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Dr. Kabai Imre 
 

A DPR 2010 VÉGZETT HALLGATÓI KÉRDŐÍVEK OUTPUT ADATFÁJLJAINAK  
EGYSÉGES SZERKEZETE 

 
A 2010 tavaszán készülő egységes DPR végzett 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 144 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! 



1. táblázat: Az egységes változók és tulajdonságaik (DPR 2010. végzett hallgatók online/postai kérdőíve) 

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

Sorszám 
KÖTELEZŐ 

VÁLTOZÓNÉV 
A változó 

típusa 
Sztenderd 

vagy egyéni 
 

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

0 azon numerikus egyéni  Kérdőív azonosító 

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 
a két utolsó 

számjegy 
 Születési éve: 

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  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 

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: 
40 



(Az 1. táblázat folytatása) 
Sorszám KÖTELEZŐ 

VÁLTOZÓNÉV 
A változó 

típusa 
Sztenderd 

vagy egyéni 
 Kérdések a kérdőívben (DPR Végzett hallgatók EvaSys EXCEL vagy 

CSV output; első sorban a „változónevek") 

41 iii_1a numerikus sztenderd 
 . Mi az Ön jelenlegi lakóhelyének (a település, ahol ténylegesen, 

életvitelszerűen lakik) településtípusa? 

42 iii_1b numerikus sztenderd 
 Mi az Ön jelenlegi lakóhelyének (a település, ahol ténylegesen, 

életvitelszerűen lakik) megyéje? 

43 iii_1c string egyéni 
 Mi az Ön jelenlegi lakóhelye (a település, ahol ténylegesen, 

életvitelszerűen lakik)? 

44 iii_2a numerikus sztenderd 
 Hány szakon végzett (szerzett legalább abszolutóriumot) ebben az 

intézményben? 
45 iii_2b1n string egyéni  1. Szak neve 

46 iii_2b1a numerikus sztenderd  1. Szak képzési szintje 

47 iii_2b1b numerikus sztenderd  1. Szak képzési területe 

48 iii_2b1c numerikus évszám  1. Szak államvizsga éve 

49 iii_2b1d numerikus sztenderd  1. Szak tagozata 

50 iii_2b2n string egyéni  2. Szak neve 

51 iii_2b2a numerikus sztenderd  2. Szak képzési szintje 

52 iii_2b2b numerikus sztenderd  2. Szak képzési területe 

53 iii_2b2c numerikus évszám  2. Szak államvizsga éve 

54 iii_2b2d numerikus sztenderd  2. Szak tagozata 

55 iii_3a numerikus sztenderd 
 Volt állandó munkahelye az első végzettség (abszolutórium) 

megszerzése óta? 

56 iii_3b numerikus 
munkahelyek 

száma 
 Az első végzettség (legalább abszolutórium) megszerzése óta hány 

állandó munkahelye volt (a mostanit is beleértve)? 
57 iii_4 numerikus sztenderd  Jelenleg rendelkezik állandó, illetve alkalmi munkahellyel? 

58 iii_5 numerikus sztenderd 
 Az alábbi lehetőségek közül kérjük, válassza ki jelenlegi/utolsó 

munkahelye ágazatát. 

59 iii_5e string egyéni 
 Amennyiben az előző kérdésnél az "Egyéb" választ jelölte meg, 

kérjük, írja be! 
60 iii_6 numerikus sztenderd  Mi az Ön jelenlegi/utolsó munkahelyének cégformája? 

61 iii_6e string egyéni 
 Amennyiben az előző kérdésnél az "Egyéb" választ jelölte meg, 

kérjük, írja be! 

62 iii_7 numerikus 
külföldi 

tőkearány (%) 
 Tudomása/becslése szerint milyen a jelenlegi/utolsó munkahelyén 

a külföldi tőke aránya? 

63 iii_8 numerikus sztenderd 
 Hány alkalmazottja van a cégnek/intézménynek (legutolsó 

munkahely esetén: volt akkor, amikor Ön ott dolgozott)? 

64 iii_9 numerikus sztenderd 
 Milyen beosztásban dolgozik jelenlegi/dolgozott utolsó 

munkahelyén? 
65 iii_10a string egyéni  Melyik településen van a jelenlegi /utolsó munkahelye? 

66 iii_10b numerikus sztenderd  A település típusa? 

67 iii_10c numerikus sztenderd  A település melyik megyében található? 

68 iii_11 numerikus sztenderd 
 Az Ön jelenlegi/utolsó munkahelye ugyanazon a településen van, 

mint ahol egyetemre/ főiskolára járt? 
69 iii_12 numerikus idő (percben)  Mennyi idő alatt ér/ért oda átlagosan a lakásától a munkahelyére? 

70 iii_13 string egyéni 
 Röviden, néhány szóval mondja el, mit csinál a munkahelyén, mivel 

foglalkozik (mivel foglalkozott legutolsó munkahelyén)! 

71 iii_14_1 numerikus sztenderd 
 Mennyire elégedett Ön jelenlegi/utolsó munkájával az alábbi 

szempontok szerint? - a munka szakmai, tartalmi része 
72 iii_14_2 numerikus sztenderd  - szakmai előmenetel, karrierépítés 

73 iii_14_3 numerikus sztenderd  - szakmai presztízs 

74 iii_14_4 numerikus sztenderd  - jövedelem, juttatások 

75 iii_14_5 numerikus sztenderd  - a munka személyi körülményei 

76 iii_14_6 numerikus sztenderd  - a munka tárgyi körülményei 

77 iii_15 numerikus sztenderd 
 Jelenlegi/utolsó fő tevékenysége szerinti munkája melyik 

végzettségéhez kapcsolódik leginkább? 
77 



(Az 1. táblázat folytatása) 
Sorszám KÖTELEZŐ 

VÁLTOZÓNÉV 
A változó 

típusa 
Sztenderd 

vagy egyéni 
 Kérdések a kérdőívben (DPR Végzett hallgatók EvaSys EXCEL vagy 

CSV output; első sorban a „változónevek") 

78 iii_16 numerikus sztenderd 
 Jelenlegi/utolsó fő tevékenysége szerinti munkája milyen 

mértékben kapcsolódik a végzettségéhez? 

79 iii_17 numerikus sztenderd 
 Jelenlegi/utolsó fő tevékenysége mely képzési terület szerinti 

végzettségéhez kapcsolódik leginkább? 

80 iii_18a numerikus sztenderd 
 Az alábbi munkahelytípusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? 

Agrártudományi képzési terület. 

81 iii_18a1 string egyéni 
 Amennyiben az "agrárium: egyéb" választ jelölte meg, kérjük, adja 

meg! 

82 iii_18a2 string egyéni 
 Amennyiben az "élelmiszeripar: egyéb" választ jelölte meg, kérjük, 

adja meg! 

83 iii_18a3 string egyéni 
 Amennyiben az "ipar: egyéb" választ jelölte meg, kérjük, adja 

meg!. 

84 iii_18a4 string egyéni 
 Amennyiben az "igazgatás: egyéb" választ jelölte meg, kérjük, adja 

meg! 
85 iii_18b numerikus sztenderd  Bölcsészettudományi képzési terület 

86 iii_18b1 string egyéni 
 Amennyiben "a fentiekbe nem sorolható egyéb munkahely-típus" 

választ jelölte, adja meg! 
87 iii_18c numerikus sztenderd  Társadalomtudományi képzési terület 

88 iii_18c1 string egyéni 
 Amennyiben "a fentiekbe nem sorolható egyéb munkahely-típus" 

választ jelölte, adja meg!. 
89 iii_18d numerikus sztenderd  Gazdaságtudományi képzési terület 

90 iii_18d1 string egyéni 
 Amennyiben a "pénzügyi területen: egyéb pénzintézet" választ 

jelölte, adja meg! 

91 iii_18d2 string egyéni 
 Amennyiben a "pénzügyi területen: pénzügyi ágazaton belül egyéb 

cég, intézményt” jelölte, adja meg! 

92 iii_18d3 string egyéni 
 Amennyiben a "nem a pénzügyi területen: egyéb" választ jelölte, 

adja meg! 
93 iii_18e numerikus sztenderd  Informatikai képzési terület 

94 iii_18e1 string egyéni 
 Amennyiben az informatikai képzési területen belül az "egyéb" 

választ jelölte, adja meg! 
95 iii_18f numerikus sztenderd  Műszaki képzési terület 

96 iii_18f1 string egyéni 
 Amennyiben a műszaki képzési területen belül az "egyéb" választ 

jelölte, adja meg! 
97 iii_18g numerikus sztenderd  Jogi és igazgatási képzési terület 

98 iii_18g1 string egyéni 
 Amennyiben a jogi és igazgatási képzési területen belül az "egyéb” 

választ jelölte, adja meg! 
99 iii_18h numerikus sztenderd  Orvos- és egészségtudományi képzési terület 

100 iii_18h1 string egyéni 
 Amennyiben az orvos- és egészségtudományi képzési területen az 

„egyéb” választ jelölte, adja meg! 
101 iii_18i numerikus sztenderd  Pedagógiai képzési terület 

102 iii_18i1 string egyéni 
 Amennyiben a pedagógiai képzési területen belül az "egyéb" válazt 

jelölte, adja meg! 
103 iii_18j numerikus sztenderd  Természettudományi képzési terület 

104 iii_18j1 string egyéni 
 Amennyiben a "természettudományi területen az „egyéb" választ 

jelölte, adja meg! 

105 iii_18j2 string egyéni 
 Amennyiben a "nem a természettudomány területén: egyéb" 

választ jelölte, adja meg! 
106 iii_18k string egyéni  Művészeti képzési terület 

107 iii_18l string egyéni  Művészetközvetítői képzési terület 

108 iii_18m string egyéni  Sporttudományi képzési terület 

109 iii_18n string egyéni  Nemzetvédelmi és katonai képzési terület 

110 iii_19a numerikus sztenderd 
 Jelenleg van olyan mellékállása, alkalmi munkája, rendszeres 

megbízásos szerződéses munkája…? 

111 iii_19b numerikus sztenderd 
 Ez a mellékállás milyen mértékben kapcsolódik az Ön 

végzettségéhez? 



 

 (Az 1. táblázat folytatása) 
Sorszám KÖTELEZŐ 

VÁLTOZÓNÉV 
A változó 

típusa 
Sztenderd 

vagy egyéni 
 Kérdések a kérdőívben (DPR Végzett hallgatók EvaSys EXCEL vagy 

CSV output; első sorban a „változónevek") 

112 iii_20 numerikus ezer Ft  Jelenleg mennyi az Ön átlagos havi nettó összjövedelme? 

113 iii_21 numerikus ezer Ft 
 Mennyi az Ön háztartásának egy főre jutó átlagos havi nettó 

jövedelme? 
114 iii_2x1a numerikus sztenderd  Tartja-e a kapcsolatot: Volt oktatóval 

115 iii_2x1b numerikus igen-nem  Volt oktatóval a kapcsolat jellege: Szakmai 

116 iii_2x1c numerikus igen-nem  Volt oktatóval a kapcsolat jellege: Baráti 

117 iii_2x1d numerikus igen-nem  Volt oktatóval a kapcsolat jellege: Egyéb jelleg? 

118 iii_2x2a numerikus sztenderd  Tartja-e a kapcsolatot: Volt évfolyamtársakkal/csoporttársakkal 

119 iii_2x2b numerikus igen-nem 
 Volt évfolyamtársakkal/csoporttársakkal a kapcsolat jellege: 

Szakmai 
120 iii_2x2c numerikus igen-nem  Volt évfolyamtársakkal/csoporttársakkal a kapcsolat jellege:: Baráti 

121 iii_2x2d numerikus igen-nem  Volt évfolyamtársakkal/csoporttársakkal a kapcsolat jellege: Egyéb  

122 iii_2x3a numerikus sztenderd  Tartja-e a kapcsolatot: Más hallgatókkal 

123 iii_2x3b numerikus igen-nem  Más hallgatókkal a kapcsolat jellege: Szakmai 

124 iii_2x3c numerikus igen-nem  Más hallgatókkal a kapcsolat jellege: Baráti 

125 iii_2x3d numerikus igen-nem  Más hallgatókkal a kapcsolat jellege: Egyéb jelleg? 

126 iii_2x4a numerikus sztenderd  Tartja-e a kapcsolatot: Karrierirodával: 

127 iii_2x4b numerikus igen-nem  Karrierirodával a kapcsolat jellege: Szakmai 

128 iii_2x4c numerikus igen-nem  Karrierirodával a kapcsolat jellege: Baráti 

129 iii_2x4d numerikus igen-nem  Karrierirodával a kapcsolat jellege: Egyéb jelleg 

130 iii_2x5a numerikus sztenderd  Tartja-e a kapcsolatot: Hallgatói önkormányzattal 

131 iii_2x5b numerikus igen-nem  Hallgatói önkormányzattal a kapcsolat jellege: Szakmai 

132 iii_2x5c numerikus igen-nem  Hallgatói önkormányzattal a kapcsolat jellege: Baráti 

133 iii_2x5d numerikus igen-nem  Hallgatói önkormányzattal a kapcsolat jellege: Egyéb jelleg 

134 iii_2x6a numerikus sztenderd  Tartja-e a kapcsolatot: Öregdiák/alumni szervezettel (ha van): 

135 iii_2x6b numerikus igen-nem  Öregdiák/alumni szervezettel a kapcsolat jellege: Szakmai 

136 iii_2x6c numerikus igen-nem  Öregdiák/alumni szervezettel a kapcsolat jellege: Baráti 

137 iii_2x6d numerikus igen-nem  Öregdiák/alumni szervezettel a kapcsolat jellege: Egyéb jelleg 

138 iii_2x7a numerikus sztenderd  Egyéb szervezettel tartja a kapcsolatot? 

139 iii_2x7b numerikus igen-nem  Ezzel a szervezettel a kapcsolat jellege: Szakmai 

140 iii_2x7c numerikus igen-nem  Ezzel a szervezettel a kapcsolat jellege: Baráti 

141 iii_2x7d numerikus igen-nem  Ezzel a szervezettel a kapcsolat jellege: Egyéb jelleg 

142 iii_2x7e string egyéni  Kérjük, adja meg, mi ez a szervezet: 

143 iii_23a numerikus sztenderd 
 Az Ön tudomása szerint működik-e az egyetemen/főiskolán 

öregdiák/alumni szervezet? 

144 iii_23b numerikus sztenderd 
 Tagja Ön az egyetemen/főiskolán működő öregdiák/alumni 

szervezetnek? 

 



MELLÉKLET:  
 

    TÁMOP 4.1.3       

 
VÉGZETT 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 AZ 
„AKTÍV HALLGATÓK KÉRDŐÍVE” IS  VONATKOZIK – KÉRJEN A {INTÉZMÉNY} -TÓL ÉS 
TÖLTSE KI AZT IS! 

 
2 – Az intézmény hallgatója vagyok → ÖNRE CSAK AZ „AKTÍV HALLGATÓK KÉRDŐÍVE”  
VONATKOZIK – KÉRJEN A {INTÉZMÉNY} -TÓL ÉS TÖLTSE KI, EZT NE FOLYTASSA! 
 
3 – Az intézmény végzettje vagyok (legalább abszolutóriumot szereztem)  
 
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!) 

 



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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iii_1a III.1/a. Mi az Ön jelenlegi lakóhelyének (a település, ahol ténylegesen, életvitelszerűen lakik) 
településtípusa? 

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

4 – Község 
5 – Külföld 

 

iii_1b III.1/b. Mi az Ön jelenlegi lakóhelyének (a település, ahol ténylegesen, életvitelszerűen lakik) 
megyéje? 

 
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 

iii_1c III.1/c. Mi az Ön jelenlegi lakóhelye (a település, ahol ténylegesen, életvitelszerűen lakik)? 

……………………………………………. 
 

iii_2a III.2/a. Hány szakon végzett (szerzett legalább abszolutóriumot) ebben az intézményben? 
Ugyanazon a területen szerzett BA és MA végzettségek is külön kezelendőek! 

1 – Egy szakon       2 – Kettő vagy több szakon 
 

III.2/b. Milyen szakon, szakokon végzett (szerzett legalább abszolutóriumot) ebben az intézményben? 
Ha kettőnél több szakon is végzett, a két utolsó végzettséget írja be! 
 

SZAK NEVE 
(A) 

KÉPZÉSI 
SZINT 

(B) 
KÉPZÉSI 
TERÜLET 

(C) 
ÁLLAMVIZS-

GA ÉVE 

(D) 
TAGOZAT 

 
1. szak neve (KÉRJÜK, ÍRJA BE!): iii_2b1n iii_2b1a iii_2b1b iii_2b1c iii_2b1d 
2. szak neve (KÉRJÜK, ÍRJA BE!): iii_2b2n iii_2b2a iii_2b2b iii_2b2c iii_2b2d 
 

A válaszok kód (KÉRJÜK, HOGY AZ EGYES OSZLOPOKBA A KÖVETKEZŐ KÓDSZÁMOK KÖZÜL A 
MEGFELELŐT ÍRJA BE!): 
 

(A) KÉPZÉSI SZINT: 
 

1 – Hagyományos egyetemi – megszerzett diploma 
2 – Hagyományos egyetemi – csak államvizsga 
22 – Hagyományos egyetemi – csak abszolutórium 

(végbizonyítvány) 
3 – Hagyományos főiskolai – megszerzett diploma 
4 – Hagyományos főiskolai – csak államvizsga 
44 – Hagyományos főiskolai – csak abszolutórium 

(végbizonyítvány) 
5 – Bachelor képzés (BA/BSc) – megszerzett diploma  
6 – Bachelor képzés (BA/BSc) – csak államvizsga 

66 – Bachelor képzés (BA/BSc) – csak abszolutórium 
(végbizonyítvány) 

7 – Egységes és osztatlan képzés – megszerzett diploma 
8 – Egységes és osztatlan képzés – csak államvizsga 
88 – Egységes és osztatlan képzés – csak abszolutórium 

(végbizonyítvány) 
9 – Mesterképzés (MA/MSc) – megszerzett diploma 
10 – Mesterképzés (MA/MSc) – csak államvizsga 
101 – Mesterképzés (MA/MSc) – csak abszolutórium 

(végbizonyítvány) 
 

(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 
15 -  Egyéb, máshová nem 

besorolható 

 

(D) TAGOZAT: 
 

1 – Nappali tagozat 
2 – Esti tagozat  

3 – Levelező tagozat 
4 – Távoktatás 
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iii_3a III.3/a. Volt állandó munkahelye az első végzettség (abszolutórium) megszerzése óta? 

1 – Nem volt   →  TOVÁBB A III/19. KÉRDÉSRE! 
2 – Volt 
 
iii_3b III.3/b. Az első végzettség (legalább abszolutórium) megszerzése óta hány állandó munkahelye volt 
(a mostanit is beleértve)? 
Kérjük, állandó munkahelyként vegye figyelembe a foglalkoztatott státus mellett azt is, ahol hosszú távon, 
folyamatosan egy megbízónak dolgozott, még akkor is ha ez nem alkalmazottként történt. 

……………………… 
 
iii_4 III.4. Jelenleg rendelkezik állandó, illetve alkalmi munkahellyel? 
Csak egy választ jelölhet meg! 

1 – Igen, cégnél, intézménynél teljes munkaidőben dolgozom 
2 – Igen, cégnél, intézménynél teljes munkaidőben dolgozom, de mellette egyéb munkákat is végzek 
3 – Igen, elsősorban alkalmi vagy szerződéses munkákat végzek, nem kötelezem el magad teljesen egyik céghez, 

intézményhez sem 
4 – Igen, saját vállalkozásomat irányítom 
5 – Igen, de jelenleg inaktív státuszban vagyok (egészségügyi ok, GYES/GYED) 
6 – Nem, jelenleg munkanélküli vagyok 
7 – Nem, jelenleg nappali tagozaton tanulok  
 
 

„Az alábbiakban a jelenlegi, vagy ha jelenleg nincs, a legutolsó munkahelyével kapcsolatban 
teszünk fel kérdéseket. Amennyiben egyidejűleg több munkahelye is van/volt, kérjük, a válaszai 
arra vonatkozzanak, amelyiket főmunkahelynek gondol/gondolt!” 
 

 
iii_5 III.5. Az alábbi lehetőségek közül kérjük, válassza ki jelenlegi/utolsó munkahelye ágazatát. Alkalmi-
megbízásos munkavégzés esetén: a fő megbízó(k) ágazatát. 

1 – Mezőgazdaság, vad-, erdő-, halgazdálkodás 
2 – Bányászat 
3 – Feldolgozóipar 
4 – Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 
5 – Építőipar 
6 – Kereskedelem, javítás 
7 – Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 
8 – Szállítás, raktározás, posta, távközlés 
9 – Pénzügyi közvetítés 
10 – Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás 

11 – Közigazgatás-védelem; kötelező 
társadalombiztosítás 

12 – Oktatás 
13 – Egészségügyi, szociális ellátás 
14 – Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás, egyéb 

tevékenység 
15 – Egyéb, éspedig: …………… iii_5a 
………………………… 

 
iii_6 III.6. Mi az Ön jelenlegi/utolsó munkahelyének cégformája? 
Ha több is jellemzi az ön munkahelyét, azt válassza, amelyik a cég hivatalos cégformájaként a nevében is 
szerepel! 

1 – Egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató 
2 – Bt. 
3 – Kft. 
4 – Zrt., nyrt. 
5 – Kht. 
6 – Állami 

7 – Önkormányzati 
8 – Nonprofit szervezet (alapítvány, egyesület) 
9 – Egyéb, éspedig: ………… iii_6a 
………………………... 

 
iii_7 III.7. Tudomása/becslése szerint milyen a jelenlegi/utolsó munkahelyén a külföldi tőke aránya? 
Ha nincs külföldi tőke a cégben, akkor írjon „0”-t! 

 ………. % 
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iii_8 III.8. Hány alkalmazottja van a cégnek/intézménynek (legutolsó munkahely esetén: volt akkor, 
amikor Ön ott dolgozott)? 
Kérjük a legnagyobb, teljes (anya)vállalatot érintő létszámot adja meg! Tehát pl. nagyvállalat, multinacionális 
cég esetében nem a telephely, hanem az egész vállalat munkavállalói létszámát adja meg! Ha ön egyéni 
vállalkozó, vagy önfoglalkoztató, kérjük, az 1. válaszlehetőséget jelölje meg! 
1 – 1–2 fő 
2 – 3–4 fő 
3 – 5–9 fő 

4 – 10–19 fő 
5 – 20–49 fő 
6 – 50–99 fő 

7 – 100–249 fő 
8 – 250–999 fő 
9 – 1000 főnél több 

 
iii_9 III.9. Milyen beosztásban dolgozik jelenlegi/dolgozott utolsó munkahelyén? 
Ha több is volt, a legutolsó beosztást jelölje meg! 

1 – Felső vezető 
2 – Középvezető 

3 – Egyéb vezető 
4 – Alkalmazott 

5 – Egyéni vállalkozó, 
önfoglalkoztató 

 
iii_10a III.10/a. Melyik településen van a jelenlegi /utolsó munkahelye? 
Több telephely esetén a munkavégzés konkrét helyszínét adja meg! 
Ha egyéni vállalkozóként, vagy távmunkában dolgozik, akkor azt a települést említse, ahol a munkavégzés 
jelentős része folyik! 
 

……………………………………..……. 
 
iii_10b III.10/b. A település típusa? 

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

4 – Község 
5 – Külföld 

 
iii_10c III.10/c. A település 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 

 
iii_11 III.11. Az Ön jelenlegi/utolsó munkahelye ugyanazon a településen van, mint ahol 
egyetemre/főiskolára járt? 
Ha különböző településeken járt egyetemre/főiskolára, akkor azt vegye figyelembe, amelyik közelebb van a 
jelenlegi munkahelyéhez! 

1 – Igen, ugyanazon a településen 
2 – Nem, de közel, a közvetlen vonzáskörzetében 
3 – Nem, máshol 

4 – Nem, munkavégzésemnek nincs állandó 
helyszíne 

 
iii_12 III.12. Mennyi idő alatt ér/ért oda átlagosan a lakásától a munkahelyére? 
Kérjük, az időtartamot percben adja meg! Ha a munkahelye otthon van/volt, mert pl. döntően távmunkában 
dolgozik, vagy munkavégzésének helyszíne változó, írjon 0-t! 

…………….. perc 
 
iii_13 III.13. Röviden, néhány szóval mondja el, mit csinál a munkahelyén, mivel foglalkozik (mivel 
foglalkozott legutolsó munkahelyén)! 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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III.14. Mennyire elégedett Ön jelenlegi/utolsó munkájával az alábbi szempontok szerint? 

 teljes 
mértékben 

nagy-
mértékben közepesen kis-

mértékben 
egyáltalán 

nem 
1. a munka szakmai, tartalmi része iii_14_1 5 4 3 2 1 

2. szakmai előmenetel, karrierépítés iii_14_2 5 4 3 2 1 

3. szakmai presztízs iii_14_3 5 4 3 2 1 

4. jövedelem, juttatások iii_14_4 5 4 3 2 1 

5. a munka személyi körülményei iii_14_5 5 4 3 2 1 

6. a munka tárgyi körülményei iii_14_6 5 4 3 2 1 
 
A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSRE CSAK AZOK VÁLASZOLJANAK, AKIK EBBEN AZ INTÉZMÉNYBEN 
KETTŐ VAGY TÖBB SZAKON VÉGEZTEK (A III.2.a. KÉRDÉSRE A „2” VÁLASZT JELÖLTÉK MEG)! 

iii_15 III.15. Jelenlegi/utolsó fő tevékenysége szerinti munkája melyik végzettségéhez kapcsolódik 
leginkább?  

1 – Elsőként szerzett végzettségemhez 
2 – Másodikként szerzett végzettségemhez 

3 – Mindkettőhöz egyaránt 
4 – Egyikhez sem kapcsolódik 

 
MINDENKITŐL! 
 
iii_16 III.16. Jelenlegi/utolsó fő tevékenysége szerinti munkája milyen mértékben kapcsolódik a 
végzettségéhez? 
Ha több végzettsége is van ugyanebben az intézményben, akkor ahhoz, amelyikhez nagyobb mértékben 
kapcsolódik! 

4 – Nagyon nagy mértékben 
3 – Nagymértékben 

2 – Kismértékben 
1 – Egyáltalán nem 

 
iii_17 III.17. Jelenlegi/utolsó fő tevékenysége mely képzési terület szerinti végzettségéhez kapcsolódik 
leginkább? 

1 – Agrártudományi (A) 
2 – Bölcsészettudományi (B) 
3 – Gazdasági (D) 
4 – Informatikai (E) 
5 – Jogi és igazgatási (G) 
6 – Műszaki (F) 

7 – Művészeti (K) 
8 – Művészetközvetítői (L) 
9 – Nemzetvédelmi és katonai (N) 
10 – Orvos- és egészségtudományi 

(H) 
11 – Pedagógiai (I) 

12 – Sporttudományi (M) 
13 – Társadalomtudományi (C) 
14 – Természettudományi (J) 

 
 
III.18. Az alábbi munkahelytípusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? 
Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahelytípusát jelölje be! 
Csak egy választ jelölhet meg! 

A KIVÁLASZTÁS A III.17. KÉRDÉS ALAPJÁN TÖRTÉNIK – LÁSD A „KÉPZÉSI TERÜLETEK” 
MELLÉKLETET! 
 
A VÁLASZ KÓDJAI:  BETŰJEL: ________ SZÁM: _________ 
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MELLÉKLET: KÉPZÉSI TERÜLETEK (III/18. kérdéshez) 
 

iii_18a A. AGRÁRTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET: Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára?  
Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahelytípusát jelölje be! Csak egy választ jelölhet 
meg! 
1 –egyetem, főiskola 2 – kutatóintézet, kutatóműhely 
Agráriumban: 
3 – multinacionális szektor 

(nagybirtok, multigazdaság) 
4 – szövetkezeti szektor 

(részvénytársaság, kisebb 
termelői csoport) 

5 – magánszektor (családi gazdaság) 
6 – egyéb: ………..… iii_18a1  

Élelmiszeriparban: 
7 – multinacionális szektor 

(nagybirtok, multigazdaság) 
8 – szövetkezeti szektor 

(részvénytársaság, kisebb 
termelői csoport) 

9 – magánszektor (családi gazdaság) 
10 – egyéb: 
……………..……..… iii_18a2  

Iparban: 
11 – multinacionális vállalat 
12 – egyéb nagy- és középvállalat 
13 – kisvállalkozás, saját vállalkozás 

14 – egyéb:……………………………..….… iii_18a3  
…… 

Igazgatás: 
15 – kamara 
16 – szakigazgatási szerv 
17 – mezőgazdasági hivatal, vidékfejlesztési ügynökség, 

önkormányzat, minisztérium, minisztériumi 
háttérintézmény 

18 – egyéb::::………………………………… iii_18a4: 

 

iii_18b B. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET: Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott 
utoljára? Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahelytípusát jelölje be! Csak egy választ 
jelölhet meg! 
1 – egyetem, főiskola 
2 – kutatóintézet, kutatóműhely 
3 – közoktatási intézmény 
4 – szakmai tanácsadó intézet, cég 

5 – média területe 
6 – könyvtár, levéltár, múzeum 
7 – könyvkiadó 
8 – nyelviskola 

9 – fordító iroda vagy tolmácsolást végző 
cég 

A fentiekbe nem sorolható, egyéb: 
10 – multinacionális vállalat 
11 – hazai nagyvállalat 
12 – hazai közép- és kisvállalat 

13 – állami intézmény 
14 – önkormányzati intézmény 

15 – non-profit szervezet (egyesület, 
alapítvány) 
16 – egyéb:………… iii_18b1   

 

iii_18c C. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET: Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott 
utoljára? Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahelytípusát jelölje be! Csak egy választ 
jelölhet meg! 

1 – egyetem, főiskola 
2 – kutatóintézet, kutatóműhely 
3 – közoktatási intézmény 
4 – szakmai tanácsadó intézet, cég 

5 – média területe 
6 – könyvtár, levéltár, múzeum 
7 – könyvkiadó 
8 – nyelviskola 

9 – fordító iroda vagy tolmácsolást 
végző cég 

A fentiekbe nem sorolható, egyéb: 
10 – multinacionális vállalat 
11 – hazai nagyvállalat 
12 – hazai közép- és kisvállalat 

13 – állami intézmény 
14 – önkormányzati intézmény 

15 – non-profit szervezet (egyesület, 
alapítvány) 
16 – egyéb:……….… iii_18c1   

 

iii_18d D. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET: Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott 
utoljára?  
Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahelytípusát jelölje be! Csak egy választ jelölhet 
meg! 
1 – egyetem, főiskola 2 – kutatóintézet, kutatóműhely 
Pénzügyi területen: 
3 – bank 
4 – egyéb pénzintézet:… iii_18d1  … 
5 – biztosítótársaság 

6 – pénzügyi tanácsa. könyvvizsg.cég 
7 – könyvelő iroda 

8 – pénzügyi ágazaton belül egyéb cég, 
intézmény:…………..… iii_18d2 . 

Nem a pénzügyi területen: 
9 – multinacionális vállalat 
10 – hazai nagyvállalat 
11 – hazai közép- és kisvállalat 

12 – állami intézmény 
13 – önkormányzati intézmény 

12 – non-profit szervezet (egyesület, 
alapítvány) 
13 – egyéb:…….…… iii_18d3 



 13

 

iii_18e E. INFORMATIKAI KÉPZÉSI TERÜLET: Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára?  
Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahelytípusát jelölje be! Csak egy választ jelölhet 
meg! 
1 – egyetem, főiskola 
2 – kutatóintézet, kutatóműhely 
3 – informatikai cég fejlesztő 

részlege 
4 – ipari (termelő) vállalkozás, üzem 

5 – alkalmazásértékesítés- és 
bevezetés 

6 – közigazgatás 
7 – non-profit szervezet (egyesület, 

alapítvány) 

8 – önfoglalkoztató (pl. konkrét 
projektekben dolgozó 
informatikus) 

9 – egyéb: …………… iii_18e1 
 

iii_18f F. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET: Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? Ha Ön egyéni 
vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahelytípusát jelölje be! Csak egy választ jelölhet meg! 
1 – egyetem, főiskola 
2 – kutatóintézet, kutatóműhely 
3 – informatikai cég fejlesztő részlege 
4 – ipari (termelő) vállalkozás, üzem 

5 – alkalmazásértékesítés- és bevezetés 
6 – közigazgatás 
7 – non-profit szervezet (egyesület, 

alapítvány) 

8 – önfoglalkoztató (pl. konkrét 
projektekben dolgozó informatikus) 

9 – egyéb: ………………… iii_18f1 

 
iii_18g G. JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET: Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott 
utoljára? Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahelytípusát jelölje be! Csak egy választ 
jelölhet meg! 
1 – egyetem, főiskola 
2 – kutatóintézet, kutatóműhely 
3 – bíróság 
4 – ügyészség 
5 – ügyvédi iroda 

6 – közjegyzői iroda 
7 – államigazgatás (központi 

közigazgatás, regionális, megyei 
szervezetek) 

8 – önkormányzati (megyei, 
települési) igazgatás 

9 – gazdálkodó szerv, cég, vállalat 
10 – civil szervezet 
11 – Egyéb:…………… iii_18g1 

 
iii_18h H. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET: Az alábbi munkahely típusok közül hol 
dolgozik/dolgozott utoljára? Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahelytípusát jelölje 
be! Csak egy választ jelölhet meg! 
1 – egyetem, főiskola 
2 – kutatóintézet, kutatóműhely 
3 – klinika, országos intézet 
4 – állami/önkormányzati kórház 
5 – állami/önkormányzati 

rendelőintézet, egyéb szakorvosi 
intézmény 

6 – körzeti orvosi ellátó intézmény 
7 – magán egészségügyi/szociális 

intézmény 
8 – multinacionális vállalat 
9 – magyar vállalkozás, vállalat 
10 – államigazgatás, adminisztráció 

11– egészségügyi- és 
egészségügyhöz kapcsolódó 
szakmai kamarák, szövetségek, 
egyesületek, társaságok 

12 – társadalmi vagy civil 
szervezetek 

13 – egyéb:…………… iii_18h1 
 
iii_18i I. PEDAGÓGIAI KÉPZÉSI TERÜLET: Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? Ha Ön 
egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahelytípusát jelölje be! Csak egy választ jelölhet meg! 
1 – egyetem, főiskola 
2 – kutatóintézet, kutatóműhely 
3 – állami, önkormányzati óvoda 
4 – magánóvoda 
5 – alapítványi óvoda 
6 – egyházi óvoda 

7 – állami, önkormányzati iskola 
8 – magániskola 
9 – alapítványi iskola 
10 – egyházi iskola 
11 – speciális iskola 

12 – nevelési tanácsadó, családsegítő, 
támogató szolgálat 

13 – nevelési tanácsadó, családsegítő, 
támogató szolgálat 

14 – egyéb:…………… iii_18i1 

 
iii_18j J. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET: Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott 
utoljára? Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahelytípusát jelölje be! Csak egy választ 
jelölhet meg! 
Természettudományi területen: 
1 – egyetem, főiskola 
2 – kutatóintézet, kutatóműhely 
3 – gyógyszergyár 

4 – múzeum, közgyűjtemény 
5 – közoktatási intézmény 
6 – bank, pénzintézet, biztosító társaság 

7 – regionális igazgatóság, nemzeti park 
8 – Egyéb:…………………… iii_18j1   

Nem a természettudomány területén: 
9 – multinacionális vállalat 
10 – hazai nagyvállalat 
11 – hazai közép- és kisvállalat 

12 – állami intézmény 
13 – önkormányzati intézmény 

14 – non-profit szervezet (egyesület, 
alapítvány) 
15 – egyéb:…………..… iii_18j2 

 
iii_18k K. MŰVÉSZETI KÉPZÉSI TERÜLET: Kérjük, írja le röviden, néhány szóval annak a munkahelynek a típusát, ahol 
dolgozik/utoljára dolgozott! Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahelytípusát adja meg! 
………………………….. 
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iii_18l L. MŰVÉSZETKÖZVETÍTŐI KÉPZÉSI TERÜLET: Kérjük, írja le röviden, néhány szóval annak a munkahelynek a 
típusát, ahol dolgozik/utoljára dolgozott!  Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának 
munkahelytípusát adja meg! ………………………….. 
 

iii_18m M. SPORTTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET: Kérjük, írja le röviden, néhány szóval annak a munkahelynek a 
típusát, ahol dolgozik/utoljára dolgozott! Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának 
munkahelytípusát adja meg! ………………………….. 
 

iii_18n N. NEMZETVÉDELMI ÉS KATONAI: Kérjük, írja le röviden, néhány szóval annak a munkahelynek a típusát, ahol 
dolgozik/utoljára dolgozott! Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahelytípusát adja meg! 
………………………….. 
 

iii_19a III.19/a. Jelenleg van olyan mellékállása, alkalmi munkája, rendszeres megbízásos szerződéses munkája, 
ami valamilyen mértékben köthető a jelen megkereséshez kapcsolódó szakon szerzett végzettségéhez? 
 

1 – Van   2 – Nincs   →  TOVÁBB A III/20. KÉRDÉSRE! 
 

iii_19b III.19/b. Ez a mellékállás, alkalmi munka, rendszeres megbízásos szerződéses munka milyen 
mértékben kapcsolódik az Ön végzettségéhez? 
Ha több végzettsége is van ugyanebben az intézményben akkor ahhoz, amelyikhez nagyobb mértékben 
kapcsolódik! 

4 – Nagyon nagy mértékben 
3 – Nagymértékben 

2 – Kismértékben 
1 – Egyáltalán nem 

 

iii_20 III.20. Minden fő- és melléktevékenységet figyelembe véve jelenleg mennyi az Ön átlagos havi nettó 
összjövedelme (ami adózás után marad)? 
Kérjük, az összeget ezer forintban adja meg, és a jövedelme mellett havi szintre lebontva vegye figyelembe a 
természetbeni juttatások pénzbeli értékét, az esetleges bónusz juttatásokat, jutalmat is! ………….…. ezer Ft/hó 
 

iii_21 III.21. Mennyi az Ön háztartásának egy főre jutó átlagos havi nettó jövedelme (ami adózás után 
megmarad)? 
Kérjük, az összeget ezer forintban adja meg, és a jövedelme mellett havi szintre lebontva vegye figyelembe a 
természetbeni juttatások pénzbeli értékét, az esetleges bónusz juttatásokat, jutalmat is! ……….…. ezer Ft/hó 
 

III.22/a. Tartja Ön jelenleg a kapcsolatot valamilyen formában a következő csoportokkal/szervezetekkel? 

III.22/b. Milyen jellegű (inkább) ez a kapcsolat: szakmai, baráti vagy egyéb? Csak ott kell kitölteni a 2. oszlopot, 
ahol bejelölt egy igent.  A „B” „C” „D”  VÁLTOZÓK ÉRTÉKE: 1 – MEGJELÖLTE 0 – NEM JELÖLTE MEG 
 

CSOPORTOK, SZERVEZETEK 

III.22/a. TARTJA A 
KAPCSOLATOT? 

III.22/b. KAPCSOLAT JELLEGE? 
(TÖBB VÁLASZ IS ADHATÓ!) 

 
IGEN 

 
NEM 

„B” 
SZAKMAI 

„C”  
BARÁTI 

„D”  
EGYÉB 

1. Volt oktató iii_2x1a 1 2 iii_2x1b 1 iii_2x1c 2 iii_2x1d 3 
2. Volt évfolyamtársak/csoporttársak iii_2x2a 1 2 iii_2x2b 1 iii_2x2c 2 iii_2x2d 3 
3. Más hallgatók iii_2x3a 1 2 iii_2x3b 1 iii_2x3c 2 iii_2x3d 3 
4. Karrieriroda iii_2x4a 1 2 iii_2x4b 1 iii_2x4c 2 iii_2x4d 3 
5. Hallgatói önkormányzat iii_2x5a 1 2 iii_2x5b 1 iii_2x5c 2 iii_2x5d 3 
6. Öregdiák/alumni szervezet (ha van) iii_2x6a 1 2 iii_2x6b 1 iii_2x6c 2 iii_2x6d 3 
7. Egyéb szervezet, éspedig: 
……… iii_2x7e …………… iii_2x7a 1 2 iii_2x7b 1 iii_2x7c 2 iii_2x7d 3 

 

iii_23a III.23/a. Az Ön tudomása szerint működik-e az egyetemen/főiskolán öregdiák/alumni szervezet? 
 

1 – Igen 
               HA „IGEN”: iii_23b  III.23/b. Tagja Ön az egyetemen/főiskolán működő öregdiák/alumni  
 szervezetnek? 

1 – Igen 
2 – Nem 

 

2 – Nem 
 

Köszönjük az együttműködését! 


