Nyíregyházi Egyetem
DPR 2017 - végzettek (NYE_DPR17_V)
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1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI
1.1. Az intézmény melyik karán végzett?
Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több karon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának
tart!)
Nyíregyházi Egyetem

100%

n=406

1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?
Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának
tart!)
andragógia

2.5%

andragógia (mesterképzés (MA/MSc))

2.7%

anglisztika

1.5%

biológia

1.5%

csecsemő- és kisgyermeknevelő

2.2%

edző

0.2%

ének-zene-, népzenetanár

0.2%

ének-zenetanár

2.7%

fizika

1.2%

fizikatanári

2.5%

földrajz

2.2%

földrajztanári

1.7%

gazdálkodási

0.2%

gazdálkodási és menedzsment

2017.06.27

11.8%

gépészmérnöki (alapképzés (BA/BSc))

3.7%

hivatásos repülőgép-vezetői

0.2%

informatikus könyvtáros (alapképzés (BA/BSc))

1%

kémia

1.5%

kémiatanári

2.7%

képi ábrázolás

1.5%

kommunikáció

0.2%

kommunikáció- és médiatudomány

1.7%

környezetkultúra

1.5%

környezettan

1.7%

közlekedésmérnöki

2.7%

EvaSys kiértékelés

n=406

Oldal1

magyar
magyar nyelv és irodalom
matematika

2%
3.4%
1%

matematikatanári

4.2%

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

0.7%

mezőgazdasági mérnöki (alapképzés (BA/BSc))

1.7%

nemzetközi kapcsolatok

0.2%

nemzetközi tanulmányok (alapképzés (BA/BSc))

1.2%

nemzetközi tanulmányok (mesterképzés (MA/MSc))

0.5%

osztatlan tanári képzés

0.5%

pedagógia

4.4%

programtervező informatikus

6.4%

rajztanári

1%

sportszervező

0.5%

számítástechnika-tanári

1.7%

szociálpedagógia (alapképzés (BA/BSc))
tanári
tanító (alapképzés (BA/BSc))

3%
4.7%
1%

tanító (főiskolai képzés)

0.2%

társadalmi tanulmányok

0.5%

testnevelő tanár

6.2%

történelem (alapképzés (BA/BSc))

0.5%

történelem (főiskolai képzés)

1.5%

vizuális kommunikáció tanári

1.2%

1.2.1. Képzési terület
agrár (kivéve állatorvosi)

2%

bölcsészettudomány

12.3%

gazdaságtudományok

13.8%

informatika

7.6%

műszaki

8.4%

művészetközvetítés

2.7%

pedagógusképzés

n=406

27.6%

sporttudomány

4.4%

társadalomtudomány

8.1%

természettudomány

13.1%

Alapképzés (BA/BSc)

54.9%

Mesterképzés (MA/MSc)

41.6%

1.2.2. Képzési forma

2017.06.27

Egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés

0.2%

Egyetemi képzés

2.5%

Főiskolai képzés

0.7%

EvaSys kiértékelés

n=406

Oldal2

1.2.3. A végzés (abszolutórium) éve
2012

28.3%

2014

26.8%

2016

44.8%

n=406

1.3. Milyen tagozaton végzett ebben az intézményben, ezen a szakon?
Nappali
Esti
Levelező
Távoktatás

27.8%

n=406

3%
69.2%
0%

1.4. Milyen finanszírozási formában tanult Ön ebben az intézményben, ebben a képzésben?
Államilag támogatott/állami ösztöndíjas

63.9%

Költségtérítéses/önköltséges

27.1%

Részösztöndíjas

0.5%

Több finanszírozási formában is

8.5%

n=402

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

0.5%

Közepes

15.2%

Jó

58.7%

Jeles, kiváló

25.6%

n=402

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

0.2%

Valamivel rosszabb volt, mint a többieké

1.2%

Kb. ugyanolyan volt, mint a többieké

51%

Valamivel jobb volt, mint a többieké
Sokkal jobb volt, mint a többieké

n=402

38.1%
9.5%

1.8. Az abszolutórium után közvetlenül a diplomáját is megszerezte?
Igen

60%

Nem

40%

n=403

1.8.1. Az abszolutórium után hány hónappal szerzete meg a diplomát?

2017.06.27

1-3 hónap

1.3%

4-6 hónap

6.3%

7-12 hónap

11.4%

13-24 hónap

8.9%

2 évnél több idő alatt

10.8%

Még nem szereztem meg

61.4%

EvaSys kiértékelés

n=158

Oldal3

1.8.2. Mi (volt) a késedelem oka?
Nyelvvizsga hiánya
Egyéb ok

91.9%

n=160

8.1%

1.8.3. Kilépett-e a munkaerőpiacra diploma nélkül, csak abszolutóriummal?
Igen

40.4%

Nem

8.7%

Már akkor is dolgoztam

n=161

50.9%

1.8.4.Érzi/érezte-e a diploma hiányát a munkaerőpiaci érvényesülésben?
Egyáltalán nem okozott problémát
Kismértékben problémának éreztem
Nagy problémát jelentett

26.3%

n=160

40%
33.8%

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

46.1%

Nem

53.9%

Igen

5%

Nem

95%

Igen

12.4%

Nem

87.6%

Szabad felhasználású Diákhitel1

89.8%

n=399

1.9.1. Tagja-e Ön az intézmény alumni/öregdiák szervezetének?
n=179

1.10. Tanulmányai alatt igénybe vett-e diákhitelt?
n=403

1.10.1. Milyen típusú diákhitelt vett igénybe?

Kötött felhasználású (képzési költségre fordítható) Diákhitel2

6.1%

Mindkettőt

4.1%

n=49

2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK
2.1. Rendelkezett-e felsőfokú végzettséggel a megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdésekor?
Igen

50.5%

Nem

49.5%

BA/BSc

15.8%

MA/MSc

6.4%

n=406

2.1.2. Ezt milyen képzési formában szerezte?

Egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés (pl. jogász, orvosképzés)

8.9%

Főiskolai – hagyományos képzés

61.6%

Felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés
2017.06.27

0%

Egyetemi – hagyományos képzés

Doktori képzés – PhD, DLA

EvaSys kiértékelés

n=203

0%
7.4%
Oldal4

2.2. A megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdése óta (közben, vagy utána) szerzett-e egyéb felsőfokú végzettséget?
Igen

13.8%

Nem

86.3%

n=400

2.2.2. Ezt milyen képzési formában szerezte?
BA/BSc

9.1%

MA/MSc

38.2%

Egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés (pl. jogász, orvosképzés)

0%

Egyetemi – hagyományos képzés

1.8%

Főiskolai – hagyományos képzés

10.9%

Doktori képzés – PhD, DLA

n=55

0%

Felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés

16.4%

Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés

12.7%

Kiegészítő, diplomás képzés, egyéb

10.9%

2.3. Részt vesz-e jelenleg felsőfokú képzésben?
Igen

8.4%

Nem

91.6%

n=403

2.3.2. Ezt milyen szintű képzésben végzi?
BA/BSc

5.9%

MA/MSc

61.8%

Egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés (pl. jogász, orvosképzés)

5.9%

Egyetemi – hagyományos képzés

0%

Főiskolai – hagyományos képzés

0%

Doktori képzés – PhD, DLA

2.9%

Felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés

2.9%

Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés
Kiegészítő, diplomás képzés, egyéb

n=34

11.8%
8.8%

2.4.1. Felsőoktatási szakképzés
Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben
Igen, más felsőoktatási intézményben
Nem szeretnék

8%

n=289

6.2%
85.8%

2.4.2. Alapképzés (BA/BSc)
Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben

7.3%

Igen, más felsőoktatási intézményben

5.9%

Nem szeretnék

86.8%

Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben

15.1%

Igen, más felsőoktatási intézményben

13.5%

Nem szeretnék

71.5%

n=287

2.4.3. Mesterképzés (MA/MSc)

2017.06.27

EvaSys kiértékelés

n=312

Oldal5

2.4.4. Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés
Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben

12.1%

Igen, más felsőoktatási intézményben

4.8%

Nem szeretnék

83%

Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben

5.3%

Igen, más felsőoktatási intézményben

8.9%

n=289

2.4.5. Doktori (PhD, DLA) képzés

Nem szeretnék

n=282

85.8%

2.4.6. Egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés (pl. jogász, orvosképzés)
Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben

1.8%

Igen, más felsőoktatási intézményben

1.8%

Nem szeretnék

2.5.1. Angol nyelvből:

2.5.2. Német nyelvből:

2.5.3. Francia nyelvből:

2.5.4. Olasz nyelvből:

2.5.5. Spanyol nyelvből:

2.5.6. Orosz nyelvből:

n=274

96.4%

12,5%

28,3%

28,6%

15,8%

14,8%

Nem ismeri

Nagyon jól ismeri

1

2

3

4

5

49,6%

26,3%

14,4%

5,7%

4,1%

Nem ismeri

1

2

3

4

5

90,4%

5%

2,3%

0,9%

1,5%

Nem ismeri

1

2

3

4

5

95,4%

2,6%

0,9%

0,6%

0,6%

Nem ismeri

1

2

3

4

5

96,2%

3,5%

0%

0%

0,3%

Nem ismeri

1

2

3

4

5

66,3%

21,9%

7,9%

2,2%

1,7%

Nem ismeri

1

2

3

4

n=392
átl.=2,92
md=3
elt.=1,24
tart.=2

Nagyon jól ismeri

n=369
átl.=1,88
md=2
elt.=1,11

Nagyon jól ismeri

n=342
átl.=1,18
md=1
elt.=0,65

Nagyon jól ismeri

n=346
átl.=1,08
md=1
elt.=0,45

Nagyon jól ismeri

n=340
átl.=1,05
md=1
elt.=0,28

Nagyon jól ismeri

n=356
átl.=1,51
md=1
elt.=0,86
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2.6. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú tanulmányai alatt, a végzettség megszerzése előtt tanult-e hosszabb-rövidebb ideig
külföldön?

2017.06.27

Igen

3.2%

Nem

96.8%

EvaSys kiértékelés

n=403

Oldal6

2.6.1. Összesen hány alkalommal tanult külföldön legalább egy szemesztert?

Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon!
Nem tanultam

7.7%

1

76.9%

2

15.4%

3

0%

4

0%

5

0%

6

0%

7

0%

8

0%

9, vagy több alkalommal

0%

n=13

2.6.2. Összesen hány alkalommal tanult külföldön kevesebb, mint egy szemesztert?

Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon!
Nem tanultam

50%

1

33.3%

2

16.7%

3

0%

4

0%

5

0%

6

0%

7

0%

8

0%

9, vagy több alkalommal

0%

n=12

2.6.4. Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg!

Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon!
Tempus/Erasmus ösztöndíj

76.9%

A fogadó felsőoktatási intézmény ösztöndíja

7.7%

Egyéb hazai ösztöndíj, pályázat

7.7%

Egyéb külföldi/nemzetközi pályázat, ösztöndíj

7.7%

Saját/családi finanszírozás

7.7%

Párhuzamos külföldi munkavállalás

7.7%

Egyéb forrásból

n=13

0%

2.7. A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai alatt részt vett-e a tanulmányok részét képező kötelező szakmai gyakorlaton?
Igen

78.9%

Nem

21.1%

Igen

19.6%

Nem

80.4%

n=403

2.7.1. Gyakorlati helyén a későbbiekben alkalmazták-e?

2017.06.27

EvaSys kiértékelés

n=306

Oldal7

2.8.1. …végzett-e tanulmányaihoz kapcsolódó (szakmai) munkát?
Igen

64.2%

Nem

35.8%

Igen

53%

Nem

47%

Igen

6.5%

Nem

93.5%

Igen

2.7%

Nem

97.3%

n=405

2.8.2. …végzett-e nem szakmai munkát?
n=400

2.8.3. …dolgozott-e külföldön?
n=399

2.8.4….végzett-e szakmai gyakorlatot külföldön?
n=402

3. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA
3.1. Ön a kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú képzése során jellemzően minek tekintette magát inkább?
Főfoglalkozású diáknak, vagy

29.6%

Főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul is)

70.4%

n=402

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

68.1%

Nem

31.9%

Álláshirdetésre jelentkezett

22.7%

Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát

20.5%

n=405

3.2.1. Hogyan jutott Ön ehhez a munkához?

Kérjük, ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat jelölje be!

Intézményi karrieriroda, állásbörze révén
Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte

0.4%
4%

Gyakorlati helyén alkalmazták

2.6%

Tanári ajánlás révén

3.3%

Korábbi munkakapcsolat révén

17.2%

Egyéb személyes ismeretség révén

24.5%

Egyéb

n=273

4.8%

3.2.2. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok feleltek meg a legjobban ennek a munkának?
Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete

27.5%

A saját és a kapcsolódó szakterületek

56.2%

Egy egészen más szakterület

12.7%

Bármilyen szakterület

2017.06.27

EvaSys kiértékelés

n=276

3.6%

Oldal8

3.2.3. Önnek ez a munkaviszonya...
Állandó jellegű és határozatlan idejű volt

91.5%

Határozott idejű volt

6.6%

Alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) volt

1.8%

n=272

3.3. Az abszolutórium megszerzése után közvetlenül keresett-e munkát?
Igen

34.4%

Nem, mert már akkor is dolgoztam

57.9%

Nem, mert folytattam tanulmányaimat/tanulmányokat kezdtem
Nem, egyéb okból

n=404

3.7%
4%

3.3.3. Az abszolutórium megszerzése után talált-e munkát?
Azonnal, egy hónapon belül találtam

31.7%

Keresés után találtam

50.4%

Még nem találtam

n=139

18%

3.3.4. Hogyan jutott az abszolutórium utáni első munkájához?

Kérjük, ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat jelölje be!
Álláshirdetésre jelentkezett

42.1%

Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát

24.6%

Intézményi karrieriroda, állásbörze révén
Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte

0.9%
0%

Gyakorlati helyén alkalmazták

2.6%

Tanári ajánlás révén

0.9%

Korábbi munkakapcsolat révén

5.3%

Egyéb személyes ismeretség révén
Egyéb módon

n=114

20.2%
3.5%

3.3.5. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?
Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete

33.9%

A saját és a kapcsolódó szakterületek

44.6%

Egy egészen más szakterület

13.4%

Bármilyen szakterület

n=112

8%

3.3.6. Önnek ez a munkaviszonya ...
Állandó jellegű és határozatlan idejű volt

70.8%

Határozott idejű volt

25.7%

Alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) volt

n=113

3.5%

4. MUNKAERŐPIACI ÉLETÚT

2017.06.27

EvaSys kiértékelés

Oldal9

4.1. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta összesen hány főállású munkahelye, munkaviszonya volt Önnek a jelenlegivel
együtt?

Ha az abszolutórium megszerzésekor már dolgozott, kérjük, azt is számítsa bele!
Egy sem

8.9%

1

58.2%

2

22%

3

6.7%

4

2.2%

5

1.5%

6

0.2%

7

0%

8

0%

9 vagy több

n=404

0.2%

4.2. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta volt-e munkanélküli?

Kérjük, hogy a hivatalosan nem regisztrált, ám munka nélkül, állás keresésével töltött időszakokra is gondoljon!
Igen

22.7%

Nem

77.3%

Igen

86.8%

Nem

13.2%

n=405

4.2.3. Volt ezek közt regisztrált munkanélküli időszak?
n=91

4.3. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően tanult-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön?
Igen

1.7%

Nem

98.3%

n=404

4.4. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően dolgozott-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön?

Kérjük, az esetleges jelenleg zajló külföldi munkavégzésére is gondoljon!
Igen
igen, jelenleg is külföldön dolgozom
Nem

2%

n=406

2.2%
95.8%

4.4.4. Ez a munka/ezek a munkák kapcsolódtak-e a felsőfokú végzettségéhez?
Igen, teljes mértékben

17.6%

Részben

29.4%

Nem

52.9%

n=17

4.5. Tervez-e (további) külföldi munkavállalást az elkövetkező 5 évben?

2017.06.27

Igen

10.9%

Nem

67.4%

Nem tudom eldönteni

21.7%

EvaSys kiértékelés

n=405

Oldal10

5. JELENLEGI MUNKAERŐPIACI HELYZET
5.1. Mi az Ön jelenlegi fő munkaerőpiaci státusza?

Kérjük, a leginkább jellemzőt jelölje meg!
Alkalmazott

85%

Önfoglalkoztató, önálló vállalkozó (szellemi szabadfoglalkozású, egyéni vállalkozó, nincs
alkalmazottja)

3.2%

Vállalkozó (alkalmazott(ak)at foglalkoztat)

2.5%

Munkanélküli

3.7%

Nappali tagozaton tanuló diák

2.5%

GYES-en, GYED-en (GYET-en) van

2.7%

Háztartásbeli, egyéb inaktív (eltartott)

0.5%

n=406

5.1.1. Milyen beosztásban dolgozik?
Felsővezető

4.4%

Középvezető

10.5%

Alsóvezető

n=343

7%

Beosztott diplomás

56.9%

Beosztott, nem diplomás foglalkozás

21.3%

Igen

100%

Nem

0%

Igen

72.7%

Nem

27.3%

Jelenleg (is) dolgozik

91.6%

5.1.4.2. Keres-e munkát?
n=15

5.1.6. Rendelkezik főállású munkahellyel?
n=11

5.2. Munkaerőpiaci részvétel

Sose dolgozott

2.7%

Most nem dolgozik, de már volt munkahelye

5.7%

n=404

5.3. Az Ön fő munkaviszonya...
Állandó jellegű és határozatlan idejű

88.5%

Határozott idejű

10.1%

Alkalami, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.)

n=366

1.4%

5.4. Ön ...
Köztisztviselő, közalkalmazott, kormánytisztviselő (egyéb közszolgálati jogviszonyban áll)

53.1%

Állami, önkormányzati vállalat alkalmazottja, vagy

10.1%

Más helyen dolgozik

36.9%

2017.06.27

EvaSys kiértékelés

n=358
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5.6. Hány alkalmazottja/beosztottja van?
Nincs alkalmazottja/beosztottja

79.6%

1-9 alkalmazott/beosztott

11.7%

10 vagy több alkalmazott/beosztott

8.7%

10,8%

5.7. Milyen mértékben használja jelenlegi
munkájában a kérdőív alapjául szolgáló
tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett
készségeket? Osztályozzon 1-től 5-ig!

n=367

13,6%

21,4%

16,3%

37,9%

Egyáltalán
nem

Teljes
mértékben

1

2

3

4

n=369
átl.=3,57
md=4
elt.=1,39

5

5.8. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?
Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete

24.7%

A saját és a kapcsolódó szakterületek

56.4%

Egy egészen más szakterület

15.1%

Bármilyen szakterület

n=365

3.8%

5.9. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi munkájának?
PhD

0.8%

Egyéb posztgraduális képzés

0.8%

Egyetemi diploma/MA/MSc végzettség

38.3%

Főiskolai diploma/BA/BSc végzettség

41.8%

Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget

18.3%

Teljes mértékben állami/önkormányzati tulajdonú

59.1%

Részben állami, részben magántulajdonú, vagy

5.8%

n=366

5.11. Az Ön munkahelye...

Teljes mértékben magántulajdonú

35.2%

Teljes mértékben magyar tulajdonú

83.8%

n=364

5.12. Az Ön munkahelye...

Részben magyar tulajdonú
Teljes mértékben külföldi tulajdonú

n=364

3.6%
12.6%

5.13. Megközelítőleg hány fő dolgozik az Ön cégénél?

Kérjük, a teljes – legnagyobb – munkavállalói létszámot jelölje meg, több telephellyel rendelkező cég esetén pl. az anyavállalat
összesített létszámát!
Önfoglalkoztató vagyok
2-9 fő

10.2%

10-49 fő

34.3%

50-249 fő

25.4%

250-999 fő

9.7%

1000 fő, vagy afölött

2017.06.27

4.7%

EvaSys kiértékelés

n=362

15.7%
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5.14. Kérjük, az alábbi listából válassza ki munkahelye ágazatát!
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

1.6%

Feldolgozóipar (pl. élelmiszer, ruházat, építőanyag, szerszám, gépgyártás,

5.4%

Villamosenergia, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás (ezek termelése, ellátása,

0.8%

Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés

0.3%

Építőipar

0.3%

Kereskedelem, gépjárműjavítás (minden nagy- és kiskereskedelem, ill. gépjárművek

4.1%

Szállítás, raktározás (pl. vasúti, közúti, légi személy- és áruszállítás és postai tevékenység)

2.2%

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

1.6%

Információ, kommunikáció (pl. távközlés, számítógépes szolgáltatások, kiadói tevékenység,

7%

Pénzügyi, biztosítási tevékenység

2.2%

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (pl. piackutatás, fordítás/tolmácsolás, jogi,

2.2%

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (pl. eszköz, ill. munkaerő-kölcsönzés,

1.4%

Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás

6.5%

Oktatás

n=369

49.6%

Humán-egészségügyi, szociális ellátás

3%

Művészet, szórakoztatás, szabadidő (pl. múzeum, szerencsejáték, sport, művészet)

3%

Egyéb szolgáltatás (pl. érdekképviselet, szakszervezet, politika, háztartásicikk-javítás,

0.5%

Háztartás munkaadói tevékenysége, termék előállítása, szolgáltatás végzése saját

0.3%

Egyéb

8.1%

5.15. Kérjük, tüntesse fel munkahelye települését! (Azét a települését, ahol munkavégzésének többsége zajlik!)
Ön külföldön (nem Magyarországon) dolgozik?
Igen

5.7%

Nem

94.3%

n=366

5.16.2. Hány munkaórát dolgozott főállásában az előző héten? Ha ez nem egy "szokásos" hét volt, akkor az utolsó "szokásos"
héten hány munkaórát dolgozott a főállású munkahelyén?
Heti 20 óra alatt

2.8%

Heti 20-29 óra

7.5%

Heti 30-39 óra

26.5%

Heti 40-50 óra

58.1%

Heti 50 óra felett

n=358

5%

5.17. Van-e Önnek mellékállása, másodállása?
Igen

16.2%

Nem

83.8%

n=364

5.17.1. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?
Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete

25.9%

A saját és a kapcsolódó szakterületek

41.4%

Egy egészen más szakterület

24.1%

Bármilyen szakterület

2017.06.27

EvaSys kiértékelés

n=58

8.6%
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5.17.2. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi mellékállású munkájának?
PhD

3.4%

Egyéb posztgraduális képzés

3.4%

Egyetemi diploma/MA/MSc végzettség

39%

Főiskolai diploma/BA/BSc végzettség

22%

Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget

6.1.1. Mennyire elégedett főállású munkájával a
munka szakmai, tartalmi része szempontjából?

6.1.2. Mennyire elégedett főállású munkájával a
szakmai előmenetel, karrierépítés szempontjából?

6.1.3. Mennyire elégedett főállású munkájával a
munka presztízse, társadalmi
megbecsültsége szempontjából?

6.1.4. Mennyire elégedett főállású munkájával a
jövedelem és juttatások szempontjából?

6.1.5. Mennyire elégedett főállású munkájával a
munka személyi körülményei szempontjából?

6.1.6. Mennyire elégedett főállású munkájával a
munka tárgyi körülményei szempontjából?

6.1.7. Mennyire elégedett főállású munkájával a
munka összességét tekintve?

n=59

32.2%

6%

10,1%

48,5%

35,4%

Teljesen elégedetlen

1

2

3

4

8,2%

22,6%

43,1%

26,2%

Teljesen elégedetlen

1

2

3

4

12%

31,7%

36,6%

19,7%

Teljesen elégedetlen

1

2

3

4

10,9%

32,2%

45%

12%

Teljesen elégedetlen

1

2

3

4

6,8%

16,7%

48,1%

28,4%

Teljesen elégedetlen

1

2

3

4

9,9%

22,2%

43,3%

24,7%

Teljesen elégedetlen

1

2

3

4

3,3%

19,2%

58,1%

19,5%

Teljesen elégedetlen

1

2

3

Teljesen elégedett

n=367
átl.=3,13
md=3
elt.=0,82

Teljesen elégedett

n=367
átl.=2,87
md=3
elt.=0,89

Teljesen elégedett

n=366
átl.=2,64
md=3
elt.=0,93

Teljesen elégedett

n=367
átl.=2,58
md=3
elt.=0,84

Teljesen elégedett

n=366
átl.=2,98
md=3
elt.=0,85

Teljesen elégedett

n=365
átl.=2,83
md=3
elt.=0,91

Teljesen elégedett

n=365
átl.=2,94
md=3
elt.=0,72
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7. SZEMÉLYES ADATOK
7.1. Az Ön neme?
Férfi

40.9%

Nő

59.1%

Egyedülálló

27.9%

n=406

7.3. Mi az Ön hivatalos családi állapota?

Élettársi vagy tartós együttélési kapcsolatban él

2017.06.27

18%

Házas

48.4%

Elvált

5.7%

Özvegy

EvaSys kiértékelés

n=401

0%

Oldal14

7.4. Van-e 18 év alatti gyermeke ?
Van

38.1%

Nincs

61.9%

Igen

5.3%

Nem

94.7%

Igen

3.6%

Nem

96.4%

n=396

7.5. Milyen településen lakott Ön 14 éves korában?
Ez a település külföldön (nem Magyarországon) van?
n=399

7.6. Milyen településen él Ön jelenleg?

(Arra a településre gondoljon, ahol ténylegesen, életvitelszerűen él!)
Ez a település külföldön (nem Magyarországon) van?
n=392

7.7. Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit?
Gimnázium – hagyományos 4 osztályos

49%

Gimnázium – 5 osztályos, idegen nyelvi előkészítő évvel

2.8%

6, 8 osztályos középiskola, kéttannyelvű gimnázium

3.5%

Szakközépiskola

41%

Egyéb

3.8%

n=400

7.8. Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?
Legfeljebb 8 általános

10.6%

Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül)

34.2%

Szakközépiskola, technikum

28.1%

Gimnázium
Főiskola
Egyetem, tudományos fokozat
Nem tudja, nem ismerte, nem élt

n=398

9.3%
8%
7.8%
2%

7.9. Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?
Legfeljebb 8 általános

16.5%

Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül)

19.8%

Szakközépiskola, technikum

n=399

18%

Gimnázium

24.8%

Főiskola

15.5%

Egyetem, tudományos fokozat

4.8%

Nem tudja, nem ismerte, nem élt

0.5%

7.10. Összességében hogyan ítéli meg családja anyagi helyzetét akkor, amikor Ön 14 éves volt?
Az átlagosnál sokkal jobb
Az átlagosnál valamivel jobb

21.3%

Nagyjából átlagos

53.4%

Az átlagosnál valamivel rosszabb

17.3%

Az átlagosnál sokkal rosszabb
2017.06.27

3.3%

EvaSys kiértékelés

n=399

4.8%
Oldal15

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

Kérjük, a szülői és nagyszülői körre gondoljon!
Igen, szülők és nagyszülők közt is van kapcsolódó szakmájú családtag

5.8%

Igen, csak a szülők között

8.8%

Igen, csak a nagyszülők között

1.3%

Nincsen

2017.06.27

EvaSys kiértékelés

n=397

84.1%
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Profil
Alegység:
Tanár neve:
Kurzus neve:
(A felmérés neve)

Nyíregyházi Egyetem
Rudolf Éva
DPR 2017 - végzettek

A profilvonalban használt értékek Átlag

2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK

2.5.1. Angol nyelvből:

Nem ismeri

Nagyon jól
ismeri

n=392

átl.=2,92 md=3,00 elt.=1,24

2.5.2. Német nyelvből:

Nem ismeri

Nagyon jól
ismeri

n=369

átl.=1,88 md=2,00 elt.=1,11

2.5.3. Francia nyelvből:

Nem ismeri

Nagyon jól
ismeri

n=342

átl.=1,18 md=1,00 elt.=0,65

2.5.4. Olasz nyelvből:

Nem ismeri

Nagyon jól
ismeri

n=346

átl.=1,08 md=1,00 elt.=0,45

2.5.5. Spanyol nyelvből:

Nem ismeri

Nagyon jól
ismeri

n=340

átl.=1,05 md=1,00 elt.=0,28

2.5.6. Orosz nyelvből:

Nem ismeri

Nagyon jól
ismeri

n=356

átl.=1,51 md=1,00 elt.=0,86

Teljes
mértékben

n=369

átl.=3,57 md=4,00 elt.=1,39

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett

n=367

átl.=3,13 md=3,00 elt.=0,82

6.1.2. Mennyire elégedett főállású munkájával a
szakmai előmenetel, karrierépítés
szempontjából?
6.1.3. Mennyire elégedett főállású munkájával a
munka presztízse, társadalmi
megbecsültsége szempontjából?
6.1.4. Mennyire elégedett főállású munkájával a
jövedelem és juttatások szempontjából?

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett

n=367

átl.=2,87 md=3,00 elt.=0,89

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett

n=366

átl.=2,64 md=3,00 elt.=0,93

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett

n=367

átl.=2,58 md=3,00 elt.=0,84

6.1.5. Mennyire elégedett főállású munkájával a
munka személyi körülményei szempontjából?

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett

n=366

átl.=2,98 md=3,00 elt.=0,85

6.1.6. Mennyire elégedett főállású munkájával a
munka tárgyi körülményei szempontjából?

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett

n=365

átl.=2,83 md=3,00 elt.=0,91

6.1.7. Mennyire elégedett főállású munkájával a
munka összességét tekintve?

Teljesen
elégedetlen

Teljesen
elégedett

n=365

átl.=2,94 md=3,00 elt.=0,72

5. JELENLEGI MUNKAERŐPIACI HELYZET

5.7. Milyen mértékben használja jelenlegi
munkájában a kérdőív alapjául szolgáló
tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett
6.1.1. Mennyire elégedett főállású munkájával a
munka szakmai, tartalmi része szempontjából?

2017.06.27

Egyáltalán
nem

EvaSys kiértékelés

Oldal17

Hozzászólások jelentése

1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI
1.7. A szak megkezdése után összesen hány félév alatt jutott el az abszolutóriumig?

Kérjük, csak az abszolutórium megszerzéséig tartó aktív, lezárt félévek számát tüntesse fel!
1 (2 előfordulás)
2 (113 előfordulás)
3 (11 előfordulás)
4 (34 előfordulás)
5 (10 előfordulás)
6 (77 előfordulás)
7 (61 előfordulás)
8 (46 előfordulás)
9 (15 előfordulás)
10 (9 előfordulás)
11 (4 előfordulás)
12 (5 előfordulás)
16
20

2017.06.27

EvaSys kiértékelés
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1.8.2.A. Ha az előző kérdésre az "Egyéb ok" választ jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondol?

A szakdolgozat végleges elkészítése és leadása.
A záróvizsgát következő félévre halasztottam.
Családi gondok, időhiány
Legyengült szervezetem miatt
Megbuktam az első vizsgán miutan kihuztam a kedvenc tételem és nem jutott eszembe semmi. Fél év múlva tanulás nélkül mentem
és 5-ös.
Munkahelyi leterheltség.
Sajnálatos módon nem készültem fel eléggé a záróvizsgámra, így az első próbálkozásom nem sikerült. Most minden erőmmel azon
vagyok a munka mellett, hogy a 2017 júniusi vizsgára sikeresen felkészüljek és ne kelljen még egyszer azt a kudarcot átélnem amit
januárban.
Szakdolgozat visszautasítása.
Záróvizsga hiánya, nyelvvizsga hiánya
egymásra épülő tantárgy
Édesanyám halála, majd utána a haláleset következtében létrejövő súlyos betegség.
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2. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK
2.1.1. Milyen szakon? Kérjük nevezze meg!

Ha több végzettsége is volt, kérjük az Ön számára fontosabbat adja meg!
kémia, pedagógia,matematika
1994 matematika- földrajz szakos általános iskolai tanár
2015 okleveles matematika tanár
Agrárkereskedelmi menedzser asszisztens
Andragógia
Andragógia
Anglisztika
Angol tanító
Angol nyelv és irodalom, matematika szakos tanár
Biológia Kiegészítő képzés
Biológia- kémia szakos tanár, biológia szakos középiskolai tanár
Biológia-kémia tanár
Biológia-környezettan szakos tanár
Biológiatanár - kémiatanár
Egyházzene-tanár
Fizika matematika
Fizika-számítástechnika szakos tanár
Fizikatanár
Foldrjz_rajz szakos alt.iskolai tanar
Földrajz testnevelés
Földrajz, rajz, informatika-számítástechnika szakok.
Földrajz-Rajz tanári diploma
Földrajz-Történelem tanári szak
Földrajz-testnevelés szak (2 előfordulás)
Földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár
Földrajz-testnevelés általános iskolai tanári szak.
Gazdálkodás
Gépészmérnök (2 előfordulás)
Hegedű tanár
Idegenforgalmi szakmenedzser
Idegenvezető
Informatika szakos tanár
Informatika tanar
Informatika tanár
Informatika tanári
Informatikatanár MSc
Kommunikacio BA
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Kommunikáció-művelődésszervező
Képi ábrázolás alapszak, pedagógia minor szak
Környezettan-tanár-inkluzív nevelés tanára
Logisztikai menedzserasszisztens
Magyar - Orosz
Magyar nyelv és irodalom tanár, informatika tanár, Erika szakirány
Magyar szakos bölcsész
Magyar-történelem
Matematika (2 előfordulás)
Matematika kémia ált. Isk. tanári
Matematika szakos tanár
Matematika tanár
Matematika, testneveles, tanc es drama
Matematika- fizika szakos általános iskolai tanár
Matematika-testnevelés tanár
Matematika-testnevelés tanár, okleveles matematikatanár
Matematikatanár
Matematikus, matematika tanár
Mérlegképes okj
Mérnöktanár
Művelödésszervező
NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM KOHÓ- ÉS FÉMIPARI FŐISKOLAI KAR ÜZEMGÉPÉSZETI SZAK ANYAGMOZGATÁSI ÁGAZAT
Nemzetközi kapcsolatok 4 éves főiskolai képzés, nappali tagozaton
Okleveles kémiatanár,
Pedagogia
Plasztikai ábrázolás
Pénzügyi szakügyintéző, Marketing-és reklámügyintéző.
Református teológus
Szakoktató
Szamitastechnika tanari
Személyügyi szervező, Humán szervező
Számítástechnika - ügyviteli
Számítástechnika tanár
Tanító (3 előfordulás)
Tanító szak
Tanító-háztartásökonómia-életvitel szakon
Tanítói
Tanítóképző
Technika, háztartásökonómia-életvitel, fizika
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Testnevelés, biológia
Testnevelő tanár
Történelem alapszakos bölcsész
Történelem tanár (2 előfordulás)
Történelem, Francia nyelv és irodalom, Számítástechnika (alap, főiskolai)
Történelem- ének-zene
Történelem-német
Történész
andragógus
angol nyelvészet és irodalom
angol-matematika
biológia
biológia-fizika szakos tanár, informatika tanár
biológia-környezetvédelem-informatika
biológia-mezőgazdasági ismeretek, környezetvédelem
biológia-rajz tanár
biológia-testnevelés,és gyógytestnevelés
fizika, informatika
fizika- testnevelés; informatika; közoktatásvezető
földrajz
földrajz-kémia
földrajz-testnevelés szakos /ált.isk. tanári
geográfus
gépészmérnök
idegenforgalmi szakmenedzser
idegennyelvi kommunikátor
informatika, technika
informatikus könyvtáros
jogász
kommunikáció- és médiatudomány
kémia (2 előfordulás)
könnyűipari mérnök szak, ruhaipari szakirány
könyvtár-számítástechnika
közgazdász
közigazgatásimenedzser
magyar - könyvtár szak
magyar nyelv és irodalom
magyar nyelv és irodalom - történelem
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
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magyar nyelv és irodalom szakos tanár, könyvtáros
magyar szak főiskolai szint
magyar szakos bolcsesz es tanar
magyar-orosz
magyar-történelem szak
marketing és reklámügyintéző
matematika-fizika
matematika-fizika szakos ált. isk tanár
matematika-fizika szakos általános iskolai tanár
matematika-fizika tanár
matematika-fizika tanári
matematika-földrajz szakos általános iskolai tanár
matematika-kémia szakos általános iskolai tanár (2 előfordulás)
matematika-számítástechnika
matematika-testnevelés szakos általános iskolai tanár
matematikatanár, német nyelv és irodalom tanár
matematikatanári (2 előfordulás)
matematikus
munelodesszervezo hr
mérlegképes, társadalombiztosítási szakelőadó
mérlegképes-könyvelői
művelődésszervező (2 előfordulás)
német
okleveles vegyészmérnök
pedagógia szak
pedagógia, gyors- és gépírás
programozó matematikus
rajz tanár
rajz-földrajz tanár
rendszerinformatikus
szám-tech tanár
tanító (6 előfordulás)
tanító, rajz szakos tanár
tanító-matematika tanár
testneveles-földrjaz tanari
testnevelès
testnevelés (2 előfordulás)
testnevelő tanár
testnevelő-edző
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történelem alapszakos bölcsész
történelem alapszakos bölcsész-anglisztika
történelem, magyar, tanító
történelem- népművelés szak
történelem-német
Élelmiszermérnök, Okleveles élelmiszermérnök
Ének-zene mester tanàr diploma
Ének-zene és zenei informatikus szakirány
általános iskolai földrajz tanár
általános iskolai tanító
ének-zene, karvezetés (2 előfordulás)
ének-zene, népzene tanár
ének-zene-népzene
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2.2.1. Milyen szakon? Kérjük nevezze meg!

Ha több végzettséget is szerzett, kérjük, az Ön számára fontosabbat adja meg!
Alkalmazott geoinformatikus
Andragógia mester
Angol
Banki szakügyintéző
Baross Gábor Tisztképző MÁV
Család és gyermekvédő tanár
Fejlesztő pedagógus
Gazdálkodás és Menedzsment - Corvinus
Gyógynövénytermesztő
Gépészmérnök
Informatika, közoktatásvezető, pedagógus szakvizsga
Környezet- és vízgazdálkodási szakmárnök
Közoktatási Vezetőképzés
Matematika
Mérlegképes könyvelő
Nemzetkozi tanulmanyok
Nemzetközi tanulmányok
Okleveles testnevelő tanár-okleveles inkluzív nevelés tanára
Programtervező informatikus asszisztens
Sportszervezo
Tűzvédelmi szakmérnök
Vizuális kommunikáció
Zongoratanár, kamaraművész, közoktatási-vezető
andragógia mester
bce társadalomtudományi kar
család-és gyermekvédő mestertanár
fejlesztőpedagógus, gyermekvédelmi tanácsadó
fuvola tanár
gyógypedagógus-logopéd
hittanár-nevelőtanár
informatika
kommunikáció és médiatudomány
kémia
kémiatanár
könyvtár-számítástechnika
környezet és vízgazdálkodási szakmérnök
közgazdász
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közoktatás vezetői szakirányú továbbképzési szak + pedagógus szakvizsga
közoktatási vezető
magyartanár - inkluzív nevelés tanára
pedagógus szakvizsga
programtervező informatikus
sportedző (kézilabda szakirány)
szakvizsga
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
szociális és ifjúsági munka
történelem
vizuális kultúra tanár MA
web-programozó
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2.3.1. Milyen szakon? Kérjük nevezze meg!

Ha több szakon is tanul, kérjük az Ön számára fontosabbat adja meg!
Adótanácsadó
Amerikanisztika
Anyagmérnök
BME Közoktatás vezető
DE GTK logisztika
ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola Földrajz-Meteorológia Doktori program
Egészségügyi szociális munka Msc
Fizikatanár
Geográfus
Gyógytestnevelés
Gépészmérnök (2 előfordulás)
Kora gyermekkor pedagógiája pszichológiája
Közigazgatási vezető pedagõgus szakvizsga
Közoktatásvezetői szakvizsga
Magyartanár - Inkluzív nevelés tanára
Nem szeretném megnevezni.
Pedagógus szakvizsga
Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés - Mentor, vezetőtanári feladatok ismeretkör
Pszichológia BA
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Rajz, vizuális kultúra tanár
Testnevelési Egyetem, Testnevelő - Gyógytestnevelő tanári szak
Vezetés és szervezés
divat-textiltervezés
fejlesztőpedagógus
katolikus hittanár
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási
természetvédelmi mérnöki
vezetés és szervezés
vizuális és környezetkultúra tanár
Ének-zene, magyar
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2.6.3. Összeadva hány hónapot tanult összesen külföldön?

Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon, és számmal adja meg!
3 (2 előfordulás)
4 (3 előfordulás)
5
6 (3 előfordulás)
8
9
10 (2 előfordulás)
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2.6.5. Milyen országokban tanult? Kérjük, az összeset sorolja fel!

Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon!
Belgium
Belgium, Spanyolorszag
Lengyelorszag
Lengyelország (2 előfordulás)
Német, Anglia
Németország
Oroszország, Németország, Olaszország
Portugalia
Románia
Svédország
Szerbia
Szovjetunió
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3. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA
3.2.1.A. Ha az előző kérdésben az Egyéb tényező választ jelölte meg, fejtse ki, mire gondolt!

A Magyar Honvedsegnel vagyok hivatasos allomanyban es az iskolaimat is itt vegeztem.
A munkáltató keresett meg az állásajánlattal.
Diákmunka Iskolaszövetkezet
Eredeti munkahelyemen 1983 óta, itt dolgozom
Jelenleg is ugyanabban a laboráns pozícióban dolgozom a diploma megszerzése óta,mint a diploma előtt
Közigazgatási ösztöndíj programban való részvételt követően
Megkerestek az állásajánlattal, még a főiskolás éveim utolsó félévében, hogy vállalnám-e a munkát.
Megyei Ped. Int. honlapján feltett álláskereső tanárok közül keresett meg az iskola vezetője
Megyei ösztöndíjasként kihelyeztek egy vidéki iskolába.
Munkanélküli központon keresztül közvetítettek ki
Munkatárs ajánlása
r a munkaügyi központban jelezték hol keresnek szakomnak megfelelő pedagógust
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3.3.A. Ha az előző kérdésre a "Nem, egyéb okból" válaszlehetőséget jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondolt!

1. Elsosorban a lakòhelyemen szerettem volna, kulonbozo csaladi okok miatt, de itt jelenleg nem mukodik bolcsode. 2. A meglevo
bolcsodek kozul nem volt meghirdetett kisgyermekneveloi allas.
Az abszolutórium megszerzése után más szak tanfolyamot végeztem el.
Egy másik szakterületen dolgoztam és az új diploma megszerzése után sem váltottam.
Egy évig megpróbáltam a nyelvvizsgát megszerezni, de sajnos nem álltam olyan szinten, hogy sikerült volna.
GYED
GYED-en voltam a gyermekeimmel!
Megszületett a gyermekem, rögtön az államvizsga után.
Mozgáskorlátozottságom miatt.
Nem volt álláshely a városban
Nincs meg a nyelvvizsgám és nem beszélek még kellően jól Angolul
Nyelvvizsga hiánya miatt
Pihentem, vártam egy cégre jelentkezés után, majd végül egy másik céghez is beadtam a jelentkezést és ott fel is vettem kb 1 hónap
után.
Vártak vissza a korábbi munkahelyemre.
kibuliztam magam ezert csak kesobb kerestem allast
legfontosabb a lányom felvételije volt abban az időszakban, együtt készültünk rá
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3.3.1. A munkakeresés során összesen kb. hány munkáltatónál próbálkozott/jelentkezett állásért? (Kapcsolatfelvételnek
számítanak pl. az elküldött önéletrajzok, megvalósult interjúk, jelentkezés hirdetésekre. )

Kérjük, számmal adja meg!
0 (2 előfordulás)
1 (20 előfordulás)
2 (12 előfordulás)
3 (15 előfordulás)
4 (11 előfordulás)
5 (13 előfordulás)
6 (2 előfordulás)
8 (4 előfordulás)
10 (14 előfordulás)
13
15 (6 előfordulás)
18
20 (8 előfordulás)
25
26
27
30 (3 előfordulás)
35 (2 előfordulás)
36
40 (3 előfordulás)
50 (4 előfordulás)
55
60 (2 előfordulás)
70
80
100 (4 előfordulás)
200
500
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3.3.2. A munkakeresés során összesen kb. hányszor hívták be állásinterjúra, vagy vették fel Önnel valamilyen más formában a
kapcsolatot a munkaadók?

Kérjük, számmal adja meg!
0 (6 előfordulás)
1 (30 előfordulás)
2 (28 előfordulás)
3 (29 előfordulás)
4 (8 előfordulás)
5 (13 előfordulás)
6 (4 előfordulás)
7
8 (7 előfordulás)
10 (5 előfordulás)
14
18
20
25
28
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3.3.3.1. Abszolutórium után összesen hány hónapig kereste első munkáját?

Kérjük, számmal adja meg!
1 (6 előfordulás)
2 (8 előfordulás)
3 (14 előfordulás)
4 (9 előfordulás)
5 (4 előfordulás)
6 (6 előfordulás)
7 (4 előfordulás)
8 (2 előfordulás)
9
10
11 (2 előfordulás)
12 (3 előfordulás)
16
18
20
24 (3 előfordulás)
48
50
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3.3.4.A. Ha az előző kérdésre az "Egyéb módon" válaszlehetőséget jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondolt!

Munkaügyi központ segítségével
munkanélküli hivatal
toborzóirodába mentem
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4. MUNKAERŐPIACI ÉLETÚT
4.2.1. Összesen hány ilyen (munkanélküli) időszak volt?

Kérjük, számmal adja meg!
1 (65 előfordulás)
2 (16 előfordulás)
3 (6 előfordulás)
4
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4.2.2. Összeadva ezek a - munkanélküliként töltött - időszakok hány hónapig tartottak?

Kérjük, számmal adja meg!
1 (9 előfordulás)
2 (9 előfordulás)
3 (14 előfordulás)
4 (7 előfordulás)
5 (4 előfordulás)
6 (11 előfordulás)
7 (4 előfordulás)
8 (2 előfordulás)
9 (3 előfordulás)
10 (2 előfordulás)
11 (2 előfordulás)
12 (6 előfordulás)
13 (2 előfordulás)
14
15 (3 előfordulás)
16 (2 előfordulás)
20 (2 előfordulás)
24 (5 előfordulás)
35
36
60
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4.4.1. Összesen hány alkalommal dolgozott külföldön?

Kérjük, számmal adja meg!
1 (13 előfordulás)
2
3
10
99
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4.4.2. Összesen hány hónapot dolgozott külföldön a képzettség megszerzését követően?

Kérjük, számmal adja meg!
4
5 (2 előfordulás)
6 (3 előfordulás)
13 (2 előfordulás)
14
15
18
20 (2 előfordulás)
36
38
56
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4.4.3. Milyen országokban dolgozott? Kérjük, sorolja fel!

Anglia, Hollandia
Anglia, Németország, Hollandia, Spanyolország
Belgium
Csehország
Dánia
Egyesult Kiralysag
Egyesült Királyság (2 előfordulás)
India, Reliance Jio LTE hálózatának beüzemelésénél onsite Technical expert.
Magyarország, Egyesült Királyság
Magyarország, Ukrajna
Nemetorszag, macedonia
Németország, Románia
Skócia
Szerbia
Szlovákia
az a baj hogy nincs választási lehetőségem mert egy percet nem dolgoztam a földrajz témában de nincs opcio ahol weeől szo lenne
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5. JELENLEGI MUNKAERŐPIACI HELYZET
5.1.4.1. Hány hónapja munkanélküli?

Kérjük, számmal adja meg!
0
1
2 (3 előfordulás)
4
6
8
9
10
11
12
14
60
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5.5. Mi jelenlegi foglalkozásának, munkakörének megnevezése?

Kérem, ügyeljen arra, hogy a megnevezésből munkájának szakmai jellege kiderüljön! Ha az Ön munkaköre például tanácsadó,
rendszerszervező, ügyintéző, asszisztens, államigazgatási előadó, osztályvezető, stb., akkor jelölje meg, mely területen dolgozik!
Például: számviteli tanácsadó; számítástechnikai rendszerszervező; pénzügyi ügyintéző; marketing asszisztens; igazgatási osztály
jogi előadója; polgármesteri hivatal egészségügyi osztály vezetője stb.
Logisztikai berendezések felügyelete.Karbantartási technológus
tanár, intézményvezető
3D mérőtechnikus szerszámgyártó üzemben
A helyi óvoda kis csoportjában dolgozom dajkaként.
Adatrögzító-programozó
Adóügyi ügyintéző
Alkalmazott grafikus
Alkalmazásfejlesztő - Mobil alkalmazások illetve belsős alkalmazások fejlesztése
Anyakönyvvezető
Bankar. Banki tanacsado
Benefit assessor
Beszerzési koordinátor
Biológia-kémia szakos középiskolai tanár
Biztos Kezdet Gyerekház vezető
Biztosítási üzletkötő és logisztikai ügyintéző
Bolti eladó
CNC szerszámköszörűs
Call center munkatárs
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat-közfoglalkoztatott
Családi bölcsőde szolgáltatást nyújtó
Csapatkoordinátor - Projekt menedzser
Csecsemő- és kisgyermeknevelő
Customer service in the field of technology
Egyéni vállalkozó
Egészségbiztosítási pénzellátási szakügyintéző
Eladó
Fejlesztéspolitikai tanácsadó.
Felnőtt képzésben oktatás, vizsgáztatás.
Felnőttképzés - Szaktanfolyami ügyintéző
Folyamatfejlesztő mérnök
Folyamatirányító logisztikai területen
Forgalmi igazgató
Funkcionális ellenőrzési területi referens
Földrajz testnevelés szakos tanár, munkaközösség vezető
Gazdasági dolgozó
Gazdasági társaság ügyvezetője
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Gazdasági vezető
Gazdasági ügyintéző (2 előfordulás)
Gazdálkodási osztály, költségvetési ügyintéző.
Gimnaziumi tanar
Gimnáziumi magyartanár munkaközösség-vezető
Globális csomagolási koordinátor- Logisztika osztály
Grafikus, UI/UX designer, webdesigner
Gyermekfelugyelo
Gyártási operátor
Gyógypedagógiai asszisztens
Gépműhely vezető
Hidraulika tesztmérnök
Higiénikus
Hivatásos Tűzoltó. Műszaki Biztonsági Tiszt
Hobbiállattenyésztés.
Hálózatirányítási osztályvezető
Igazgatóhelyettes szakgimnáziumban
Informatika szakos középiskolai tanár
Informatika tanár
Informatika ès matematika tanár
Informatikai rendszerszervező és alkalmazás fejlesztő
Intézményegység-vezető könyvtáros
Intézményvezető
Irodai adminisztrátor
Irodavezető
Irodavezető-helyettes
Iskolatitkár
Iskolatitkár - Pedagógus I. besorolással
Jelenleg egy energiatanácsadó cég értékesítési támogatójaként dolgozom
Karbantartó specialista teamleader, senior PLC technikus
Kereskedelmi ügyitéző
Kiskereskedelmi Üzletágvezető
Kistermelő
Kollégiumi nevelőtanár
Kontrolling szakelőadó
Kozepiskolai tanar
Kulturális közfoglalkoztatott
Könyvelő
Könyvelő
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Könyvelő irodában dolgozom adatrögzítőként.
Közoktatásban dolgozom, szakmai igazgatóhelyettesként.
Középiskolai informatikatanár
Középiskolai matematika tanár
Középiskolai matematika- és informatikatanár
Középiskolai okleveles matematikatanár
Középiskolai tanár (2 előfordulás)
Középiskolai tanár, intézményvezető
Középiskolai tanár.
Közönségkapcsolati szakember
Labdarúgó edző, egyéni képző
Laboratóriumi segéd asszisztens
Laboráns (2 előfordulás)
Lakàsotthon vezető
Lakásotthon, gyermekotthon: szakmai egység vezető
Logisztikai asszisztens
Logisztikai folyamatfejlesztő mérnök
Logisztikai osztályvezető egy multinacionális áruházlánc egyik áruházában
Magyar Honvedseg - Vezenylo zaszlos
Magyar-történelem szakos tanàr
Magyartanár (2 előfordulás)
Matematika - fizika tanár
Matematika tanár
Matematika- kémia szakos általános iskolai tanár, mesterpedagógus, szaktanácsadó. Sajnos az egyetemi végzettségemet,( család és
gyermekvédő tanár) a mai napig nem fogadta el a munkáltatóm.
Matematika-fizika szakos középiskolai tanár
Matematika-testnevelés szakos ált. isk.-i tanár,matematika szakos középiskolai óraadó tanár
Megyei pénzügyi asszisztens.
Minőségügyi ellenőr
Mobil fejlesztő
Már kezdem bánni, hogy belekezdtem a kérdőív kitöltésébe.
Máv zrt. Forgalmi szolgálattevő
Műszaki tanár
Műszaki ügyintéző, diszpécser
Művészeti iskola vezetője,tanár.
Művésztanár
és szabadúszó grafikus
Napközis tanító
Nyomdai szerkeztő
Német szakos idegennyelvtanár
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Pedagógiai asszisztens (3 előfordulás)
Pedagógus (5 előfordulás)
Pedagógus ( napközis nevelő, rajzot, erkölcstant, technikát tanítok)
Pedagógus matematika-testnevelő tanár
Pedagógus általános iskolában
Pedagógus, szakmai tanár
Penzugyi ugyintezo
Pilóta
Pincérnő
Produkciós asszisztens
Programozó fejlesztő
Programtervező Informatikus (programfejlesztés, tesztelés, telepítés, betanítás, karbantartás, supportolás)
Pultos
Pénzügyi gazdasági ügyintéző
Pénzügyi osztályvezető, HR osztályvezető, Irodavezető
Pénzügyi ügyintéző
Raktárkezelő - adminisztrátor
Raktáros
Rendezvény szervező és R1-es munkatárs Debrecenben a Valcer Táncstúdiónál, ahova egy Európai Uniós pályázatnak
köszönhetően kerültem. Semmi hasznát nem veszem annak, amivel az főiskolás éveimet töltöttem, és mást se csinálok csak a
diákhitelt törlesztem. Még nem látom a végét a dolognak. De már tervezem, hogy nemsokára véget vetek mindennek.
Rendszergazda
Segédápoló
Service Desk Agent
Software Engineer, Java developer
Software Specialist
Speditőr logisztikai cégnél
Sportmenedzser (kereskedelem)
Statisztikus
Supplier Quality Engineer/Beszállitói minőségirányitási mérnük
Szakmai elméleti tanár/ ruhaipari szakirány/
Szaktanácsadó, Cognex termékspecialista, Értèkesítő mérnök
Szaktanár - szakoktató, munkaközösség-vezető
Szakértő, szakoktató
Személyzeti- és munkaügyi főelőadó
Szendevélybetegekkel foglalkozó, alacsonyküszöbű segítő
Szenvedélybetegek nappali intézményében terápiás segítő
Szociális- és pénzügyi számviteli ügyintéző
Szoftver fejlesztő
Szoftver mérnök
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Szoftverfejlesztő
Számlavezető munkatárs
Számítástechnika tanár
Számítástechnikai szervező
Tanitó
Tanàr
Tanàr vagyok.
Tanár (3 előfordulás)
Tanár.
Tanító (2 előfordulás)
Tanító, osztályfőnök, munkaközösség vezető
Területi képviselö mezögazdasági müszaki tanácsadó.
Területi képviselő
Testnevelötanàr
Testnevelő
Testnevelő tanár (7 előfordulás)
Történelem tanár, kollégiumi nevelőtanár
Történelem-testnevelő tanár,munkaközösség vezető
Validációs technikus
Vezető saját vállakozásban, kereskedelmi menedzser
Vezető szoftverfejlesztő
Vezénylőtiszt
Vállalkozásfejlesztési vezető szakértő
Vállalkozó kereskedő
Vállalkozó,fiatal gazda
Zenetanár
accounts payable representative
adóügyi előadó
angol nyelvtanár
angol-etika tanár
anyaggazdálkodási vezető
belügyminisztériumi főelőadó
biológia tanár és vizuális- és környezetkultúra mestertanár
biológia-kémia szakos középiskolai tanár egyházi fenntartású gimnáziumban
bölcsődevezető
fejlesztőmérnök
fejlesztőpedaggógus
felnőttképzési szakértő
fizika-informatika szakos középiskolai tanár, biológia tanár
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fizikus
forgalmi szolgálattevő gyakornok
földrajz-testnevelő szakos tanár
gimnáziumi tanár
gyógypedagógus-logopédus
gépész, gépkezelő
gépészmérnök asszisztens.
hivatalvezető-helyettes
igazgatási ügyintéző - munkaügyi területen
informatikatanár
intézményvezető
intézményvezető-helyettes
intézményvezető-helyettes, magyartanár
junior / fiatal könyvelő a pénzügyi osztályon
kaszinó kasszás
keresőmarketing tanácsadó
kulturális munkatárs
közalkalmazott,középiskolai testnevelő tanár,MLSZ Grassroots körzeti szervező
közlekedésmérnök
közművelődési intézmény vezetője
középiskolai tanár (3 előfordulás)
közétkeztető konyha intézményvezetője
laboráns
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár és könyvtárostanár, felső tagozat munkaközösség-vezető, tankönyvfelelős
magyartanár egy általános iskolában
magyartanár, ügyviteli ismeretek szakoktatója
matematika - angol szakos tanár
matematika tanár (3 előfordulás)
matematika-fizika beosztott tanár
matematika-fizika szakos középiskolai tanár
matematika-fizika tanár
matematika-fizika-informatika szakos tanár
matematika-kémia tanár
matematika-kémia-technika szakos általános iskolai tanár
muzeológus
mérnöktanár
mérnöktanár
múzeumpedagógiai tagintézmény vezető, ének-zene szakos pedagógus.
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műszaki
műszaki vezető
napközis nevelő és kémia tanár fél állásban, mert még gyesen vagyok
nevelőtanár
okleveles matematika tanár
oktató
országgyűlési képviselői ügyintéző
pedagógus (2 előfordulás)
pedagógus (Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakgimnáziuma)
pedagógus: tanító, ének-zene tanár
programozó (4 előfordulás)
pénzügyi ügyintéző
raktárvezető
rádiós szakember
szakoktató
szakács
szervizes
szerződéses katona beosztott tiszt
szociális segítő
szociális szakügyintéző
szoftver tervező, fejlesztő
szoftverüzemeltetés
számlázás és követeléskezelés
tagintézmény-vezető
tanácsadó
tanár (10 előfordulás)
tanár, intézményvezető-helyettes
tanító
tanító vagyok
tanító, fejlesztő pedagógus+minősítő szakértő, tanfelügyelő
tanító-tanár
telefonos/ hívásfogadó operátor, ügyintéző
testnevelés német szakos középiskolai tanár
testnevelő tanár
történelemtanár
vám- és pénzügyőri kiemelt referens
víztechnológus
Általános Iskolai tanár
Általános iskola- Testnevelő- tanár
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Általános iskolai kémia tanár
Általános iskolai matematika-fizika szakos tanár.
Általános iskolai tanár
Általános iskolai tanító
Általános iskolai tanító, tagintézmény vezető helyettes
Általános iskolai történelem - informatika szakos tanár
Általános iskolában igazgatóhelyettesként dolgozom.
Általános és középiskolai tanár
Élelmiszer termelési team leader
Ének-zene tanár, furulyatanár
Ének-zene tanár, karvezető
Ének-zene tanár.
Értékesítés támogatási osztályvezető
Értékesítési menedzser, màs néven területi képviselő vagyok Mo legnagyobb àllatgyógyszer- eszkoz es felszerelés gyàrtó es
forgalmazo cégénél. Előtte rovid ideig a főiskola botanikus kertjében dolgoztam de kilàtàs nem sok volt. Vàltanom kellett.
Óvodai dajka
Óvodatitkár
Ügyfélszolgàlati menedzser
Ügyfélszolgálati telefonos operátor
Ügyintéző
Ügyvezető
Ügyvezető, irodatechnika szakterületen
Üzlet vezető
állami tisztviselő, projekt megvalósító
általános iskolai fizika tanár
általános iskolai földrajz tanár, de levelezőn is tanítok
általános iskolai intézményvezető
általános iskolai rajztanár felső tagozaton
általános iskolai tanár (6 előfordulás)
általános iskolai tanító
általános és középiskolai tanár
ének-zene tanár
ügyintéző
ügyvivő szakértő egy egyetem nemzetközi irodájában
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5.10. Milyen jellegű munkahelyen dolgozik Ön?

Kérjük, a munkahely típusának megadásakor olyan általános kategóriákban gondolkodjon, mint pl. bank, iskola, ipari termelő cég,
biztosítótársaság stb.
Autóipari fejlesztés
Autóipari fejlesztő cég
Bank (3 előfordulás)
Biztosítótársaság és szállítmányozó cég
Bolt
Bölcsődéhez hasonló
Bútor
Call center
Családi bölcsőde
Cég
Design stúdió
Egy angol kéttannyelvű általános iskolában dolgozom.
Egyhàzi gimnázium
Egyházi fenntartású gimnázium
Egyéb jogi tevékenységet folytató vállalkozás
Egyéni vállalkozás
Egészségügy
Egészségügyi cég
Energiaszektor
Energiaszolgáltató
Felsőoktatási intézmény
GIMNÀZIUM
Gimnàzium
Gyermekjóléti alapellátás
Gyermekvédelem
Gyermekvédelmi intézmény
Gyàrtó és Kereskedelmi vàllalatcsoport, holding
top 100 magyar cégben benne
Gépkereskedelem
Hivatal
Honvedelem
Honvédség
ISO RENDSZERT BEVEZETŐ CÉG
IT cég
IT szolgáltatás
Informatikai cég
Informatikai cég (IT üzletág)
Informatikai szolgáltatások üzemeltetése, tervezése, managelése + startup
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Internet szolgáltató
Ipar termelő cég
Ipari cég
Ipari termelő cég (3 előfordulás)
Iskola (30 előfordulás)
Iskola
Iskola
Iskola-óvoda
Iskola. (2 előfordulás)
Iskolai
Járási Hivatal
KSzC, szakközépiskola (volt szakiskola)
Katasztrófavédelem
Kereskedelem (3 előfordulás)
Kereskedelem, sportáruház
Kereskedelmi cég
Kft
Kiskereskedelem
Kormányhivatal (2 előfordulás)
Kulturális intézmény
Kózlekedés MÁV
Könyvelő iroda
Könyvtár
Közlekedés
Közlekedési vállalat, MÁV Zrt.
Középiskola (6 előfordulás)
Középiskola (gimnázium-szakgimnázium)
Középiskola. (2 előfordulás)
Középiskolai kollégium
Középiskolai tanár
Labdarúgó Akadémia
Legitarsasag
Logisztika
Magán Vasúti fuvarozás, képzés, oktatás.
Magánvállalat
Magánvállalkozás
Mezőgazdasági laboratórium
Mezőgazdasági szolgáltató
Multinacionalis vallalat
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Multinacionális cég-műanyag fröccsöntés
Munkanélküli
Médiaszolgáltató
Műszaki szakközépiskola
Nonprofit szervezet
Nyomda
Oktatás
Oktatás/ Óvoda
Országos hatáskörű állami hivatal
Orvosi segédeszközöket gyártó cég
Ovoda
Polgármesteri Hivatal
Pályázatíró iroda, Nonprofit Kft.
Reménytelen
Rendőrség
Repülő iskola
Saját vállalkozas
Saját vállalkozás.
Sportlétesítmény
Szakgimnázium
Szakiskola
Szakközép Iskola
Szakközép iskola
Szakközépi iskola
Szakközépiskola és szakgimnázium
Szakközépiskolai Informatika tanár
Szallítás
Szenvedélybetegekkel foglalkozó alapítvány
Szociális intézmény
Szoftverfejlesztő cég (3 előfordulás)
Szolgáltatás
Szolgáltató cég
Tejipar
Telekommunikácios cég
Telekommunikáció
Titkosszolgálat
Tánc művészeti iskola irodai dolgozója.
Vendéglátás
Vendéglátás
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Vizi-közmű szolgáltató cég
Vízügyi Igazgatóság
autósiskola
bank (2 előfordulás)
bölcsőde
egyetem (2 előfordulás)
egyházi fenntartású gimnázium
energiatanácsadó cég
felnőttoktatás
fine dining étterem
gimnázium (4 előfordulás)
gyermekvédelmi központ
gyár
gyógypedagógiai intézmény-érzékszervi fogyatékosokat ellátó
gyógyszergyár
gépipari termelő cég
helyi önkormányzat
informatika
informatikai cég
ipar
ipari termelő cég (5 előfordulás)
iroda (2 előfordulás)
iskola (44 előfordulás)
iskola (szakgimnázium és szakközépiskola)
kereskedelem
kereskedelmi rádió
kft
korhaz
kultúra fejlesztését támogató alapítvány
könyvelő
közigazgatás
közigazgatási hatóság
közművelődés
központi költségvetési intézmény (NAV)
középiskola (5 előfordulás)
közétkeztető konyha
közügyeket ellátó állami cég
media
mezőgazdaság (2 előfordulás)
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múzeum
műszaki
oktatás (2 előfordulás)
pénzintéze
saját iroda
segélyhívó központ
szakgimnázium
szakiskola (2 előfordulás)
szerszám gyártó cég
szociális intézmény (2 előfordulás)
termelő cég egy multinacionális vállalat
vasúttársaság
vendéglátás
vállalkozás
vállalkozó, nincs munkahely
vízgazdálkodási- és vizek kártételei ellen védekező szervezet (vállalat)
Állami szervezet háttérintézménye.
Állami tulajdonban levő múzeum
Állami általános iskolában.
Ált. Iskola
Általános iskola
Általános Iskola (5 előfordulás)
Általános iskola (15 előfordulás)
Általános iskola
Általános és szakközép iskola
Átrakás,raktározásra szakosodott cég.
Élelmiszer ipari termelő magán cég
Élelmiszeripar
Étterem
Óvoda
Önkormányzat (3 előfordulás)
Önkormányzat által működtetett intézmény
Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati tulajdonú cég
Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmény
Öszzeszerelés, csomagolás
Ügyintézø
állami fegyveres rendvédelmi szerv
állami hivatal
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államigazgatási
általános iskola (14 előfordulás)
általános iskola (következő kérdéshez:egyházi iskola)
általános iskola, magán zeneiskola
általános és középiskola
épőtőipari Kft.
óvoda (2 előfordulás)
önkormányzat
ügyfélszolgálat
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5.14.1. Kérjük, fogalmazza meg röviden, hogy munkahelye milyen ágazathoz tartozik?

Egyéb jogi tevékenységet folytató vállalkozás(végrehajtó iroda)
Fejlesztés
Feldolgozó ipar - orvosi segédeszköz gyártás
Gyermekvédelem
Gyermekvédelmi szakellátás
Gyártás
Hulladék kis és nagykereskedelme
IT
KERESKEDELEM
Kereskedelem, szolgáltatás, tanácsadás.
Kezelés fenntartás karbantartás
Közművelődés, kultúra
Mo legnagyobb allatgyogyszer- eszkoz es -felszerelés
gyarto es forgalmazo cege vagyunk.
Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdálkodási és egyéb tevékenység
Mérés és autómatizálással foglalkozó gberendezéselet gyártunk.
Oktatás szakképzés
Pályázati szféra.
Rendvédelmi szerv.
Segélyek, allami tamogatasok mértékének meghatározása
Szemelyszallitas
Szociàlis szféra, gyermekvédelem, szakellàtàs
Számviteli szolgáltatás
Telekommunikáció
gyermekvédelmi központ
informatika-szolgáltatás
művészeti középiskola
vízhasznosítás, vízkárelhárítás
Állattenyésztés
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5.15.1. Kérjük, adja meg az ország nevét!

Belgium
Csehország
Debrecen
Egyedült Királyság
Egyesult Kiralysag
Egyesült Királyság
Egyesült Királyság
Hajdúnánás
Magyar
Magyarország (5 előfordulás)
SZLOVÁKIA
Skócia
Tiszaújváros
Ukrajna
Ukrajna
ukrajna
Ukrajna
magyarország
titok
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5.15.2. Kérjük, adja meg a település irányítószámát:

1018
1026
1027
1034
1037
1038
1041
1046
1052
1056
1082
1083
1086
1087
1097
1103
1111
1112
1113 (2 előfordulás)
1125
1133
1136
1137
1138
1139
1184
1202
2030
2225
2364
2600
2740 (2 előfordulás)
2763
3185
3291
3300 (2 előfordulás)
3333
3397
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3433
3434
3500 (2 előfordulás)
3515
3516
3525 (3 előfordulás)
3529 (3 előfordulás)
3530 (4 előfordulás)
3532 (2 előfordulás)
3534
3565
3580 (3 előfordulás)
3700 (4 előfordulás)
3718
3796
3860
3900 (3 előfordulás)
3904
3910
3922
3950 (4 előfordulás)
3980 (5 előfordulás)
4014
4021
4024 (3 előfordulás)
4025 (6 előfordulás)
4026 (2 előfordulás)
4027 (2 előfordulás)
4028
4029 (2 előfordulás)
4030 (5 előfordulás)
4031 (3 előfordulás)
4032 (4 előfordulás)
4060
4070
4080
4087 (3 előfordulás)
4100 (2 előfordulás)
4130
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4171
4181
4200
4212
4220 (3 előfordulás)
4233
4242
4243
4251
4254 (2 előfordulás)
4272
4278
4287
4300 (10 előfordulás)
4320 (5 előfordulás)
4324
4326
4362
4371
4375
4400 (69 előfordulás)
4405
4432
4440
4465
4472
4475 (2 előfordulás)
4483
4484 (2 előfordulás)
4485
4488 (2 előfordulás)
4492
4494
4495
4501 (2 előfordulás)
4515
4522
4523 (2 előfordulás)
4524
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4525 (2 előfordulás)
4533
4546
4547
4555 (2 előfordulás)
4558 (3 előfordulás)
4561
4564 (2 előfordulás)
4565
4600 (8 előfordulás)
4625 (4 előfordulás)
4634
4700 (8 előfordulás)
4722
4762
4800 (4 előfordulás)
4841
4900 (3 előfordulás)
4921
4944
5000 (11 előfordulás)
5054
5071
5100
5300 (2 előfordulás)
5400
5451
5600
5630
5700 (2 előfordulás)
5800
6000
6600
6725
6760
7100
8000
8200
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5.16.1. Mennyi volt az előző hónapban / az utolsó olyan hónapban, amikor jellemző, „normál” fizetést kapott, a főállásából
származó havi nettó (adózás utáni) keresete?

(Kérjük, az összeget ezer forintban adja meg! Amennyiben az összeg 999 ezer forint feletti, kérjük, 999-et tüntessen fel!)
NETTÓ, ezer Ft/hónap!

000
1
45
50
54
60
70
71
80 (3 előfordulás)
89
90 (2 előfordulás)
91
100 (9 előfordulás)
105
107 (3 előfordulás)
109
110 (3 előfordulás)
113
114
117 (2 előfordulás)
119 (2 előfordulás)
120 (9 előfordulás)
121
122
125
127 (3 előfordulás)
129
130 (10 előfordulás)
132 (2 előfordulás)
133
135 (2 előfordulás)
137
139
140 (10 előfordulás)
141
142 (3 előfordulás)
143 (2 előfordulás)
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145 (2 előfordulás)
146 (2 előfordulás)
150 (6 előfordulás)
152
153
155 (2 előfordulás)
156 (2 előfordulás)
157
158
159 (2 előfordulás)
160 (4 előfordulás)
162
163
164
165 (2 előfordulás)
166
168
170 (10 előfordulás)
172 (2 előfordulás)
173
174
175
176
178
179 (3 előfordulás)
180 (12 előfordulás)
182 (2 előfordulás)
183 (3 előfordulás)
185
186
189 (3 előfordulás)
190 (5 előfordulás)
193
195 (3 előfordulás)
197
198 (2 előfordulás)
199
200 (18 előfordulás)
202
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203 (2 előfordulás)
204
208
210 (9 előfordulás)
212
213
216
218
219
220 (13 előfordulás)
223
225 (2 előfordulás)
226
229
230 (9 előfordulás)
235
236
240 (5 előfordulás)
241
242
245 (2 előfordulás)
246
247
250 (22 előfordulás)
251
252
256
257
258
260 (2 előfordulás)
267 (2 előfordulás)
268
270
280 (5 előfordulás)
283
284
286
289
290 (3 előfordulás)
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293
300 (8 előfordulás)
319
320
330 (2 előfordulás)
340
350 (4 előfordulás)
370 (2 előfordulás)
384
400 (3 előfordulás)
420
450 (2 előfordulás)
480
500
550
600 (2 előfordulás)
620
699
700
999 (3 előfordulás)
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5.17.3. Másodállásából/mellékállásából mennyi havi nettó keresete származott az előző hónapban?

(Ha az előző hónap ebből a szempontból nem tekinthető „normál keresetű” hónapnak, kérjük, a legutóbbi „normál keresetű” hónapra
jellemző havi nettó keresetét adja meg! Kérjük, az összeget ezer forintban adja meg! Amennyiben az összeg 999 ezer forint feletti,
kérjük, 999-et tüntessen fel!)
NETTÓ, ezer Ft/hónap

000
0
1
5
13
20
25
30
34
39
40 (3 előfordulás)
42
50 (9 előfordulás)
55
56
60 (3 előfordulás)
70 (2 előfordulás)
78
80 (3 előfordulás)
90 (2 előfordulás)
100 (6 előfordulás)
105
140
150 (2 előfordulás)
250 (2 előfordulás)
360
400
999

2017.06.27

EvaSys kiértékelés

Oldal66

7. SZEMÉLYES ADATOK
7.2. Melyik évben született Ön?

(Kérjük, a teljes évet írja be, pl. 1979)
1930
1955
1956 (2 előfordulás)
1957
1958 (4 előfordulás)
1959
1960 (5 előfordulás)
1961 (7 előfordulás)
1962 (4 előfordulás)
1963 (2 előfordulás)
1964 (4 előfordulás)
1965 (3 előfordulás)
1966 (3 előfordulás)
1967 (12 előfordulás)
1968 (10 előfordulás)
1969 (13 előfordulás)
1970 (6 előfordulás)
1971 (9 előfordulás)
1972 (10 előfordulás)
1973 (8 előfordulás)
1974 (10 előfordulás)
1975 (10 előfordulás)
1976 (12 előfordulás)
1977 (7 előfordulás)
1978 (9 előfordulás)
1979 (13 előfordulás)
1980 (8 előfordulás)
1981 (2 előfordulás)
1982 (11 előfordulás)
1983 (11 előfordulás)
1984 (7 előfordulás)
1985 (8 előfordulás)
1986 (14 előfordulás)
1987 (11 előfordulás)
1988 (21 előfordulás)
1989 (14 előfordulás)
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1990 (17 előfordulás)
1991 (14 előfordulás)
1992 (22 előfordulás)
1993 (13 előfordulás)
1994 (11 előfordulás)
1995 (4 előfordulás)
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7.4.1. Hány 18 év alatti gyermeke van?

1 (78 előfordulás)
2 (57 előfordulás)
3 (5 előfordulás)
4
5
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7.5.1. Kérjük, adja meg az ország nevét!

Hajdúdorog
Kanada
Község
Magyarország (2 előfordulás)
Miskolc
NYIREGYHAZA
Szerbia
Szlovakia
Szovjetúnió (Kárpátalja)
Ukrajna (6 előfordulás)
szlovákia
ukrajna
4400
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7.5.2. Kérjük, adja meg a település irányítószámát:

1000
1033
1043
1111
1121
1183
1184
1201
2030 (2 előfordulás)
2120
2700
2740
2760
3100
3185
3257
3300 (2 előfordulás)
3344
3357
3358
3400
3433
3434 (2 előfordulás)
3450
3456
3515
3521
3525
3529 (2 előfordulás)
3530 (2 előfordulás)
3531
3532
3534 (2 előfordulás)
3556
3580 (2 előfordulás)
3700 (2 előfordulás)
3718
3732
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3763
3773
3778
3780
3836
3847
3900 (4 előfordulás)
3904
3910
3916
3933
3934
3941
3943
3950
3954
3961
3962
3974
3980 (2 előfordulás)
4025
4027 (2 előfordulás)
4028
4029 (2 előfordulás)
4030 (3 előfordulás)
4031 (2 előfordulás)
4032 (4 előfordulás)
4033
4042 (2 előfordulás)
4060
4071
4074
4080 (8 előfordulás)
4087 (3 előfordulás)
4100
4119
4130
4132
4133
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4141
4150 (4 előfordulás)
4171
4177
4181
4200 (3 előfordulás)
4211
4220 (3 előfordulás)
4231 (2 előfordulás)
4233
4234
4242
4244 (2 előfordulás)
4251
4254 (2 előfordulás)
4271
4272
4278
4287
4300 (5 előfordulás)
4320
4324 (3 előfordulás)
4325 (2 előfordulás)
4326
4327
4355 (2 előfordulás)
4356
4361
4371
4372
4375 (2 előfordulás)
4400 (49 előfordulás)
4405 (3 előfordulás)
4431
4440
4450 (2 előfordulás)
4455
4461 (3 előfordulás)
4464
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4466
4468
4471
4474 (2 előfordulás)
4482
4483
4484 (3 előfordulás)
4485
4487
4492
4494
4501 (3 előfordulás)
4516
4522
4523 (3 előfordulás)
4524
4525
4531 (2 előfordulás)
4533
4536
4544 (3 előfordulás)
4546
4551
4552
4553 (2 előfordulás)
4555
4557
4558
4564
4565 (2 előfordulás)
4600 (9 előfordulás)
4623 (2 előfordulás)
4625 (2 előfordulás)
4632
4634
4642 (3 előfordulás)
4644 (3 előfordulás)
4646
4700 (6 előfordulás)
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4722 (4 előfordulás)
4732
4735
4741
4742
4761
4762
4765
4800 (8 előfordulás)
4804 (2 előfordulás)
4821 (2 előfordulás)
4823
4831
4841
4900 (2 előfordulás)
4913
4914
4921 (2 előfordulás)
4944
4969
4972
5000 (3 előfordulás)
5051
5054 (2 előfordulás)
5092
5100
5222
5300
5310 (2 előfordulás)
5340
5350
5358
5411
5440
5451
5516
5530
5540 (2 előfordulás)
5561
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5630
5700 (2 előfordulás)
5830
6000
6724
6914
7047
8000
8600
8878
9023
9999
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7.6.1. Kérjük, adja meg az ország nevét!

Aberdeen, Skócia
Csehország
Egyesult Kiralysag
Egyesült Királyság (2 előfordulás)
Hajdúdorog
Magyarország
Szlovákia
Ukrajna (3 előfordulás)
Város
ukrajna
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7.6.2. Kérjük, adja meg lakhelye irányítószámát:

1000
1025
1045 (2 előfordulás)
1074
1094
1095
1104
1111
1113
1116 (2 előfordulás)
1119
1135
1137
1138
1139
1144
1148
1158
1173
1182
1184
1187
1191
1192
1210
1985
2030 (2 előfordulás)
2115
2120
2151
2215
2310 (3 előfordulás)
2600
2740
3185
3300 (2 előfordulás)
3397
3433
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3500
3508 (2 előfordulás)
3515
3518
3521
3524
3525 (2 előfordulás)
3527
3529
3530 (4 előfordulás)
3531 (2 előfordulás)
3532 (2 előfordulás)
3534
3565
3580 (3 előfordulás)
3597
3700 (2 előfordulás)
3718
3720
3775
3780
3836
3900 (3 előfordulás)
3904
3910
3941
3950 (3 előfordulás)
3954
3958
3962
3980 (2 előfordulás)
4000
4024 (3 előfordulás)
4025 (5 előfordulás)
4026 (3 előfordulás)
4027 (6 előfordulás)
4028 (2 előfordulás)
4029 (2 előfordulás)
4030 (4 előfordulás)
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4031 (2 előfordulás)
4032 (2 előfordulás)
4033 (3 előfordulás)
4034
4060
4070
4074
4080 (3 előfordulás)
4087 (2 előfordulás)
4090
4100
4132
4133
4150
4171
4200 (2 előfordulás)
4220 (2 előfordulás)
4234
4244 (2 előfordulás)
4251 (2 előfordulás)
4254 (2 előfordulás)
4272
4273
4287
4300 (6 előfordulás)
4320 (5 előfordulás)
4324
4326
4327
4355 (2 előfordulás)
4361 (2 előfordulás)
4362
4371
4372 (2 előfordulás)
4375
4400 (77 előfordulás)
4405 (6 előfordulás)
4431
4432 (2 előfordulás)
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4440
4461 (3 előfordulás)
4466
4475
4481 (2 előfordulás)
4482
4483
4484 (2 előfordulás)
4485
4488
4492
4494
4501 (3 előfordulás)
4516
4522
4523
4524 (2 előfordulás)
4533
4546
4551 (3 előfordulás)
4553
4555
4556
4558
4561
4564
4565
4600 (11 előfordulás)
4625 (2 előfordulás)
4634
4642 (2 előfordulás)
4644
4700 (5 előfordulás)
4722
4723
4751
4762
4800 (7 előfordulás)
4804
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4821
4841
4900 (2 előfordulás)
4921
4944
4969
5000 (7 előfordulás)
5054 (2 előfordulás)
5071
5091
5222
5300
5310
5411
5440
5600
5630
5700
6000 (3 előfordulás)
6600
6726
7044
7901
8100
9999
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