
A Gál Ferenc Főiskola 2019. évi, a 2014.-, ill. a 2018. évben végzett 

hallgatók bevonásával végzett DPR kutatásának eredménye 

1. kérdés: Melyik karon végzett Fő 

GFF-ESZK 13 

GFF-GK 1 

GFF-PK 41 

GFF-TK 12 

GFF-TSZK 6 
 

 
 

2. kérdés: Mely évben végzett? Fő 

[1 -] 2014 9 

[2 -] 2018 64 
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3. kérdés: Milyen szakon végzett? Fő 

Agrár-mérnöktanár 2 

Ápolás és betegellátás 7 

Csecsemő- és kisgyermeknevelő 9 

Egészségügyi szervező 4 

Etika tanár 6 

Hittanár-nevelő tanár [mester 2017 előtti] 3 

Hittanár-nevelő tanár [mester 2017-től] 6 

Hittanár-nevelő tanár [osztatlan] 1 

Kántor 1 

Katolikus teológus 1 

Óvodapedagógus 25 

Pénzügy és számvitel 1 

Szociális munka 2 

Tanító 5 

 

 
 

4. kérdés: Milyen munkarendben tanult Fő 

[1 -]Nappali 29 

[2 -]Levelező 44 
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5. kérdés: Képzése állami ösztöndíjjal támogatott képzés volt? Fő 

[1 -] igen 61 

[2 -] nem (költségtérítéses/önköltséges) 12 

 

 
 

6. kérdés: Az ebben az intézményben, ezen a szakon végzett többi diák tanulmányi 
eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye jobb, vagy rosszabb volt? 

Fő 

[2 -] Valamivel rosszabb volt, mint a többieké 1 

[3 -] Kb. ugyanolyan volt, mint a többieké 34 

[4 -] Valamivel jobb volt, mint a többieké 27 

[5 -] Sokkal jobb volt, mint a többieké 11 
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7. kérdés: A képzés befejezése után milyen szintű felsőfokú képzésben vesz részt? Fő 

[0 -]Nem vesz részt 70 

[1 -] alapképzés (BA/BSc) 1 

[2 -] mesterképzés (MA/MSc) 1 

[6- ] szakirányú továbbképzés 1 

 

 
 

8. kérdés: Milyen szintű képzésben szerzett diplomát/abszolutóriumot a képzése 
befejezéséig? 

Fő 

[0 -] nem szerzett 60 

[1 -] alapképzés (BA/BSc) 3 

[2 -] mesterképzés (MA/MSc) 4 

[4 -] egyetemi – hagyományos képzés 1 

[5 -] főiskolai – hagyományos képzés 3 

[7 -] felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés 1 

[8 -] szakirányú továbbképzés 1 
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9. kérdés: Milyen szintű képzésben szerzett diplomát/abszolutóriumot a képzés 
megszerzése után? 

Fő 

[0 -] nem szerzett 66 

[2 -] mesterképzés (MA/MSc) 4 

[6 -] szakirányú továbbképzés 3 

 

 
 

10. kérdés: Mennyire használja ön a képzésben szerzett ismereteit a munkája során? Fő 

[0 -] nem válaszolt 29 

[1 -] teljes mértékben 26 

[2 -] inkább igen 11 

[3 -] inkább nem 5 

[4 -] egyáltalán nem 1 

[5 -] nem dolgozom, nincs munkám 1 
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11. kérdés: Mennyire használja ön a képzésben szerzett ismereteit a magánéletében? Fő 

[0 -] nem válaszolt 29 

[1 -] teljes mértékben 9 

[2 -] inkább igen 27 

[3 -] inkább nem 7 

[4 -] egyáltalán nem 1 

 

 
 

12. kérdés: Szeretne-e továbbtanulni az 
elkövetkező 2-3 évben az alábbi képzések 
valamelyikén? 

felsőoktatási 
szakképzés 

alapképzés 
(BA/BSc) 

mester-
képzés 

(MA/MSc) 

szakirányú 
tovább-
képzés 

doktori 
(PhD, DLA) 

képzés 

osztatlan 
képzés  

(pl. jogász, 
orvosképzés) 

[0 -] nem válaszolt 7 6 4 6 9 9 

[1 -] Igen, ezen a szakterületen  9 7 11 28 4 - 

[2 -] Igen, más szakterületen 6 7 6 6 2 1 

[3 -] Nem szeretnék 51 53 52 33 58 63 
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13. kérdés: Mi az Ön jelenlegi fő munkaerő piaci státusza? Fő 

[1 -] Alkalmazott 68 

[3 -] Vállalkozó (alkalmazott(ak)at foglalkoztat) 1 

[4 -] Munkanélküli 1 

[5 -] Nappali munkarenden felsőoktatási hallgató 1 

[6 -] CSED-en, GYED-en, GYES van 2 

 

 
 

14. kérdés: Alkalmazott esetében mi a beosztása? Fő 

[0 -] nem válaszolt 5 

[1 -] Vezető  1 

[2 -] Beosztott diplomás 50 

[3 -] Beosztott, nem diplomás foglalkozás 17 

 

 

93%

2%

1% 1%

3%

13. kérdés
[1 -] Alkalmazott

[3 -] Vállalkozó
(alkalmazott(ak)at
foglalkoztat)

[4 -] Munkanélküli

[5 -] Nappali
munkarenden
felsőoktatási hallgató

[6 -] CSED-en, GYED-en,
GYES van

7%

1%

69%

23%

14. kérdés

[0 -] nem válaszolt

[1 -] Vezető

[2 -] Beosztott diplomás

[3 -] Beosztott, nem
diplomás foglalkozás



15. kérdés: Munkaerőpiaci részvétel Fő 

[1 -] jelenleg (is) dolgozik 71 

[2 -] sose dolgozott 1 

[3 -] most nem dolgozik, de már volt munkahelye 1 

 

 
 

16. kérdés: Jelenleg milyen formában dolgozik Ön? Fő 

[0 -] nem válaszolt 2 

[1 -] Köztisztviselő, közalkalmazott, kormánytisztviselő 43 

[2 -] Alkalmazott 27 

[3 -] Vállalkozó, saját vállalkozás vezetője (önfoglalkoztató) 1 
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17. kérdés: Az Ön munkahelye Fő 

[0 -] nem válaszolt 2 

[1 -] állami szféra 48 

[2 -] piaci szféra 12 

[3 -] nonprofit szféra (egyház, alapítvány stb.) 11 
 

 
 

18. kérdés: Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló 
tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett készségeket? 

Fő 

[0 -] nem válaszolt 1 

[4 -] egyáltalán nem 12 

[5 -] kevéssé 4 

[6 -] közepes mértékben 17 

[7 -] nagymértékben 12 

[8 -] teljes mértékben 27 
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19. kérdés: Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit? Fő 

[6 -] 4 osztályos gimnázium 38 

[7 -] 6, 8 osztályos középiskola, két tannyelvű gimnázium 4 

[8 -] Szakközépiskola 27 

[9 -] Egyéb 4 
 

 
 

20. kérdés: Mi az iskolai végzettsége az Ön édesapjának? Fő 

[0 -] nem válaszolt 1 

[1 -] legfeljebb 8 általános 6 

[2 -] szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 38 

[3 -] érettségit adó középiskola (gimnázium, szakközépiskola) 19 

[4 -] főiskola, egyetem 9 
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21. kérdés: Mi az iskolai végzettsége az Ön édesanyjának? Fő 

[0 -] nem válaszolt 1 

[1 -] legfeljebb 8 általános 15 

[2 -] szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 21 

[3 -] érettségit adó középiskola (gimnázium, szakközépiskola) 26 

[4 -] főiskola, egyetem 10 
 

 
 

22. kérdés:D. 10 Van-e a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget 
szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? 

Fő 

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

[2 -] igen, csak a szülők között 7 

[4 -] igen, a tágabb családi körben 16 

[5 -] nincsen 49 
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körben

[5 -] nincsen


