
 

Az intézmény melyik karán tanul? Fő 

GFF-ESZK 23 

GFF-GK 11 

GFF-PK 119 

GFF-TK 32 

 

 

 

Milyen tagozaton tanul ebben az intézményben, ezen a szakon? Fő 

[1 -] Nappali 72 

[3 -] Levelező 113 

 

 

  

13%

6%

64%

17%

Az intézmény melyik karán tanul?

GFF-ESZK

GFF-GK

GFF-PK

GFF-TK

39%

61%

Milyen tagozaton tanul ebben az intézményben, 
ezen a szakon?

[1 -] Nappali

[3 -] Levelező



Milyen szakon tanul ebben az intézményben? Fő 

Agrár- mérnöktanár 3 

Ápolás és betegellátás 11 

Csecsemő- és kisgyermeknevelő 21 

Egészségügyi szervező 4 

Gazdálkodási és menedzsment 3 

Hittanár-nevelő tanár 23 

Katekéta-lelkipásztori munkatárs 4 

Katolikus teológus 2 

Műszaki menedzser 1 

Óvodapedagógus 65 

Pénzügy és számvitel 7 

Szociális munka 8 

Tanító 30 

Teológia 3 

 

 

 

Milyen finanszírozási formában tanul Ön jelenleg ebben az intézményben, ebben a képzésben? Fő 

[1 -] Államilag támogatott/állami ösztöndíjas 154 

[2 -] Költségtérítéses/önköltséges 30 

[3 -] Részösztöndíjas 1 

 

2%
6%

11%

2%
2%

12%

2%

1%

1%

35%

4%

4%

16%

2%

Milyen szakon tanul ebben az intézményben?

Agrár- mérnöktanár

Ápolás és betegellátás

Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Egészségügyi szervező

Gazdálkodási és menedzsment

Hittanár-nevelő tanár

Katekéta-lelkipásztori
munkatárs

83%

16%

1%

Milyen finanszírozási formában tanul Ön jelenleg 
ebben az intézményben, ebben a képzésben?

[1 -] Államilag
támogatott/állami ösztöndíjas

[2 -]
Költségtérítéses/önköltséges

[3 -] Részösztöndíjas



Melyik évben kezdte meg tanulmányait ezen a szakon? Fő 

[7 -] 2011 1 

[8 -] 2012 3 

[9 -] 2013 6 

[10 -] 2014 16 

[11 -] 2015 42 

[12 -] 2016 57 

[13 -] 2017 56 

[14 -] 2018 4 

 

 
 

Megszakította legalább egy féléves időtartamra jelenlegi felsőfokú tanulmányait? Fő 

[1 -] Igen 18 

[2 -] Nem 167 

 

 
  

9%

23%

31%

30%

2%

0%

2%

3%

Melyik évben kezdte meg tanulmányait ezen a szakon?

[10 -] 2014

[11 -] 2015

[12 -] 2016

[13 -] 2017

[14 -] 2018

[7 -] 2011

[8 -] 2012

[9 -] 2013

10%

90%

Megszakította legalább egy féléves időtartamra jelenlegi 
felsőfokú tanulmányait?

[1 -] Igen

[2 -] Nem



Átlagosan milyen tanulmányi eredménnyel (osztályzattal) végzi Ön ezt a szakot? Fő 

[1 -] Elégséges 1 

[2 -] Közepes 28 

[3 -] Jó 108 

[4 -] Jeles, kiváló 47 

nem válaszolt 1 

 

 
 

Az ebben az intézményben, ezen a szakon tanuló többi diák tanulmányi eredményéhez képest  
az Ön tanulmányi eredménye jellemzően jobb, vagy rosszabb? Fő 

[1 -] Sokkal rosszabb, mint a többieké 2 

[2 -] Valamivel rosszabb, mint a többieké 9 

[3 -] Kb. ugyanolyan, mint a többieké 96 

[4 -] Valamivel jobb, mint a többieké 72 

[5 -] Sokkal jobb, mint a többieké 5 

nem válaszolt 1 

 

 
  

1%

15%

58%

25%

1%

Átlagosan milyen tanulmányi eredménnyel 
(osztályzattal) végzi Ön ezt a szakot?

[1 -] Elégséges

[2 -] Közepes

[3 -] Jó

[4 -] Jeles, kiváló

nem válaszolt

1%5%

52%

39%

3%0%

Az ebben az intézményben, ezen a szakon tanuló többi 
diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi 

eredménye jellemzően jobb, vagy rosszabb?

[1 -] Sokkal rosszabb, mint a
többieké

[2 -] Valamivel rosszabb, mint a
többieké

[3 -] Kb. ugyanolyan, mint a
többieké

[4 -] Valamivel jobb, mint a
többieké

[5 -] Sokkal jobb, mint a többieké

nem válaszolt



Milyen szintű nyelvtudása van az alábbi idegen nyelvekből? - Angol Fő 

[0 -] Anyanyelve 2 

[1 -] Nem ismeri 23 

[2 -] 2 34 

[3 -] 3 55 

[4 -] 4 49 

[5 -] Nagyon jól ismeri 14 

nem válaszolt 8 

 

 

 

Milyen szintű nyelvtudása van az alábbi idegen nyelvekből? - Német Fő 

[0 -] Anyanyelve 1 

[1 -] Nem ismeri 82 

[2 -] 2 38 

[3 -] 3 30 

[4 -] 4 17 

[5 -] Nagyon jól ismeri 4 

nem válaszolt 13 

 

 

1% 12%

18%

30%

27%

8%

4%

Milyen szintű nyelvtudása van az alábbi idegen 
nyelvekből? - Angol

[0 -] Anyanyelve

[1 -] Nem ismeri

[2 -] 2

[3 -] 3

[4 -] 4

[5 -] Nagyon jól ismeri

nem válaszolt

1%

44%

21%

16%

9% 2%

7%

Milyen szintű nyelvtudása van az alábbi idegen 
nyelvekből? - Német

[0 -] Anyanyelve

[1 -] Nem ismeri

[2 -] 2

[3 -] 3

[4 -] 4

[5 -] Nagyon jól ismeri

nem válaszolt



Milyen egyéb idegen nyelven beszél? Fő 

eszperantó 2 

horvát 2 

lovári 5 

roma 2 

román 11 

Szerb 3 

szlovák 2 

nem válaszolt 158 

 

 

 

Jelenleg dolgozik Ön? Fő 

[1 -] Igen 123 

[2 -] Nem 62 

 

 

  

1%

1% 3% 1% 6%

2%

1%

85%

Milyen egyéb idegen nyelven beszél?

eszperantó

horvát

lovári

roma

román

Szerb

szlovák

nem válaszolt

66%

34%

Jelenleg dolgozik Ön?

[1 -] Igen

[2 -] Nem



Ez a munkaviszony: Fő 

[1 -] Állandó jellegű és határozatlan időtartamú 89 

[2 -] Meghatározott időtartamú 22 

[3 -] Megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) 1 

[4 -] Alkalmi, időszakos megbízás 5 

[5 -] Diákmunka, gyakornoki munka 6 

nem válaszolt 62 

 

 

 

Minek tekinti magát inkább? Fő 

[1 -] Főfoglalkozású diáknak 13 

[2 -] Főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul is) 110 

nem válaszolt 62 

 

 

  

48%

12%

1%

3%
3%

33%

Ez a munkaviszony:

[1 -] Állandó jellegű és
határozatlan időtartamú

[2 -] Meghatározott időtartamú

[3 -] Megbízás jellegű
(tiszteletdíjas, jutalékos, stb.)

[4 -] Alkalmi, időszakos megbízás

[5 -] Diákmunka, gyakornoki
munka

nem válaszolt

7%

59%

34%

Minek tekinti magát inkább?

[1 -] Főfoglalkozású diáknak

[2 -] Főfoglalkozású dolgozónak
(aki tanul is)

nem válaszolt



Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban 
 ennek a munkának? Fő 

[1 -] Csak a saját szakterület 30 

[2 -] A saját és a kapcsolódó szakterületek 72 

[3 -] Egy egészen más szakterület 15 

[4 -] Bármilyen szakterület 6 

nem válaszolt 62 

 

 

 

Mennyire tartja valószínűnek a szakterületen belüli elhelyezkedést a szakon szerzett diplomával? Fő 

[1 -] Biztosan sikerül elhelyezkednem a szakterületen belül 87 

[2 -] Valószínűleg sikerül elhelyezkednem a szakterületen belül 80 

[3 -] Nem tartom valószínűnek, hogy sikerül munkát találnom a tanult szakterületen 6 

[4 -] Biztosan nem sikerül munkát találnom a tanult szakterületen 1 

[5 -] Nem szeretnék a tanult szakterületen elhelyezkedni 10 

nem válaszolt 1 

 

 

  

16%

39%
8%

3%

34%

Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok 
felelnek meg a legjobban ennek a munkának?

[1 -] Csak a saját szakterület

[2 -] A saját és a kapcsolódó
szakterületek

[3 -] Egy egészen más szakterület

[4 -] Bármilyen szakterület

nem válaszolt

47%

43%

3%

1%

5%

1%

Mennyire tartja valószínűnek a szakterületen belüli 
elhelyezkedést a szakon szerzett diplomával?

[1 -] Biztosan sikerül elhelyezkednem a
szakterületen belül

[2 -] Valószínűleg sikerül
elhelyezkednem a szakterületen belül

[3 -] Nem tartom valószínűnek, hogy
sikerül munkát találnom a tanult
szakterületen

[4 -] Biztosan nem sikerül munkát
találnom a tanult szakterületen

[5 -] Nem szeretnék a tanult
szakterületen elhelyezkedni

nem válaszolt



Az Ön neme? Fő 

[1 -] Férfi 24 

[2 -] Nő 161 

 

 

 

Ön melyik korcsoportba tartozik Fő 

<20 1 

20- 25 69 

26-30 24 

31-35 15 

36-40 17 

40 > 53 

 

 

  

13%

87%

Az Ön neme?

[1 -] Férfi

[2 -] Nő

1%

39%

13%8%

9%

30%

Ön melyik korcsoportba tartozik

<20

20- 25

26-30

31-35

36-40

40 >



Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit? Fő 

[1 -] Gimnázium – hagyományos 4 osztályos 83 

[2 -] Gimnázium - 5 osztályos, idegen nyelvi előkészítő évvel 14 

[3 -] 6, 8 osztályos középiskola, kéttannyelvű gimnázium 4 

[4 -] Szakközépiskola 72 

[5 -] Egyéb 12 

 

 

 

Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt? Fő 

[1 -] Legfeljebb 8 általános 13 

[2 -] Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül)  82 

[3 -] Szakközépiskola, technikum 50 

[4 -] Gimnázium 14 

[5 -] Főiskola 10 

[6 -] Egyetem, tudományos fokozat 10 

[7 -] Nem tudja, nem ismerte, nem élt 2 

nem válaszolt 4 

 

 

  

45%

8%

2%

39%

6%

Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett 
érettségit?

[1 -] Gimnázium – hagyományos 
4 osztályos

[2 -] Gimnázium - 5 osztályos,
idegen nyelvi előkészítő évvel

[3 -] 6, 8 osztályos középiskola,
kéttannyelvű gimnázium

[4 -] Szakközépiskola

[5 -] Egyéb

7%

44%

27%

8%

6%

5%

1%

2%

Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége 
akkor, amikor Ön 14 éves volt?

[1 -] Legfeljebb 8 általános

[2 -] Szakmunkásképző,
szakiskola (érettségi nélkül)

[3 -] Szakközépiskola, technikum

[4 -] Gimnázium

[5 -] Főiskola

[6 -] Egyetem, tudományos
fokozat

[7 -] Nem tudja, nem ismerte,
nem élt

nem válaszolt



Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt? Fő 

[1 -] Legfeljebb 8 általános 20 

[2 -] Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül)  51 

[3 -] Szakközépiskola, technikum 41 

[4 -] Gimnázium 26 

[5 -] Főiskola 33 

[6 -] Egyetem, tudományos fokozat 5 

[7 -] Nem tudja, nem ismerte, nem élt 2 

nem válaszolt 7 

 

 

 

Összességében hogyan ítéli meg családja anyagi helyzetét akkor, amikor Ön 14 éves volt? Fő 

[1 -] Az átlagosnál sokkal jobb 3 

[2 -] Az átlagosnál valamivel jobb 27 

[3 -] Nagyjából átlagos 103 

[4 -] Az átlagosnál valamivel rosszabb 37 

[5 -] Az átlagosnál sokkal rosszabb 14 

nem válaszolt 1 

 

 

11%

27%

22%

14%

18%

3%

1%

4%

Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége 
akkor, amikor Ön 14 éves volt?

[1 -] Legfeljebb 8 általános

[2 -] Szakmunkásképző,
szakiskola (érettségi nélkül)

[3 -] Szakközépiskola, technikum

[4 -] Gimnázium

[5 -] Főiskola

[6 -] Egyetem, tudományos
fokozat

[7 -] Nem tudja, nem ismerte,
nem élt

nem válaszolt

2%

15%

56%

20%

7%

0%

Összességében hogyan ítéli meg családja anyagi 
helyzetét akkor, amikor Ön 14 éves volt?

[1 -] Az átlagosnál sokkal jobb

[2 -] Az átlagosnál valamivel jobb

[3 -] Nagyjából átlagos

[4 -] Az átlagosnál valamivel
rosszabb

[5 -] Az átlagosnál sokkal
rosszabb

nem válaszolt



Van a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó 
 családtag? Kérjük, ne a végzettség szintjére, hanem az esetleges szakmai kapcsolódásra gondoljon! Fő 

[1 -] Igen, szülők és nagyszülők közt is van kapcsolódó szakmájú családtag 9 

[2 -] Igen, csak a szülők között 29 

[3 -] Igen, csak a nagyszülők között 6 

[4 -] Nincsen 140 

nem válaszolt 1 

 

 

5%

16%

3%

76%

0%

Van a családjában az Önéhez hasonló szakterületen 

végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? 

[1 -] Igen, szülők és nagyszülők
közt is van kapcsolódó szakmájú
családtag
[2 -] Igen, csak a szülők között

[3 -] Igen, csak a nagyszülők
között

[4 -] Nincsen

nem válaszolt


