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1. BEVEZETÉS

A felsőoktatási intézmények végzettjeinek pálya- és utánkövetése az USA-ban és Európa egyes 
országaiban már több évtizedes múltra tekint vissza. Ez számos pozitívumot foglal magába: erősíti 
az intézmények és a munkaerőpiac, valamint az intézmények és az öregdiákok közötti kapcsolatot, 
felhívja a figyelmet a képzésre, a lehetséges változtatásokra. Magyarországon 2005-ben a Felső-
oktatási Törvényben rögzítették a kötelező pályakövetés bevezetését. (2005. évi CXXXIX. törvény a 
felsőoktatásról)

A Széchenyi István Egyetem rendkívül fontosnak tartja a pályakövetést és az ebből kapott eredmé-
nyek hasznosítását. A diplomás pályakövetési rendszer (dPr) bevezetése a felsőoktatásban önkén-
tes alapon működik. A végzettek elérése és a visszaküldési hajlandóság nehezíti a reprezentativitást. 
A sikeres intézményi dPr élő kapcsolatok ápolását igényli a hallgatókkal tanulmányaik során és a 
végzést követően is.

Ehhez jelentős segítséget nyújt az öregdiák hálózat kiépítése. A visszajelzések gyűjtése nem sza-
bad, hogy pusztán a törvényi előírás formális teljesítése legyen. Az eredményeket, az azokból levont    
következtetéseket fel kell használni a képzés, a tartalom, a programok, szolgáltatások színvonalának, 
hatékonyságának növelésére. A pályakövetés, amennyiben a felsőoktatási intézmények komolyan ve-
szik, hozzájárulhat az egyetem minőségbiztosítási rendszerének fejlesztéséhez, színvonalasabb kép-
zéséhez. Az utat nem könnyű megtalálni, jelentős erőfeszítést igényel a vezetőktől, az oktatóktól és 
a kutatóktól egyaránt (Szekeres 2008). A felsőoktatásban számos rangsor létezik a legkülönbözőbb 
mutatók alapján. E rangsorok nem tartalmazzák az elhelyezkedés eredményeit, melyek elengedhetet-
len mutatók. Erre hívják fel a figyelmet a témában tanulmányokat írók, többek közt Török Ádám és Fábri 
György is. (Fábri 2005, Török 2006, 2008)

Az eredményes képzés legfontosabb mércéje lehet az elhelyezkedés és a munkaerőpiacon történő 
sikeres helytállás. A hallgatók fő célja az életpálya tervezésben nem pusztán a diploma megszerzése 
kell hogy legyen. A diploma értékét az adja, ha az a végzett hallgató szakterületén egzisztenciális 
siker elérését teszi lehetővé. (Ezt persze számos körülmény befolyásolhatja még: szerencse, kapcsola-
tok stb.)

A középiskolás diákok szak- és intézményválasztása meghatározhatja a jövőjüket. Az adott pálya-
választás befolyásolhatja későbbi munkahelyüket. A másik fontos választás a szak mellett a felső-
oktatási intézmény. Nem mindegy, hogy az egyazon diplomát nyújtó intézmények közül ki milyen erős 
kapcsolatokat ápol a leendő munkahelyekkel, ezáltal is növelve a végzettek elhelyezkedési esélyeit. 
A dinamikusan fejlődő győri egyetem a gyakorlatorientált mérnök képzésével a régió iparával szoros 
kapcsolatban van. Az egyetemen a Practing irodája és a Karrier és öregdiák Iroda vállalta fel a vál-
lalati kapcsolattartást és magasan képzett munkaerő megtartásának támogatását, az oktató-nevelő 
cél mellett egyfajta tápláló szerepet, az intézmény hallgatóinak segítését a tudatos karriertervezésben, 
karrierépítésben és a megfelelő munkahely kiválasztásában (Filep-Kovács 2005). A Széchenyi István 
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Egyetem Karrier és öregdiák Irodája ezen elvek tudatában és fontossága tükrében készített felmérést 
a végzett hallgatók körében. A kutatás legfőbb célja az előző évekhez hasonlóan megismerni az 
öregdiákok véleményét, hogy miként értékelik a Széchenyi István Egyetemen szerzett tudásukat, magát 
az intézményt, illetve a beilleszkedésüket a munka világába.

Az utókövetéses vizsgálatot a 2007-ben és 2009-ben diplomát szerzett hallgatók körében végezték. 
Az elemzést kiegészíti a 2007-ben és 2009-ben záróvizsgát tett hallgatók szinte teljes körében vég-
zett felmérés, amely longitudinális összehasonlítást tesz lehetővé az akkori és a jelenlegi elképzelések 
és azok megvalósulása között.

Az összefoglaló tanulmány kitér a végzettek elhelyezkedésére, annak körülményeire, a meglévő képes-
ségekre, képzettségekre, az egyetemi képzés értékelésére és a továbbképzési elképzelésekre.



PÁLyAKöVETéSI VIZSGÁLAT A 2007-BEN éS 2009-BEN dIPLOMÁT SZErZETTEK KöréBEN | 7

Széchenyi István Egyetem

2. MÓDSZERTAN

A Széchenyi István Egyetem végzett hallgatóinak körében lefolytatott kérdőíves adatfelvételek célja 
egy olyan, folyamatosan bővülő, a hallgatói életpályák megfigyelésére és időbeli változások, elmoz-
dulások követésére alkalmas adatbázis kialakítása, amely integrált, dinamikus vizsgálatok elvégzésére 
nyújt lehetőséget, a több elemből álló struktúra időbeli kifutásával pedig panelvizsgálatként funkcio-
nálhat bizonyos alminták esetében. Cél még a jövőben a diplomások elhelyezkedéséről megfelelő 
adatokkal rendelkezni és ezen adatok által a képzési területekre, nemekre, illetve szakokra lebontott 
legfontosabb tendenciákat mérni, másrészt ezzel a felméréssel hozzájárulni az egyetem minőségbiz-
tosítási rendszerének fejlesztéséhez, színvonalasabbá tételéhez. Ez a rendszer megfelelő alapja lenne 
jelenlegi és végzett hallgatók együttműködési attitűdjének, továbbá az egyetem igényeinek pontos 
feltárásának és nem utolsósorban legfontosabb eleme az öregdiákprogramok és szolgáltatások minő-
ségi kialakításának és működtetésének.

Minden, adott évben diplomát szerző összes hallgató körében egy, három ill. a későbbiekben öt évvel 
a végzés után kérdőíves vizsgálatot kell végezni. A kutatás érdemi információt szolgáltat arról, hogy a 
megkérdezettek milyen munkaerő-piaci státusszal rendelkeznek, milyenek voltak első tapasztalataik a 
munka világában, illetve – amennyiben nem dolgoznak, s ez nem is céljuk – milyen egyéb tevékenysé-
gek terén aktívak (továbbtanulnak, nyelvi ismereteiket bővítik stb.).

A központi specifikáció on-line vagy postai standard kérdőíves adatfelvételt tesz lehetővé, ezek közül 
az intézmény a vizsgálat teljes körű online lebonyolítását preferálta. A vizsgálat az egyetem minden 
2007-ben és 2009-ben végzett hallgatójára kiterjed (a keresztfélévben végzettekre is), leszámítva a 
felsőfokú szakképzésben és a szakirányú továbbképzésben részt vevőket. A vizsgálat koordinációja 
részben automatizált volt (a folyamat megkezdése után a lekérdezőprogram automatikusan figyelmez-
tető e-mailt küldött azoknak, akik megadott időpontokig nem töltötték ki a kérdőívet), részben szemé-
lyes közreműködést igényelt (a lekérdezés paramétereinek kialakítása, a folyamat elindítása, felügye-
lete, telefonos közreműködés a megfelelő válaszadási arány elérése érdekében). A válaszadási arány 
esetében (mindkét évfolyam esetében) karonként 15% volt a célérték, ami a végzettek létszámának 
tekintetében minimálisan elvárás, s a lekérdezési fázis körültekintő kialakításával, megszervezésével, 
felügyeletével minden körülmény között biztosítani kellett.

A 2006 óta folyamatban lévő kutatási struktúra a kezdetektől három főiránnyal rendelkezik, melynek 
adatait a diplomás Pályakövető rendszerhez csatlakozva két vizsgálat gyűjtötte össze a megfelelő 
adatfelvételi lépésekkel párosítva. (1. táblázat)
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• 2. táblázat: Az összehasonlíthatóság szintjei

Általános

Korlátozott mértékben követni az időbeli tendenciákat és változásokat olyan módon, hogy a kérdő-
ívek egyező blokkjai és elemei összehasonlításra kerülnek, mind az azonos kérdőívek különböző 
időben történt felvétele, mind pedig a különböző kutatási lépcsők teljes adatbázisának össze-
hasonlítása alapján.

Panelvizsgálat

Időbeli összehasonlítások és életpálya-vizsgálatok elkészítése oly módon, ami lehetővé teszi a 
rendszerbe bekerült hallgatók azonosíthatóságát. Így a teljes rendszer kifutásával csökkenő elem-
számú mintán ugyan, de azonos összetételű válaszadói kör bevonásával végezhetők el az elem-
zések. Ebben az esetben kiemelten fontos az azonosíthatósághoz szükséges minimális mennyiségű 
személyes adat bizalmas és gondos kezelése.

Főirányok Eszköz

Hallgatói motivációs vizsgálat

1. A hallgatók előzetes várakozásai és 
elsődleges tapasztalatai az egyetem-
mel kapcsolatban

Az első éves hallgatók körében lefoly-
tatott kérdőíves vizsgálat

2. A hallgatók összefoglaló értékelése 
az egyetemi tanulmányok időszakáról, 
munkaerőpiaccal kapcsolatos várako-
zások

A végzős hallgatók körében lefolytatott 
kérdőíves vizsgálat

Pályakövetési vizsgálat
3. A munkaerő-piaci integráció folya-
mata, az egyetemi képzés gyakorlati 
eredményei

A végzett hallgatók körében két alka-
lommal lefolytatott kérdőíves vizsgálat

• 1. táblázat: Az kutatás főirányai

A megjelölt főirányokon kívül a kérdőíves vizsgálatok alkalmasak arra, hogy alapvető információkat 
nyújtsanak az egyetemi hallgatók szocio-demográfiai státuszáról (életkörülmények, földrajzi elhelyez-
kedés, mobilitás).

A fentiekben bemutatott háromféle főirány kérdőíves vizsgálatának mindegyike önkitöltős módszer-
rel készül. Nem várható el, hogy mindhárom kérdőív esetén a teljes vizsgálni kívánt populáció részt 
 vegyen a felmérésben, de minta sincs meghatározva előzetesen, így ahol szükséges, a reprezentativi-
tás utólagos kvótákkal, illetve súlyozással biztosítható.

A három adatfelvétel esetében kiemelten fontos kérdés az összehasonlíthatóság. Az összehasonlít-
hatóságnak jelen esetben két szintje van, ezt a 2. táblázat szemlélteti.

Az adatfelvétel jellegéből kiindulva figyelmet kellett fordítani egyrészt a kérdőívek terjedelmére, más-
részt pedig arra, hogy a kitöltés menete a hallgatók számára egyszerű és egyértelmű legyen. Ennek 
érdekében egyrészt célszerű volt úgy meghatározni a kérdőívekben szereplő kérdések mennyiségét, 
hogy a kitöltés 5–10, maximum 15 perc alatt végrehajtható legyen, másrészt pedig a lehető leg-
egyszerűbb kérdéstechnikákat (egyszeres választás, többszörös választás, preferenciaválasztás, egy-
szerű négy- és ötfokozatú skálák) kellett alkalmazni.



PÁLyAKöVETéSI VIZSGÁLAT A 2007-BEN éS 2009-BEN dIPLOMÁT SZErZETTEK KöréBEN | 9

Széchenyi István Egyetem

A vizsgálatban szereplő kérdőív úgy került összeállításra, hogy a lehető legszélesebb lehetős éget 
 nyújtsa az összehasonlításokra és longitudinális elemzések elvégzésére. Az alábbiakban nagy 
vonalak ban bemutatjuk a vizsgálatban szereplő kérdőív tematikus vázlatát. (3. táblázat)

• 3. táblázat: A kérdőív felépítése

Blokk Információk

Azonosítás Nem, kar, szak, képzési szint, képzési tagozat

Szocio-demográfiai Lakhely, családi állapot, gyermekszám, munkaerő-piaci státusz

Elhelyezkedés
Elhelyezkedés módja, időtartama, segítség a munkakeresésben, tapasztalatok 
hasznosítása

Foglalkozási státusz Terület, munkakör, jövedelem, presztízs, vállalat jellemzői

Az egyetemi képzés értékelése Erősségek, hiányosságok, kapcsolat az egyetemmel

Továbbképzés
Továbbképzés szükségessége, továbbképzés formája, tényleges tovább-
képzések
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3. ÉRTÉKELÉS

3.1. Általános adatok, reprezentativitás

A 2007-ben és 2009-ben végzett hallgatók közül 572-en töltötték ki a kérdőívet, a visszaküldési arány 
egyetemi szinten 19,32%. (4. táblázat) A vizsgálatban a minimális célérték 15% volt, ezt a lekérdezés 
biztosítja, viszont a reprezentativitási szintet a következő években növelni szükséges.

 Diplomát szerzett 
hallgatók

Kérdőívet kitöltő 
hallgatók Kitöltési arány

2007 1686 313 18,56%

2009 1274 259 20,33%

összesen 2960 572 19,32%

Kar Válaszadók száma

deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 24

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 92

Műszaki Tudományi Kar 161

Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet 27

Varga Tibor Zeneművészeti Intézet 9

összesen 313

• 4. táblázat: A vizsgálat reprezentativitása

• 5. táblázat: A válaszadók száma a 2007-ben végzett évfolyamból

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

A következő táblázatok (5. és 6.) megmutatják az öregdiákok kitöltési aktivitását kari és intézeti bontás-
ban. A válaszadók legnagyobb arányban a Műszaki Tudományi Karon töltötték ki a vizsgálati kérdő-
ívet, továbbá a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar öregdiákjai is magas számot képviselnek a 
válaszadók között. Ez az arány nem meglepő, hiszen ezen a két karon a legmagasabb a hallgatói 
létszám, így évről évre itt a legmagasabb a diplomát átvevők száma is.
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Kar Válaszadók száma

deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 21

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 77

Műszaki Tudományi Kar 121

Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet 29

Varga Tibor Zeneművészeti Intézet 11

összesen 259

• 6. táblázat: A válaszadók száma a 2009-ben végzett évfolyamból

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

A válaszadási hajlandóság arányai szinte teljesen visszatükrözik a karok közti hallgatói megoszlást. 
(7. táblázat) Ez alapján a műszakis hallgatók válaszoltak összességében a legtöbben. Őket a gazda-
sági diplomával rendelkezők, majd az egészségügyiek és jogászok követik.

A felmérés egészét figyelve látható, hogy az öregdiákok között összességében a férfiak válaszadási 
hajlandósága volt magasabb. Kari szinten ez azonban csak a Műszaki Tudományi Kar esetében 
mondható el. (8. táblázat)

Kar

deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 7,87%

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 29,55%

Műszaki Tudományi Kar 49,30%

Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet 9,79%

Varga Tibor Zeneművészeti Intézet 3,50%

• 7. táblázat: Válaszadók arányának karok szerinti megoszlása 

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai
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Férfi Nő

2007-ben végzettek 56,87% 43,13%

2009-ben végzettek 52,90% 47,10%

összesen 55,07% 44,93%

• 8. táblázat: Férfi-nő arány

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

 A válaszadási hajlandóság azonban több érdekességről is számot ad. A 2007-es évfolyam esetében 
a műszaki és gazdaságtudományi képzési területen végzetteknél a férfiak, a jogi és zenei diplomával 
rendelkezőknél a hölgy válaszadók voltak többségben, olyannyira, hogy csaknem minden kitöltő nő 
volt.
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Említésre méltó, hogy mindkét nem esetében kb. 40%-nak van házastársa (nők 42,02%, férfiak 39,37%). 
Karok tekintetében meglepő, hogy a jogi és az egészségügyi képzésben részt vett  férfiak, a gazdasá-
gi, a műszaki és a zeneművészeti tanulmányokat végzőknél pedig a nők házasodtak  nagyobb arány-
ban. Az alábbi táblázatból látható, hogy az öregdiákok nagy részének (82,34%) nincs gyermeke. 
A már gyereket nevelők többségében egy, illetve kettő csemetével foglalatoskodnak a mindennapok-
ban.

3.2. Szocio-demográfiai adatok

A felmérésben külön súly helyeződött a végzettek családi hátterére és körülményeire. A fejezet két 
típusú életpályát, illetve annak arányát vetíti elő. Egyik a diploma megszerzését követő családalapítást, 
másik a karrierépítés elsődlegességét helyezi az előtérbe. Ezek alapján a felmérés azt mutatja, hogy 
a megkérdezettek több mint felének van házastársa, viszont gyermeke a többségnek még nincsen. 
(9. és 10. táblázat)

Férfi Nő

2007-ben végzettek 56,55% 43,45%

2009-ben végzettek 62,93% 37,07%

összesen 59,44% 40,56%

• 9. táblázat: Házasságban élés

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

0 1 2 3 4

2007-ben végzettek 80,51% 11,50% 5,75% 1,92% 0,32%

2009-ben végzettek 84,56% 7,72% 4,63% 2,70% 0,39%

összesen 82,34% 9,79% 5,24% 2,27% 0,35%

• 10. táblázat: Gyermekek száma

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

Lakhely szempontjából az öregdiákok legnagyobb része Magyarország középső, déli és keleti  részén, 
legkisebb része pedig külföldön telepedett le. (11. táblázat) Győrben és a Nyugat-dunántúli régió-
ban a végzettek közel fele él. Amennyiben az éNy-dunántúli térséget (Fejér, Győr-Moson-Sopron, 
 Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém, Zala megyék területét) vizsgáljuk, megállapítható, hogy itt lakik 
az egykori hallgatók 66%-a.
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Győr Nyugat-du-
nántúli régió Budapest

Magyaror-
szág más 
megyéi

Külföld

2007-ben végzettek 23,64% 25,56% 18,21% 30,35% 2,24%

2009-ben végzettek 22,39% 25,48% 18,15% 32,05% 1,93%

összesen 23,08% 25,52% 18,18% 31,12% 2,10%

albérletben 
lakik

szüleivel 
lakik saját lakás egyéb

2007-ben végzettek 20,13% 41,85% 34,19% 3,83%

2009-ben végzettek 18,15% 47,88% 29,73% 4,25%

összesen 19,23% 44,58% 32,17% 4,02%

• 11. táblázat: Az öregdiákok lakhelye

• 12. táblázat: Lakóhely típusa

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

A válaszadó öregdiákok többsége jelenleg még a szüleivel lakik, de nagyobb arányban vannak olya-
nok is, akik már saját lakással rendelkeznek. További 19,23% albérletben lakik. (12. táblázat)
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• 13. táblázat: Az öregdiákok elhelyezkedésének irányai

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

a szülőfalujuk, szülővárosuk, illetve annak környékére összpontosul. Erős szívó hatás érezhető Győr, 
illetve Budapest esetében, de egyre gyakrabban vállalkoznak külföldi munkára is a fiatalok.

Ha összevetjük a megkérdezett öregdiákok 14 éves kori (azaz a szülői) lakóhelyét a jelenlegivel, 
 látható, hogy az itt végzettek közül többen maradtak Győrben. (13. táblázat) Ezzel párhuzamosan 
csökkent a Magyarország más megyéiben élők aránya, ellenben a fővárosban letelepedők súlya 
nőtt. Ez az arány jól jelzi Győr városának megtartó képességét, azaz a megfelelő életszínvonalat és 
a foglalkoztatási körülményeket. (rechnitzer 2009, Tamándl 2008)

A következő két térkép (1. és 2. ábra) részletesen érzékelteti a fiatalok vándorlását.

Győr Nyugat- 
dunántúli régió Budapest

Magyarország 
más 

megyéi
Külföld

szülők 
lakhelye

jelenlegi
szülők 

lakhelye
jelenlegi

szülők 
lakhelye

jelenlegi
szülők 

lakhelye
jelenlegi

szülők 
lakhelye

jelenlegi

2007-ben 
végzettek

14,38% 23,64% 33,23% 25,56% 11,82% 18,21% 38,66% 30,35% 1,92% 2,24%

2009-ben 
végzettek

14,29% 22,39% 32,05% 25,48% 13,51% 18,15% 38,22% 32,05% 1,93% 1,93%

összesen 14,34% 23,08% 32,69% 25,52% 12,59% 18,18% 38,46% 31,12% 1,92% 2,10%

3.3. Elhelyezkedés

Az adatfelvételnél az elhelyezkedés irányai és körülményei is a vizsgálat tárgyát képezték. Mindkét 
végzett évfolyam esetében érdemes összehasonlítani ezeket az adatokat a végzéskor adott vála-
szokkal, ezáltal érzékeltethető, hogy az egykori hallgatóknak elvárásaiknak megfelelően sikerült-e a 
munkaerőpiacon érvényesülni (hol, mikor, továbbá a régió tudott-e ennyi fiatal számára megélhetést 
biztosítani).

A felmérés azt mutatja, hogy a Széchenyi István Egyetem végzett hallgatóinak közel 49%-a Győrben 
és a régióban talált munkát magának, míg a fennmaradók más régióba hazatérve vagy Budapesten 
helyezkedtek el. Az alábbi ábráról leolvasható, hogy egykori hallgatóink elhelyezkedése nagyrészt 
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Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

• 2. ábra: Az öregdiákok jelenlegi lakhelye

100
50
10

A végzett hallgatók lakhely szerint

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

A végzett hallgatók lakhelye 14 évesen

100
50
10

• 1. ábra: Az öregdiákok szüleinek lakhelye
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státuszában jelentős változás következett be, 95%-uk fissdiplomás státuszból munkavállalóvá avanzsált. 
(2007-ben végzett hallgatók 94,91%-a, míg a 2009-ben végzett hallgatók 95,87%-a) Ez egy rendkívül 
jó arány és visszajelzés az intézménynek.

Ha összevetésre kerülnek az öregdiákok által a mostani lekérdezéskor adott válaszok és a végzés 
évében adottak, elmondható, hogy a valóság pozitívabb képet fest, mint amire a hallgatók a végzéskor 
számítottak, hiszen a 2007-ben és a 2009-ben végzők között is jóval alacsonyabb volt azoknak az 
aránya, akik egy hónapnál rövidebb időre taksálták a munkaerőpiacon való sikeres elhelyez kedésüket. 
(3. és 4. ábra)

A 2007-es évfolyam esetében a vélt 9,43%-os 1 hónapon belüli és 56,17%-os félév alatt történő 
elhelyez kedés helyett ennél jóval rövidebb idejű, 46,91, illetve 94,90%-os munkába állás következett 
be. Hasonló arányok figyelhetők meg a 2009-ben végzett hallgatóknál is. Itt a 11,54% és 86,92%-os 
vélt elhelyezkedéssel szemben 49,48% és 95,87% helyezkedett el a diploma átvételét követően.

Az egyetem szempontjából nagyon lényeges és fontos adata a kérdőívnek, hogy vajon mennyi idő 
alatt tudnak elhelyezkedni a diplomát szerzett hallgatók. A kérdőívből kiderül, hogy a túlnyomó több-
ség (47,97%) 1 hónapon belül talált magának munkát, és csak kis arányban voltak olyanok, akik 1 
vagy több mint 1 év múlva tudtak elhelyezkedni (4,69%). Ezek az arányok rendkívül jónak mondhatók, 
különösen akkor, ha a fókusz a 2009-ben diplomát szerzők elhelyezkedési idejére helyeződik, hiszen 
a 2008-ban kibontakozó világgazdasági válság nagymértékben megnehezítette az ezt követően 
munkahelyet keresők munkaerőpiacon való sikeres érvényesülését. (14. táblázat)

összefoglalva elmondható, hogy a záróvizsgát követő fél évben az egykori hallgatók munkaerő-piaci 

• 14. táblázat: Az elhelyezkedés időtartama

 2007-ben végzettek 2009-ben végzettek Összesen

1 hónap, vagy annál 
kevesebb

46,91% 49,48% 47,97%

2 hónap 11,64% 13,40% 12,37%

3 hónap 16% 14,95% 15,57%

fél év 20,36% 18,04% 19,40%

1 év 2,55% 1,55% 2,13%

több mint 1 év 2,55% 2,58% 2,56%

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai
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A válaszadó öregdiákok többsége (36,02%) a Nyugat-dunántúli régióban, illetve Győrben maradt, a 
külföldön munkavállalók aránya igen alacsony, 1% alatti értéket mutat.

összevetve az öregdiákok végzéskori elhelyezkedési terveit a jelenlegi állapottal, elmondható, hogy 
az egykori végzősök elképzelései csak kis mértékben térnek el a jelenlegi, azaz a megvalósult elhe-
lyezkedési helytől. (15. táblázat) Ennek megfelelően kevesebben maradtak a Nyugat-dunántúli régió-
ban, illetve Győr városában, mint akik ezt korábban tervezték, bár az itt maradt több mint 46%, illetve 
47% egyáltalán nem tűnik alacsony értéknek. A többi régióban, valamint Budapesten viszont nagyobb 
arányban helyezkedtek el a diplomások a tervezetthez képest. A külföldön szerencsét próbálni kívánók 
aránya szintén magasabb volt a végzés pillanatában (8,85%), ennek tükrében nem mondható, hogy 
mobilak lennének az egykori széchenyisek.

A 2009-ben végzettek

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

• 3. ábra: A végzettek vélt és valós elhelyezkedési ideje

A 2007-ben végzettek
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Az elhelyezkedésben kapott segítség formáit karonként vizsgálva megállapítható, hogy minden kar és 
intézet öregdiákjai esetén fontos szerepe volt a korábbi kapcsolati tőkének, így a családi és az egye-
temi kapcsolatoknak egyaránt.

2007-ben végzettek 2009-ben végzettek Összesen

A karrier iroda segítségével 0,73% 1,03% 0,85%

Állásbörzék segítségével 2,91% 2,58% 2,77%

Egyéb 11,64% 9,28% 10,66%

Egyetemi kapcsolat alapján 15,27% 12,89% 14,29%

Ismerősök, család segítségével 34,91% 32,47% 33,90%

Munkaügyi központ segítsé-
gével

4,36% 5,67% 4,90%

Online állásközvetítő oldalak 
segítségével

12,00% 13,40% 12,58%

Személyzeti tanácsadó cégek 
segítségével

0,73% 1,03% 0,85%

Tanulmányi szerződés alapján 1,82% 2,58% 2,13%

Újsághirdetés alapján 15,64% 19,07% 17,06%

• 16. táblázat: Az elhelyezkedésben nyújtott segítség forrásai

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

Az elhelyezkedésben kapott vagy nyújtott segítség egyes tényezőinek aránya jól látható a következő 
(16 és 17.) táblázatban. Ezek alapján az ismerősi, rokoni és egyéb kapcsolatoknak nagy szerepe 
van napjainkban a munkahely megtalálásában, hiszen az öregdiákok többségének (48,19%) ezeket 
felhasználva sikerült elhelyezkednie. Ezen kívül leginkább az újsághirdetéseken (17,06%) és az online 
állásközvetítő oldalakon (12,58%) keresztül történő álláskeresés a jellemző és a válaszok alapján a 
célravezető.

Győr Nyugat- 
dunántúli régió Budapest

Magyarország 
más 

megyéi
Külföld

Elképzelt Jelenlegi Elképzelt Jelenlegi Elképzelt Jelenlegi Elképzelt Jelenlegi Elképzelt Jelenlegi

2007-ben 
végzettek

37,65% 29,07% 34,00% 17,05% 14,62% 24,81% 11,52% 27,91% 2,21% 1,16%

2009-ben 
végzettek

34,55% 27,71% 34,55% 19,56% 14,15% 25,00% 10,11% 27,18% 6,64% 0,55%

• 15. táblázat: A végzettek vélt és valós elhelyezkedési helye

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai
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Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

• 17. táblázat: Az elhelyezkedésben nyújtott segítség formái kari bontásban

DFK KGYK MTK PLI VTI

A karrier iroda segítségével 0,00% 3,01% 0,00% 0,00% 0,00%

Állásbörzék segítségével 0,00% 1,50% 3,75% 4,55% 0,00%

Egyéb 14,71% 7,52% 12,08% 13,64% 0,00%

Egyetemi kapcsolat alapján 35,29% 9,77% 13,75% 15,91% 11,11%

Ismerősök, család segítségével 23,53% 41,35% 30,42% 25,00% 66,67%

Munkaügyi központ segítsé-
gével

5,88% 3,01% 3,75% 18,18% 0,00%

Online állásközvetítő oldalak 
segítségével

11,76% 14,29% 13,33% 9,09% 0,00%

Személyzeti tanácsadó cégek 
segítségével

0,00% 1,50% 0,83% 0,00% 0,00%

Tanulmányi szerződés alapján 0,00% 0,00% 1,67% 9,09% 11,11%

Újsághirdetés alapján 8,82% 18,05% 20,42% 4,55% 11,11%
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3.4. Foglalkoztatási státusz

A következő kérdéscsoport arra kereste a választ, hogy a végzett diákok milyen szakterületen, mun-
kakörben helyezkedtek el, mennyi a bruttó munkabérük, a szakmájukban vállaltak-e munkát. Ezáltal 
megtudhatók a diplomások foglalkoztatóinak jellemzői, pl. a cégek típusa és nagysága.

Az első témakörköz kapcsolódó terület a hallgatók munkaerő-piaci státuszának behatárolása. (18. 
táblázat)

2007-ben 
végzettek

Igen, cégnél, 
intézmény-
nél teljes 

munkaidő-
ben

Igen, cégnél, 
intézménynél 
teljes mun-

kaidőben, de 
mellette egyéb 
munkákat is 

végzek

Igen, 
saját 

vállalko-
zásomat 
irányítom

Igen, de 
jelenleg 
inaktív 

státuszban 
vagyok 

(egészség-
ügyi ok, 

GYES/GYED)

Igen, első-
sorban al-
kalmi vagy 
szerződéses 

munkát 
végzek 

Nem, jelen-
leg mun-
kanélküli 
vagyok

Nem, 
jelenleg 
nappali 

tagozaton 
tanulok

dFK 84,21% 10,53% 0,00% 5,26% 0,00% 0,00% 0,00%

KGyK 67,09% 12,66% 8,86% 2,53% 6,33% 2,53% 0,00%

MTK 72,22% 18,06% 2,78% 1,39% 2,08% 2,08% 1,39%

PLI 41,67% 12,50% 4,17% 20,83% 8,33% 12,50% 0,00%

VTI 55,56% 22,22% 0,00% 11,11% 11,11% 0,00% 0,00%

összesen 68,36% 15,64% 4,36% 4,00% 4,00% 2,91% 0,73%

• 18. táblázat: A jelenlegi munkaerő-piaci státusz

2009-ben 
végzettek

Igen, cégnél, 
intézmény-
nél teljes 

munkaidő-
ben dolgo-

zom

Igen, cégnél, 
intézménynél 
teljes mun-
kaidőben 

dolgozom, de 
mellette egyéb 
munkákat is 

végzek

Igen, de 
jelenleg 
inaktív 

státuszban 
vagyok 

(egészség-
ügyi ok, 

GYES/GYED)

Igen, első-
sorban al-
kalmi vagy 
szerződéses 
munkákat 

végzek

Igen, 
saját 

vállalko-
zásomat 
irányítom

Nem, jelen-
leg mun-
kanélküli 
vagyok

Nem, 
jelenleg 
nappali 

tagozaton 
tanulok

dFK 86,67% 6,67% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

KGyK 66,67% 14,81% 3,70% 3,70% 5,56% 5,56% 0,00%

MTK 72,92% 19,79% 1,04% 0,00% 3,13% 2,08% 1,04%

PLI 40,00% 15,00% 15,00% 10,00% 5,00% 15,00% 0,00%

VTI 66,67% 11,11% 11,11% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00%

összesen 68,56% 16,49% 4,12% 2,58% 3,61% 4,12% 0,52%

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai
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A megkérdezett öregdiákok esetén csupán 2,8% azoknak az aránya, akik jelenleg nem rendelkeznek 
munkával, a döntő többség azonban dolgozik – illetve kis számban vannak olyanok is, akik jelenleg 
tanulnak (0,52%) –, ami azt mutatja, hogy az egykori diákok sikeresen léptek át a munkaerőpiacra az 
egyetemen megszerzett tudásukkal.

A 2007-es és 2009-es évben végzettek esetén az alkalmazotti beosztás a legjellemzőbb a munka-
vállalási formák között, kisebb arányban jellemző valamely középvezetői poszt betöltése és a legrit-
kább az egyéni vállalkozóként való munkavégzés. (19. táblázat)

Az egyetem egykori hallgatóinak arra is lehetősége volt, hogy különböző szempontok alapján 1-től 
5-ig terjedő skálán értékeljék, mennyire elégedettek jelenlegi munkájukkal (1=egyáltalán nem, 5=teljes 
mértékben). E kérdéskör keretében az öregdiákok megítélhették munkájuk anyagi, valamint szakmai 
megbecsültségét is. A kapott válaszok alapján átlagérték lett számolva mindegyik szempontra, ez 
alapján megállapítható, hogy az öregdiákok leginkább a munkájuk szakmai, tartalmi részével elége-
dettek (ez különösképpen igaz a dFK egykori diákjaira), a legkevésbé pedig jövedelmükkel elégedet-
tek, ez a mutató közepes értéket kapott (3,14). (20. táblázat) A szakma erkölcsi presztízsét tekintve 
szintén a dFK hallgatói vélik úgy, hogy hivatásuk a leginkább elismert szakmák közé tartozik. Ebben a 
tekintetben a legnegatívabb véleménnyel a PLI öregdiákjai voltak.

 Alkalmazott Egyéb vezető Egyéni vállal-
kozó Felső vezető Középve-

zető

2007-ben 
végzettek

70,55% 7,64% 1,45% 4,00% 16,36%

2009-ben 
végzettek

72,68% 5,15% 1,03% 3,61% 17,53%

• 19. táblázat: Az öregdiákok beosztásának típusa

• 20. táblázat: A végzettek munkahellyel való elégedettsége

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

Szakmai 
presztízs

Jövedelem, 
juttatások

A munka 
személyi 
körülmé-

nyei

A munka 
tárgyi kö-
rülményei

Szakmai 
előmene-
tel, karri-
erépítés

A munka 
szakmai, 
tartalmi 

része

dFK 3,79 3,47 3,85 3,53 3,94 3,85

KGyK 3,38 3,47 3,80 3,89 3,27 3,82

MTK 3,30 3,09 3,73 3,74 3,24 3,84

PLI 2,48 2,39 3,16 3,18 2,64 3,70

VTI 3,22 2,67 3,78 3,33 3,56 3,72

összesen 3,28 3,14 3,70 3,70 3,26 3,82
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Mindkét évfolyam öregdiákjai esetén elmondható, hogy a többség (2007 – 67,64%; 2009 – 66,5%) 
olyan munkakörben helyezkedett el, ami nagymértékben, illetve nagyon nagymértékben kapcsolódik 
a megszerzett végzettségéhez. A Varga Tibor Zeneművészeti Intézet egykori hallgatói mind szakmájuk-
ban maradtak, és csupán 6,40% azoknak az aránya, akik nem a végzettségüknek leginkább megfe-
lelő munkakörben helyezkedtek el. (21. táblázat)

A végzettek körében az átlagkereseteket vizsgálva a mért bruttó havi átlagkereset 182 214 forint, ami 
valamivel alacsonyabb, mint a KSH által nemzetgazdasági szinten regisztrált átlagos bruttó kereset 
(201 339 Ft). (KSH 2010) Ez az adat azonban nem csupán a szellemi, hanem a fizikai foglalkozásúak 

A felmérés egyik legnagyobb súlyú kérdése az, mely az öregdiákok havi bruttó keresetét taglalja.   
Az alábbi (22.) táblázat jól mutatja, hogy öregdiákjaink többsége bruttó 100000 és 200000 Ft 
közötti jövedelemmel bír havonta. Szintén magas a havi 200000 és 300000 Ft közötti jövedelmet 
keresők aránya (29,58%).

• 21. táblázat: A munkahely és megszerzett végzettség közötti kapcsolat

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

Egyáltalán 
nem Kismértékben Nagymértékben Nagyon 

nagymértékben

dFK 0,00% 5,88% 50,00% 44,12%

KGyK 5,26% 44,36% 36,09% 14,29%

MTK 8,33% 24,17% 42,50% 25,00%

PLI 6,82% 11,36% 47,73% 34,09%

VTI 0,00% 0,00% 44,44% 55,56%

összesen 6,40% 26,44% 41,79% 25,37%

• 22. táblázat: Bruttó munkabér nagysága

2007-ben vég-
zettek

2009-ben vég-
zettek Összesen

100.000 Ft alatt 15,56% 24,90% 19,78%

100.000-200.000 Ft 41,72% 42,57% 42,11%

200.000-300.000 Ft 32,45% 26,10% 29,58%

300.000-400.000 Ft 4,64% 4,82% 4,72%

400.000-500.000 Ft 4,30% 1,61% 3,09%

500.000 Ft felett 1,32% 0,00% 0,73%
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• 4. ábra: Végzettek bruttó bér jövedelme karonként

béradatait is tartalmazza. Ebből kifolyólag kijelenthető, hogy a pályakezdők jövedelmük tekintetében 
már többet keresnek a fizikai dolgozóknál, de diplomájuk még nem jogosítja fel őket, hogy a szellemi 
átlagjövedelmet megkapják a munkáltatóktól. (A KSH adatai szerint a szellemi foglalkozásúaknak 273 
225 Ft, míg a fizikai dolgozóknak 134 201 Ft a bruttó átlagjövedelme). A szakterületeket tekintve a 
keresetek alakulása a gazdaságtudományi, informatikai, jogi és műszaki végzettségű szakembereknek 
kedvez, azonban megemlíthető, hogy jelentős szakmacsoporton belüli eltérések tapasztalhatók.

Amennyiben az adatok karonként és végzési évenként kerülnek vizsgálatra, további különbségek azo-
nosíthatók. A bruttó bérek esetében jól kimutatható az a két év többlettapasztalat, amivel a 2007-es 
évfolyam rendelkezik. Karokat tekintve mindkét évfolyam esetében azonos sorrend alakul, mely alapján 
a műszaki pályákon tevékenykedők keresnek a legjobban, őket követik a gazdasági, a jogi, a zenei és 
az egészségügyi diplomával rendelkezők. (4. ábra)

Szintén érdemes összevetni a végzéskor elképzelt munkabér nagyságát a jelenlegi keresettel, mely 
igazolja, hogy mennyire látták reálisan a frissdiplomások a munkaerőpiacot és a saját esélyeiket.

A grafikon alapján a 2007-ben végzettek esetében elmondható, hogy sajnálatos módon többen keres-
nek havonta bruttó 100000 Ft alatt, mint akik eredetileg ebbe a kategóriába várták a havi keresetüket. 
Ellenben viszont az pozitívan értékelendő, hogy a bruttó 200000–300000 Ft havi jövedelemmel 
bírók aránya is magasabb az elképzelt adatokhoz képest. (5. ábra)

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai
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Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

• 5. ábra: Elképzelt és realizált munkabér a 2007-ben végzetteknél

• 6. ábra: Elképzelt és realizált munkabér a 2009-ben végzetteknél

A 2009-ben végzetteknél szintén megfigyelhető, hogy magasabb a 100000 Ft alatti havi jövedelem-
mel bírók aránya a záróvizsgakor elképzelthez képest, azonban itt a 2007-ben végzett öregdiákok-
hoz képest nagyobb eltérés mutatkozik az elképzelt és a megvalósult mutatók között. Sajnos a havi 
200000–300000 Ft jövedelmet keresők aránya is kisebb a 2007-ben végzett öregdiákokhoz képest. 
Ez talán azzal magyarázható, hogy a válság hatására örültek a fiatalok, ha el tudtak helyezkedni és 
olyan munkát is elvállaltak, ami esetlegesen nem követel diplomát. (6. ábra)

A munkahely cégformáját tekintve a kérdőív három fő kategória (állami, önkormányzati és magán-
szektor) elkülönítését tette lehetővé. Három évvel a diplomázás után a végzettek 15,57%-a az állami, 
10,66%-a az önkormányzati szektorban talált állást. Az állami szektor főként a jogi és igazgatási 
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Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

• 23. táblázat: Munkahely cégformája

• 24. táblázat: Munkahelyen dolgozók száma

A következő (24.) táblázatból látható, hogy az egykori diákok többsége valamilyen kft.-nél dolgozik. 
Továbbá a legnagyobb arányban (50,88%) 250 fő alatti vállalkozásnál helyezkedtek el az egykori 
diákok. A Műszaki Tudományi Kar esetén viszont az figyelhető meg, hogy a végzettek csaknem harma-
da (29,17%) 1000 főnél több munkavállalót foglalkoztató cégnél, azaz multinacionális vállalatnál dol-
gozik. Az is világosan kiderül az adatokból, hogy az egykori hallgatók többsége, mintegy 63,41%-a 
kis- és középvállalatnál helyezkedett el (Ebből 12,89% mikro-, 30,93% kis- és 19,59% középvállalatnál.)

A fenti vállalatok külföldi tőke arányát firtató kérdésre adott válaszok alapján azt a megállapítást 
tehetjük, hogy a cégek nagy része, 76,57%-a van 100%-ban magyar, 10,14%-a 100%-ban külföldi 
tulajdonban. A fennmaradó vállalatok tulajdonosi szerkezete eltérő arányban tartalmaz külföldi és 
hazai tulajdont. (25. táblázat)

végzettségűek számára nyújt munkahelyeket, melyet a jogi diplomázók itt elhelyezkedő 52,94%-a is 
jelez. Az önkormányzati szféra főként az egészségügyi és a jogi képzési terület végzettjeit veszi fel 
(38,64% és 17,65% a felvettek száma az adott területről). A magánszféra felé rendszerint a műszaki és 
gazdaságtudományi területeken diplomázók orientálódnak. (23. táblázat)

 Állami Önkor-
mányzati

Egyéni 
vállal-
kozó

Bt. Kft. Zrt., 
Nyrt. Kht.

Non-
profit 

szerve-
zet

Szövet-
kezet Egyéb

2007-ben 
végzettek

14,91% 10,55% 4,00% 8,73% 43,64% 11,27% 0,00% 5,09% 0,36% 1,45%

2009-ben 
végzettek

16,49% 10,82% 5,67% 9,28% 36,08% 12,37% 0,52% 7,73% 1,03% 0,00%

összesen 15,57% 10,66% 4,69% 8,96% 40,51% 11,73% 0,21% 6,18% 0,64% 0,85%

 1-2 fő 3-4 fő 5-9 fő 10-19 fő 20-49 fő 50-99 fő 100-249 
fő

250-999 
fő

1000 
főnél 
több

2007-ben 
végzettek

5,45% 8,73% 9,82% 10,18% 8,73% 8,36% 9,82% 13,45% 25,45%

2009-ben 
végzettek

3,61% 9,28% 11,34% 11,34% 8,25% 8,25% 11,34% 14,43% 22,16%

összesen 3,61% 9,28% 11,34% 11,34% 8,25% 8,25% 11,34% 14,43% 22,16%
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Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

• 25. táblázat: Külföldi tőke aránya

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2007-ben 
végzettek

40,21% 0,70% 1,40% 0,35% 0,70% 1,57% 0,35% 0,35% 0,35% 1,75% 6,99%

2009-ben 
végzettek

36,36% 0,17% 1,40% 0,35% 0,35% 0,87% 0,17% 0,35% 0,35% 1,75% 3,15%

összesen 76,57% 0,87% 2,80% 0,70% 1,05% 2,45% 0,52% 0,70% 0,70% 3,50% 10,14%
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3.5. Az egyetemi képzés értékelése

Nagyon értékes információ, amennyiben olyan személyektől érkezik objektív visszajelzés, akik részt 
vettek az adott ügyben, munkában, illetve programokon. Így vannak ezzel a felsőoktatási intézmények 
is, ha az egykori hallgatóik adnak értékelést a képzésről, a tanulmányokról vagy az alma materről. 

A felmérés ezért kitér arra is, hogy az öregdiákok számára miképpen és mennyire hasznosítható az 
egyetemen megszerzett tudás, mik a képzés erősségei, gyengeségei. A válaszadók hat lehetőség 
közül választhattak: egyáltalán nem hasznosítható, alig használható, részben felhasználható, nagyon 
hasznos, elengedhetetlen, még nem tudom. (26. táblázat)

• 26. táblázat: Az Egyetemen tanultak hasznosíthatósága

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

2007-ben vég-
zettek

2009-ben vég-
zettek Összesen

nem tudom, még nem dol-
goztam a szakmámban

1,92% 3,09% 2,45%

egyáltalán nem 2,24% 1,54% 1,92%

alig használható 7,03% 9,65% 8,22%

részben felhasználható 43,45% 38,62% 41,26%

nagyon hasznos 35,46% 38,22% 36,71%

elengedhetetlen 9,90% 8,88% 9,44%

A válaszok alapján a képzés megítélése nagyon pozitív, mivel a többség számára az egyetemen 
megszerzett ismeret elengedhetetlen (9,44%), nagyon hasznos (36,71%) illetve részben felhasználható 
(41,26%).
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• 7. ábra: Az Egyetemen tanultak hasznosítása karok szerint

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

Előnyös visszajelzés, hogy az „egyáltalán nem” kategóriát egy végzett sem jelölte a dFK, a PLI és a 
VTI karon, illetve intézetből. A legkedvezőbb értékelést a deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 
egykori diákjai adták, közöttük senki nem jelölte meg az egyáltalán nem hasznosítható mellett az alig 
hasznosítható kategóriát sem. (7. ábra)

A volt hallgatóknak különböző szempontok alapján arra is lehetősége nyílt, hogy a képzés erőssé-
geit megnevezzék. A legtöbben azt emelték ki, hogy széles körű elméleti ismereteket sajátíthattak el 
(30,07%), ami feltétlenül pozitívnak számít. Ezen kívül többen jelölték meg, hogy bizonyos szemlélet 
kialakításában volt segítségükre a képzés (22,03%). (27. táblázat)
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• 27. táblázat: A képzés erősségei

2007-ben végzettek

• 8. ábra: Az egyetemi képzés erősségeinek értékelése a végzéskor és jelenleg

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

2007-ben vég-
zettek

2009-ben vég-
zettek Összesen

a szakmai ismereteken túl pénzügyi, jogi, szer-
vezési, kommunikációs ismereteket adott

10,86% 10,04% 10,49%

bizonyos szemlélet kialakítását segítette 22,04% 22,01% 22,03%

felkészített a szakmai problémák megoldására 11,50% 9,27% 10,49%

gyakorlati ismereteket adott 6,39% 5,79% 6,12%

magas szintű oktatás 4,15% 2,70% 3,50%

önállóságra késztetett 12,14% 13,51% 12,76%

sok szó esett az emberi, munkatársi kapcsola-
tok fontosságáról

3,19% 6,18% 4,55%

széleskörű elméleti ismeretet adott 29,71% 30,50% 30,07%

A végzett öregdiákok végzéskori és jelenlegi egyetemi képzés erősségeire vonatkozó véleményének 
összevetésekor jelentős különbségek fedezhetők fel. A most adott válaszok alapján a legtöbben úgy 
vélik (29,71% és 30,50%), hogy az oktatás során széles körű elméleti ismereteket sajátítottak el, míg 
a végzéskor csupán 2,74%, illetve 3,78% volt azoknak az aránya, akik ezt a szempontot emelték ki 
a képzés értékelésekor. Jelenleg a „bizonyos szemlélet kialakítását segítette” kategória az, melyet 
mindkét végzett évfolyam nagy arányban jelölt, a „szakmai ismereteken túl pénzügyi, jogi, szervezési, 
kommunikációs ismereteket adott” és a „felkészített szakmai problémák megoldására” meghatározást 
viszont a végzéskor jelölték meg többen. (8. ábra)
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• 28. táblázat: A képzés gyengeségei

2009-ben végzettek

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

2007-ben vég-
zettek

2009-ben vég-
zettek Összesen

alacsony szintű vagy nem elégséges nyelvta-
nulási lehetőség

12,78% 11,97% 12,41%

az emberekkel, munkatársakkal való kapcsolat-
tartásról nem, vagy csak alig esett szó

6,71% 6,56% 6,64%

kapcsolattartás az oktatókkal 2,24% 2,32% 2,27%

kevés volt a szakmai gyakorlati lehetőség 41,85% 40,93% 41,43%

kevés  vagy gyenge volt a szűken vett szakmai 
anyagokon túlmutató ismeret

10,22% 9,65% 9,97%

nem korszerű és/vagy nem elégséges mértékű 
szakmai ismeretet tanítottak

13,10% 13,51% 13,29%

nem volt hiányosság 9,27% 10,81% 9,97%

túl széles körű oktatás 3,83% 4,25% 4,02%

Az erősségek mellett természetesen szóba kerültek a képzés hiányosságai is. Az öregdiákok megíté-
lése szerint a képzés legnagyobb hiányossága a szakmai gyakorlati lehetőségek alacsony száma 
volt (41,43% említette ezt a szempontot). További problémaként jelölték meg – az előző szempont-
hoz  képest azonban már jóval kevesebben (13,29%) –, hogy nem korszerű és/vagy nem elégséges 
 mértékű szakmai ismeret átadására került sor az oktatás során. (28. táblázat)



| PÁLyAKöVETéSI VIZSGÁLAT A 2007-BEN éS 2009-BEN dIPLOMÁT SZErZETTEK KöréBEN32

Széchenyi István Egyetem

A képzés gyengeségeinek megítélésénél az öregdiákok végzéskori és a jelenlegi véleménye között 
nem látható olyan nagy különbség, mint az erősségek kérdésében. A záróvizsgakor és a lekérdezés 
pillanatában is a szakmai gyakorlati lehetőség alacsony számát jelölték a legtöbben – néhány száza-
lékos eltéréssel a két időpont között. A sorban következő említésre kerülő kategóriák a „nem korszerű 
és/vagy nem elégséges mértékű szakmai ismeretet tanítottak”, illetve az „alacsony szintű vagy nem 
elégséges nyelvtanulási lehetőség”. (9. ábra)

2007-ben végzettek

2009-ben végzettek

• 9. ábra: Az egyetemi képzés gyengeségeinek értékelése a végzéskor és jelenleg

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai
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3.6. Továbbképzés

A továbbképzés alatt az iskolarendszerű, az iskolarendszeren kívüli, tanfolyamszerű képzéseket,  
 továbbá a kötetlen formájú elsajátítást (önképzést) értenek. Színtere lehet az oktatási intézmény, egyéb 
képzési helyek, a munkahely, és az otthon is. A témakörben kikerülhetetlen a ’90-es évek divatos 
 fogalma, az élethosszig tartó tanulás (lifelong learning, lifelong education), mely láthatóan hazánkban 
is teret nyert, és valószínűleg a jövőben még erőteljesebben fog megjelenni. Az élethosszig tartó tanu-
lás legfontosabb eleme, hogy a tényezői, a különböző formális és informális úton szerzett ismeretek, 
képességek, gyakorlati tapasztalatok miként alakíthatók kompetenciákká, azaz a munkaerőpiac szá-
mára használható értékké.

A válaszadók közel fele (48,60%) részt vett valamilyen továbbképzésen az egyetemi képzést köve-
tően, ami azt mutatja, hogy a végzettek vagy az öregdiákok munkaadóinak nagy része nem csupán a 
távoli jövőben, hanem már szinte a munkakezdés első éveiben igényli, hogy a fiatalok további ismere-
tekkel bővítsék eddigi tudásukat. (29. táblázat)

• 29. táblázat: Az egyetemi képzés után szakmai továbbképzésben részt vettek aránya

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

2007-ben vég-
zettek

2009-ben vég-
zettek Összesen

szakmai továbbképzésben részt vett 48,56% 48,64% 48,60%

nem vett részt szakmai továbbképzésben 51,44% 51,36% 51,40%

A képzések típusát tekintve a legtöbben tanfolyamon (27,33%), valamint posztgraduális (újabb egye-
temi, főiskolai) képzés (23,38%) keretében szereztek újabb ismereteket. Ezen kívül több olyan válasz-
adó is volt, aki vállalati tréningen való részvétellel (20,16%) képezte tovább magát. (30. táblázat)

• 30. táblázat: A szakmai továbbképzésben részt vettek képzési típus szerinti megoszlása

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

2007-ben vég-
zettek

2009-ben vég-
zettek Összesen

tanfolyam 28,94% 25,39% 27,33%

posztgraduális (újabb egyetemei, főiskolai) 19,73% 27,77% 23,38%

vállalati tréning 21,07% 19,07% 20,16%

Phd, MBA, dLA 12,50% 11,11% 11,87%

önképzés 8,55% 7,93% 8,27%

egyéb továbbképzés 9,21% 8,73% 8,99%
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A kérdések közt szerepelt az is, hogy a jövőben szükségesnek tartják-e továbbképzésüket az egykori 
hallgatók. A válaszadók 83%-a igennel válaszolt a kérdésre, illetve az elképzelt továbbképzési for-
mát is megnevezhették. A legtöbb öregdiák újabb egyetemi, főiskolai képzésben kíván részt venni a 
közeljövőben (25,11%), valamint nagy számban vannak azok (24,47%), akik valamilyen tanfolyamra 
való beiratkozással kívánják szakmailag képezni magukat. Ezen kívül vállalati tréning útján (17,87%), 
továbbá Phd, MBA, dLA képzésre (13,40%) beiratkozva is szeretnék többen növelni szakmai tudásu-
kat. (31. táblázat)

• 31. táblázat: Későbbi szakmai továbbképzés irányai

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai

2007-ben vég-
zettek

2009-ben vég-
zettek Összesen

posztgraduális (újabb egyetemei, főiskolai) 23,37% 27,27% 25,11%

tanfolyam 26,44% 22,01% 24,47%

vállalati tréning 18,39% 17,22% 17,87%

Phd, MBA, dLA 13,03% 13,88% 13,40%

önképzés 11,88% 12,44% 12,13%

egyéb továbbképzés 6,90% 7,18% 7,02%
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4. ÖSSZEFOGLALÁS

A visszajelzések gyűjtése nem szabad, hogy pusztán a törvényi előírás formális teljesítése legyen. 
Az eredményeket, az azokból levont következtetéseket fel kell használni a képzés, a tartalom, a prog-
ramok, szolgáltatások színvonalának, hatékonyságának növelésére. A pályakövetés, amennyiben a 
felsőoktatási intézmények komolyan veszik, hozzájárulhat az egyetem minőségbiztosítási rendszerének 
fejlesztéséhez, a színvonalasabb képzéséhez és nem mellékesen releváns információkkal szolgálhat 
a felvételiző fiataloknak. Erre az intézményeknek nemcsak törekedniük kell, hanem az ilyen és ehhez 
hasonló nagyszerű lehetőségek függvényében meg is kell valósítaniuk. (Tamándl 2009)

Az adatfelvételnél az elhelyezkedés irányai, körülményei kerültek górcső alá. Mind a 2007-ben, mind 
a 2009-ben végzetteknél érdemes összehasonlítani ezeket az adatokat a végzéskor adott válaszok-
kal. Ezáltal megkapható a válasz, hogy az öregdiákok hol, mikor, milyen területen szeretnének elhe-
lyezkedni, letelepedni, a szakmájukban vállalnak-e munkát, mennyi lesz a munkabérük, továbbá tud-e 
a régió ennyi fiatal számára megélhetést biztosítani.

A felmérés azt mutatja, hogy a Széchenyi István Egyetem végzett hallgatóinak kb. 50%-a Győrben, 
illetve a régióban talált munkát magának, míg a többiek Budapesten vagy más régióban helyezked-
tek el. Az öregdiákok elhelyezkedése tekintetében kiemelhető, hogy erős a szívó hatás Győr, illetve 
Budapest vonatkozásában. A végzettek vélt és valós elhelyezkedési adatait vizsgálva azt lehet megál-
lapítani, hogy többé-kevésbé sikerült öregdiákjainknak tartani magukat az előzetes elképzeléseikhez. 
Az egyetemen folyó képzés és a munkaerő–piaci igények szoros kapcsolatára utal, hogy a végzettek 
kb. fele egy hónapon belül, 95%-uk pedig fél éven belül elhelyezkedett. Ez messze felülmúlta előzetes 
várakozásaikat és az előző évek elhelyezkedési adatait. A pozitív képet még inkább erősíti, hogy az 
öregdiákok több mint 90%-a a végzettségének megfelelő szakterületen helyezkedett el és az elmúlt 
évek gazdasági válsága erőteljesen hátráltatta az elhelyezkedés körülményeit.

A végzettek jövedelmi igényei és a ténylegesen elért jövedelmek összehasonlítása azt mutatja, hogy 
a végzettek közel reálisan látják a lehetőségeiket, s talán ennek is köszönhető a gyors elhelyezkedés 
ilyen nagy aránya. Nem lehet viszont szó nélkül elmenni amellett, hogy a 2009-es öregdiákok alkal-
manként olyan munkát is elvállaltak, amelyek nem feltétlen követelnek diplomát.

A megkérdezésnél szóba került, hogy az egykori hallgatók mennyire tartják használhatónak az egye-
temen tanultakat a munkájuk során. A válaszok alapján a képzés megítélése alapvetően pozitívnak 
tekinthető.

A felmérés során öregdiákjaink értékelték az egyetemen folyó képzést, annak hasznosságát is. döntő 
többségük pozitívan nyilatkozott tanulmányaik hasznosíthatóságáról. Külön kiemelést érdemel a széles 
körű elméleti ismeretek, a mérnöki, közgazdasági stb. szemlélet kialakítása és az önállóságra neve-
lés hangsúlyozása. A kritikai észrevételek elsősorban a szakmai elméleti és gyakorlati képzés rész-
arányának növelésére, illetve az idegen nyelvi képzés fontosságára hívták fel a figyelmet.
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Az egyetemi képzés egyre fontosabb feladata felkészíteni a szakembereket az élethosszig tartó tanu-
lásra, kialakítani az ismeretek folyamatos megújítása iránti igényt. A megkérdezettek több mint 80%-a 
tudatában van ennek és kész vállalni az ezzel kapcsolatos erőfeszítéseket.

A Széchenyi István Egyetem a Nyugat-dunántúli régió egyik szellemi és kulturális központjaként számon 
tartott intézmény, fontos feladatának tartja, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a régió munkaerő-
piaci igényeit, szerkezeti változásait. Ebben jelentős szerepet tulajdonít a végzettek tapasztalatainak a 
diplomás Pályakövető rendszer segítségével történő megismerésének. A felmérés pozitív visszajelzé-
sei azt bizonyítják, hogy az intézménynek fontos szerepe van a város és a régió humán potenciáljának 
fejlesztésében s ezen keresztül a gazdaság teljesítőképességének növelésében.
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6. MELLÉKLET

KÉRDŐÍV

a Széchenyi István Egyetem végzett hallgatói részére

Kedves öregdiákunk! A kérdőív kitöltése a hatályos felsőoktatási törvény szerint, a hallgatói pálya-
követés céljából szükséges. Köszönjük, hogy a kitöltéssel segíti a Széchenyi István Egyetem munkáját!

1. Neme
1 – Férfi
2 – Nő

2. Mi az ön jelenlegi lakóhelye (a település, ahol ténylegesen, életvitelszerűen lakik)?
Irányítószám,
Külföld

2.a. Mi az ön jelenlegi lakóhelyének (a település, ahol ténylegesen, életvitelszerűen lakik) településtí-
pusa? (A kérdés nem jelenik meg, az irányítószám alapján automatikusan keresi ki a megfelelő kategó-
riát programozással! (2. válasz alapján)

1 – Főváros
2 – Vidéki megyeszékhely vagy megyei jogú város
3 – Egyéb város
4 – Község
5 – Külföld

2.b. Mi az ön jelenlegi lakóhelyének (a település, ahol ténylegesen, életvitelszerűen lakik) megyéje? 
(A kérdés nem jelenik meg az irányítószám alapján automatikusan keresi ki a megfelelő kategóriát 
programozással! (2. válasz alapján)

1 – Budapest főváros
2 – Bács-Kiskun megye
3 – Baranya megye
4 – Békés megye
5 – Borsod-Abaúj-Zemplén megye
6 – Csongrád megye 
7 – Fejér megye 
8 – Győr-Moson-Sopron megye
9 – Hajdú-Bihar megye
10 – Heves megye
11 – Jász-Nagykun-Szolnok megye
12 – Komárom-Esztergom megye

13 – Nógrád megye
14 – Pest megye
15 – Somogy megye
16 – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
17 – Tolna megye
18 – Vas megye
19 – Veszprém megye
20 – Zala megye
21 – Külföld
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3. Hol volt az ön állandó lakóhelye (település) 14 éves korában?
Irányítószám
Külföld

4. Hol él?
1 – saját lakás
2 – albérletben lakik
3 – a szüleivel lakik
4 – egyéb (kérjük nevezze meg)_____________

5. Van-e házastársa vagy élettársa?
1– van
2 – nincs

6. Van-e gyermeke?
1 – igen ____________ fő
2 – nincs

7. Hány szakon végzett (szerzett legalább abszolutóriumot) ebben az intézményben? (Ugyanazon a 
területen szerzett BA, BSc és MA, MSc végzettségek is külön kezelendőek!)

1 – Egy szakon
2 – Kettő vagy több szakon

7.a. Jelenlegi/utolsó fő tevékenysége szerinti munkája melyik végzettségéhez kapcsolódik leginkább? 
(csak attól kérdezzük, aki az előző kérdésre a „2” választ adta!)

1 – Elsőként szerzett végzettségemhez
2 – Másodikként szerzett végzettségemhez
3 – Mindkettőhöz egyaránt
4 – Egyikhez sem kapcsolódik

8. Milyen szakon, szakokon végzett (tett legalább abszolutóriumot) ebben az intézményben? (Ha 
kettőnél több szakon is végzett, a két utolsó végzettséget írja be!)

SZAK NEVE KÉPZÉSI SZINT KÉPZÉSI TERÜLET ÁLLAMVIZSGA ÉVE TAGOZAT

1. szak neve Képzési szint Képzési terület Államvizsga éve Tagozat

2. szak neve Képzési szint Képzési terület Államvizsga éve Tagozat
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8. a. Volt-e a tanulmányai során e-learninges (CoEdu-s) tantárgya? (Ha a 8-as kérdésben a tagozatra  
/2, 3, 4/ esti, levelezős vagy távoktatásos választ ad csak akkor jelenik meg ez a kérdés!!)

1 – nem
2 – igen, néhány tantárgyat e-learning keretében hallgattam
3 – igen, az összes tantárgyat e-learning keretében hallgattam

9. Volt állandó munkahelye az első sikeres végzettség (abszolutórium) megszerzése óta? (ha a válasz 
„1”, akkor a következő kitöltendő kérdés a 27.)

1 – Nem volt
2 – Volt

 
10. Hogyan helyezkedett el az első munkahelyén?

1 – ismerősök, család segítségével
2 – újsághirdetés alapján
3 – egyetemi kapcsolat alapján
4 – állásbörzék segítségével
5 – on-line állásközvetítő oldalak segítségével
6 – tanulmányi szerződés alapján
7 – a karrier iroda segítségével
8 – személyzeti tanácsadó cégek segítségével
9 – munkaügyi központ segítségével
10 – egyéb (kérjük nevezze meg) ____________________

11. Mennyi idő telt el az államvizsgája után, amíg első munkahelyét megtalálta?
1 – 1 hónap
2 – 2 hónap
3 – 3 hónap
4 – fél év
5 – 1 év
6 – több mint 1 év

12. Az első sikeres államvizsgája óta hány állandó munkahelye volt (a mostanit is beleértve)? (Kérjük, 
állandó munkahelyként vegye figyelembe a foglalkoztatott státus mellett azt is, ahol hosszú távon, 
folyamatosan egy megbízónak dolgozott, még akkor is, ha ez nem alkalmazottként történt.)

………………………
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13. Jelenleg rendelkezik állandó, illetve alkalmi munkahellyel? (Csak egy választ jelölhet meg!)
1 – Igen, cégnél, intézménynél teljes munkaidőben dolgozom
2 – Igen, cégnél, intézménynél teljes munkaidőben dolgozom, de mellette egyéb munkákat is 
végzek
3 – Igen, elsősorban alkalmi vagy szerződéses munkákat végzek, nem kötelezem el magam 
teljesen egyik céghez, intézményhez sem
4 – Igen, saját vállalkozásomat irányítom
5 – Igen, de jelenleg inaktív státuszban vagyok (egészségügyi ok, gyes/gyes)
6 – Nem, jelenleg munkanélküli vagyok
7 – Nem, jelenleg nappali tagozaton tanulok 

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

1 – Mezőgazdaság, vad-, erdő-, halgazdálkodás
2 – Bányászat
3 – Feldolgozóipar
4 – Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
5 – építőipar
6 – Kereskedelem, javítás
7 – Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
8 – Szállítás, raktározás, posta, távközlés
9 – Pénzügyi közvetítés
10 – Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás
11 – Közigazgatás-védelem; kötelező társadalombiztosítás
12 – Oktatás
13 – Egészségügyi, szociális ellátás
14 – Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás, egyéb tevékenység
15 – Egyéb, éspedig: ………………………………………………………

15. Mi az ön jelenlegi/utolsó munkahelyének cégformája? (Ha több is jellemzi az ön munkahelyét, 
azt válassza, amelyik a cég hivatalos cégformájaként a nevében is szerepel!)

1 – Egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató
2 – Bt.
3 – Kft.
4 – Zrt., nyrt.
5 – Kht.
6 – Állami
7 – önkormányzati
8 – Nonprofit szervezet (alapítvány, egyesület)
9 – Egyéb, éspedig: ………………………………………………………...
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16. Tudomása/becslése szerint milyen a jelenlegi/utolsó munkahelyén a külföldi tőke aránya? 
(Ha nincs külföldi tőke a cégben, akkor írjon „0”-t!)

 ………. %

17. Hány alkalmazottja van a cégnek/intézménynek (legutolsó munkahely esetén: volt akkor, amikor 
ön ott dolgozott)? (Kérjük a legnagyobb, teljes (anya)vállalatot érintő létszámot adja meg! Tehát pl. 
nagyvállalat, multinacionális cég esetében nem a telephely, hanem az egész vállalat munkavállalói 
létszámát adja meg! Ha ön egyéni vállalkozó vagy önfoglalkoztató, kérjük, az 1. válaszlehetőséget 
jelölje meg!)

1 – 1–2 fő
2 – 3–4 fő
3 – 5–9 fő
4 – 10–19 fő
5 – 20–49 fő
6 – 50–99 fő
7 – 100–249 fő
8 – 250–999 fő
9 – 1000 főnél több

18. Milyen beosztásban dolgozik jelenlegi/dolgozott utolsó munkahelyén? (Ha több is volt, a legutol-
só beosztást jelölje meg!)

1 – Felső vezető
2 – Középvezető
3 – Egyéb vezető
4 – Alkalmazott
5 – Egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató

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

……………………………………..…….
 
19.a. A település típusa?

1 – Főváros
2 – Vidéki megyeszékhely vagy megyei jogú város
3 – Egyéb város
4 – Község
5 – Külföld
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19.b. A település melyik megyében található?
1 – Budapest főváros
2 – Bács-Kiskun megye
3 – Baranya megye
4 – Békés megye
5 – Borsod-Abaúj-Zemplén megye
6 – Csongrád megye 
7 – Fejér megye 
8 – Győr-Moson-Sopron megye
9 – Hajdú-Bihar megye
10 – Heves megye
11 – Jász-Nagykun-Szolnok megye
12 – Komárom-Esztergom megye
13 – Nógrád megye
14 – Pest megye
15 – Somogy megye
16 – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
17 – Tolna megye
18 – Vas megye
19 – Veszprém megye
20 – Zala megye
21 – Külföld

20. Az ön jelenlegi/utolsó munkahelye ugyanazon a településen van, mint ahol egyetemre/főiskolá-
ra járt? (Ha különböző településeken járt egyetemre/főiskolára, akkor azt vegye figyelembe, amelyik 
közelebb van a jelenlegi munkahelyéhez!)

1 – Igen, ugyanazon a településen
2 – Nem, de közel, a közvetlen vonzáskörzetében
3 – Nem, máshol
4 – Nem, munkavégzésemnek nincs állandó helyszíne

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

…………….. perc

22. röviden, néhány szóval mondja el, mit csinál a munkahelyén, mivel foglalkozik (mivel foglalkozott 
legutolsó munkahelyén)! (300 karakter lehetőség)

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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23. Mennyire elégedett ön jelenlegi/utolsó munkájával az alábbi szempontok szerint? (5 - teljes mér-
tékben, 4 – nagy-mértékben, 3 – közepesen, 2 –kis-mértékben, 1 – egyáltalán nem)

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

2. szakmai előmenetel, karrierépítés 5 4 3 2 1

3. szakmai presztízs 5 4 3 2 1

4. jövedelem, juttatások 5 4 3 2 1

5. a munka személyi körülményei 5 4 3 2 1

6. a munka tárgyi körülményei 5 4 3 2 1

24. Jelenlegi/utolsó fő tevékenysége szerinti munkája milyen mértékben kapcsolódik a végzettségé-
hez? (Ha több végzettsége is van ugyanebben az intézményben, akkor ahhoz, amelyikhez nagyobb 
mértékben kapcsolódik!)

1 – Egyáltalán nem
2 – Kismértékben
3 – Nagymértékben
4 – Nagyon nagymértékben

25. Jelenlegi/utolsó fő tevékenysége mely képzési terület szerinti végzettségéhez kapcsolódik legin-
kább?

1 – Agrártudományi
2 – Bölcsészettudományi
3 – Gazdasági
4 – Informatikai
5 – Jogi és igazgatási
6 – Műszaki 
7 – Művészeti
8 – Művészetközvetítői
9 – Nemzetvédelmi és katonai
10 – Orvos- és egészségtudományi
11 – Pedagógiai
12 – Sporttudományi
13 – Társadalomtudományi
14 – Természettudományi

26. Az alábbi munkahelytípusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? (Ha ön egyéni vállalkozó, 
önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahelytípusát jelölje be! Csak egy választ jelöl-
het meg!)
(ide a 25. kérdés alapján a képzésterületi blokk kérdése csatolandó, melyet a mellékelt dokumentum 
tartalmaz)
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27. Jelenleg van olyan mellékállása, alkalmi munkája, rendszeres megbízásos szerződéses munkája, 
ami valamilyen mértékben köthető a jelen megkereséshez kapcsolódó szakon tanult végzettségéhez?

1 – Van
2 – Nincs

 
27.b. Ez a mellékállás, alkalmi munka, rendszeres megbízásos szerződéses munka milyen mértékben 
kapcsolódik az ön végzettségéhez? (Ha több végzettsége is van ugyanebben az intézményben, 
akkor ahhoz, amelyikhez nagyobb mértékben kapcsolódik!)

1 – Egyáltalán nem
2 – Kismértékben
3 – Nagymértékben
4 – Nagyon nagymértékben

28. Minden fő- és melléktevékenységet figyelembe véve jelenleg mennyi az ön átlagos havi nettó 
összjövedelme (ami adózás után marad)? (Kérjük, az összeget ezer forintban adja meg, és a jöve-
delme mellett havi szintre lebontva vegye figyelembe a természetbeni juttatások pénzbeli értékét, az 
esetleges bónusz juttatásokat, jutalmat is!)

………………………….…. ezer Ft/hó

29. Mennyi az ön háztartásának egy főre jutó átlagos havi nettó jövedelme (ami adózás után meg-
marad)? Kérjük, az összeget ezer forintban adja meg, és a jövedelme mellett havi szintre lebontva ve-
gye figyelembe a természetbeni juttatások pénzbeli értékét, az esetleges bónusz juttatásokat, jutalmat 
is!

………………………….…. ezer Ft/hó

30. Kapott-e az egyetemen segítséget elhelyezkedéséhez?
1 – állásbörzén való részvétel  
2 – állásajánlat, hirdetés  
3 – Practing Alapítvány segítségével 
4 – céges előadás útján 
5 – a Karrier Iroda segítségével 
6 – oktatói segítséggel 
7 – céges előadás útján

31. Szükségesnek tartotta volna? (ha a válasz „2”, akkor tovább a 32. kérdésre)
1 – igen 
2 – nem

31.a. Ha igen, akkor milyen formában? (több is bejelölhető)
1 – egyéni karriertervezés   
2 – állásközvetítés   
3 – cégelőadások, gyárlátogatások  
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4 – felkészítés az interjúra   
5 – tanácsadás (pályaorientációs, egyéb) 
6 – önéletrajz, motivációs levél írás 
7 – személyiségfejlesztő tréning(ek) 
8 – álláskeresést segítő kiadványok 
9 – egyéb (kérjük nevezze meg)_______

32. Tartja jelenleg a kapcsolatot valamilyen formában a következő csoportokkal/szervezetekkel?

32.a. Milyen jellegű (inkább) ez a kapcsolat: szakmai, baráti vagy egyéb?(Csak ott kell kitölteni a 2. 
oszlopot, ahol bejelölt egy igent.)

CSOPOrTOK, SZErVEZETEK
32. TArTJA A 

KAPCSOLATOT?
32.a. KAPCSOLAT JELLEGE? 
(TöBB VÁLASZ IS AdHATÓ!)

IGEN NEM SZAKMAI BArÁTI EGyéB

1. Volt oktató 1 2 1 2 3

2. Volt évfolyamtársak/csoport-
társak

1 2 1 2 3

3. Más hallgatók 1 2 1 2 3

4. Karrieriroda 1 2 1 2 3

5. Hallgatói önkormányzat 1 2 1 2 3

6. öregdiák/alumni szervezet 
(ha van)

1 2 1 2 3

7. Egyéb szervezet, éspedig: 
………………………………………

1 2 1 2 3

33. Az ön tudomása szerint működik-e az egyetemen/főiskolán öregdiák/alumni szervezet? (ha a 
válasz „2”, akkor tovább a 34. kérdésre)

1 – Igen
2 – Nem

33.a. Tagja ön az egyetemen/főiskolán működő öregdiák/alumni szervezetnek?
1 – Igen
2 – Nem

34. Véleménye szerint mennyire tudja hasznosítani az egyetemen tanultakat a munkájában?
1 – elengedhetetlen
2 – nagyon hasznos
3 – részben felhasználható
4 – alig használható
5 – egyáltalán nem
6 – nem tudom, nem dolgoztam még a szakmámban, még nem tudom
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35. Véleménye szerint mik voltak az főiskolai/egyetemi képzés erősségei? (kérjük a legfontosabbat 
jelölje meg)

1 – széles körű elméleti ismeretet adott
2 – felkészített a szakmai problémák megoldására
3 – a szakmai ismereteken túl pénzügyi, jogi, szervezési, kommunikációs ismereteket adott
4 – sok szó esett az emberi, munkatársi kapcsolatok fontosságáról
5 – gyakorlati ismereteket adott
6 – önállóságra késztetett
7 – magas szintű oktatás
8 – bizonyos szemlélet kialakítását segítette

36. Véleménye szerint mik voltak az főiskolai/egyetemi képzés hiányosságai? (kérjük a legfontosab-
bat jelölje meg)

1 – nem korszerű és/vagy nem elégséges mértékű szakmai ismeretet tanítottak
2 – kevés  vagy gyenge volt a szűken vett szakmai anyagokon túlmutató ismeret
3 – alacsony szintű vagy nem elégséges nyelvtanulási lehetőség
4 – az emberekkel, munkatársakkal való kapcsolattartásról nem esett szó
5 – kevés volt a szakmai gyakorlati lehetőség
6 – túl széles körű oktatás
7 – kapcsolattartás az oktatókkal
8 – nem volt hiányosság

37. Szükségesnek tartja-e szakmai továbbképzését? (ha a válasz „2”, akkor tovább a 38. kérdésre)
1 – igen
2 – nem

37.a. Ha igen, milyen formában képzeli el? (kérjük a legfontosabbat jelölje meg)
1 – posztgraduális (újabb egyetemi, főiskolai)
2 – Phd, MBA, dLA
3 – tanfolyam
4 – vállalati tréning
5 – önképzés
6 – egyéb továbbképzés

38. részt vesz/vett-e szakmai továbbképzésben a főiskolai/egyetemi végzettség megszerzése után? 
(ha a válasz „2”, akkor tovább a 39. kérdésre)

1 – igen
2 – nem
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NyELV NyELVVIZSGA
MENNyIrE FONTOS AZ AdOTT NyELV ISMErETE 

A MUNKÁJÁHOZ?

.....................................................

1 – alap 1 – nem fontos

2 – közép 2 – hasznos lehet

3 – felső 3 – mindenképpen szükséges

.....................................................

1 – alap 1 – nem fontos

2 – közép 2 – hasznos lehet

3 – felső 3 – mindenképpen szükséges

.....................................................

1 – alap 1 – nem fontos

2 – közép 2 – hasznos lehet

3 – felső 3 – mindenképpen szükséges

A nyelvi menü: angol, német, olasz, spanyol, orosz, szlovák, román, francia, horvát, szerb, 
szlovén, lovári (cigány)

38.a. Ha igen, milyen formában? (kérjük, a legfontosabbat jelölje meg)
1 – posztgraduális (újabb egyetemi, főiskolai)
2 – Phd, MBA, dLA
3 – tanfolyam
4 – vállalati tréning
5 – önképzés
6 – egyéb továbbképzés

39. Milyen idegen nyelveken beszél?
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