
    TÁMOP 4.1.3       

 
Dr. Kabai Imre 
 

A DPR 2010 AKTÍV HALLGATÓI KÉRDŐÍVEK OUTPUT ADATFÁJLJAINAK  
EGYSÉGES SZERKEZETE 

A 2010 tavaszán készülő egységes DPR aktív hallgatói output adatfájl készülhet: 
 

1. sztenderd EvaSys online kérdőívszerkesztő rendszerrel; 
2. más online kérdőívszerkesztő rendszerrel; 
3. papír alapú (postai) kérdőívvel. 

 
Mindhárom adatfelvételi forma esetén ugyanolyan szerkezetű adatfájlt kell készíteni a következő formátumok 
valamelyikében (bármilyen verzió elfogadott): 
 

1. CSV kiterjesztésű adatfájl; 
2. XLS kiterjesztésű adatfájl; 
3. SPSS adatfájl (7-es vagy későbbi verzió). 

 
Az adatfájlok sor-oszlop mátrix formában tartalmazzák az adatokat, ahol: 
 

1. egy-egy sor egy kérdőív adatait tartalmazza (rekordok); 
2. egy-egy oszlopban ugyanazon kérdésre, alkérdésre adott válaszok szerepelnek (változók). 

 
Az adatmátrixok első sorában mindig a változók neve szerepel (ez SPSS-ben értelemszerűen alakul). A DPR 
egységes kérdőíveinek minden sztenderd kérdése kötelezően szerepel az adatmátrixban, más változó nem 
megengedett. A kötelező változók listája a következő 79 változót tartalmazza a megadott sorrendben (lásd az 1. 
táblázatot). 
 
Az egyes oszlopok: 
 

(A) Az egyes változók sorszáma. 
(B) Az output adatfájl első sorában kötelezően szereplő változónevek. 
(C) A változók típusa: 
 numerikus:   csak egész számok szerepelhetnek abban a változó-oszlopban; 
 string:    bármi betű vagy szám szerepelhet abban a változó-oszlopban. 
(D) Sztenderd vagy egyéni:  
sztenderd: ha numerikus változó, az egyes kódok, beírható számok előre meg vannak határozva 

(lásd a Mellékletben a minta-kérdőívben szereplő konkrét információkat); 
egyéni:  a kutatók határozzák meg (pl. string változó esetében); 
igen-nem: csak kétértékű lehet („igen” esetén = 1; „nem” esetén = 0) 
(E) Kérdések a kérdőívben: lásd bővebben a MELLÉKELT MINTA-KÉRDŐÍVBEN (itt úgy szerepelnek a 

kérdések leírásai, ahogy az EvaSys online kérdőív-szerkesztő program megjeleníti a CSV kiterjesztésű 
output fájlja első sorában a változók megnevezéseként). 

 
Az output fájl első sorában kötelezően szereplő változónevek a MELLÉKELT XLS ÉS CSV KITERJESZTÉSŰ 
FÁJLOKBÓL könnyűszerrel átmásolhatóak. SPSS output fájl esetében az automatikusan kialakított változónevek 
hasonló egyszerű másolással átalakíthatóak a sztenderd változónevekre. 
 
A kérdőívek sorszámát (az „azon” nevű változót) úgy kell megadni, hogy az egyes rekordok technikailag 
azonosíthatóak legyenek (minden rekord más számot kapjon) – de semmilyen módon ne legyen összeköthető a 
válaszadó személyével! 
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1. táblázat: Az egységes változók és tulajdonságaik (DPR 2010. aktív hallgatók online/postai kérdőíve) 
(A) (B) (C) (D)  (E) 

((E) 

Sorszám 
KÖTELEZŐ 

VÁLTOZÓNÉV 
A változó 

típusa 

Sztenderd 
vagy 

egyéni 
 

Kérdések a kérdőívben (DPR Aktív hallgatók EvaSys EXCEL vagy CSV 
output; első sorban a „változónevek") 

0 azon numerikus egyéni   A kérdőív sorszáma 

1 i_1a numerikus sztenderd   Hogyan kapcsolódik ehhez az intézményhez? 

2 i_1b1kar string egyéni   Kar/Intézet neve: 

3 i_1b1hal numerikus sztenderd   Hogyan kapcsolódik ehhez az intézethez? 

4 i_1b2kar string egyéni   Intézet neve: 

5 i_1b2hal numerikus sztenderd   Hogyan kapcsolódik ehhez az Intézethez? 

6 i_1b3kar string egyéni   Intézet neve: 

7 i_1b3hal numerikus sztenderd   Hogyan kapcsolódik ehhez az Intézethez? 

8 i_1b4kar string egyéni   Intézet neve: 

9 i_1b4hal numerikus sztenderd   Hogyan kapcsolódik ehhez az Intézethez? 

10 i_1b5kar string egyéni   Az intézmény egyéb (korábbi) Intézete: 

11 i_1b5hal numerikus sztenderd   Hogyan kapcsolódik ehhez az Intézethez? 

12 i_2 numerikus sztenderd   Neme: 

13 i_3 numerikus sztenderd   Születési éve: (két utolsó szám) 

14 i_4a numerikus sztenderd   Hol volt az Ön állandó lakóhelye (település) 14 éves korában: a 
település típusa? 

15 i_4b numerikus sztenderd   Melyik megyében található? 

16 i_4c string egyéni   Mi (volt) a település neve? 

17 i_5 numerikus sztenderd   Milyen középiskolában szerezte meg érettségi bizonyítványát? 

18 i_5egy string egyéni   Amennyiben az előző kérdésnél az \"Egyéb\" választ jelölte meg, 
kérjük, adja meg, milyen középiskola volt ez: 

19 i_6a numerikus sztenderd   A fenti intézményen kívül tanul-e más felsőoktatási intézményben is? 

20 i_6b_1t numerikus igen-nem   Milyen képzésben: Hagyományos egyetemi képzés 

21 i_6b_2t numerikus igen-nem   Hagyományos főiskolai képzés 

22 i_6b_3t numerikus igen-nem   Felsőfokú szakképzés 

23 i_6b_4t numerikus igen-nem   Bachelor képzés (BA/BSc) 

24 i_6b_5t numerikus igen-nem   Egységes és osztatlan képzés (2006. után kezdett jogász, orvos stb. 
szak) 

25 i_6b_6t numerikus igen-nem   Mesterképzés (MA/MSc) 

26 i_6b_7t numerikus igen-nem   Doktori képzés (PhD/DLA) 

27 i_6b_8t numerikus igen-nem   Egyéb felsőfokú képzés 

28 i_6b_8e string egyéni   Amennyiben az előző kérdésnél az \"Egyéb\" választ is megjelölte, 
kérjük, adja meg, milyen felsőfokú képzés ez: 

29 i_7a numerikus sztenderd   Tervezi-e, hogy az elkövetkező években újabb, felsőfokú vagy egyéb 
tanulmányokat kezd majd? 

30 i_7b_1t numerikus igen-nem   Vállalat által szervezett tanfolyam, tréning 

31 i_7b_2t numerikus igen-nem   Egyéb, nem akkreditált tanfolyam, képzés 

32 i_7b_3t numerikus igen-nem   Felsőfokú szakképzés 

33 i_7b_4t numerikus igen-nem   Szakirányú továbbképzés 

34 i_7b_5t numerikus igen-nem   Bachelor képzés (BA/BSc) 

35 i_7b_6t numerikus igen-nem   Egységes és osztatlan képzés 

36 i_7b_7t numerikus igen-nem   Mesterképzés (MA/MSc) 

37 i_7b_8t numerikus igen-nem   Doktori képzés (PhD/DLA) 

38 i_7b_9t numerikus igen-nem   Szakvizsgához kapcsolódó kötelező képzés 
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(Az 1. táblázat folytatása) 

(A) (B) (C) (D)  (E) 
((E) 

Sorszám 
KÖTELEZŐ 

VÁLTOZÓNÉV 
A változó 

típusa 

Sztenderd 
vagy 

egyéni 
 

Kérdések a kérdőívben (DPR Aktív hallgatók EvaSys EXCEL vagy CSV 
output; első sorban a „változónevek") 

39 i_7b_10t numerikus igen-nem   Egyéb képzés 

40 i_7b_10e string egyéni   Amennyiben az előző kérdésnél az \"Egyéb képzés\" választ is 
megjelölte, kérjük, adja meg, mi ez: 

41 ii_0 numerikus sztenderd   Jelenleg hány szakon tanul ebben az intézményben? 

42 ii_1a numerikus (*)   Milyen szakon tanul?(Ha több képzésben is részt vesz ebben az 
intézményben, melyiket kezdte korábban?) 

43 ii_2a numerikus sztenderd   Elsőként megadott szak képzési területe: 

44 ii_3a numerikus sztenderd   Az elsőként megadott szakon az első évben milyen szintű képzésben 
kezdte tanulmányait? 

45 ii_4a numerikus sztenderd   Az elsőként megadott szakon az első évben milyen 
tagozaton/munkarendben kezdte tanulmányait? 

46 ii_5a numerikus sztenderd   Hányadik évfolyamon tanul elsőként megadott szakján? 

47 ii_6a numerikus sztenderd   Ha a diploma megszerzése után ezen a szakterületen (elsőként 
megadott képzésnek megfelelően) szeretne elhelyezkedni, akkor az Ön 
véleménye szerint szüksége lenne-e az első években, a szakmai 
gyakorlat megszerzésén kívül, felsőoktatásban vagy szakképzésben 
zajló továbbképzésre, specializációra? 

48 ii_7a numerikus sztenderd   A diploma megszerzése után azon a szakterületen szeretne dolgozni, 
amin jelenleg tanul (ha több képzésben is részt vesz: elsőként írt be), 
vagy inkább mással szeretne foglalkozni? 

49 ii_7_1a numerikus sztenderd   Miért szeretne teljesen más szakterületen elhelyezkedni? A következő 
szempontok közül válassza ki azt az egyet, amelyiknek a legnagyobb 
szerepe van abban, hogy teljesen más szakterületen akar 
elhelyezkedni! 

50 ii_7_1ae string egyéni   Amennyiben az előző kérdésnél az \"Egyéb ok\" választ is megjelölte, 
kérjük, adja meg, mi ez az ok: 

51 ii_8a numerikus sztenderd   (Ha a tanult pályát választaná) Mennyire tartja valószínűnek, hogy a 
diplomaszerzés után egy-két éven belül ezen a szakterületen (több 
képzés esetén: az elsőként megadott képzés szerinti), az Ön által 
megfelelőnek tartott munkakörben tud majd (tudna) elhelyezkedni? 

52 ii_9a numerikus sztenderd   Végzett-e már olyan munkát, ami az Ön által tanult (több képzés 
esetén: elsőként megadott képzésnek megfelelő) szakterülethez 
kapcsolódik? 

53 ii_10a numerikus  ezer Ft-
ban 

  Az Ön (elsőként megadott) képzésének megfelelő szakterületen Ön 
szerint általában mennyi ma Magyarországon egy kezdő diplomás 
nettó átlagkeresete egy hónapban?Kérjük, az összeget ezer forintban 
adja meg! 

54 ii_1b numerikus (*)   Milyen szakon tanul még?(Ha több képzésben is részt vesz ebben az 
intézményben, melyiket kezdte később?) 

55 ii_2b numerikus sztenderd   Másodikként megadott szak képzési területe: 

56 ii_3b numerikus sztenderd   A másodikként megadott szakján az első évben milyen szintű 
képzésben kezdte tanulmányait? 

57 ii_4b numerikus sztenderd   A másodikként megadott szakon az első évben milyen 
tagozaton/munkarendben kezdte tanulmányait? 

58 ii_5b numerikus sztenderd   Hányadik évfolyamon tanul másodikként megadott szakján? 

58 
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(Az 1. táblázat folytatása) 

(A) (B) (C) (D)  (E) 
((E) 

Sorszám 
KÖTELEZŐ 

VÁLTOZÓNÉV 
A változó 

típusa 

Sztenderd 
vagy 

egyéni 
 

Kérdések a kérdőívben (DPR Aktív hallgatók EvaSys EXCEL vagy CSV 
output; első sorban a „változónevek") 

59 ii_6b numerikus sztenderd   Ha a diploma megszerzése után ezen a szakterületen (másodikként 
megadott szak) szeretne elhelyezkedni, akkor az Ön véleménye szerint 
szüksége lenne-e az első években, a szakmai gyakorlat megszerzésén 
kívül, felsőoktatásban vagy szakképzésben zajló továbbképzésre, 
specializációra? 

60 ii_7b numerikus sztenderd   A diploma megszerzése után ezen a szakterületen (másodikként 
megadott szak) szeretne dolgozni, amin jelenleg tanul, vagy inkább 
mással szeretne foglalkozni? 

61 ii_7_1b numerikus sztenderd   Miért szeretne teljesen más szakterületen elhelyezkedni? A következő 
szempontok közül válassza ki azt az egyet, amelyiknek a legnagyobb 
szerepe van abban, hogy teljesen más szakterületen akar 
elhelyezkedni! 

62 ii_7_1be string egyéni   Amennyiben az előző kérdésnél az \"Egyéb ok\" választ is megjelölte, 
kérjük, adja meg, mi ez az ok: 

63 ii_8b numerikus sztenderd   (Ha a tanult pályát választaná) Mennyire tartja valószínűnek, hogy a 
diplomaszerzés után egy-két éven belül ezen a (másodikként megadott 
szaknak megfelelő) szakterületen, az Ön által megfelelőnek tartott 
munkakörben tud majd (tudna) elhelyezkedni? 

64 ii_9b numerikus sztenderd   Végzett-e már olyan munkát, ami az Ön által tanult, másodikként 
megadott szak szerinti szakterülethez kapcsolódik? 

65 ii_10b numerikus  ezer Ft-
ban 

  Az Ön (másodikként megadott) képzésének megfelelő szakterületen Ön 
szerint általában mennyi ma Magyarországon egy kezdő diplomás 
nettó átlagkeresete egy hónapban?Kérjük, az összeget ezer forintban 
adja meg! 

66 ii_11_1 numerikus igen-nem   Van-e már valamilyen diplomája: Hagyományos egyetemi 

67 ii_11_2 numerikus igen-nem   Hagyományos főiskolai 

68 ii_11_3 numerikus igen-nem   Felsőfokú szakképzés 

69 ii_11_4 numerikus igen-nem   Bachelor képzés (BA/BSc) 

70 ii_11_5 numerikus igen-nem   Egységes és osztatlan képzés 

71 ii_11_6 numerikus igen-nem   Mesterképzés (MA/MSc) 

72 ii_11_7 numerikus igen-nem   Doktori képzés (PhD/DLA) 

73 ii_11_8 numerikus igen-nem   Egyéb felsőfokú képzés 

74 ii_11_8e string egyéni   Amennyiben az előző kérdésnél az \"Egyéb felsőfokú képzés\" választ 
megjelölte, kérjük, adja meg, milyen képzés ez: 

75 ii_12a numerikus sztenderd   Tervezi-e, hogy a diploma megszerzése után külföldön (is) fog 
hosszabb-rövidebb időre munkát vállalni? 

76 ii_12b numerikus sztenderd   Tervezi-e, hogy legalább egy szemesztert külföldön is fog tanulni? 

77 ii_13 numerikus sztenderd   Ha diploma megszerzése után (mégis) Magyarországon szeretne 
elhelyezkedni, milyen munkahelyet választana? 

78 ii_14 numerikus sztenderd   A diploma megszerzése után milyen formában szeretne leginkább 
dolgozni? 

79 ii_15 numerikus  ezer Ft-
ban 

  Mekkora az a havi nettó átlagkereset, amely az Ön számára, ha most 
fejezné be a tanulmányait, megfelelő életszínvonalat, megélhetést 
biztosítana (függetlenül attól, hogy milyen szakterületen akar majd 
elhelyezkedni)? Kérjük, az összeget ezer forintban adja meg! 

            

Jelmagyarázat: (*) Külön az intézmény adja meg a kódokat! 
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MELLÉKLET:  
 

    TÁMOP 4.1.3       

 
AKTÍV HALLGATÓK KÉRDŐÍVE  

 A VÁLTOZÓK EGYSÉGES JELÖLÉSE AZ OUTPUT ADATFÁJLBAN  
 
 
KÉRDÉSEK: 
 
i_1a  I.1/a. Hogyan kapcsolódik ehhez az intézményhez? 
Csak egy számot karikázzon! 

1 – Az intézmény hallgatója és végzettje is vagyok (legalább abszolutóriumot szereztem) → ÖNRE A 
„VÉGZETTEK KÉRDŐÍVE” IS  VONATKOZIK – KÉRJEN A {INTÉZMÉNY} -TÓL ÉS TÖLTSE KI 
AZT IS! 

 
2 – Az intézmény hallgatója vagyok  
 
3 – Az intézmény végzettje vagyok (legalább abszolutóriumot szereztem) → ÖNRE CSAK A „VÉGZETTEK 

KÉRDŐÍVE”  VONATKOZIK – KÉRJEN A {INTÉZMÉNY} -TÓL ÉS TÖLTSE KI, EZT NE 
FOLYTASSA! 

 
I.1/b. Az alábbi intézmények/karok közül melyiken tanul, illetve melyiken szerzett végzettséget (szerzett 
legalább abszolutóriumot)?                            

A HALLGATÓ ÉS A VÉGZETT KÓDOLÁSA MEGEGYEZIK  i_1a VÁLTOZÓÉVAL: 1 – HALLGATÓ IS 
VÉGZETT IS; 2 – HALLGATÓ; 3 - VÉGZETT   i_1b2hal VÁLTOZÓTÓL  i_1b5hal VÁLTOZÓIG! 

KAR/INTÉZMÉNY NEVE HALLGATÓ? VÉGZETT, LEGALÁBB 
ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT? 

1 - igen 2 - nem 1 - igen 2 - nem 
i_1b1kar {A VIZSGÁLATOT 
KEZDEMÉNYEZŐ INTÉZMÉNY/KAR NEVE 
– BEÍRVA} 

i_1b1hal 
1 X X 2 

i_1b2kar 2. kar neve: i_1b2hal 
1 2 1 2 

i_1b3kar 3. kar neve: i_1b3hal 
1 2 1 2 

i_1b4kar 4. kar neve: i_1b4hal 
1 2 1 2 

i_1b5kar Az intézmény egyéb (korábbi) 
kara: ………………………………. 

i_1b5hal 
1 2 1 2 

 
 i_2  I.2. Neme:     1 – Férfi       2 – Nő 

 

 i_3  I.3. Születési éve:  19 _______  (Csak a két utolsó számjegyet írja be!) A KÉT UTOLSÓ SZÁMJEGY! 

 

  i_4a  I.4/a. Hol volt az Ön állandó lakóhelye (település) 14 éves korában: a település típusa? 

(CSAK A LEGKISEBB ÉS LEGNAGYOBB SZTENDERD KÓDOKAT JELÖLJÜK!) 

 
1 – Főváros 
2 – Vidéki megyeszékhely vagy megyei jogú város 
3 – Egyéb város 

4 – Község 
5 – Külföld 
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 i_4b  I.4/b. Melyik megyében található? 

1 – Budapest főváros 
2 – Bács-Kiskun megye 
3 – Baranya megye 
4 – Békés megye 
5 – Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye 
6 – Csongrád megye  
7 – Fejér megye  
8 – Győr-Moson-Sopron megye 

9 – Hajdú-Bihar megye 
10 – Heves megye 
11 – Jász-Nagykun-Szolnok 

megye 
12 – Komárom-Esztergom 

megye 
13 – Nógrád megye 
14 – Pest megye 
15 – Somogy megye 

16 – Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye 

17 – Tolna megye 
18 – Vas megye 
19 – Veszprém megye 
20 – Zala megye 
21 – Külföld 

 
 
 i_4c  I.4/c. Mi (volt) a település neve? …………………………….…………………. 
 
 i_5  I.5. Milyen középiskolában szerezte meg érettségi bizonyítványát?  

1 – Hagyományos, 4 osztályos 
gimnázium  
2 – 6 osztályos gimnázium  
3 – 8 osztályos gimnázium  

4 – Kéttannyelvű középiskola  
5 – Nemzetiségi gimnázium  
6 – Technikum  
7 – Szakközépiskola  

8 – Egyéb, éspedig:  i_5egy 
…………………… 

 
 i_6a  I.6/a. A fenti intézményen kívül tanul-e más felsőoktatási intézményben is? 

 
1 – Igen        2 – Nem →  TOVÁBB AZ I.7/a. KÉRDÉSRE! 

 
  I.6/b. Milyen képzésben?  A VÁLTOZÓK ÉRTÉKE: 1 – MEGJELÖLTE 0 – NEM JELÖLTE MEG 
Több választ is megjelölhet! 
 

i_6b_1t  1 – Hagyományos egyetemi képzés 

i_6b_2t  2 – Hagyományos főiskolai képzés 

i_6b_3t  3 – Felsőfokú szakképzés 

i_6b_4t  4 – Bachelor képzés (BA/BSc) 

i_6b_5t  5 – Egységes és osztatlan képzés 

(2006 után kezdett jogász, orvos stb. 

szak) 

i_6b_6t  6 – Mesterképzés (MA/MSc) 

i_6b_7t  7 – Doktori képzés (PhD/DLA) 

i_6b_8t  8 – Egyéb felsőfokú képzés, 

éspedig: …..… i_6b_8e ……………

 

 

i_7a  I.7/a. Tervezi-e, hogy az elkövetkező években újabb, felsőfokú vagy egyéb tanulmányokat kezd 
majd? 
 
1 – Igen, biztosan                                                          3 – Nem valószínű     →  TOVÁBB A II.0. KÉRDÉSRE! 
2 – Igen, valószínű                                                        4 – Biztosan nem       →  TOVÁBB A II.0. KÉRDÉSRE! 
 
 I.7/b. Milyen képzésben akar részt venni?  
A VÁLTOZÓK ÉRTÉKE: 1 – MEGJELÖLTE 0 – NEM JELÖLTE MEG 

 
Több választ is megjelölhet! 
i_7b_1t  1 – Vállalat által szervezett tanfolyam, tréning 

i_7b_2t 2 – Egyéb, nem akkreditált tanfolyam, képzés 

i_7b_3t 3 – Felsőfokú szakképzés 

i_7b_4t 4 – Szakirányú továbbképzés 

i_7b_5t 5 – Bachelor képzés (BA/BSc) 

i_7b_6t 6 – Egységes és osztatlan képzés 

i_7b_7t 7 – Mesterképzés (MA/MSc) 

i_7b_8t 8 – Doktori képzés (PhD/DLA) 

i_7b_9t 9 – Szakvizsgához kapcsolódó kötelező képzés 

i_7b_10t 10 – Egyéb, éspedig: …… i_7b_10e ………   
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A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak. Mivel számunkra 
az a fontos, hogy mindig az Ön által végzett konkrét szakról kapjunk információkat, ezért amennyiben 
ugyanebben az intézményben nem egy, hanem két szakon is tanul, az alábbi rövid kérdéseket mindkét 
szakra vonatkozóan külön-külön tesszük majd fel önnek. Az elsőként és másodikként megadott szakra 
vonatkozó kérdéseket pontosan jelezni fogjuk majd. Arra kérjük, hogy válaszai mindig csakis a kérdéssor 
elején megadott (első, vagy második) szakjára vonatkozzanak!  

Kérjük, elsőként a korábban megkezdett szak nevét tüntesse fel, másodikként pedig azt, amit később 
kezdett meg, ugyanebben az intézményben. Ha egyszerre kezdte mindkettőt, a feltüntetés sorrendje 
tetszőleges. 
 

Kérjük, a más intézményben folytatott tanulmányait most ne vegye figyelembe!” 
 

 
 ii_0  II.0. Jelenleg hány szakon tanul ebben az intézményben? 

1 – Egy szak 
2 – Kettő vagy több szak 
 
 
A most következő kérdések az Ön elsőként megkezdett szakjára/képzésére vonatkoznak majd! 
 
 
 ii_1a  II.1/a. Milyen szakon tanul? AZ EGYÉNI KÓDOKAT AZ INTÉZMÉNY KÜLÖN MELLÉKELI! 
Ha több képzésben is részt vesz ebben az intézményben, melyiket kezdte korábban? 

{ITT FELSOROLHATÓAK A SZAKOK – VAGY NYITOTT KÉRDÉS!} ………………………………………….. 
 
 ii_2a  II.2/a. Elsőként megadott szak képzési területe: 

1 – Agrártudományi 
2 – Bölcsészettudományi 
3 – Gazdasági 
4 – Informatikai 
5 – Jogi és igazgatási 
6 – Műszaki  

7 – Művészeti 
8 – Művészetközvetítői 
9 – Nemzetvédelmi és katonai 
10 – Orvos- és 
egészségtudományi 
11 – Pedagógiai 

12 – Sporttudományi 
13 – Társadalomtudományi 
14 – Természettudományi 

 
 ii_3a II.3/a. A elsőként megadott szakon az első évben milyen szintű képzésben kezdte tanulmányait? 

1 – Hagyományos egyetemi 
2 – Hagyományos főiskolai  
3 – Bachelor képzés (BA/BSc) 

4 – Egységes és osztatlan képzés 
5 – Mesterképzés (MA/MSc) 
6 – Doktori képzés (PhD/DLA) 

 

 ii_4a II.4/a. A elsőként megadott szakon az első évben milyen tagozaton/munkarendben kezdte 
tanulmányait? 
1 – Nappali tagozat 
2 – Esti tagozat  

3 – Levelező tagozat 
4 – Távoktatás 

 

 ii_5a  II.5/a. Hányadik évfolyamon tanul elsőként megadott szakján? 

1 – Első évfolyam 
2 – Végzős (utolsó éves, egy éven belül államvizsgát tervez) 
3 – Köztes évfolyam (nem elsős és nem végzős) 
 
 ii_6a  II.6/a. Ha a diploma megszerzése után ezen a szakterületen (elsőként megadott képzésnek 
megfelelően) szeretne elhelyezkedni, akkor az Ön véleménye szerint szüksége lenne-e az első években – a 
szakmai gyakorlat megszerzésén kívül – felsőoktatásban vagy szakképzésben zajló továbbképzésre, 
specializációra? 
5 – Igen, kötelező jelleggel 
1 – Igen, komolyabb továbbképzésre, specializációra 

lenne szükség 

2 – Igen, de csak egyszerűbb továbbképzésre, 
specializációra lenne szükség 

3 – Nem, lényegében semmilyen továbbképzésre, 
specializációra nem lenne szükség 
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 ii_7a  II.7/a. A diploma megszerzése után azon a szakterületen szeretne dolgozni, amin jelenleg tanul (ha 
több képzésben is részt vesz: elsőként írt be), vagy inkább mással szeretne foglalkozni? 

 

1 – Igen, ezen a szakterületen  →  TOVÁBB A II/8/a. KÉRDÉSRE! 
2 – Nem, de a szakterülethez közeli pályán  →  TOVÁBB A II/8/a. KÉRDÉSRE! 
3 – Nem, teljesen más szakterületen: 
 

 ii_7_1a  II.7.1/a. Miért szeretne teljesen más szakterületen elhelyezkedni? A következő szempontok 
közül válassza ki azt az egyet, amelyiknek a legnagyobb szerepe van abban, hogy teljesen más 
szakterületen akar elhelyezkedni! 

1 –Megváltozott a szakmai érdeklődésem 
2 – Karrierépítés szempontjából más szakterület jobb lehetőségeket kínál 
3 – Más szakterület jobb anyagi, egzisztenciális feltételeket kínál 
4 – Egyéb ok, éspedig: ……… ii_7_1ae …………………………………………….. 

 
A VÁLASZ UTÁN →  TOVÁBB A II/9/a. KÉRDÉSRE! 

 

 ii_8a  II.8/a. (Ha a tanult pályát választaná) Mennyire tartja valószínűnek, hogy a diplomaszerzés után 
egy-két éven belül ezen a szakterületen (több képzés esetén: az elsőként megadott képzés szerinti), az Ön 
által megfelelőnek tartott munkakörben tud majd (tudna) elhelyezkedni? 

1 – Igen, biztos 
2 – Valószínű 

3 – Nem valószínű 
4 – Nem, biztos hogy nem 

 
 ii_9a  II.9/a. Végzett-e már olyan munkát, ami az Ön által tanult (több képzés esetén: elsőként megadott 
képzésnek megfelelő) szakterülethez kapcsolódik? 

1 – Igen, folyamatos munkát is, tehát állásban voltam, vagy folyamatos megbízással dolgoztam  
2 – Igen, de csak alkalmi munkát végeztem 
3 – Nem 
 
 ii_10a  II.10/a. Az Ön (elsőként megadott) képzésének megfelelő szakterületen Ön szerint általában 
mennyi ma Magyarországon egy kezdő diplomás nettó átlagkeresete egy hónapban? 

Kérjük, az összeget ezer forintban adja meg!  CSAK AZ EZER FORINTOSOKAT KELL BEÍRNI! 
 

………………………………. ezer Ft/hó 
 
A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKRE CSAK AZOK VÁLASZAIT VÁRJUK, AKIK KÉT VAGY TÖBB SZAKOT IS 
MEGKEZDTEK EBBEN AZ INTÉZMÉNYBEN – KÜLÖNBEN UGORJON A II/11. KÉRDÉSRE! 
 
 

„A most következő kérdések az Ön másodikként megkezdett szakjára/képzésére vonatkoznak 
majd!” 
 

 
 ii_1b  I1.1/b. Milyen szakon tanul még? AZ EGYÉNI KÓDOKAT AZ INTÉZMÉNY KÜLÖN 
MELLÉKELI! Ha több képzésben is részt vesz ebben az intézményben, melyiket kezdte később? 
{ITT FELSOROLHATÓAK A SZAKOK – VAGY NYITOTT KÉRDÉS!} ………………………………………….. 
 
 ii_2b  II.2/b. Képzési terület: 

1 – Agrártudományi 
2 – Bölcsészettudományi 
3 – Gazdasági 
4 – Informatikai 
5 – Jogi és igazgatási 
6 – Műszaki  

7 – Művészeti 
8 – Művészetközvetítői 
9 – Nemzetvédelmi és katonai 
10 – Orvos- és 
egészségtudományi 
11 – Pedagógiai 

12 – Sporttudományi 
13 – Társadalomtudományi 
14 – Természettudományi 
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 ii_3b II.3/b. A másodikként megadott szakon az első évben milyen szintű képzésben kezdte 
tanulmányait? 
1 – Hagyományos egyetemi 
2 – Hagyományos főiskolai  
3 – Bachelor képzés (BA/BSc) 

4 – Egységes és osztatlan képzés 
5 – Mesterképzés (MA/MSc) 
6 – Doktori képzés (PhD/DLA) 

 

 ii_4b  II.4/b. A másodikként megadott szakon az első évben milyen tagozaton/munkarendben kezdte 
tanulmányait? 
1 – Nappali tagozat 
2 – Esti tagozat  

3 – Levelező tagozat 
4 – Távoktatás 

 

 ii_5b  II.5/b. Hányadik évfolyamon tanul másodikként megadott szakján? 

1 – Első évfolyam 
2 – Végzős (utolsó éves, egy éven belül államvizsgát tervez) 
3 – Köztes évfolyam (nem elsős és nem végzős) 
 
 
 ii_6b  II.6/b. Ha a diploma megszerzése után ezen a szakterületen (másodikként megadott képzésnek 
megfelelően) szeretne elhelyezkedni, akkor az Ön véleménye szerint szüksége lenne-e az első években – a 
szakmai gyakorlat megszerzésén kívül – felsőoktatásban vagy szakképzésben zajló továbbképzésre, 
specializációra? 

5 – Igen, kötelező jelleggel 
1 – Igen, komolyabb továbbképzésre, 

specializációra lenne szükség 

2 – Igen, de csak egyszerűbb továbbképzésre, 
specializációra lenne szükség 

3 – Nem, lényegében semmilyen továbbképzésre, 
specializációra nem lenne szükség 

 
 ii_7b  II.7/b. A diploma megszerzése után ezen a szakterületen (másodikként megadott szak) szeretne 
dolgozni, amit jelenleg tanul, vagy inkább mással szeretne foglalkozni? 
 

1 – Igen, ezen a szakterületen  →  TOVÁBB A II/8/b. KÉRDÉSRE! 
2 – Nem, de a szakterülethez közeli pályán  →  TOVÁBB A II/8/b. KÉRDÉSRE! 
3 – Nem, teljesen más szakterületen: 
 

 ii_7_1b  II.7.1/b. Miért szeretne teljesen más szakterületen elhelyezkedni? A következő szempontok 
közül válassza ki azt az egyet, amelyiknek a legnagyobb szerepe van abban, hogy teljesen más 
szakterületen akar elhelyezkedni! 

1 –Megváltozott a szakmai érdeklődésem 
2 – Karrierépítés szempontjából más szakterület jobb lehetőségeket kínál 
3 – Más szakterület jobb anyagi, egzisztenciális feltételeket kínál 
4 – Egyéb ok, éspedig: … ii_7_1be …………………………………………………….. 

 
A VÁLASZ UTÁN →  TOVÁBB A II/9/b. KÉRDÉSRE! 

 

 ii_8b  II.8/b. (Ha a tanult pályát választaná) Mennyire tartja valószínűnek, hogy a diplomaszerzés után 
egy-két éven belül ezen a szakterületen (több képzés esetén: a másodikként megadott képzés szerinti), az 
Ön által megfelelőnek tartott munkakörben tud majd (tudna) elhelyezkedni? 

1 – Igen, biztos 
2 – Valószínű 

3 – Nem valószínű 
4 – Nem, biztos hogy nem 

 
 ii_9b  II.9/b. Végzett-e már olyan munkát, ami az Ön által tanult (több képzés esetén: másodikként 
megadott képzésnek megfelelő) szakterülethez kapcsolódik? 

1 – Igen, folyamatos munkát is, tehát állásban voltam, vagy folyamatos megbízással dolgoztam  
2 – Igen, de csak alkalmi munkát végeztem 
3 – Nem 
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 ii_10b  II.10/b. Az Ön (másodikként megadott) képzésének megfelelő szakterületen Ön szerint általában 
mennyi ma Magyarországon egy kezdő diplomás nettó átlagkeresete egy hónapban? 

Kérjük, az összeget ezer forintban adja meg! CSAK AZ EZER FORINTOSOKAT KELL BEÍRNI! 
 

………………………………. ezer Ft/hó 
 

A TOVÁBBIAKAT MINDENKITŐL KÉRDEZZÜK! 
 

A következő kérdésekben az Ön tanulmányaira és terveire összességében vagyunk kíváncsiak, itt 
tehát már nem az egyes szakjaival kapcsolatos kérdéseket teszünk fel. Kérjük, általánosan, az 
intézményben végzett összes tanulmányaira vonatkoztatva válaszoljon! 
 

A VÁLTOZÓK ÉRTÉKE: 1 – IGEN 0 – NEM 
II.11. Van-e már valamilyen egyetemi vagy főiskolai diplomája, végzettsége? Soronként egyet karikázzon! 

KÉPZÉS TÍPUSA 1 – IGEN 2 – NEM 
1. Hagyományos egyetemi  ii_11_1   1 2 

2. Hagyományos főiskolai  ii_11_2   1 2 

3. Felsőfokú szakképzés  ii_11_3   1 2 

4. Bachelor képzés (BA/BSc)  ii_11_4   1 2 

5. Egységes és osztatlan képzés  ii_11_5   1 2 

6. Mesterképzés (MA/MSc)  ii_11_6   1 2 

7. Doktori képzés (PhD/DLA)  ii_11_7   1 2 
8. Egyéb felsőfokú képzés, éspedig:  ii_11_8   
………………………………………………. 

1 2 

 
 ii_12a  II.12/a. Tervezi-e, hogy a diploma megszerzése után külföldön (is) fog hosszabb-rövidebb időre 
munkát vállalni? 
1 – Igen      2 – Nem 
 

 ii_12b  II.12/b. Tervezi-e, hogy legalább egy szemesztert külföldön is fog tanulni?  
1 – Igen     2 – Nem 
 
 ii_13  II.13. Ha diploma megszerzése után (mégis) Magyarországon szeretne elhelyezkedni, milyen 
munkahelyet választana? 
Csak egy választ jelölhet meg) 

1 – Közszférában (köztisztviselő, közalkalmazott) 
2 – Nonprofit szférában (pl. alapítvány, egyesület stb.) 
3 – Nagyvállalatnál (állami tulajdonúnál) 
4 – Nagyvállalatnál (magántulajdonúnál) 

5 – Multinacionális cégnél 
6 – Középvállalatnál 
7 – Kis magáncégnél 
8 – Saját vállalkozást szeretne indítani 

 
 ii_14  II.14. A diploma megszerzése után milyen formában szeretne leginkább dolgozni? 
Csak egy választ jelölhet meg! 

1 – Cégnél, intézménynél teljes munkaidőben dolgozna 
2 – Cégnél, intézménynél teljes munkaidőben, de mellette egyéb munkákat is végezne 
3 – Elsősorban alkalmi vagy szerződéses munkákat végezne, nem elkötelezve magát teljesen egyik céghez, 

intézményhez sem 
4 – Saját vállalkozását irányítaná 
 

 ii_15  II.15. Mekkora az a havi nettó átlagkereset, amely az Ön számára – ha most fejezné be a 
tanulmányait – megfelelő életszínvonalat, megélhetést biztosítana (függetlenül attól, hogy milyen 
szakterületen akar majd elhelyezkedni)? Kérjük, az összeget ezer forintban adja meg! 
 

………………………….….ezer Ft/hó  CSAK AZ EZER FORINTOSOKAT KELL BEÍRNI!  
 

Köszönjük a válaszait! 


