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Jelenleg is körülbelül 10 ezer magyar egyetemista tanul külföldön. Mi lesz velük, ha
lediplomáznak? Nagy szükség van rájuk itthon, de hogyan lehet hazacsalogatni őket? Az
Engame Akadémia kutatást végzett, milyen feltételek kellenének a külföldön tanuló magyar
diákoknak ahhoz, hogy egyetem után itthon vállaljanak munkát.

Az Engame Akadémiáról
Az Engame Akadémia 2010 óta motivált középiskolásokat és egyetemistákat támogat abban,
hogy megtalálják helyüket a világban: felfedezzék tehetségüket, amit aztán mentorainkkal
közösen kibontakoztatnak, és megtalálják azt a külföldi egyetemi képzést, ami számukra a
leginspirálóbb jövőképpel kecsegtet.
Alumni diákjainkkal szoros kapcsolatot tartunk fent, szakmai partnereinkkel közösen pedig
egy olyan munkaerőpiaci környezet kialakításán dolgozunk, mely támogató a külföldön
végzett magyar diákokkal szemben és segíti a diplomázás utáni hazatérést számukra.

Kutatásmódszertan
Az Engame Akadémia nem reprezentatív kutatása 2017. január-március közötti kvalitatív és
kvantitatív adatgyűjtésre alapul a külföldön tanuló és végzett magyar diákok közt.
A kutatás első szakaszában 8 darab egyórás mélyinterjút készítettünk olyan diákokkal, akik
jelenleg külföldi felsőoktatási képzésben vesznek részt, vagy az elmúlt 3 évben fejezték be
külföldi tanulmányaikat. Közülük 3-an alapszakon tanulnak, egy mesterszakos és 4-en már
befejezték a képzést – közülük 2 fiatal Magyarországon vállal munkát.
A kutatás második szakaszában ötszáz külföldön tanuló és végzett magyar diákot kérdeztünk
meg arról, hogy miért választották a külföldi felsőoktatást, milyen tényezők szólnak
számukra a hazaköltözés illetve a külföldön maradás mellett, milyen terveik vannak az
egyetem befejezése után és milyen szempontok fontosak számukra a munkavállalással
kapcsolatban.
Saját kutatásunkat a háttéranyagban számos nemzetközi és hazai kutatás adataival
egészítjük ki, hogy minél tágabb kontextusban tudjuk értelmezni az eredményeket. Emellett
a mélyinterjúkból és a kérdőív nyitott kérdéseire adott válaszokból személyes véleményekkel
egészítjük ki az adatokat.

Magyar egyetemisták külföldön
A külföldi továbbtanulás továbbra is népszerű a magyar diákok körében, jelenleg is több mint
10 ezer magyar diák tanul elsősorban nyugat-európai és amerikai egyetemeken. A
legnépszerűbb továbbtanulási célországok közül továbbra is Ausztriában, Németországban
és az Egyesült Királyságban tanul a legtöbb magyar egyetemista. Általánosságban
elmondható, hogy a legtöbb célországban 5-15%-kal növekedett a magyar diákok száma az
elmúlt években.
A legtöbb országból nem állnak rendelkezésre pontos statisztikák arról, hogy hány magyar
diák tanul a helyi felsőoktatásban - az alábbi szakértői becslést elsősorban az EUROSTAT, az
OPEC, a UCAS és a US Institute of International Education adataira támaszkodva készítettük
el a külföldön tanuló magyar egyetemisták számára vonatkozóan.

Miért mentek külföldre tanulni?
A külföldi továbbtanulás mellett szóló legfőbb érv a kitöltők közt az volt, hogy a diákok úgy
látják, jobb munkalehetőségek lesznek elérhetőek számukra a jövőben, ha diplomájukat
külföldi egyetemeken szerzik. A kiöltők 42%-a említette ezt a számára legfontosabb érvek
közt.
„Nagyon nagy előny. Főleg 2 külföldi diploma az én esetemben mindenképp előremozdítana
egy állásjelentkezést. Nagy előnnyel indulnék valakihez képest aki otthon végzett, akár a
BME-n vagy bárhol, ahol lehet IT-t tanulni. Ez mindenképp hatalmas előny. Magába foglalja,
hogy van tapasztalata az embernek egy más környezetből, máshogy tanulta meg, talán
jobban tanulta meg az adott szakmát, mint itthon lehetett volna.”
IT szakon végzett diák - UK alap és mesterképzés

Emellett pedig a hazai felsőoktatás színvonalával nincsenek megelégedve a kitöltők, ezt a
diákok több mint harmada legfontosabb érvek közt említette. A hazai képzések
szemléletmódja és módszertana volt a leggyakrabban előkerülő konkrét faktor, az oktatás
túlzott elmélet-orientáltságát és a modern, jelenkor kihívásaira reflektáló tananyag hiányát
emelték ki a kitöltők.
„(...) egy olyan egyetemre szerettem volna járni, ami igazán ismert és jó az oktatás. Én
management területen dolgozom, és a Corvinusra jártam alapszakra, ami ugye elvileg a
legjobb. Ott láttam, hogy milyen az oktatási színvonal, tudtam, hogy akkor valahová
máshová kellene mennem, mert nem volt elég jó.”
Management szakon végzett diák - Svájc mesterképzés
„Magyarországon az oktatás [ebben] nem annyira fejlett, mint a külföldi, és miután
utánanéztem, és csináltam egy kis kutatást arról, hogy milyen is külföldön maga ez a média
terület, milyen az oktatás, láttam, hogy rengeteg pénzt és erőforrást fektetnek bele, és
nagyon fejlett minden. Tehát magától az eszközöktől, amiket használunk, a tanításig minden
sokkal modernebb, és úgy gondoltam, hogyha tényleg szeretném követni az álmaimat, akkor
ezt kint kellene megtennem ”
Újságírás szakos diák - UK alapképzés

Emellett személyesebb jellegű okok is felmerülnek, a külföldön tanuló diákok harmadánál
komoly szerepet játszott a döntésben a hazai politikai és társadalmi környezet is.
„(…) nem tudnék itthon egyetemre járni, az biztos, hogy nem tudnék. Alapból is, ami itthon
történik a politikában, és teljesen lerombolják az oktatást, mert a diktatúrába buta emberek
kellenek, úgyhogy nem… el akartam menekülni, úgyhogy meg is tettem.”
Matematika szakos diák – UK alapképzés

A külföldi egyetemi terveikkel kapcsolatban elsősorban a közeli család (szülők, testvérek)
bátorították a diákokat - a kitöltők közel 80%-a élvezte családja támogatását a külföldi
továbbtanulással kapcsolatban. Ez nem is csoda, hiszen a legtöbb külföldön tanuló magyar
diák a család anyagi segítsége nélkül nem tudná finanszírozni külföldi tanulmányait (részletek
a háttéranyag finanszírozással kapcsolatos részében). A válaszokból az is látszik, hogy a
tanárok és osztálytársak (csoporttársak) kevésbé bátorították a diákok külföldi
továbbtanulási terveit.

Mit szeretnek a külföldi életben?
A külföldi tanulmányaikkal és életükkel kapcsolatos legtöbb faktort kifejezetten pozitívan
értékelték a válaszadók. Általánosságban elmondható, hogy elégedettek az egyetemi
képzéssel, a külföldi lakhatási körülményeikkel és megélhetési lehetőségeiket is inkább
pozitívan látják, bár itt már nagyobb arányban merülnek fel negatív vélemények is.
Az egyetemmel - annak környezetével, elhelyezkedésével és hangulatával - valamint az
oktatás színvonalával kapcsolatban nyilatkoztak legelismerőbben a diákok. A mélyinterjúk
során többször felmerült pozitívumként az egyetemek diákközpontúsága és az egyéni
odafigyelés, amit a hallgatók kapnak a tanárok és mentorok részéről.
„Amit kifejezetten szeretek, az a közvetlenség a tanárok és a diákok között, mert ők külön a te
problémádra összpontosítanak, olyan mintha egyszemélyes képzést kapnál. Ha bármi van,
mondjuk, egy sztorin gondolkodok, és nem tudom, hogy merre menjek tovább, abban is
segítenek, akárhányszor megyek oda - és így tényleg rengeteget fejlődtem.”
Újságírás szakos diák - UK alapképzés
“Mindenféleképpen pozitívum, hogy a területükhöz értő tanárok tanítottak, és hogy a
fenntarthatóság és az üzletnek a kapcsolatáról szerintem elég egyedülálló módon egy csomó
tudás össze volt gyűjtve a szakon, a tanári karban. Egy másik dolog az, hogy erőforrások is
voltak erre allokálva. Egy harmadik pozitív dolog a projektmunkák. Szerintem azok hasznosak
a magolás helyett.”
Business szakon végzett diák - Hollandia mesterképzés
“...itthon poroszos az oktatás, előadás van, kinn pedig gyakorlatias képzés. Kinn konkrétan
olyan a képzés, hogy minden egyes órán egyrészt kollégádnak tekint téged a tanár, másrészt
egy-egy tantárgyból legalább 3-4 módon megtanulod ugyanazt az anyagot. Tehát minden
tantárgyból van mondjuk maga az óra, ahol eleve beszélgetve tanulsz, aztán van egy
csoportmunka, van egy beadandó prezentáció és vendégelőadás vagy céglátogatás, tehát
valamilyen szinten a gyakorlati példa is be van vonva. Minden annyira jól ki van találva, hogy
az hihetetlen, nincsenek olyan rendszerszintű igazságtalanságok, amik itthon
előfordulhatnak. Aztán tényleg olyan tanárok oktatnak, akik szaktekintélyek és gyakorlati
tudásuk is van.“
Management szakon végzett diák – Svájc mesterképzés
„A város nagyon pozitív volt, nagyon jó sajátossága, hogy össze vannak koncentrálva a diákok
egy városrészre. Bemész a boltba, diákok szolgálnak ki, az utcán diákok vannak. Nyilván
ennek van valamennyi hátránya is - az éjszakák nem annyira csendesek. De ezzel semmi
probléma nincs, ez vele jár. Nagyon pozitív volt nekem, hogy nem szét vagyunk szórva minden egy helyen volt, ez nagyon tetszett.”
IT szakon végzett diák - UK alap és mesterképzés

A negatívumokat tekintve többen számoltak be a magas árakról és a megélhetés
nehézségeiről:
„ Mi a legnagyobb negatívum kint? Hogy egy szobának a bérlése mennyire drága, az alap
élelmiszerek megvétele mennyire drága.”
Anonim kitöltő
„Elég anyagiasak az emberek, nyilván Svájcban még több pénzük is van, mint itthon és, azért
így magyarként, amikor bemész egy órára és 40 ember van és kiteszi 38 a Macbookját, 2
ember pedig a PC-jét és az a kettő ember magyar akkor az is így szembeötlő volt.”
Management szakon végzett diák - Svájc mesterképzés

Amit azonban legkevésbé szeretnek a külföldi életben a fiatalok az egyértelműen a családtól
és barátoktól való távolság. Többen kiemelték az is, hogy szívesen részt vennének a hazai
közéletben, erre azonban külföldről kevesebb lehetőségük van.
„Ahogy én nézem a világot mered a hajam az égnek attól, ami itthon történik, viszont nem is
akarok elmenni. Még mindig jobb, ha itthon mered a hajam ettől, mert még hátha tudok
tenni valamit. Nem tudom, mennyi hatása lehet egy embernek erre, nem tudom egyáltalán
lehet-e, néha pozitívabban nézem a dolgokat néha negatívabban.”
Oktatáspolitika szakon végzett diák – Norvégia mesterképzés

Hogyan finanszírozzák külföldi tanulmányaikat?
A külföldön tanuló magyar diákok elsősorban közeli családtagjaikra és külföldi anyagi
forrásokra (ösztöndíj, diákhitel) támaszkodnak a tanulmányaik során. A tandíj fedezésére
sokan vesznek fel diákhitelt – ez elsősorban az Egyesült Királyságban tanuló diákokra igaz,
hiszen ott kedvező feltételekkel vehetnek fel diákhitelt a magyar diákok, mely a legtöbb
esetben tandíjat teljes mértékben fedezi. A kitöltők 29%-a külföldi ösztöndíjat kap, mely
fedezi az egyetemi tandíjat vagy annak egy részét.
A megélhetésüket a család támogatása (a válaszadók 75%-a számíthat a családjától anyagi
támogatásra külföldi megélhetésével kapcsolatban) mellett elsősorban saját fizetésükből és
megtakarításaikból fedezik a fiatalok.

A diákok közel 70 százaléka
végez valamilyen munkát a
külföldi egyetemi tanulmányai
mellett, közülük 17 százalék
rendszeresen, 20 óránál
többet dolgozik.
A válaszadók 44 százaléka
végzett olyan munkát
tanulmányai során, mely a
tanult szakterülethez
kapcsolódik.
Ezzel szemben, 70 százalékuk
végzett olyan munkát az
egyetemi évek alatt, ami
szakmailag nem kapcsolódik a
tanulmányaikhoz.

Milyen terveik vannak a jövőjükkel kapcsolatban?

A jelenleg külföldön élő
(még tanuló vagy már
végzett) diákok közel 30
százaléka egyáltalán nem
tervez hazaköltözni
Magyarországra.
Ezzel szemben azonban
több mint 40 százalék
haza szeretne költözni a
jövőben – 9 százalék két
éven belül vagy az
egyetemi képzés
befejeztével térne vissza
Magyarországra. Nagyobb
részük - a kitöltők kb.
negyede - még nem tudja
mikor szeretne hazajönni.
Közel 30 százalék pedig
bizonytalan - nem tudja,
hogy Magyarországon
vagy külföldön fog-e élni
hosszú távon.

„K: Olyan konkrét terved nincs, hogy hazaköltözöl?
V: Olyan nincs. De olyan sincs, hogy kint maradok. Egyik sincs kizárva.”
Nemzetközi Kapcsoltok szakos diák – Franciaország mesterképzés

“A család és barátok hiányoznak a legjobban ezért biztos hogy 4-5 éven belül haza akarok
menni de még 1-3 évet kint szeretnék tölteni, hogy minél több pénzt gyűjtsek az otthoni
nehezebb életkezdéshez.”
Anonim kitöltő

“A kiköltözéskor a hazai közélet alacsony színvonala nem motivált, a hazaköltözés
megfontolásánál azonban szerepet játszik. A jelenlegi közéleti viszonyok közé én vissza nem
költözöm.”
Anonim kitöltő
“Ha van valami látványos vesztesége annak, hogy külföldön voltam pont ebben a 20-as
éveimben 3 és fél évet, amellett, hogy kaptam egy viszonylag jó oktatást és szakmaiságot, az
az, hogy nem épült ki ez a kapcsolati hálóm, ami az itthon maradt barátaimnak viszont
kiépült. Emiatt látványosan nehezebb nekem értesülni munkalehetőségekről.
Oktatáspolitika szakon végzett diák - Norvégia mesterképzés

Ha tudományterületekre bontva vizsgáljuk a hazaköltözési hajlandóságot, látható, hogy a
leginkább a művészeti, gazdaságtudományi és társadalomtudományi területen tanuló diákok
terveznek hazatérni. A műszaki és természettudományi szakokon tanulók a
legbizonytalanabbak, míg a bölcsészek és az IT-sok terveznek a legkevésbé azzal, hogy
Magyarországon fognak letelepedni a tanulmányaik után.

A kitöltők nagy része tervez a jövőben további egyetemi képzésben részt venni, ezt túlnyomó
többségben szintén külföldön képzelik el. Az alapképzéses (vagy alapképzésen végzett)
diákok közel százaléka tervez további felsőoktatási képzésre jelentkezni, ezt azonban csak 4
százalék szeretné Magyarországon folytatni.

Mi szól a hazaköltözés mellett?
A hazaköltözés mellett elsősorban személyes, érzelmi jellegű érveket hoztak fel az
interjúalanyok és az online kérdőívet kitöltők egyaránt. A Magyarországon élő közeli
családtagok és barátok magasan a legfontosabb hazahúzó faktorok. A közeli családtagokat
például a jelenleg külföldön élők közel 80%-a említette a hazaköltözés mellett szóló érvként.
“A család és barátok hiányoznak a legjobban ezért biztos h 4-5 éven belül haza akarok menni
de még 1-3 évet kint szerettnék tölteni, hogy minél több pénzt gyüjtsek az otthoni nehezebb
életkezdéshez.”
Anonim kitöltő
“Anglia mellett tanultam Oroszországban is, és a PhD-t Belgiumban készülök elvégezni. Utána
viszont mindenképp hazamegyek, mert ott a családom, a barátaim,a hazám, és szeretném a
megszerzett ,,intellektuális tőkét" otthon kamatoztatni.”
Anonim kitöltő

Számos válaszadó említette a családalapítást a hazaköltözés mellett szóló érvként, többen
ezzel kötik össze a jövőbeli letelepedési terveiket.
„Ha lesznek baby-jeim, akkor az elég nagy segítség lenne, ha otthon lennék és mondjuk a
családomra tudnék ebben támaszkodni.”
Business szakos diák - Hollandia mesterképzés
„Viszont a jövőben, 10 éves távlatban, mondjuk amikor olyan dolgok szerepet játszhatlak,
mint egy végleges letelepedés, családalapítás, illetve a karrier szempontjából már annyi
tapasztalatom lesz különböző helyekről, beosztásokból, hogy akkor már tudnék otthon egy
olyan lehetőséget megragadni, ami felsőbb vezetői beosztású állás lenne. Ahol már megérné
az életszínvonal, pénz, család miatt hazamenni. Nekem ez a fő érvem erre.”
IT szakos diák – UK alap és mesterképzés

Felmerültek azonban a magyarországi családalapítással kapcsolatos ellenérvek, aggályok is a
válaszadók körében.
“Mivel a közeljövőben családot tervezünk, így az egészségügy és az oktatás színvonala, a
családbarát környezet a legfontosabb, amiért külföldön szeretnénk élni. Nem biztos, hogy
számszerűsítve többet keresünk itt, de Dániában már a terhességtől kezdve olyan környezet
vesz körül minket és a leendő gyerekünket, ami összehasonlíthatatlan a magyarországival.”
Anonim kitöltő

Azok számára, akik jelenleg külföldön élnek, a racionális, anyagi jellegű faktorok háttérbe
szorulnak a személyes jellegűekkel szemben. A hazai életszínvonal és szakmai lehetőségek a
kitöltők csak kis hányadának számára jelennek meg hazahúzó érvként.
“Azt hallani, hogy aki külföldön tanul, csak ott akar majd dolgozni, de az a tapasztalatom,

hogy szélesebb körben keresnek munkát. Ha itthon találnak egy tökjó lehetőséget, akkor
itthon kezdenek dolgozni, ha kint van jobb, és megtehetik, akkor kint maradnak. “
Nemzetközi kapcsolatok Mesterképzéses diák – Franciaország

A külföldi tanulmányok után hazaköltözött, már Magyarországon élő válaszadók azonban
már nagyobb arányban látják pozitívan a munkaerőpiaci környezetet. A kitöltők harmada
számára a hazai szakmai lehetőségek az elsőszámú érvek között szerepeltek a hazaköltözés
mellett.

Mi szól a külföldön maradás mellett?
A külföldön maradás mellett elsősorban az életszínvonallal, munka- és anyagi lehetőségekkel
kapcsolatos válaszok érkeztek. A kitöltők közel 70%-as a külföldi életszínvonalat az
elsőszámú faktorként említette a külföldön maradás szempontjából.
„Sem pénz szempontjából, életszínvonal szempontjából nem hiszem, hogy lenne olyan
lehetőség Magyarországon, ami a jelenlegi helyzetben, koromban, tapasztalatommal jobb
lenne, mint ami most van itt. Ha már sikerült úgy alakítanom az életem, hogy mindig egyre
jobb lett évről évre, akkor nem értem, hogy miért lenne nekem jó, ha visszalépek egyet.”
IT szakon végzett diák – UK alap és mesterképzés
“Szerintem nagyon sok olyan diploma van (főleg BSc szinten), amivel úgy érzi az ember, hogy
nem igazán tudna mit kezdeni Magyarországon, mivel sokkal diploma és bizonyítványorientáltabbnak tűnnek a munkalehetőségek feltételei. Sok helyen még mindig az a felfogás,
hogy BSc „csak” egy főiskolai szintű képzés és semmilyen a kezdőnél magasabb szintű
munkára nem alkalmas. Míg az Egyesült Királyságban inkább a készségeket nézik és
gyakorlatilag elvégzett szaktól függetlenül bárhova jelentkezhet az ember dolgozni és a BSc
diploma az alapkövetelmény, ha valakinek már több van az extra, nem pedig elvárt.”
Business szakon végzett diák – Svájc mesterképzés

A külföldi személyes kötődések, például barátságok, külföldi lakókörnyezet és kultúra jóval
kisebb mértékben befolyásolják a válaszadókat a külföldön maradási terveikkel
kapcsolatban.
Sokak számára azonban a magyarországi politikai és közéleti viszonyok visszatartó erőként
jelennek meg, a mélyinterjúk során és az online kitöltésekben is megjelennek az ezzel
kapcsolatos fenntartások.

“A kiköltözéskor a hazai közélet alacsony színvonala nem motivált, a hazaköltözés
megfontolásánál azonban szerepet játszik. A jelenlegi közéleti viszonyok közé én vissza nem
költözöm.”
Anonim kitöltő
„Folyamatosan gondolkozom ezen, nem csak a szakmai szempontok miatt. Nyilván
figyelembe veszem a politikai-gazdasági környezetet, hogyha rosszra fordulna a helyzet,
nyilván az oktatás-egészségügyi helyzetet is figyelembe kell venni, tehát ha már az embernek
családja van, gyerekei, akkor nem mindegy, hogy milyen környezetben nő fel.”
Business szakon végzett diák – Svájc mesterképzés

„K: Azt mondtad, hogy a terveid között nem szerepel, hogy hazaköltözz. Meg tudnád említeni,
vagy ki tudnád emelni azt a három okot, ami a leginkább befolyásol?
V: Politika, oktatás és pénz.”
Matematika szakos diák, UK alapképzés

Mi a fontos a számukra a munkavállalás során?
A külföldön tanuló és végzett magyar diákok számára a munkahelyválasztással kapcsolatban
a jó munkahelyi hangulat, a kreatív, változatos feladatok és az előrelépési lehetőségek a
legfontosabbak. Hasonlóan fontosnak értékelik a válaszadók a versenyképes fizetést is.
A cég jó hírneve és nemzetközi háttere kevésbé fontos a fiatalok számára, valamint az sem
szerepel a legfontosabb munkakeresési szempontok között, hogy a munka a tanult
tudományterülethez passzoljon.

Megvizsgáltuk azt is, hogy a külföldön tanuló fiatalok hogyan látják szakterületük
megbecsülését itthon és külföldön. Érdekes, hogy minden általunk vizsgált szakterület
külföldön tanuló diákjai és fiatal szakemberei úgy látják, hogy nagyobb megbecsülésnek
örvend szakmájuk külföldön, mint Magyarországon.

Javaslatok a hazai munkáltatóknak

A fentiek alapján három olyan területet állapítottunk meg, melyeknek fejlesztésével a hazai
cégek reális alternatívát tudnak nyújtani a külföldön végzett magyar diákoknak a külföldi
munkáltatókkal szemben.

 Nyári szakmai gyakorlatok külföldön tanuló fiataloknak
Az egyik legnagyobb problémát a külföldön tanuló magyar fiatalok hazai álláskeresésénél a
magyarországi szakmai tapasztalat és kapcsolatrendszer hiánya jelenti. A nyári időszakot a
legtöbb külföldön tanuló diák itthon tölti, ezalatt az időszak alatt sokan keresnek szakmai
gyakorlatot, ez azonban sok esetben nem megy könnyen.
A cégek a nyári hónapok alatt sokszor „csökkentett üzemmódban” működnek, így akkor nem
keresnek gyakornokot. Másrészt pedig a legtöbb gyakornoki pozícióra hosszabb, legalább
féléves időtávra keresnek munkaerőt, ez is hátrányt jelent a csipán pár hónapig itthon
tartózkodó diákoknak.
A cégek kifejezetten a külföldön tanuló diákokra szabott, 1-2 hónapos szakmai gyakorlatokat
kínálhatnának a nyári hónapok során, ezalatt olyan kapcsolatot tudnának kialakítani a
diákokkal, ami a diplomázás utáni munkakeresés sorén döntő lehet.

 A diplomafókusztól való eltávolodás a kiválasztás során
Sokszor a hazai munkakereséssel kapcsolatos nehézségként merül fel az is, hogy külföldön
sokkal nagyobb átjárhatóság van a szakmák közt, a cégek a kiválasztás során inkább a
készségekre koncentrálnak a konkrét tanult szak helyett.
Például egy kultúrantropológia szakon végzett diákot Nyugat-Európában tárt karokkal
várják a nagy cégek, hiszen az egyetem során elsajátított tudása és készségei a
szervezetfejlesztésben vagy a fogyasztói magatartás elemzésében értékesek a munkáltatók
számára. Itthon azonban ritka az ennyire holisztikus megközelítés a cégeken belül, így
egyes magasan képzett külföldi diplomával rendelkező magyar fiatalok nem kapnak itthon
kvalitásaiknak megfelelő állást pályakezdőként.
Azt javasoljuk a hazai cégeknek, hogy ismerjék meg jobban, hogy az egyes, nem közvetlenül
a területükhöz kapcsolódó egyetemi képzések milyen tudással és készségekkel ruházzák fel
a fiatal álláskeresőket. És ne csak marketing szakon végzett fiatalokat keressenek a
marketinges pozíciókra!

 A munkakörnyezet „Y generációsítása”
Az eredmények nagyban tükrözik azt, amit az Y generációval kapcsolatos magyar és
nemzetközi kutatások mutatnak. Az X generációra (60-as,70-es években születettek) jellemző
volt a lojalitás, karrierjük során jellemzően mindössze 2-3 munkahelyük volt.
Ma már az Y generáció (80-as, 90-es években születettek) szülöttei adják a munkaerő egyre
nagyobb százalékát, azonban a hazai munkaerőpiac még csak részben alkalmazkodott az ő
igényeikhez. A cégükhöz, munkahelyükhöz kapcsolódó lojalitás sokkal kisebb szerepet játszik
a karrierjük során. Jellemzően pár évente munkát, akár karriert is váltanak, így várhatóan
aktív életük során átlagosan 12-15 munkahelyük lesz. Számukra fontos a szakértelem, a
pörgős, kreatív feladatok, a csoportmunka és az azzal járó kooperáció. Igényük van a
visszajelzésre, a személyes odafigyelésre és a coachingra. Szeretik a rugalmas munkát, a
work-life balance alapvető igény számukra.

