont, míg 800 fősnél már csak +/- 3,5 százalékpont)5; másrészt attól, 
hogy milyen mélységű elemzéseket kívánunk elvégezni. Ha több ismérv szerinti 
csoportosítását tervezzük a mintának, számításba kell vennünk, hogy 100 fő alatt 
nincs különösebb értelme a százalékolásnak; 30 főnél már az átlag, a szórás szá-
mítása kérdőjelezhető meg; vagy a Khí-négyzet próba nem igazán megbízható, 
ha az 5-nél kisebb elemszámú cellák aránya meghaladja a 20 százalékot. 

5 L. pl. Fischer (2001): 118–119
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Amennyiben valamely csoport, alcsoport számossága viszonylag kicsi, ugyan-
akkor különös jelentőséggel bír kutatásuk szempontjából (például egyes újon-
nan induló vagy „kifutó” szakok), akkor alkalmazhatjuk azt a sajátos eljárást, 
amelyet „boosted mintának” nevezünk. Úgy járunk el, hogy egy reprezentatív 
mintavételből kiindulva a kijelölt csoportokba tartozókra külön is elvégezzük – 
pótlólagosan – a mintavételt: a „központi mintába” kerülteket kiemeljük, és a 
fennmaradókból szabályszerű véletlen mintát veszünk. A két mintát (a „közpon-
tit” és az „egyedit”) összekapcsolva már egy olyan mintanagyságot kaphatunk, 
amely megfelel elemzési céljainknak. Ha a teljes sokaságot elemezzük, akkor 
figyelmen kívül hagyjuk az „egyedi” minta elemeit. Itt tehát „kettős súlyozást” 
kell alkalmaznunk: az „egyedi” mintánk a csoport összetételére, míg a „közpon-
ti” mintánk a teljes populáció arányaira vonatkozóan lesz reprezentatív (a két 
súlyváltozóban az éppen kimaradó elemek „nulla súlyt” kapnak).

2.2.5 A válaszadási hajlandóság befolyásolása

Mindenképpen a véletlen mintára kell tehát törekednünk – amelynek egyik el-
engedhetetlen feltétele (különösen az online, illetve a postai kérdőív alkalma-
zásakor) a válaszadói hajlandóság növelése. Ennek lehetőségeit egy külön kuta-
tás-sorozat derítheti fel, mi itt csupán néhány eddigi tapasztalatunkra, ezirányú 
szerényebb kutatási eredményeinkre támaszkodhatunk6.

Az empirikus vizsgálataink kapcsán az az összbenyomás alakult ki bennünk, 
hogy a személyes megkeresések során a felsőoktatási intézmények volt hallgatói 
meglehetősen nagy készséget mutatnak a kapcsolatfelvételre alma materükkel. 
Kategorikusan senki nem utasította vissza egy – a volt intézményétől kapott – 
kérdőív kitöltését. Ezt a megállapításunkat messzemenően alátámasztja a BME 
egyik kísérlete, amely során a telefonos megkeresésre a volt hallgatóik kevesebb, 
mint öt százaléka utasította vissza a kérdőív „fogadását”. Ugyanakkor – az „elő-
zetes ígéretek” ellenére – mindössze minden ötödik töltötte ki és juttatta vissza 
a műegyetem munkatársainak a kérdőívet, így közel kétharmaduk „elveszett” 
a kutatók számára. Éppen annak jártunk utána a volt hallgatói interjúk során, 
hogy vajon mi történik „közben”: miért „gondolják meg magukat” ilyen sokan.

A legfontosabb alapkérdés, hogy az intézményhez fűződő érzelmi viszonyulás, 
jobb esetben egyfajta kötődés vajon milyen tényezők révén alakulhat ki, illetve 
befolyásolja-e a kérdőívek visszaküldését. A következő dilemma, vajon a „ku-
tatástechnikai eszközök” mennyiben pótolják, egészítik ki a hiányzó válaszadói 
készséget? A szakértői interjúk során ellentmondásos kép alakult ki ebben a kér-
désben. Három – merőben eltérő – stratégiát figyelhettünk meg: a KJF „mindent 
egy lapra tett” azzal, hogy szinte kizárólagos jelentőséget tulajdonít a kötődésnek 

6 L. erről bővebben: Kabai (2009) A vizsgálatunkba három kutatóhely (BME, ELTE, KJF) vezetőit, 

illetve az intézmények volt hallgatói közül tízet vontunk be (előzőekkel mélyinterjúk, az utóbbiakkal 

telefonos interjúk készültek). A kutatás során elsősorban az online kérdőíves technika keretein belül 

vizsgáltuk ezt a problémát.

A  személyes  
megkeresések során a  
felsőoktatási intézmények 
volt hallgatói nagy  
készséget mutatnak a  
kapcsolatfelvételre alma  
materükkel.



50 DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS – KÉZIKÖNYV 

(„minél előbb és minél mélyebb, érzelmileg kialakított személyes kapcsolat 
minden hallgatóval” – és „csak ez számít”); a BME éppen az ellenkező „végle-
tet” képviseli azzal hogy „semmit nem bíz” a kapcsolatokra, olyan módszertani 
fogá sokkal él, amelyek szakmai-technikai eszközök révén biztosítják a nagyobb 
elérést és válaszadási arányt (pontosított címlisták, telefonos előszervezések, 
emlékeztető felkérő levelek, „célirányos” kérdőívek stb.). Bár az ELTE tapasztala-
tai szerények, de ők képviselik a „közbülső”, vagy „kombinált” megoldást azzal, 
hogy mindkét elemet igyekeznek beépíteni a pályakövető rendszerükbe.

A kutatásaink egyértelműen ez utóbbi modell hatékonyságát igazolják. A volt 
hallgatók válaszaiból kiderült, hogy „eredendően” megvan a hajlandóság a kér-
dőívek visszajuttatására, de egyértelmű „érzelmi ösztönző tényezőkre” (az alma 
materükhöz fűződő viszony pozitív megerősítésére vagy „újraépítésére”, a törő-
désre; az érdekeltség felkeltésére, arra, hogy „érdemes legyen” a kapcsolatot 
fenntartani stb.) és jól megválasztott „szakmai-technikai” lépésekre (különösen 
egy „megfelelően” eljuttatott és „megfelelően” kialakított kérdőívre) egyaránt 
szükség van a pályakövető vizsgálatok sikere érdekében.

Ezek kombinált alkalmazásának hatékonyságát ugyanakkor nagymértékben be-
folyásolja a „kérdezetti habitus”, amelyet a „humán és reál beállítottságú” ket-
tős megközelítéssel ragadhatunk meg leginkább. Mind az érzelmi, mind pedig 
a szakmai-technikai ösztönzők ennek figyelembevételével alakíthatóak ki – nem 
egyszerűen intézmények, hanem azon belül is „szakmacsoportok” szerinti diffe-
renciált modellek alkalmazásával. Különösen igaz ez a nagyobb oktatási intéz-
mények esetében, ahol általában mindkét válaszadói típus megtalálható. Nem 
szabad azonban a kisebb intézmények kutatói számára sem „egyetlen üdvözítő” 
modellben gondolkodni, hanem mindkét ösztönző tényező-csoport differenciált 
alkalmazását kell megfontolniuk.

A szakmai-technikai tényezők tekintetében az egyik legnagyobb akadály, amit 
le kell küzdeni a kutatóknak: a volt hallgatói elérése. Itt a címlisták aktualitása, 
különösen a telefonos vagy e-mailes címlista jelentősége emelkedik ki, hiszen 
döntő többségük interneten várja a „megszólítást” és a kérdőívet is. A telefonos 
„előszervezésnek” kettős pozitív hatását nem szabad lebecsülni, hiszen a „sze-
mélyes megszólítás” az érzelmi ösztönző tényezők egyik legfontosabb formája, 
másrészt így tisztázható a kérdőívek eljuttatásának „optimális módja”, azaz mely 
címen jut el egyáltalán a címzetthez – és milyen formában. Ez utóbbi kérdés 
kapcsán a kutatás-sorozatunk is megerősítette: egyértelmű az online technika 
dominanciája, de „nem járt még el az idő” teljesen a postai úton kitöltött kérdő-
ívek fölött, hiszen nem lebecsülendő azok aránya, akik csak ebben a formában 
hajlandóak az együttműködésre. Érdemes tehát előzetesen felderíteni: a kérdőív 
milyen formáját választja a „potenciális válaszadó”, ennek ismeretében lehet 
megfelelő döntést hozni a postai kiküldésről (számolva azzal, hogy ennek el-
maradása önmagában is akár 10–15 százalékos válaszadói veszteséget okozhat). 
A többfajta elérés (online a honlapon, e-mailben elküldött kérdőív vagy link, 
a postai vagy a személyes visszajuttatás lehetősége) tehát mindenképpen javít 
a válaszadói hajlandóságon. A felkérő levél, a válaszmegtagadók „követése” és 

A szakmai-technikai 
tényezők tekintetében az 
egyik legnagyobb akadály 

a volt hallgatók elérése.
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„emlékeztető levél” kiküldése szintén fontos és bevált, a válaszadói hajlandósá-
got jelentősen (akár 15–20 százalékkal) növelő technikák a tapasztalatok szerint.

Mint a kutatásunkból kiderült, maga a kérdőív is nagy jelentőséggel bír a vá-
laszadói hajlandóság szempontjából. Becsléseink szerint a „nem megfelelő” 
kérdőív akár 20–25 százalékos veszteséget is eredményezhet (a kutatási ered-
ményeink fényében nem érthetünk tehát egyet azzal a megállapítással, hogy 
„ha már egyszer kinyitotta, ki is tölti a címzett”). Több tényezőt is figyelembe 
kell venni az „optimális vizsgálati eszköz” kialakításához. A kérdőív kiküldési 
formáját már érintettük, a hossza kapcsán általános tanulságként megfogal-
mazható, hogy a „reál beállítottságúak” legfeljebb 10–15 percet hajlandóak 
rászánni, míg a „humán beállítottságúaknál” felmehet 20–25 percre is – de 
mindkét csoport esetében többen is kiemelték az igényes megjelenést („adják 
meg a módját …”), illetve a magánszférát sértő, irritáló vagy „buta” kérdések 
elkerülésének fontosságát. Ezeket a szempontokat sok megkérdezett ugyan fi-
gyelmen kívül hagyhatja, de érdemes azokra gondolni, akiknél számít, így a 
kellő gondossággal kialakított vizsgálati eszközök révén őket sem „veszítjük 
el”. További eszközök bevetése is megfontolható, így az ajándékok, a sorsolási 
játékok alkalmazása, vagy a többoldalú hírverés, a kutatás megfelelő PR-ja.

A megjegyzések, észrevételek kapcsán a megkérdezettek általában racionálisan 
végiggondolták, hogy a legfontosabb éppen nem az „észérvek felsorakoztatása” 
a volt hallgatók megnyerésére, eredményre sokkal inkább számíthat az érzelmi 
közelítés. Többségük büszke arra, hogy adott intézmény hallgatóiként szereztek 
diplomát, személyes hangvételű megszólításra, érdeklődésre vágynak, érzelmi-
leg elkötelezettek alma materükkel és valamilyen módon ennek respektálását 
várják el volt intézményüktől. 

Nem elfogadhatóak tehát azok a szakértői vélemények, amelyek az „általános közömbösségről” szólnak. 
A „válaszadó habitusa” függvényében különböző módon és mértékben ugyan, de mindegyikük elvárja 
a volt intézménye részéről, hogy „megszólítsa”. A vizsgálat hangneme, az alumni mozgalom aktivitása, 
általában minél korábbi („már az intézménybe való belépésük első percétől”), folyamatos „szakszerű és 
élményszerű” (karriercentrum) szolgáltatások nyújtásával, minden „mozgósítható eszköz” révén a kötő-
dése megerősítését eredményezheti. A pályakövető rendszerről még nagyon kevesen tudnak, értelméről, 
lehetséges hozadékairól még ennél is kevesebben vannak meggyőződve – holott a kutatási részvételük 
ezen meggyőző érvek nélkül nem sikerülhet. Mindezek hatása a válaszadói hajlandóság alakulására ne-
hezen megbecsülhető, de a vizsgálatokból az is kiderült, hogy hiányuk jelentős veszteségeket okoz.

2.2.6 A hallgatói motivációs, illetve pályakövetéses kutatások lebonyolítása (egy 
konkrét modell)

A kötet szűkre szabott keretei nem teszik lehetővé, hogy részletesebben áttekint-
sük azokat a fontosabb személyi és szervezeti feltételeket, amelyek a hallgatói és 
pályakövetéses vizsgálatok nélkülözhetetlen kereteit alkotják. Nem térhetünk ki 



52 DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS – KÉZIKÖNYV 

arra sem, hogyan határozzuk meg a kutatási terv fontosabb pontjait, majd – ezek 
mentén – részletesebben ismertessük az adatfelvételek gyakorlati végrehajtásá-
nak fontosabb szakaszait. Érdemes lenne külön kitérni a kutatási célok kapcsán 
a lehetséges „haszonélvezők”, hasznosítási lehetőségek körére, az alkalmazott 
kérdőíves vizsgálati technikák (online, postai önkitöltős; személyes és telefonos 
módszerek) előnyeire és hátrányaira, a kombinált alkalmazásuk nyújtotta újsze-
rű és gazdag lehetőségekre. Utaltunk korábban a kérdőívek lehetséges tartalmi 
elemeire, a vizsgálatok alappopulációira és a megfelelő kutatási feladatokra, 
módszerekre – ezek részletesebb kifejtése is hasznos lehet.7 

A továbbiakban egy összetett, kombinált modell keretein belül – táblázatos for-
mában (lásd mellékletben) – mutatjuk be az egyes tevékenységeket, azok idő- és 
költségtényezőit, illetve az együttműködők lehetséges körét. Egy olyan elképzelt 
kutatás-sorozat lépéseit mutatjuk be, amely magába foglalja a fentebb vázolt min-
den (online, illetve postai vagy e-mailen elküldött önkitöltős kérdőívvel végrehaj-
tott teljes körű, illetve mintavételen alapuló személyes/telefonos hallgatói moti-
vációs illetve végzett hallgatói pályakövetéses) vizsgálatot. Természetesen ritkán 
(vagy talán sohasem) készítünk ilyen összetett adatfelvételeket, a modellünk azt 
a célt szolgálja, hogy minden lényeges és lehetséges mozzanatot bemutassunk, 
azok esetleges kombinációival, párhuzamos végrehajtásuk lehetőségeivel együtt. 
A modellből nyomon követhető, kiolvasható egy-egy adatfelvétel-típus külön vég-
rehajtásának menete, egyszerűbb alkalmazások lehetősége is. 

A táblázat nem csak az egyes kutatási lépéseket, hanem az azokhoz kapcsoló-
dó idő-intervallumokat, a lehetséges közreműködő személyek körét és bizonyos 
költségtényezőket is tartalmazza (utalás szintjén). Az online és postai önkitöltős 
kérdőív együttesen és külön-külön is alkalmazható (a táblázatokban nem teszünk 
külön említést az e-mailen kitölthető kérdőívről – alkalmazása lényegében meg-
egyezik a postaival, bizonyos költségtényezőket leszámítva). A „hallgatók” alatt 
értelemszerűen a „végzett hallgatók” is értendők.

7 L. a www.diplomantul.hu oldalon.

MELLÉKLET

A hallgatói motivációs és pályakövető vizsgálatok lebonyolításának egy lehetséges terve

IDŐPONTOK* TEVÉKENYSÉGEK MEGJEGYZÉS

 1. Előkészítés  

Év. 01. 05–15. 1.1 A kérdőív tartalmi koncepciójának kidolgozása, szakértői, 
vezetői egyeztetése

Résztvevők:** szakértők, intézményvezetés

Év.  01. 15. 1.2 A „Kutatóközpont” stábjának kibővített szakmai megbeszélése 
(„Projekt-indító workshop”)

Résztvevők: szakértői stáb (Karrier Centrum vezetője, 
alumni szolgáltatások vezetője, Neptun/ETR szakértő, 
számítástechnikai szakember, PR-szakember, karok és sza-
kok szakmai képviselői, intézményi oktatási vezető; külső 
szakértők: központi DPR kapcsolattartók, képzésterületen-
ként más kapcsolódó intézmények szakértői)
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IDŐPONTOK* TEVÉKENYSÉGEK MEGJEGYZÉS

Év. 01. 16–20. 1.3 Az egyes kutatások alappopulációja, a mintavétel kereteinek 
meghatározása

 

Év. 01. 16–18. (a) a teljes populáció többdimenziós leírása a számítógépes 
nyilvántartás alapján

Költségtényező: számítógépes táblák készítésének díja

Év. 01. 18–20. (b) a személyes minta meghatározása a teljes populáció adatai 
alapján (átfedések kizárásával – kvóta alapján, véletlen kivá-
lasztás)

Költségtényező:  számítógépes táblák készítésének díja

 1.4 A kérdőívek elkészítése  

 (a) az online/postai kérdőív kialakításának lépései  

Év. 01. 16–18. (1) előzetes változat tesztelése személyes kérdezéssel Résztvevők: szakértők

Év. 01. 19–22. (2) a kérdőív számítógépes programjának kialakítása Költségtényező:  online kérdőív programozásának díja

Év. 01. 23–24. (3) a kérdőív számítógépes és telefonos tesztelése Résztvevők: szakértők

Év. 01. 25–31. (4) a kérdőív véglegesítése/nyomtatása, feldolgozásának elő-
készítése (SPSS output tesztelése, címkézés)

Költségtényező: online kérdőív programozásának díja, 
SPSS programozás díja/nyomtatási költségek

 (b) a személyes („F-to-F”) kérdőív kialakításának lépései    

Év. 01. 19–22. (1) előzetes változat tesztelése személyes kérdezéssel Résztvevők: szakértők

Év. 01. 22–31. (2) véglegesítés, nyomtatás Résztvevők: kutatásvezető, asszisztens, szakértői stáb 
online kapcsolatban (Karrier Centrum vezetője, alumni 
szolgáltatások vezetője, Neptun/ETR szakértő, számí-
tástechnikai szakember, PR-szakember, karok és szakok 
szakmai képviselői, intézményi oktatási vezető; külső 
szakértők: központi DPR kapcsolattartók, képzésterületen-
ként más kapcsolódó intézmények szakértői)
Költségtényező: nyomtatási költségek

Év. 01. 25–31. (3) a kérdőív rögzítő fájljának elkészítése, számítógépes fel-
dolgozásának előkészítése (SPSS output tesztelése, címké-
zés)

Költségtényező: SPSS programozás díja

Év. 01. 26–02.05. (c) a két kérdőív eredményeinek összevetése, a számítógépes 
elemzések tervezése, tesztelése (SPSS adatfájlok egyes részei-
nek összekapcsolása)

Költségtényező: SPSS programozás díja

Év. 01. 16–31. 1.5 A kérdezői, segítői stáb rekrutációja a hallgatók köréből, 
előzetes felkészítésük

Költségtényező: oktatói költségek

   

 2. Az adatfelvételek lebonyolítása  

   

 2.1 Az adatfelvételek hírverése a hallgatók körében  

Év. 01. 16–24. (a) az online/postai és a F-to-F kérdezések „hírverésének” megter-
vezése (felkérő levelek, plakátok, hirdetések megszerkesztése)

Résztvevők: PR-szakértők

Év. 01. 25–02.05. (b) az adatfelvételek előzetes reklámjának megjelenése plaká-
tokon (nyomtatás, kihelyezés), az intézményi honlap(ok)on 
(szerkesztés, kihelyezés)

Költségtényező: plakátok nyomtatása

 2.2 Az online/postai adatfelvétel lebonyolítása

Év. 02. 01–08. (a) a számítógépes adatbázisból a hallgatók e-mail címeire kö-
zös felkérő levél elküldése e-mailen (link megadásával)/pos-
tázás (kérdőív és link megadása is: kettős visszajuttatási le-
hetőség – 1. hullám

Költségtényező: postai költségek

Év. 02. 01–08. (b) a visszaérkező adatrekordok/postai kérdőívek nyomon köve-
tése (a teljes populáció adatmátrixának összevetése a vissza-
érkező alapadatok mátrixával)
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Év. 02. 01–08. (b.1) a visszaérkező postai kérdőívek rögzítése az online kérdő-
ív segítségével

Költségtényező: adatrögzítések

Év. 02. 09–16. (c) a számítógépes adatbázisból a nem válaszoló hallgatók 
e-mail címeire (postacímére) közös módosított felkérő levél 
újbóli elküldése (link megadásával) – 2. hullám

Költségtényező: postai költségek

Év. 02. 17–22. (d) döntés az online/postai adatfelvétel lezárásáról, a telefonos 
„rásegítő” telefonos kérdezések címlistájának kialakítása (a 
szükséges cellákba tartozók mobil számának listája)

Költségtényező: „címszervezés"

Év. 02. 22–24. (e) a telefonos kérdezés helyszínének előkészítése (telefonok és 
számítógépek)

 

Év. 02. 01–24. (f) a kérdezők kiképzése, próbakérdezések, ellenőrzések, meg-
bízólevelek, titoktartási nyilatkozatok aláírása

Költségtényező: speciális oktatás (tréning)

Év. 02. 24–03. 02. (g) telefonos kérdezések lebonyolítása, ellenőrzése (telefonon, 
min. 20%)

Költségtényező: kérdezői díjak, telefonköltségek

Év. 02. 10–03. 08. (h) az adatok számítógépes ellenőrzése, tisztítása, nyitott kérdé-
sek kódolása, az adatfájl kialakítása (SPSS)

 

Év. 03. 09–16. (i) az adatok súlyozása az eltérések alapján (a populáció és a 
minta adatmátrixainak összehasonlítása)

 

Év. 03. 17–20. (j) a végleges adatfájl szakmai tesztelése  

 2.3 A F-to-F adatfelvétel lebonyolítása  

Év. 02. 15–03. 25. (a) a személyes adatfelvétel kérdezőbiztosainak kiképzése, pró-
bakérdezések, ellenőrzések, megbízólevelek, titoktartási nyi-
latkozatok aláírása

Költségtényező: speciális oktatás (tréning)

Év. 02. 20–03. 02. (b) a mintába került hallgatók telefonos „előszervezése”: a sze-
mélyes interjú helyének és idejének meghatározása (közpon-
ti és egyéni szervezés)

Költségtényező: szervezői díjak

Év. 02. 22–03. 17. (c) a kérdezések lebonyolítása, ellenőrzése (telefonon, min. 
20%)

Költségtényező: kérdezői díjak, telefonköltségek

Év. 03. 02–25. (d) kódutasítás készítése, a rögzítők kiképzése, ellenőrző, majd 
végleges rögzítések (SPSS)

Költségtényező: speciális oktatás, rögzítői díjak

Év. 03. 20–30. (e) az adatok számítógépes ellenőrzése, tisztítása, az adatfájl 
kialakítása (SPSS)

 

Év. 03. 30–04. 05. (f) az adatok súlyozása az eltérések alapján (a populáció és a 
minta adatmátrixainak összehasonlítása)

 

Év. 04. 06–10. (g) a végleges adatfájl szakmai tesztelése Költségtényező: szakértői díjak

Év. 04. 08–15. (h) az online és a F-to-F kérdőívek adatfájljai összeilleszthető ré-
szeiből közös adatfájl szerkesztése, újra súlyozása

 

Év. 04. 16–20. (i) az adatfájlok előkészítése a központi DPR elvárásainak meg-
felelően, eljuttatása a központba

Költségtényező: szakértői díjak

   

 3. Elemzések tervezése, készítése, prezentációja  

   

Év. 04. 16–20. (a) alapmegoszlások tábláinak („topline summary”) elkészítése Költségtényező: szakértői díjak

Év. 04. 18–25. (b) összevont változók készítése, táblatervek meghatározása, egy-
szerűbb statisztikai elemzések, (kereszttáblák, Khí-négyzet pró-
bák, korreláció, variancia-analízis, F-próbák)

Költségtényező: szakértői díjak

Év. 04. 18–30. (c) rövidített összefoglaló készítése a szakértők bevonásával Költségtényező: szakértői díjak
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Év .05. 02–10. (d) előzetes anyagok küldése, prezentációja a vezetés számára, 
konzultációk a Karrier Centrumok, alumni szolgáltatások, PR-
szakemberek bevonásával

 

Év. 05. 12. (e) a további feldolgozások, publikációk meghatározása Résztvevők: szakértői stáb (Karrier Centrum vezetője, 
alumni szolgáltatások vezetője, Neptun/ETR szakértő, 
számítástechnikai szakember, PR-szakember

Év. 05. 13–20. (e) többdimenziós statisztikai elemzések (klaszter-, faktoranalízis, 
diszkriminancia-elemzés, logisztikus regresszió stb.) készítése

Költségtényező: szakértői díjak

Év. 05. 13–31. (f) részletes („teljes”) tanulmány készítése szakértők bevonásával Költségtényező: szakértői díjak

Év. 06. 01–05. (g) összefoglaló, illetve a teljes tanulmány eljuttatása az intézmény 
szervezeti egységeihez

 

Év. 06. 06–15. (h) szakmai visszacsatolás: tanulmányi, tantervi kérdésekre vonat-
kozó feladattervek készítése, konzultációk a szakok, oktatási 
szakemberek bevonásával („intézményi szakmai workshop”)

Résztvevők: képzési területek szakemberei („intézményi 
szakmai workshop”)

Év. 06. 05–20. (i) a tanulmány publikációja (nyomtatott és internetes formában 
az intézményi weblap(ok)on), tájékoztató anyagok, prospektu-
sok, sajtó számára rövidített összefoglalók készítése

Költségtényező: nyomtatás, szakértői díjak

Év. 06. 10–25. (j) tudományos igényű elemzések, publikációk készítése, prezentá-
ciók, megbeszélések („tudományos workshop”)

Költségtényező: szakértői díjak

Év. 06. 15–25. (k) szakmai konzultációk más intézmények, a DPR központ szakem-
bereinek bevonásával („külső szakmai workshop”)

 

Év. 06. 30. 4. A projekt lezárása, a további felhasználások, kutatások, együtt-
működések terve („Projektzáró workshop”)

Résztvevők: szakértői stáb (Karrier Centrum vezetője, 
alumni szolgáltatások vezetője, Neptun/ETR szakértő, 
számítástechnikai szakember, PR-szakember, karok és sza-
kok szakmai képviselői, intézményi oktatási vezető; külső 
szakértők: központi DPR kapcsolattartók, képzésterületen-
ként más kapcsolódó intézmények szakértői)

* Az „időpontok” valamely év hónapjait és napjait jelölik.
** A „résztvevők” közé mindig odaértendő a kutatásvezető és kutatási asszisztense.

2.3 Munkaerő-piaci vizsgálatok

2.3.1 A munkaerő-piaci kutatások alapvető sajátosságai

Az Európai Unió országaiban a felsőoktatási rendszerek hatékony működé-
sében egyre nagyobb a szerepe az olyan kutatásoknak, amelyek a keresleti 
(vállalati és közintézményi) oldalt megkérdezve nyújtanak információt a dip-
lomások és diplomás pályakezdők iránti keresletről, a tudásukkal kapcsolatos 
elégedettségről, a felsőoktatási intézmények elismertségéről vagy az oktatás 
színvonaláról. Ezen ismeretek rendkívül fontosak lehetnek a felsőoktatási in-
tézmények számára, hiszen a munkaerő-piaci visszajelzések alapját képezhe-
tik oktatási struktúrájuk állandó fejlesztését annak érdekében, hogy végzőseik 
versenyképességét növelni tudják. 

A munkaerőpiac keresleti oldalára vonatkozó kutatások elsődleges célja, és a 
Diplomás Pályakövető Rendszeren belül létrehozott hozzáadott értéke nem 
csupán a kereslet és kínálat számszerű arányainak felmérése, hanem a helyi, 

A  munkaerőpiac keresleti 
oldalára vonatkozó 
kutatások elsődleges célja 
a  helyi, regionális vagy  
országos munkaerőpiac 
jellegzetességeinek 
megismerése.
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regionális vagy országos munkaerőpiac jelenségeinek, jellegzetességeinek meg-
ismerése, a trendeknek és azok mozgatóinak megértése, illetve a potenciális 
foglalkoztatók érdekeinek, igényeinek és várakozásainak feltérképezése. Ezen 
információk nem szerezhetőek be a végzettek körében folytatott kutatások fo-
lyamán. Különösen fontosak az ilyen jellegű kutatások azon felsőoktatási intéz-
mények esetében, amelyek regionális tudásközpont szerepet is betöltenek, hisz 
ezek a felmérések több szinten is hasznosulhatnak: azontúl, hogy közvetlen 
információk nyerhetők a munkaadói oldal elvárásairól, tapasztalatairól, előse-
gítik a vállalati kapcsolatok elmélyítését, további együttműködési lehetőségeket 
(állásbörze, szakmai gyakorlat) tárhatnak fel.

A következőkben ajánlást fogalmazunk meg a munkaerőpiac keresleti oldalát fel-
mérő kutatások lebonyolítására, kiemelve azok jellegzetességeit és dilemmáit.8

A munkaerő-piaci kutatások esetében nem egyének vagy háztartások, hanem vál-
lalatok vagy közintézmények a megkérdezettek, ezekről a gazdasági szervezetekről 
gyűjtünk információt. Egy ilyen kutatás lebonyolítása a lakosságra, a háztartásokra 
vonatkozó kutatásokhoz képest eltérő kutatási koncepciót, megközelítést igényel – 
a kérdésfeltevéstől, a minta kiválasztásától egészen az elemzésig. 

1. Különös gonddal kell kiválasztani a válaszadó szervezetek mintáját, hogy különböző típusú cégek 
és intézmények is szerepeljenek benne. 

2. A kérdőív összeállításánál a lakossági felvételeknél jóval nagyobb gondot kell fordítani az érvé-
nyesség problémájának megnyugtató megoldására. 

3. Tisztában kell lenni azzal, hogy a kérdezési idő sokkal korlátozottabb lehet, mint a lakossági fel-
vételeknél. 

4. Az eltérő kérdezési módszerek alkalmazása jóval erőteljesebben tudja befolyásolni az eredmé-
nyeket. 

5. Az elemzés során nem árt tisztában lenni alapvető közgazdasági összefüggésekkel, amelyek meg-
nyilvánulhatnak a vállalatok magatartásában, és így a kérdésekre adott válaszaikban is.

A munkaerőpiac keresleti oldalát felmérő kutatásoknak alapvetően az alábbi 
témá kat érdemes körüljárniuk:
•	 A megkérdezett cég (intézmény) fontosabb jellemzői (gazdasági ág, tevé-

kenység, létszám);
•	 A megkérdezett cég üzleti helyzete és rövid távú várakozásai (EU standard 

rövid távú konjunktúra kérdések)9;
•	 A várható kereslet (hány főt venne fel?) rövid távon (4–6 hónap), diploma-

típusonként vagy beosztásonként;

8 Az MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet idevágó kutatási tapasztalatai alapján.
9 A GVI konjunktúra felmérése is tartalmazza a szóban forgó kérdéseket. Megtekinthetőek a www.gvi.hu 

oldalon.
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•	 A várható kereslet középtávon (1–2 év), diplomatípusonként vagy beosz-
tásonként;

•	 Ajánlott bérek a felvétel időpontjában diplomatípusonként vagy beosztá-
sonként;

•	 Ajánlott bérek a felvételt követő második évben diplomatípusonként vagy 
beosztásonként;

•	 A munkáltatók várakozásai és elvárásai a pályakezdő diplomásokkal szemben;
•	 A munkáltatók véleménye a pályakezdő diplomások tudásáról, képzettsé-

géről és képességeiről;
•	 Vállalati és intézményi átképzések szerepe és fontossága a munkába álláskor;

2.3.2 Vállalati és közintézményi kutatások

A vállalatok és közintézmények céljaikban, szervezeti felépítésükben, „moz-
gási” lehetőségeikben jelentősen eltérnek egymástól. Mindenképpen indokolt 
a két csoport megkülönböztetése, hiszen – többek között – más jellegű kér-
dések tehe tőek fel, más személyeket kell megkérdezni, és máshogyan zajlik a 
minta összeállítása is. 

A verseny- és a közszféra szereplői mellett érdemes szót ejtenünk egy harmadik 
típusról is, ami tisztán egyik kategóriába sem sorolható. Ide tartoznak azok a civil 
szervezetek, háttérintézmények, alapítványok, amik ugyan nonprofit tevékeny-
séget folytatnak, mégsem köti őket a közszférára jellemzői fenntartói függőség. 
A közszféra szereplőivel szemben elsősorban nem funkciókat látnak el, hanem a 
versenyszférához hasonlóan szolgáltatásokat kínálnak. Finanszírozásuk döntően 
projekt alapú, jellemzően pályázatokon keresztül valósul meg. 

A vállalatokra és a közintézményekre vonatkozó kutatások két legfontosabb kü-
lönbsége az, hogy míg a vállalatok profitorientáltak, működésük célja a profit-
termelés és létszámgazdálkodásukat, várható munkaerő-keresletüket is ennek 
rendelik alá, addig a közintézmények nem profitorientáltak: vagy nonprofit for-
mában működnek, vagy költségvetési és egyéb alapok támogatásából finanszíroz-
zák működésüket. Fontos különbség az is, hogy míg a vállalatok létszámgazdál-
kodása a vállalat autonóm döntéseinek következménye, addig a közintézmények 
esetében nagyon erős a fenntartói (a legtöbb esetben kormányzati, önkormány-
zati) döntésektől való függőség, és így a közintézmények vezetőinek a szabadsága 
jóval kisebb a létszámfelvételt és elbocsátást illető kérdésekben.

Ezek az alapvető különbségek vonják maguk után azt, hogy míg a vállalatok bi-
zonyos szempontból (haszonmaximalizáló magatartás) egységesnek mondhatók, 
addig a közintézmények mind funkciójukban, mind szervezeti felépítésükben 
sokkal heterogénebbek, munkaerő-keresletük meghatározásában is sokféléb-
bek. Ebből a helyzetből következően esetükben mind a kérdőív elkészítése, mint 
a megkérdezendők kiválasztása, mind pedig a súlyozási problémák megoldása 
sokkal összetettebb feladat mint a vállalkozások esetében.

A vállalatokra és  
a közintézményekre 
vonatkozó kutatások 
különbségének legfőbb 
okai gazdálkodásuk 
jellegzetességeiből és  
fenntartójukhoz való 
viszonyukból fakad.
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Végezetül néhány szó a harmadik, köztes típusról. A harmadik csoporthoz tartozó 
intézmények jellemzője, hogy bizonyos végzettséggel rendelkezők felé jelentős 
munkaerő- keresletet támaszthatnak – a minta összeállításakor így mindenkép-
pen érdemes megfontolni, hogy releváns-e a kutatásba való beemelésük. Ha igen, 
akkor alapvetően két út állhat előttünk. Megkülönböztethetjük őket a verseny- és 
közszférától, és mintánkban külön csoportként kezeljük őket. Ebben az esetben 
értelemszerűen érdemes külön, ezen csoport sajátosságait figyelembe vevő kér-
dőívet is készíteni. A megoldás azért lehet problematikus, mert ezen csoportról 
alapsokasági adatok, eloszlások nem igazán állnak a rendelkezésünkre, így a min-
ta a sok feltételezés miatt megbízhatatlanná válhat.  A másik megoldás szerint 
egyenként mérlegeljük a szóban forgó szervezetek hovatartozását aszerint, hogy 
inkább a verseny- vagy inkább a közszférához állnak közelebb, majd besoroljuk 
őket valamelyik csoportba. A mérlegelésben segítséget jelenthetnek finanszíro-
zásuk sajátosságai – például, hogy hány forrásból áll össze a költségvetésük vagy 
költségvetésükben mekkora részarányt képvisel a közpénz. 

2.3.3 A minta összeállításáról 

A kérdőíves kutatások döntő többségében alapvető igény a reprezentativitás 
– ez alól a munkaügyi kutatások sem képeznek kivételt. Az eredmények érvé-
nyessége, megbízhatósága, valamint általánosíthatósága függ a minta helyes 
kiválasztá sától, így a kutatás ezen állomásánál nagyon körültekintően kell eljár-
nunk. Ha adott egy sokaság, nem mindegy, hogy milyen módszerrel vesszük a 
felmérésbe bevont egyedek (személyek, vállalatok) mintáját, továbbá az sem, 
hogy az alkalmazott mintavételi eljárás során a kapott minta bizonyos, általunk 
fontosnak tartott jellemző esetében torzul-e a sokasági jellemzőkhöz képest. 

Tudvalevő, hogy a lakossági felvételek eredményeit olyan szocio-demográfiai 
jellemzők mentén alakítják ki vagy súlyozzák, mint például a nem, az iskolai 
végzettség, az életkor vagy a település típusa. Vállalati kutatások esetében a lét-
szám-kategória, gazdasági ág és területi elhelyezkedés a leggyakrabban használt 
kiválasztási szempontok. Amennyiben lehetőségünk van rá, a minta kialakítása-
kor mintaképző változók együttes eloszlásai szerint alakítsuk ki a mintánkat.

Vállalkozások esetében nem lehet jó gyakorlatnak tekinteni, ha úgy vesszük a mintát, hogy az a vállal-
kozások sokaságban jellemző nagyság szerinti megoszlását tükrözze, ugyanis ebben az esetben a min-
tánk jelentős hányadát a mikro- és kisvállalkozások tennék ki. Javasolt, hogy a vállalkozások nagyság 
szerinti megoszlása helyett a különböző nagyságú cégek csoportjaiban foglalkoztatottak számának a 
versenyszektor összes foglalkoztatotton belüli aránya és az egyes gazdasági ágak GDP-hez való becsült 
hozzájárulása alapján számoljuk ki az egyes vállalatok mintába való bekerülésének valószínűségét. 
Egy ilyen forgatókönyv esetében a több szempontból is bizonytalan mikro-, és kisvállalkozások rész-
aránya e cégek foglalkoztatottságban betöltött szerepét fogja tükrözni.

A köztes szervezeti 
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A kérdezés szempontjából problematikus lehet, hogy a mikrovállalkozások 
aránya magas a foglalkoztatásban betöltött szerepükhöz vagy gazdasági sú-
lyukhoz képest. A mikrovállalkozások jelentős része önfoglalkoztatást takar, 
illetve családi vállalkozás, amelyek, bár profitorientált gazdasági formákban 
működnek (bt., kft.) de legfontosabb céljuk nem a profit termelése és a növe-
kedés, hanem a vállalkozásban dolgozók (gyakran a család) eltartása, foglal-
koztatása. Ennek megfelelően a mikrovállalkozások kevésbé rendelkeznek 
üzleti tervekkel, és alkalmazottaik is kevésbé végeznek elkülönült munkafel-
adatokat, mint a nagyobb cégeknél; üzleti és foglalkoztatási várakozásaik is 
kevésbé megbízhatóak, gyakorta alapszanak pillanatnyi hangulatokon. Bár a 
diplomás pályakezdők foglalkoztatásában fontos vállalatcsoportról van szó, 
ezen vállalati kör mégis nagymértékben csökkentheti kérdőíves vizsgálatunk 
érvényességét és megbízhatóságát. A minta tervezésekor ezért érdemes meg-
fontolni a mikrovállalkozások kihagyását a mintából, illetve javasolt a megkér-
dezendő mikrovállalkozások számát felülről korlátozni. 

A közintézményekre vonatkozó kérdőíves felvételeknél még nehezebb dolgunk 
van a reprezentativitás biztosításánál. Az intézmények heterogenitása és a soka-
ságokra vonatkozó információk hiánya miatt komolyabb kompromisszumokra 
kényszerülhetünk. Előre megadhatjuk, hogy bizonyos intézménytípusból milye-
neket és hányat kérdezünk meg – de a sokasági jellemzők tudásának hiányában 
a kapott adatokat inkább csak illusztratív számításként használhatjuk fel. 

2.3.4 Az adatfelvétel és az elemzés kérdései, módszerei

Munkaerő-piaci kutatások esetében elméletben az önkitöltős, telefonos vagy 
személyes lekérdezés egyaránt alkalmazható. A lakossági vizsgálatokhoz ha-
sonlóan a kutatónak az adatfelvétel módszerének megválasztásánál számos 
tényezőt kell mérlegelnie a lehetőségek és célok függvényében az optimális 
megoldás kiválasztásához. 

Melyek az egyes lekérdezés-típusok legfőbb hátrányai munkaerő-piaci kutatások 
esetében? Önkitöltős kérdőív esetén a legnagyobb veszély az, hogy nem a kom-
petens személy tölti ki a kérdőívet – például a vállalatvezető helyett a titkárnője. 
A telefonos kérdezés esetében a lekérdezési idő meglehetősen korlátozott lehet 
– legfeljebb 12-15 perc. Csak olyan kérdéseket tehetünk fel továbbá, amelyekre 
egyből megadhatóak a válaszok, amelyeknél nem kell „utánanézni”, hogy pon-
tos választ adjon a kérdezett – például véleménykérdések és egyszerű feleletvá-
lasztós ténykérdések. A személyes kérdezés drágább és időigényesebb, és ennek 
eredményes lebonyolításához gyakorlott kérdezőbiztosokkal kell rendelkezni. 

Mint minden kérdőíves vizsgálat esetében, így a munkaerő-piaci vizsgálatoknál 
is ajánlott a kérdőív éles szituációban való kipróbálása, ellenőrzése. A próbakér-
dezés során egyfelől ellenőrizhető kérdéseink érvényessége – azaz, hogy a meg-
kérdezett valóban azt érti-e a kérdésen mint a kutató, másfelől információhoz 
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juthatunk kérdőívünk lekérdezési idejéről, a kérdések érthetőségéről és használ-
hatóságáról is. 

Nem szükséges sok próbakérdőívet kitölteni. Általánosságban elmondható, hogy öt-nyolc próbakérde-
zés után elegendő információhoz jutunk kérdőívünk használhatóságáról. A próbakérdőívek száma ter-
mészetesen függ attól is, hogy mennyire heterogén a mintánk. Munkaerő-piaci vizsgálatok esetében 
érdemes kisebb és nagyobb, fővárosi és vidéki, illetve különböző szektorba tartozó céget is felkeresni 
a próbakérdezés során. 

A munkaerő-piaci kutatások esetében kulcskérdés, hogy a vállalatnál a kompetens 
személy kerüljön lekérdezésre. A kompetens személy kiválasztása a kérdőív tartal-
mától függ; tévhitnek tekinthető az a vélekedés, hogy minden esetben a vezetőt 
vagy a legfelsőbb vezetőt kell megkeresni. A vállalat vagy intézmény jövő beli üzleti 
és létszám-gazdálkodási terveivel kapcsolatos kérdéseinket természetesen a felső 
vezetői szinten lévőknek szabad csak feltenni, de számos esetben „megelégedhe-
tünk” az intézményi struktúrában alacsonyabb pozícióban lévők válaszaival is. 

Ha a frissen végzettek tudásával, kompetenciájával kapcsolatban szeretnénk 
vállalatok, intézmények véleményét megtudni, akkor érdemes a pályakezdők 
közvetlen feletteseit megkeresni. A toborzással kapcsolatos kérdések esetében 
a munkaügyi vagy hr-osztályhoz lehet fordulni, és javasolt nem feltétlenül an-
nak vezetőjét, hanem a konkrét toborzási, kiválasztási munkát végzőket meg-
kérdezni. Ez azért is fontos, mert a felső vezetői szinten lévők általában nagyon 
elfoglaltak, és nem minden esetben fogadják szívesen a kérdezőket. Ha a vállalat 
várható munkaerő-kereslete áll a kutatás középpontjában, akkor persze min-
denképpen a topmenedzserek egyikét érdemes megkérdezni.

A kompetens személy kiválasztását ne bízzuk a kérdezőbiztos döntésére – biztosak 
lehetünk abban, hogy ő a legkisebb ellenállás irányban fog kérdezni. Mindenekelőtt 
tehát meg kell határoznunk a kompetens személyek körét; a kérdőív elején tegyünk 
fel szűrőkérdéseket, amelyeken keresztül látható, hogyan választódnak ki a kompe-
tens személyek. Ha kiválasztottuk a kompetens válaszadók körét, akkor ügyeljünk 
arra, hogy a kérdezés során ez a döntésünk általános szabályként érvényesüljön.

Előfordulhat, hogy kérdőívünket tartalma szerint egy cégnél több helyre (több 
kérdezetthez) is delegálhatjuk. Ilyen esetekben szét lehet bontani a kérdőívet 
kettő vagy több részre is, ügyelve arra, hogy a részek az adatrögzítésnél már 
legyenek összekapcsolva. 

Személyes vagy telefonos munkaerő-piaci kutatások esetében a kérdezőbiztos-
ok kiválasztására és felkészítésére érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni, mint 
egy általános lakossági felvétel esetében. Fontos, hogy a kérdezők tisztában 
legyenek a kutatás céljával, a kérdőívben lévő alapfogalmak és kérdések értel-
mével. Személyes megkeresés esetén fel kell készíteni a kérdezőbiztost arra, 
hogy más lesz a kérdezési szituáció, mint egy lakossági kérdezés esetében. 
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Az interjúkat előre kell egyeztetni, pontosan kell érkezni, annak ellenére, hogy 
elképzelhető, végül várakozni kell, és tisztázni kell azt is, mi számít elfogadha-
tó öltözéknek a munkavégzés során.

Minden kutatási jelentéseknek van néhány kötelező eleme, amelyek nélkül egy kutatási beszámo-
ló csak „lóg a levegőben”. Fontos, hogy a kutatási jelentésben részletezzük a kutatás módszertanát és 
mutassuk be a mintát, ismertessük táblázatokkal a minta főbb jellemzőit. A módszertani ismertető ke-
retében ejtsünk szót az adatfelvétel idejéről, a megkérdezettek köréről, mutassuk be az adatfelvétel 
módszerét. A minta bemutatásánál elengedhetetlen a válaszadók számának, a súlyozási jellemzőknek 
és a minta alapvető eloszlásainak ismertetése. 

A kutatási jelentés függelékében ajánlott elhelyezni a kutatás kérdőívét, hogy az egyes eredmények 
értelmezésénél az olvasó megnézhesse az eredeti kérdéseket is. Amennyiben közpénzből végeztük a 
kutatást, akkor a kutatási jelentést vagy annak legalább egy összefoglalóját tegyük mindenki számára 
elérhetővé a világhálón is. 

2.3.5 A kvalitatív kutatások helye a munkaerő-piaci vizsgálatokban 

Munkaerő-piaci vizsgálatoknál ajánlott kvalitatív módszer a szakértői interjú. 
Ez egy általános mélyinterjúhoz képest annyiban más, hogy sokkal célirányo-
sabb, pontosan lehatárolt, szakmai kérdésekre keresünk válaszokat. Nemcsak 
véleményekre, hanem konkrét tartalmi elemekre, tapasztalatokra vagyunk 
kíván csiak. A célszemélyek általában olyan személyek, akik otthonosan mozog-
nak a témában, szakértői annak. 

Az interjúalanyok kiválasztásánál éppoly fontos a kompetens személy megtalálása, 
mint kérdőíves vizsgálat esetében. Nem kell elzárkóznunk az olyan esetektől sem, 
amikor egyszerre több interjúalany van jelen – ilyenkor jellemzően egy vezető és 
egy szakértő fog a rendelkezésünkre állni, és pontosan tudni fogják, hogy az egyes 
kérdésekre melyikük hivatott válaszolni. Munkaerő-piaci kutatások esetében tipi-
kus szakértőknek minősülhetnek a vállalti hr-területen lévő vezetők, fejvadászok, 
hr-tanácsadók vagy állami foglalkoztatási programok vezetői, munkatársai. 

A kérdőíves vizsgálatotokat érdemes kombinálni szakértői interjúkkal. Aho-
gyan az a korábbi fejezetekből is kiderül, a kvalitatív kutatások más jellegű 
eredményekkel kecsegtetnek. Amíg a kvantitatív kutatások folytán elsősorban 
„mennyi” jellegű válaszokra, addig a kvalitatív kutatások eredményeképpen 
„miért” jellegű válaszokra tehetünk szert.

A kérdőíves és interjús módszerek kombinálására számos lehetőség áll a ren-
delkezésünkre. Dönthetünk úgy, hogy felderítő jellegű interjús kutatást végzünk 
annak érdekében, hogy megismerjük a főbb témákat, súlypontokat vagy egysze-
rűen csak mélyebb ismeretekre tegyünk szert – ezen eredményekre támaszkodva 
azután kidolgozhatjuk kérdőívünket.

A kérdőíves vizsgálatokat 
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Izgalmasabb lehetőség, ha már a kérdőíves kutatás eredményeivel készülünk 
az interjúkra. Ilyen esetekben a kérdőíves vizsgálat eredményeinek értelmezésé-
ben, mögöttes mozgatók feltárásban, vagy egyszerűen csak azok véleményezésé-
ben lesznek segítségünkre az interjúalanyok. 

Másik alternatíva lehet, hogy a kérdőíves és interjús kutatások során más-más 
célcsoportot határozunk meg. Ebben az esetben ugyanazon témáról egymást ter-
mészetesen átfedő, mégis különböző perspektívából érkező válaszokat kapunk. 
Végül – talán legegyszerűbb esetben – az interjús kutatás a kérdőíves vizsgálat 
kiegészítésének is tekinthető. Ilyen esetekben olyan területekre érdemes össz-
pontosítani, amelyek a kérdőíves vizsgálatból a módszer korlátai miatt termé-
szetszerűen kimaradtak, illetve kérdőíves megkérdezésük nehézségbe ütközik, 
gondolhatunk a bolognai folyamat munkaerőpiacra gyakorolt hatásaira, vagy 
a különböző területeken végzett diplomás pályakezdők keresletének változását 
meghatározó mozgatórugókra. Az elemzés során természetesen végig különbsé-
get kell tennünk a különböző módszerekből született eredmények között. 

Az interjúk megszervezése rendkívül nagy jelentőséggel bír. Érdemes e-mailben 
és telefonon is felvenni a kapcsolatot, tájékoztatni a céget vagy intézményt a 
kutatás céljairól, felhasználásának módjáról. Fontos, hogy tájékoztassuk az in-
terjúalanyt a kutatás pontos témájáról, és hogy milyen kérdésekben szeretnénk 
a segítségét kérni. Végül nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy az interjú 
tervezett hosszát vagy az esetleges diktafon használatot egyeztessük a célsze-
méllyel. Az interjúkhoz ajánlott egy vezérfonal elkészítése, ami jól strukturált 
rendet biztosít. Ajánlott az egyes témákra szánt időt is meghatározni. Az inter-
júknak érdemes ívet adni: bevezető jellegű, könnyed témákon keresztül jussunk 
el a lényegi kérdésekig. Az interjú végén érdemes összefoglaló jellegű kérdéseket 
is feltenni az alanynak. 

Az interjúalany fáradozásait és segítségét illik valahogyan honorálni. Nem feltét-
lenül kell drága ajándéktárgyakra gondolni, de az ajándéktollat és bögrét is fe-
lejtsük inkább el. Bevett gyakorlatnak számít, hogy az interjúalanyok megkapják 
például a kutatás összefoglalóját. 

Az interjúk megszervezése 
rendkívül nagy 
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