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Iskola azonosító sorszáma    

(A kérdező tölti ki a kérdőív kitöltetése előtt) 
 

 
 

Továbbtanulásról szóló kérdőív 
középiskolások részére 

 
 

Szia! 
 
Végzős középiskolások érettségi utáni terveivel kapcsolatos kutatásunkhoz szeretnénk a 
segítségedet kérni. Töltsd ki rövid kérdőívünket, így Te is hozzájárulhatsz ahhoz, hogy 
többet megtudjunk a középiskolások jelenlegi és várható helyzetéről. A nevedet nem kell 
ráírnod a kérdőívre! Ha érdekelnek a kutatási eredmények, e-mailen elküldjük Neked. 
 
Köszönjük! 
 

MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) 
 
 
 
1. Hány évfolyamos gimnáziumi képzésre jársz? 
 

1. 4 évfolyamos 
2. 6 évfolyamos 
3. 8 évfolyamos 

 
2. Milyen tanulmányi átlagod volt félévkor (2014/15-ös tanév)? 
 

……………. ,  ………... 
 
3. Milyen idegen nyelven tudod megértetni magad?  

(Több választ is megjelölhetsz) 
 

1. angol 
2. német 
3. francia 
4. spanyol 
5. orosz 
6. olasz 
7. egyéb idegen nyelven, éspedig: ................... 
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4. Szeretnél főiskolán vagy egyetemen továbbtanulni érettségi után? 
 

1. igen 
2. nem 4a. Ha nem szeretnél továbbtanulni az érettségi után, akkor mit 

                     szeretnél csinálni? (Több választ is megjelölhetsz) 
 

1. Magyarországon szeretnék dolgozni 
2. külföldön szeretnék dolgozni 
3. Magyarországon szeretnék vállalkozni 
4. külföldön szeretnék vállalkozni 
5. nyelvet fogok tanulni 
6. a felvételire, érettségire fogok tanulni 
7. szakmát szeretnék szerezni OKJ-s tanfolyamon 
8. gyereket szeretnék vállalni 
9. más tervem van,  

éspedig: ............................................................ 
10. nem tudom 
11. nem válaszolok 

 

 
 

A következő kérdések a főiskolai vagy egyetemi felvételivel kapcsolatosak. Ha nem 
szeretnél továbbtanulni érettségi után, akkor a 11. kérdéssel folytasd a válaszadást! 

 

 
5. Milyen területen szeretnél továbbtanulni érettségi után?  

(Több választ is megjelölhetsz) 
 

1. Agrár 
2. Bölcsészet 
3. Gazdasági 
4. Informatika 
5. Jog 
6. Műszaki 
7. Művészet 
8. Orvostudomány 
9. Pedagógia, tanárképzés 
10. Pszichológia 
11. Társadalomtudomány 
12. Természettudomány 
13. más területen, éspedig: ........................................................ 
14. nem tudom 
15. nem válaszolok 
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6. Ha jelentkeztél idén magyarországi egyetemre, főiskolára, akkor melyik 
intézményeket jelölted meg az első három helyen? Azt is írd be, hogy melyik 
városban tanulnál és milyen szakterületen! 

 

 
intézmény neve város 

szakterület 
számjele 

az 5. 
kérdésben 

1.     

2.     

3.     

 
 

A következő kérdések a külföldi továbbtanulással kapcsolatosak. Ha nem külföldön 
szeretnél továbbtanulni, akkor a 11. kérdéssel folytasd a válaszadást! 

 

 
7. Melyik külföldi egyetemre, főiskolára fogsz jelentkezni/jelentkeztél idén? Azt is írd 

be, hogy melyik városban tanulnál és milyen szakterületen! 
 

 
intézmény neve város 

szakterület 
számjele 

az 5. 
kérdésben 

1.     

2.     

3.     
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8. Ha külföldi főiskolára vagy egyetemre felvételizel és felvesznek, akkor miből fogod 
fizetni a tanulmányaidat? (Több választ is megjelölhetsz) 

 

1. tandíjmentes intézménybe felvételizek 
2. a szüleim fizetik a tandíjat 
3. dolgozni fogok a tanulás mellett és magamnak fizetem a tandíjat 
4. ösztöndíjból fogom fizetni 
5. más tervem van,  

éspedig: .......................................................... 
6. nem tudom 
7. nem válaszolok 

 
9. Ha felvesznek, akkor mennyi időre tervezel külföldön maradni? 
 

1. csak a főiskolai/egyetemi tanulmányaim idejére 
2. a főiskola/egyetem elvégzése után egy ideig külföldön szeretnék dolgozni 
3. hosszú távon szeretnék külföldön maradni 
4. más tervem van, 

éspedig: .................................................................. 
5. nem tudom 
6. nem válaszolok 

 
10. Kérjük, fejtsd ki néhány mondatban, hogy miért szeretnél külföldi egyetemen 

továbbtanulni!  
 
…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 

KÉRJÜK, HOGY A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKRE MINDENKÉPP VÁLASZOLJ MÉG! 
 

 
11. Nemed: 
 

1. férfi 
2. nő 

 
12. Melyik évben születtél? …………………..évben 
 
13. Melyik településen van az állandó lakcímed? 

 település neve:……………………………………………………………… 

 
14. Kollégiumban laksz jelenleg? 
 

1. igen 

2. nem 
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15. Mi édesapád (vagy a Veled egy háztartásban élő szülőd, gondviselőd) legmagasabb 
iskolai végzettsége? 

 

1. legfeljebb 8 általános 
2. szakmunkásképző 
3. érettségi 
4. felsőfokú végzettség (főiskola, egyetem, PhD) 
5. nem tudom 
6. nem válaszolok 

 
16. Jelenleg van-e édesapádnak (vagy a Veled egy háztartásban élő szülődnek, 

gondviselődnek) munkája, és ha igen, milyen foglalkozása van? 
 

1. önálló vagy vállalkozó, saját vállalkozásában alkalmazott 
2. vezető beosztású 
3. szellemi foglalkozású (pl. orvos, ügyvéd) 
4. irodai alkalmazott (nem fizikai munkát végez) 
5. szakmunkás 
6. segédmunkás vagy betanított munkás 
7. őstermelő (pl. méhész, borász) 
8. alkalmi munkákat végez, nincs állandó munkahelye 
9. közmunkás 
10. munkanélküli 
11. más okból nem dolgozik (pl. nyugdíjas) 
12. nem tudom, nem válaszolok 

 
17. Hány testvéred van? 
 

 testvéreim száma:……………………………………… 
 
 
18. Voltál az elmúlt öt évben olyan külföldi utazáson, amit nem az iskolád szervezett? 
 

1. nem voltam 
2. igen, egy alkalommal 
3. igen, 1-3 alkalommal  
4. igen, több, mint 3 alkalommal 
5. nem tudom 
6. nem válaszolok 

 
19. Van a szüleidnek (vagy a Veled egy háztartásban élő gondviselőidnek) saját tulajdonú 

nyaralója? 
 

1. van 
2. nincs 
3. nem tudom 
4. nem válaszolok 
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20. Van a családodban valakinek táblagépe (tablet)? 
 

1. van 
2. nincs 
3. nem tudom 
4. nem válaszolok 

 
 
21. Mit csinálsz leggyakrabban a szabadidődben?  
 
…………………………………………..………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………..………………………………………………………………………………………. 
 
 
22. Köszönjük válaszaidat! Segítségedet azzal is szeretnénk megköszönni, hogy 

megjelenés előtt elküldjük Neked a kutatás eredményeit összefoglaló tanulmányt. 
Kéred ezt? 

 

1. igen 
2. nem 

 
     Kérjük, add meg az e-mail címedet, amire elküldhetjük: 
 
   …………………………….………@....................................................... 


