
DPR-2018 - Végzettek (teljes kitöltöttség) 

Az intézmény melyik karán végzett? Fő 

GFF-ESZK 10 

GFF-GK 7 

GFF-PK 16 

GFF-TK 2 

 

 
 

Milyen szakon végzett ebben az intézményben? Összesen 

Ápolás és betegellátás 2 

Egészségügyi szervező 5 

Gazdálkodási és menedzsment 4 

Hittanár-nevelő tanár 1 

Katolikus teológus 1 

Óvodapedagógus 15 

Pénzügy és számvitel 3 

Szociális munka 3 

Tanító 1 

 

 

28%

20%

46%

6%

Az intézmény melyik karán végzett?

GFF-ESZK

GFF-GK

GFF-PK

GFF-TK

6%

14%

11%

3%

3%
43%

8%

9%

3%

Milyen szakon végzett ebben az intézményben?

Ápolás és betegellátás

Egészségügyi szervező

Gazdálkodási és menedzsment

Hittanár-nevelő tanár

Katolikus teológus

Óvodapedagógus

Pénzügy és számvitel

Szociális munka

Tanító



 

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

[1 -] Nappali 11 

[3 -] Levelező 24 

 

 

 

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

[1 -] Államilag támogatott/állami ösztöndíjas 23 

[2 -] Költségtérítéses/önköltséges 8 

[4 -] Több finanszírozási formában is 3 

nem válaszolt 1 

 

 

 

 

 

 

31%

69%

Milyen tagozaton végzett ebben az 
intézményben, ezen a szakon?

[1 -] Nappali

[3 -] Levelező

66%

23%

8%
3%

Milyen finanszírozási formában tanult Ön ebben 
az intézményben, ebben a képzésben?

[1 -] Államilag támogatott/állami
ösztöndíjas

[2 -] Költségtérítéses/önköltséges

[4 -] Több finanszírozási
formában is

nem válaszolt



Átlagosan milyen eredménnyel (osztályzattal) végezte el Ön ezt a szakot? Fő 

[2 -] Közepes 4 

[3 -] Jó 18 

[4 -] Jeles, kiváló 12 

nem válaszolt 1 

 

 

 

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

F
ő 

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

[3 -] Kb. ugyanolyan volt, mint a többieké 1
5 

[4 -] Valamivel jobb volt, mint a többieké 1
5 

[5 -] Sokkal jobb volt, mint a többieké 2 

nem válaszolt 1 

 

 

 

11%

52%

34%

3%

Átlagosan milyen eredménnyel (osztályzattal) 
végezte el Ön ezt a szakot?

[2 -] Közepes

[3 -] Jó

[4 -] Jeles, kiváló

nem válaszolt

5%

43%
43%

6%

3%

Az ebben az intézményben, ezen a szakon 
végzett többi diák tanulmányi eredményéhez 

képest az Ön tanulmányi eredménye jobb, vagy 
rosszabb volt?

[2 -] Valamivel rosszabb volt,
mint a többieké

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

[4 -] Valamivel jobb volt, mint a
többieké

[5 -] Sokkal jobb volt, mint a
többieké

nem válaszolt



 

A szak megkezdése után összesen hány félév alatt jutott el az abszolutóriumig? Fő 

0 1 

2 1 

6 15 

7 7 

8 6 

9 1 

10 1 

12 1 

nem válaszolt 2 

 

 

 

Az abszolutórium után közvetlenül a diplomáját is megszerezte? Fő 

[1 -] Igen 19 

[2 -] Nem 16 

 

 

 

3%
3%

43%

20%

17%

3%

3%

3%
5%

A szak megkezdése után összesen hány félév 
alatt jutott el az abszolutóriumig?

0

2

6

7

8

9

10

12

nem válaszolt

54%
46%

Az abszolutórium után közvetlenül a diplomáját 
is megszerezte?

[1 -] Igen

[2 -] Nem



 

Az abszolutórium után hány hónappal szerezte meg a diplomát? Fő 

[1 -] 1-3 1 

[4 -] 13-24 2 

[5 -] 2 évnél több idő alatt 1 

[6 -] Még nem szereztem meg 12 

nem válaszolt 19 

 

 

 

Mi (volt) a késedelem oka?  Fő 

[1 -] Nyelvvizsga hiánya 14 

nem válaszolt 21 

 

 

  

3%
6%

3%

34%54%

Az abszolutórium után hány hónappal szerezte 
meg a diplomát?

[1 -] 1-3

[4 -] 13-24

[5 -] 2 évnél több idő alatt

[6 -] Még nem szereztem meg

nem válaszolt

40%

60%

Mi (volt) a késedelem oka? 

[1 -] Nyelvvizsga hiánya

nem válaszolt



Kilépett-e a munkaerőpiacra diploma nélkül, csak abszolutóriummal? Fő 

[1 -] Igen 4 

[2 -] Nem 3 

[3 -] Már akkor is dolgoztam 9 

nem válaszolt 19 

 

 

 

Érzi/érezte-e a diploma hiányát a munkaerőpiaci érvényesülésben? Fő 

[1 -] Egyáltalán nem okozott problémát 5 

[2 -] Kismértékben problémának éreztem 7 

[3 -] Nagy problémát jelentett 4 

nem válaszolt 19 

 

 

 

 

 

 

11%

9%

26%

54%

Kilépett-e a munkaerőpiacra diploma nélkül, 
csak abszolutóriummal?

[1 -] Igen

[2 -] Nem

[3 -] Már akkor is dolgoztam

nem válaszolt

14%

20%

12%

54%

Érzi/érezte-e a diploma hiányát a munkaerőpiaci 
érvényesülésben?

[1 -] Egyáltalán nem okozott
problémát

[2 -] Kismértékben problémának
éreztem

[3 -] Nagy problémát jelentett

nem válaszolt



Az Ön tudomása szerint működik-e alumni/öregdiák szervezet az intézményben? Fő 

[1 -] Igen 21 

[2 -] Nem 13 

nem válaszolt 1 

 

 

 

Tagja-e Ön az intézmény alumni/öregdiák szervezetének? Fő 

[1 -] Igen 5 

[2 -] Nem 16 

nem válaszolt 14 

 

 

  

60%

37%

3%

Az Ön tudomása szerint működik-e 
alumni/öregdiák szervezet az intézményben?

[1 -] Igen

[2 -] Nem

nem válaszolt

14%

46%

40%

Tagja-e Ön az intézmény alumni/öregdiák 
szervezetének?

[1 -] Igen

[2 -] Nem

nem válaszolt



Ön a kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú képzése során jellemzően minek tekintette magát inkább? Fő 

[1 -] Főfoglalkozású diáknak, vagy 10 

[2 -] Főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul is) 25 

 

 

 

Az abszolutórium megszerzésekor rendelkezett Ön főállású munkaviszonnyal  
(szolgálati jogviszonnyal)? 

Fő 

[1 -] Igen 25 

[2 -] Nem 10 

 

 

  

29%

71%

Ön a kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú képzése 
során jellemzően minek tekintette magát 

inkább?

[1 -] Főfoglalkozású diáknak, vagy

[2 -] Főfoglalkozású dolgozónak
(aki tanul is)

71%

29%

Az abszolutórium megszerzésekor rendelkezett 
Ön főállású munkaviszonnyal (szolgálati 

jogviszonnyal)?

[1 -] Igen

[2 -] Nem



Hogyan jutott Ön ehhez a munkához?  Fő 

[1 -] Álláshirdetésre jelentkezett 6 

[2 -] Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát 7 

[5 -] Gyakorlati helyén alkalmazták 2 

[7 -] Korábbi munkakapcsolat révén 4 

[8 -] Egyéb személyes ismeretség révén 6 

nem válaszolt 10 

 

 

 

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

Fő 

[1 -] Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 3 

[2 -] A saját és a kapcsolódó szakterületek  16 

[3 -] Egy egészen más szakterület  3 

[4 -] Bármilyen szakterület 2 

nem válaszolt 11 

 

 

  

17%

20%

6%
11%

17%

29%

Hogyan jutott Ön ehhez a munkához? 

[1 -] Álláshirdetésre jelentkezett

[2 -] Munkáltatónál jelentkezett,
pl. elküldte önéletrajzát

[5 -] Gyakorlati helyén
alkalmazták

[7 -] Korábbi munkakapcsolat
révén

[8 -] Egyéb személyes ismeretség
révén

nem válaszolt

8%

46%

9%

6%

31%

Véleménye szerint milyen szakterületen végzett 
tanulmányok feleltek meg a legjobban ennek a 

munkának?

[1 -] Csak a saját (kérdőív alapjául
szolgáló) tanulmányok
szakterülete

[2 -] A saját és a kapcsolódó
szakterületek

[3 -] Egy egészen más szakterület

[4 -] Bármilyen szakterület



Önnek ez a munkaviszonya… Fő 

[1 -] Állandó jellegű és határozatlan idejű volt 22 

[2 -] Határozott idejű volt 2 

[3 -] Alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos stb.) volt 1 

nem válaszolt 10 

 

 

 

Az abszolutórium megszerzése után közvetlenül keresett-e munkát? Fő 

[1 -] Igen 12 

[2 -] Nem, mert már akkor is dolgoztam 22 

nem válaszolt 1 

 

 

  

63%

6%

3%

28%

Önnek ez a munkaviszonya…

[1 -] Állandó jellegű és
határozatlan idejű volt

[2 -] Határozott idejű volt

[3 -] Alkalmi, vagy megbízás
jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos
stb.) volt

nem válaszolt

34%

63%

3%

Az abszolutórium megszerzése után közvetlenül 
keresett-e munkát?

[1 -] Igen

[2 -] Nem, mert már akkor is
dolgoztam

nem válaszolt



A munkakeresés során összesen kb. hány munkáltatónál próbálkozott/ jelentkezett állásért?   Fő 

1 3 

2 2 

3 2 

4 1 

5 1 

10 2 

12 1 

nem válaszolt 23 

 

 

 

Az abszolutórium megszerzése után talált-e munkát?  Fő 

[1 -] Azonnal, egy hónapon belül találtam 6 

[2 -] Keresés után találtam 6 

nem válaszolt 23 

 

 

  

8%

6%

6%

3%
3%

6%

3%

65%

A munkakeresés során összesen kb. hány munkáltatónál 
próbálkozott/ jelentkezett állásért?  

1

2

3

4

5

10

12

nem válaszolt

17%

17%

66%

Az abszolutórium megszerzése után talált-e 
munkát? 

[1 -] Azonnal, egy hónapon belül
találtam

[2 -] Keresés után találtam

nem válaszolt



Hogyan jutott az abszolutórium utáni első munkájához? Fő 

[1 -] Álláshirdetésre jelentkezett 3 

[2 -] Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát 3 

[5 -] Gyakorlati helyén alkalmazták 2 

[6 -] Tanári ajánlás révén 1 

[7 -] Korábbi munkakapcsolat révén 1 

[8 -] Egyéb személyes ismeretség révén 1 

nem válaszolt 24 

 

 

 

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

Fő 

[1 -] Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 4 

[2 -] A saját és a kapcsolódó szakterületek  8 

nem válaszolt 23 

 

 

  

8%

9%

6%

3%
3%

3%68%

Hogyan jutott az abszolutórium utáni első 
munkájához?

[1 -] Álláshirdetésre jelentkezett

[2 -] Munkáltatónál jelentkezett, pl.
elküldte önéletrajzát

[5 -] Gyakorlati helyén alkalmazták

[6 -] Tanári ajánlás révén

[7 -] Korábbi munkakapcsolat révén

[8 -] Egyéb személyes ismeretség révén

nem válaszolt

11%

23%

66%

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

munkának?

[1 -] Csak a saját (kérdőív alapjául
szolgáló) tanulmányok
szakterülete

[2 -] A saját és a kapcsolódó
szakterületek

nem válaszolt



Önnek ez a munkaviszonya… Fő 

[1 -] Állandó jellegű és határozatlan idejű volt 6 

[2 -] Határozott idejű volt 6 

nem válaszolt 23 

 

 

 

Mi az Ön jelenlegi fő munkaerőpiaci státusza? Fő 

[1 -] Alkalmazott 31 

[2 -] Önfoglalkoztató, önálló vállalkozó (szellemi szabadfoglalkozású, 
egyéni vállalkozó, nincs alkalmazottja) 

1 

[6 -] GYES-en, GYED-en (GYET-en) van 3 

 

 

 

 

 

 

 

17%

17%

66%

Önnek ez a munkaviszonya…

[1 -] Állandó jellegű és
határozatlan idejű volt

[2 -] Határozott idejű volt

nem válaszolt

88%

3%
9%

Mi az Ön jelenlegi fő munkaerőpiaci státusza?

[1 -] Alkalmazott

[2 -] Önfoglalkoztató, önálló
vállalkozó (szellemi
szabadfoglalkozású, egyéni
vállalkozó, nincs alkalmazottja)

[6 -] GYES-en, GYED-en (GYET-en)
van



Az Ön fő munkaviszonya: Fő 

[1 -] Állandó jellegű és határozatlan idejű  27 

[2 -] Határozott idejű 6 

nem válaszolt 2 

 

 

 

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

Fő 

[1 -] Egyáltalán nem 2 

[2 -] Kevéssé 7 

[3 -] Közepes mértékben 8 

[4 -] Nagymértékben 9 

[5 -] Teljes mértékben 7 

nem válaszolt 2 

 

 

  

77%

17%

6%

Az Ön fő munkaviszonya:

[1 -] Állandó jellegű és
határozatlan idejű

[2 -] Határozott idejű

nem válaszolt

5%

20%

23%26%

20%

6%

Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a 
kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai során elsajátított 

tudást, megszerzett készségeket?

[1 -] Egyáltalán nem

[2 -] Kevéssé

[3 -] Közepes mértékben

[4 -] Nagymértékben

[5 -] Teljes mértékben

nem válaszolt



Mennyire elégedett főállású munkájával az alábbi szempontok szerint? 

Szempont 

[1 -] 
Teljesen 

elégedetlen 

[2 -] Inkább 
elégedetlen 

[3 -] 
Inkább 

elégedett 

[4 -] 
Teljesen 

elégedett 

nem 
válaszolt 

Válaszok száma 

A munka összességét tekintve   5 15 13 2 

A munka presztízse, társadalmi megbecsültsége 4 7 14 8 2 

A munka szakmai, tartalmi része   1 9 23 2 

Jövedelem, juttatások  3 10 14 6 2 

Szakmai előmenetel, karrierépítés  1 7 13 12 2 

 

 

 

Az Ön neme? Fő 

[1 -] Férfi 1 

[2 -] Nő 34 

 

 

  

0 5 10 15 20 25

A MUNKA ÖSSZESSÉGÉT 
TEKINTVE

A MUNKA PRESZTÍZSE, 
TÁRSADALMI MEGBECSÜLTSÉGE

A MUNKA SZAKMAI, TARTALMI 
RÉSZE

JÖVEDELEM, JUTTATÁSOK 

SZAKMAI ELŐMENETEL, 
KARRIERÉPÍTÉS 

Mennyire elégedett főállású munkájával az alábbi 
szempontok szerint? 

nem válaszolt [4 -] Teljesen elégedett [3 -] Inkább elégedett

[2 -] Inkább elégedetlen [1 -] Teljesen elégedetlen

3%

97%

Az Ön neme?

[1 -] Férfi

[2 -] Nő



Mi az Ön hivatalos családi állapota? Fő 

[1 -] Egyedülálló 8 

[2 -] Élettársi vagy tartós együttélési kapcsolatban él 9 

[3 -] Házas 15 

[4 -] Elvált 2 

[5 -] Özvegy 1 

 

 

 

Van-e 18 év alatti gyermeke?  Fő 

[1 -] Van 15 

[2 -] Nincs 20 

 

 

  

23%

26%

43%

5%

3%

Mi az Ön hivatalos családi állapota?

[1 -] Egyedülálló

[2 -] Élettársi vagy tartós
együttélési kapcsolatban él

[3 -] Házas

[4 -] Elvált

[5 -] Özvegy

43%

57%

Van-e 18 év alatti gyermeke? 

[1 -] Van

[2 -] Nincs



Hány 18 év alatti gyermeke van? Fő 

1 11 

2 2 

3 1 

4 1 

nem válaszolt 20 

 

 

 

Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit? Fő 

[1 -] Gimnázium – hagyományos 4 osztályos 21 

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

[4 -] Szakközépiskola 12 

 

 

  

31%

6%
3%3%

57%

Hány 18 év alatti gyermeke van?

1

2

3

4

nem válaszolt

60%

6%

34%

Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett 
érettségit?

[1 -] Gimnázium – hagyományos 
4 osztályos

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

[4 -] Szakközépiskola



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

[1 -] Legfeljebb 8 általános 3 

[2 -] Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 18 

[3 -] Szakközépiskola, technikum 9 

[4 -] Gimnázium 2 

[5 -] Főiskola 2 

[6 -] Egyetem, tudományos fokozat 1 

 

 

 

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

[1 -] Legfeljebb 8 általános 6 

[2 -] Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül)  9 

[3 -] Szakközépiskola, technikum 7 

[4 -] Gimnázium 3 

[5 -] Főiskola 8 

[6 -] Egyetem, tudományos fokozat 2 

 

 

  

8%

51%

26%

6%

6% 3%

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

17%

26%

20%

8%

23%

6%

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



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 6 

[3 -] Nagyjából átlagos 13 

[4 -] Az átlagosnál valamivel rosszabb 12 

[5 -] Az átlagosnál sokkal rosszabb 1 

 

 

 

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 2 

[2 -] Igen, csak a szülők között 2 

[3 -] Igen, csak a nagyszülők között 2 

[4 -] Nincsen 29 

 

 

9%

17%

37%

34%

3%

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

5%
6%

6%

83%

Van-e 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


