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„És Te mi leszel, ha nagy 
leszel?” „Tudod már, 
mihez akarsz kezdeni  
az életeddel?”
Bizonyára számtalanszor szegezték már ne-
ked ezeket a kérdéseket a kedves rokonok és 
ismerősök, de talán még ismeretlenektől is 
megkaptad már, hogy lassan ideje pályát vá-
lasztanod (akár érettségi előtt állsz, akár dip-
lomaosztó előtt). Ha már gyomorgörcsöd van 
tőlük, akkor ez az anyag NEKED szól!

Amikor a fenti kérdéseket neked szegezik, 
többnyire konkrét választ várnak, neked pedig 
bizonyára megfordul a fejedben, hogy hogyan 
kellene elköteleződnöd valamilyen terület 
mellett, ha nem is rendelkezel valós tudással 
ezekről.

Ne aggódj, nem vagy egyedül! Ezt bizonyít-
ja, hogy Magyarországon nagyon magas az 
egyetemi képzést elhagyók, és a szakváltók 
aránya. Sokan például az alapján választanak 
pályát, hogy mi a kedvenc tantárgyuk a gimi-
ben. Ezután csalódnak egy-egy egyetemi kur-
zuson ülve, amikor rádöbbennek, hogy egy-
egy tudományterület a gyakorlatban teljesen 
másként működik, mint ahogy azt korábban 
elképzelték.

Arról nem is beszélve, hogy a technológia ro-
hamos fejlődésével az egyetemi képzések 
nehezen tudnak lépést tartani, így a munka-
erőpiacra kilépve azzal szembesülhetsz, hogy 
egészen mást várnak a cégek, mint amit 
megtanultál. Még az is előfordulhat, hogy egy 
olyan szakmában fogsz elhelyezkedni, ami 
most még nem is létezik. Hogyan dönthet-
nél erről MOST? Erre válaszolunk ebben az 
e-bookban! :)

Kik vagyunk mi?

A frissdiplomas.hu karrierportált azért hoz-
tuk létre, hogy álláskeresésedben és kar-
rierépítésedben támogassunk, akár gya-
kornoki, akár pályakezdő állást keresel. 
Amellett, hogy egyetemi kitelepüléseket, és 
céges karrierrendezvényeket szervezünk, az 
ország legnagyobb karriereseményét, a HVG  
Állásbörzét is megrendezzük minden márci-
usban és októberben. 

Megfordult már a fejedben, miért vállalkoz-
tunk arra, hogy tanácsokat adjunk a pálya-
választásodhoz? Ha már ideáig eljutottál az 
olvasásban, most megragadjuk az alkalmat, 
hogy válaszoljunk erre. Mi is nagy karrierváltók 
hírében állunk, az egyik kolléganőnk például 
senior adótanácsadóból vált PR koordinátor-
rá. Én HR-t végeztem, mégis a marketing-szö-
vegírás területén kötöttem ki, holott tizenöt 
évesen még úgy gondoltam az írásra, mint 
egy hobbira. 

Mindannyiunk más-más úton jutott el oda, 
ahol most tart, és szeretnénk neked meg-
könnyíteni, hogy tudatosabban hozhasd meg 
a döntéseket az idáig vezető úton, ezzel akár le 
is rövidítve azt. Vágjunk is bele! :)

Üdvözlettel:
a frissdiplomas.hu csapata

https://www.frissdiplomas.hu/?utm_source=frissdiplomas&utm_medium=ebook&utm_campaign=201902&utm_term=fooldal&utm_content=0916
https://hvgallasborze.hu/?utm_source=frissdiplomas&utm_medium=ebook&utm_campaign=201902&utm_term=fooldal&utm_content=0916
https://hvgallasborze.hu/?utm_source=frissdiplomas&utm_medium=ebook&utm_campaign=201902&utm_term=fooldal&utm_content=0916
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Milyen életet szeretnél 
magadnak?

Miben vagy jó?

Sokan az alapján választanak pályát, hogy mit 
javasolnak nekik a szüleik, vagy mi az, ami 
presztízst és magas keresetet jelent majd szá-
mukra… Vannak, akik egyszerűen azt a szakot 
választják, mint a barátaik. A barátaid azonban 
ritkán lesznek veled az átlagos munkanapo-
kon, amikor majd utálsz felkelni reggelente, 
vagy már a munka gondolatától is görcsbe 
rándul a gyomrod.

A fejezet címe is árulkodik arról, hogy a kérdés 
sokkal összetettebb annál, minthogy milyen 
szakot válassz, vagy milyen munkát szeretnél. 
Először azt a kérdést kell feltenned magad-
nak, hogy milyen életet szeretnél magadnak. 

Ha sokat szeretnél utazni, akkor fontos szem-
pont, hogy olyan helyen tudj elhelyezkedni, 

Mindenki tehetséges valamiben, de csak ak-
kor jöhetsz rá, hogy Te miben vagy az, ha fo-
lyamatosan kísérletezel. Az valószínűleg már 
általános iskolában, vagy legkésőbb gimná-
ziumban kiderül, hogy a humán vagy a reál 
tantárgyakhoz húz inkább a szíved. (Vagy 
egyikhez sem, ekkor sem kell aggódnod. :) ) 
Az oktatási rendszerünk leginkább arra megy 
rá, hogy mindenben egyformán jók legyünk. 
Ugye nálatok is megvolt, kik azok, akik „jó ta-
nulók”, és kik azok, akik „rossz tanulók”? Bár-
melyik tábort is erősítetted, fontos, hogy tudd, 
ez a címke nem garancia arra, hogy sikeres le-
szel-e az életben, vagy sem.

Sikereket akkor érhetsz el, ha bízol önmagad-
ban, és mersz próbálkozni. Az a fontos, hogy 
megtaláld, miben vagy igazán jó, és ezt fejleszd. 

ahol rugalmasan kezelik a szabadnapokat, 
vagy te oszthatod be az idődet. E szerint való-
színűleg olyan munkát kell választanod, amit 
akár egyéni vállalkozóként, freelancerként 
is végezhetsz. Nem tudsz megmaradni egy 
helyben? Akkor nem szívesen ülnél egy irodá-
ban mindennap, ugye? Olyan kérdéseket kell 
feltenned magadnak, minthogy: 

Inkább egy évben egyszer szeretnél egy hosz-
szabbat nyaralni a családoddal, vagy beutaz-
nád a világot? Dolgoznál akár hétvégén is, 
hogy hétközben te oszthasd be az idődet?

Az első kérdés tehát: 
Milyen életet szeretnél 
magadnak?

A mai munkakörök többségéhez azonban nem 
elég egy dologban jónak lenned, gyakran több-
féle soft skill is szükséges ahhoz, hogy egy fel-
adatkört jól elvégezz, mintha azt tényleg rád 
szabták volna.

A soft skillek olyan készségeket je-
lentenek, amelyek a szakmai tudá-
sodon felül meghatároznak téged. 
Ezeket nem lehet vizsgával vagy 
tankönyvekből megszerezni, ezek 
fejlesztéséhez sok-sok gyakorlat 
szükséges. Ide tartozik például a jó 
problémamegoldó képesség, vagy 
a kommunikációs készség.



Mindenkivel megtalálod a közös hangot, szin-
te bármiről tudsz órákig beszélgetni? Akkor 
jó kommunikációs készséggel rendelkezel, 
képes vagy a másik szándékait, céljait megér-
teni. Ezek a készségek különösen a humán te-
rületeken hasznosíthatók, és nagyon haszno-
sak lehetnek az értékesítés, a PR vagy a média 
területén.

Ha ezt a készségedet szeretnéd fejleszteni:
• készíts minél több prezentációt a suliban,
• lépj ki a komfortzónádból, és vállalj olyan 

szerepeket, ahol hallathatod a hangod!

Egyszerre több dologgal is foglalkozol, és min-
denki ámul, hogy tudod így beosztani az idő-
det? Ha valamilyen közös programot szervez-
tek, mindig te vagy az, aki átveszi az irányítást, 
és leszervezi? A rendezvényszervezésben kü-
lönösen fontos, hogy tudj priorizálni, és tartani 
a határidőket. 

Ha ezt a készségedet szeretnéd fejleszteni:
• vegyél részt gimnáziumi, majd egyetemi 

események szervezésében,
• csatlakozz egy hallgatói diákszervezetbe!

Csak akkor tudsz szenvedéllyel megcsinál-
ni egy feladatot, hogyha beépítheted a saját 
ötleteidet? Sűrűn végzel valamilyen kreatív 
tevékenységet, például írsz vagy rajzolsz? Azt 
hiszed, ha kreatív vagy, csak a művészpályát 
választhatod? Ne hagyd, hogy a munka meg-
fojtsa a kreativitásodat, a marketing és a szö-
vegírás területén kamatoztathatod ezt a kész-
ségedet!

Szeretsz vitázni, és a realitás talaján marad-
ni? Szereted, ha egy feladatnak egy megol-
dása van, és ki nem állhatod a szövegértési 
feladatokat, meg a fogalmazást? Érdemes el-
gondolkoznod valamilyen elemzői területen  
a pénzügy, vagy a számvitel világában.

Ha ezt a készségedet szeretnéd fejleszteni:
• a döntéseid meghozatala előtt készíts lis-

tát a pro és kontra érvekről,
• iratkozz be egy Excel kurzusra, már online 

is találhatsz ilyen gyorstalpalókat!

Bányai Nikoletta, 
PR koordinátor

frissdiplomas.hu

Niki története
senior adótanácsadóból  

marketing-szövegíró

„Sose azzal foglalkozz, mit várnak el tőled, 
sokkal inkább azzal, amit TE szeretnél csi-
nálni. Gondold végig, hogy mi az a tevé-
kenység, amibe bele tudsz feledkezni, ami 
feltölt, és amiért még pénzt sem feltétlenül 
kérnél. Ha megvan, akkor pedig kutasd 
fel a módját, hogy ebből meg is tudj élni 
(ehhez nagy adag kitartásra lesz szüksé-
ged). A kettő együtt hozza majd magával 
a szakmai sikert, az elismerést és persze a 
boldogságot. Én mindezt a marketingszö-
veg-írásban találtam meg 23 évesen. Ez 
még egész korai felfedezésnek számít, pe-
dig már túl voltam könyvelői, banki ügyin-
tézői és adótanácsadói próbálkozásokon. 
Mind kudarcba fulladtak, mert valójában 
csak a pénzt láttam bennük, egyik sem ér-
dekelt, és emiatt nem is mentek jól.”

4

A második kérdés tehát: 
Miben vagy jó?
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Mi a pályaválasztás tétje?
Valószínűleg ezek alapján már kezd körvo-
nalazódni benned egy irány azzal kapcsolat-
ban, hogy milyen munkát szeretnél. De még 
mindig sok kérdés lehet a fejedben. Például: 
pontosan milyen munkakörök léteznek, és 
ezeket hol tudom elvégezni? Ha ezt válasz-
tom, később lesz-e lehetőségem valami más-
ra váltani? Mennyire lesz egyszerű átképezni 
magam?

Fontos, hogy tudd, hogy amikor egyetemi sza-
kot választasz, nem egy életpályát választasz, 
hanem egy szemléletmódot. Limpár Imre, 
tréner, tanácsadó szakpszichológus ezt ta-
nácsolja Neked, ha pályaválasztás előtt állsz:

Tehát ne várd az egyetemtől, hogy konkrét, 
kijelölt útvonalon indítson el a karrier útvesz-
tőjében, valószínűleg a saját irányodat az 
egyetem alatt, vagy akár azután, néhány év 
munkatapasztalattal fogod kitaposni. 

Mi is a transzformálható tudás?

Manapság számtalan olyan munkalehetőség 
van, amely több végzettséggel is remekül el-
látható. Jellemző például, hogy a bölcsészeket 
és a művészeti területeken tanulókat megbé-
lyegzik, miközben ha körülnézel a világban, 
rengeteg kreatív tartalom árad feléd min-
dennap, például reklámokból, a YouTube-ról 
és a könyvekből. Ezeket valakiknek meg kell 
alkotniuk, ehhez pedig jelentős társadalom-
ismeret szükséges, és több területet átfogó 
alapismeretek, így nem csak marketing diplo-
mával végezheted el őket. A vállalati HR-esek 
közül sem mindenki HR területen végzett, sőt, 
sokan még csak nem is a közgázon, hanem 
anglisztikán, vagy pszichológián, esetleg vala-
milyen tanári szakon.

A harmadik kérdés tehát: 
Mi a pályaválasztás 
tétje?

Limpár Imre, 
tanácsadó szakpszichológus

Limpár Imre: 
A pályaválasztás tétje

„A pályaválasztás nem a boldogságról 
szól. A pályaválasztás annak az eldöntése, 
hogy a hőn áhított boldogságot melyik ös-
vényen indulunk el keresni a rengetegben. 
Túl sűrű és túl homályos ugyanis a jövő. A 
legtöbb jövőbeli munkakörnek még neve 
sincs, s mégis azokkal a végzettségekkel 
kell majd betölteni ezeket, amikből most 
választhatunk. A pályaválasztás tétje el-
sősorban az, milyen szemlélettel kívánjuk 
látni az élet dolgait. 

Teljesen más a látószöge egy mérnök-
nek, közgazdásznak, segítő szakember-
nek, vagy épp egy bölcsésznek. Ezt sosem 
hangsúlyozzák kellőképp. A szakmai ala-
pidentitás kitörölhetetlen. A legnagyobb 
gyakorlati érték a transzformálható tudás 
elsajátítása, amivel bármikor adaptálha-
tom magam a munkaerő-paci változások-
hoz, a legnagyobb elméleti érték pedig az 
életszemlélet, amit egy-egy pálya rejt.”
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Milyen munkakörnyezetet 
szeretnél magadnak?
A legnépszerűbb magyarországi munkaadók 
között szinte mindig ismert nagyvállalatokat 
találunk, azonban nem törvényszerű, hogy az 
emberek nagy része itt helyezkedjen el. A ha-
zai dolgozók 70%-a magyar tulajdonban lévő 
kisebb vállalkozásokban végzi munkáját.

Talán most azt gondolod, csak az számít, mi-
lyen szakmában helyezkedsz el, azonban leg-
alább ugyanannyira fontos, hogy milyenek 
lesznek a mindennapok, amiket a munkahe-
lyeden fogsz tölteni.

Mi most a piaci lehetőségeket szeretnénk el-
vázolni számodra, természetesen az állami 
szektorban is számos lehetőséged akad, de 
ezekkel mi most az e-book keretein belül nem 
foglalkozunk.

A filmekben, sorozatokban a nagyvállalati éle-
tet modern irodával, sok-sok meetinggel, és 
ingben, kosztümben rohangáló emberekkel 
szokták illusztrálni. A valóság koránt sem ilyen 
fekete-fehér, vannak kevésbé felszerelt irodák 
is, és olyanok is, amelyekben a legmodernebb 
technológiákat alkalmazzák.

A külföldi anyavállalattal rendelkező nagyvál-
lalatok egyik előnye, hogy általában kiépült 

Külföldi nagyvállalatok, avagy 
„multis világ”

gyakornoki programjuk van, így akár már 
egyetem alatt releváns tapasztalatot szerez-
hetsz náluk, ami azért is jó, mert időben rá-
ébredhetsz, ha a választott szakterület nem 
megfelelő az elképzeléseidnek.

A multik előnyei:

• Nemzetközi munkakörnyezet, ahol hasz-
nálhatod a nyelvtudásodat, és új kultúrá-
kat ismerhetsz meg,

• Magasabb összegeket költenek képzések-
re, csapatépítő programokra,

• Akár külföldi kiküldetésekkel, rotációs 
programokkal is rendelkezhetnek, így 
több területen is ki tudod próbálni magad,

• A kis cégekkel összevetve gyakran maga-
sabb az átlagfizetés.

A multik hátrányai:

• A legtöbb folyamat nemzetközi sablonok 
alapján működik, így kevés helyet kapnak 
az egyéni ötletek,

• A kommunikáció nagy része e-mailben 
zajlik, vagy telefonon,

• A munkakörök szűkebb szakterületet ölel-
nek fel,

• A munkakörök nagy részében sok  
az adminisztráció, riportálni  
kell az anyavállalatnak.
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Ha jó nyelvtudással rendelkezel, és érdeklődsz 
a gazdasági területek iránt, jó lehetőséged 
van elhelyezkedni egy SSC-nél. Képzelj el egy 
multinacionális céget, amely több európai or-
szágban is jelen van. Vannak olyan operatív 
feladatok, mint például:

• beszerzés, 
• számvitel, 
• ügyfélszolgálat, 
• IT szolgáltatások, 
• HR, bérszámfejtés, 
• jogi folyamatok,
• vagy sales tranzakciók, 

amelyeket minden irodában hasonló lépé-
sek mentén végeznek. Dönthet úgy a vállalat, 
hogy ezeket a folyamatokat összehangolja és 
földrajzilag egy helyre gyűjti, hogy az így lét-
rehozott szolgáltató központ a cég nemzet-
közi leányvállalatait hatékonyabban szolgálja 
ki. Ezzel a lépéssel a multinacionális cég nem-
csak a költségeit tudja csökkenteni, de fejlesz-
ti a támogató funkciók minőségét is.

Talán nem tudsz róla, de Magyarország kü-
lönleges szerepet tölt be az SSC-k világában: 
remek infrastruktúrával, szakképzett munka-
erővel rendelkezik, elhelyezkedése is kitűnő, 
központi fekvése révén könnyen elérhető.

Egy speciális multi, az SSC

Milyen egy SSC-nél dolgozni?

Alapvetően az angol a munkanyelv, 
mivel a vezetők többsége külföldi, 
azonban sok egyéb nyelvre is szük-
ség van, tehát ha beszélsz néme-
tül, spanyolul, franciául, vagy oro-
szul, egy SSC-nél biztosan el tudsz 
helyezkedni. Olvass bővebben az 
SSC-k lehetőségeiről itt! 

https://blog.hvgallasborze.hu/karriertervezes/mi-fun-terem-az-ssc/?utm_source=frissdiplomas&utm_medium=ebook&utm_campaign=201902&utm_term=blogcikk_ssc&utm_content=0916
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Ma már sok kisebb vállalat is foglalkoztat gya-
kornokokat, de ritkán rendelkeznek kiépült 
gyakornoki programmal. A szervezeti hierar-
chia nem olyan sokszintű, mint egy multinál, 
ennek előnye, hogy könnyebben „átvihetsz” 
ötleteket a vezetőségen, hiszen nem egy arc-
talan e-mailező vagy, sőt, gyakran mindenna-
pos kommunikációban álltok egymással. A kis 
cégek hátránya, hogy korlátozottak az előrelé-
pési lehetőségek.

Kis cég előnyei:

• Közvetlen kapcsolat a munkatársakkal, és 
a vezetőséggel,

• Könnyebben érvényesítheted az ötletei-
det, gyorsabban születnek a döntések,

• Akár több területen is kipróbálhatod ma-
gad, gyakran a mélyvízbe dobnak, így so-
kat lehet fejlődni,

• A végzettséged nem olyan fontos, mint 
egy multinál, a készségeid és a hozzáállá-
sod dobnak nagyot a latba.

Kis cég hátrányai:

• Kevesebb előrelépési lehetőség,
• Kevesebb lehetőség továbbképzésekre, ke-

vesebb pénzből kell gazdálkodnia a cégnek,
• Általánosságban alacsonyabb kezdő fizetés

Egy speciális kisvállalat, a startup.

A startupok olyan vállalkozások, amelyek va-
lamilyen új ötletre épülnek, egy eddig még 
nem létező terméket vagy szolgáltatást hoz-
nak létre, amiben nagy potenciál van, és még 

külföldön is megállja a helyét. A legtöbb star-
tup az IT szektorban tevékenykedik, de téve-
dés lenne azt hinni, hogy csak fejlesztőket és 
tesztelőket keresnek. Miután egy startup nö-
vekedni kezd, szüksége lehet marketingesek-
re, értékesítőkre, és olyanokra is, akik jártasak 
a projektmenedzsmentben, jó szervezőkész-
séggel rendelkeznek.

A startupok előnyei:

• Nincsenek kiforrott szokások, szabályok, 
így ezt közösen alakíthatjátok a csapattal,

• Közvetlen viszony a kollégákkal, az állásin-
terjún a szakmai tudás mellett legalább 
annyira fontos szempont, hogy jól illesz-
kedj a csapatba, akár munkán kívül is el 
tudják-e képzelni, hogy összejárjatok,

• Támogatják a kreativitást, az innováció 
alapkövetelmény,

• A csapattagok magukénak érzik a céget, 
gyakran tulajdonosi szemlélettel rendel-
keznek.

A startupok hátrányai:

• A fizetés nem mindig olyan kecsegtető, 
mint egy multinál,

• Azért, hogy a startup sikeres legyen, és nö-
vekedni tudjon, keményen kell dolgozni, 
ami azt eredményezi, hogy nem minden-
kinek esik ki a toll a kezéből a munkaidő 
lejártával.

• A szabályok hiánya akár hátrányosan is 
érinthet, ha nincsenek egyértelmű célok 
előtted, és nem látod a szerepedet a csa-
pat életében.

Mindegyik cégnek megvannak az előnyei 
és hátrányai, gyakran ezeket nem könnyű 
elhatárolni egymástól, hiszen mindenkinek 
a beállítottságától függ, hogy melyiket pre-
ferálja. Érdemes szem előtt tartani a válasz-
tásnál, hogy egy kis, magyar cégtől nehe-
zebb átnyergelni egy multihoz. A multiknál 
a kiválasztás során előny, ha dolgoztál már 
hasonló környezetben, így amennyiben  
a választott szakodon van szakmai 
gyakorlat, érdemes ilyen cégnél 
végezned azt.

Magyar kis- és középvállalatok



Mire van szüksége  
a munkaerőpiacnak?
Nem elég, hogy valamiben jó vagy, azt is fon-
tos tudnod, milyen igény van a piacon az is-
mereteidre, hogy biztosan el tudj majd helyez-
kedni. Ha ismered, mire van kereslet a cégek 
részéről, abból a bérek nagyságára is tudsz kö-
vetkeztetni, ebből pedig megtudhatod, hogy 
olyan színvonalon tudsz-e majd élni, amilyet 
elképzeltél.

De hogyan ismerd meg a piaci elvárásokat? 
Menj oda egy céghez, és kopogj be hozzájuk? 
Majdnem!

A felvi.hu-n számos információt elérsz arról, 
milyenek az elhelyezkedési lehetőségek az 
egyes szakmákban, a Diplomás Pályaköve-
tési rendszer pedig segít megismerni, hogy 
egyes szakokon milyen valószínűséggel tudsz 
elhelyezkedni. Azonban arra is van lehetősé-
ged, hogy személyesen találkozz a cégekkel, 
és tedd fel a téged érdeklő kérdéseket a mun-
kahelyről.

Ha idáig eljutottál az olvasásban, már na-
gyon sokat tettél a karrieredért! Ha konk-
rét állásajánlatok után érdeklődnél, lépj 
be Frissdiplomás fiókodba, és iratkozz fel 
Álláshírnökünkre, hogy mindig értesíteni 
tudjunk a számodra releváns állásajánla-
tokról! 

Sikeres karrierépítést kívánunk, reméljük, 
találkozunk veled valamelyik rendezvé-
nyünkön! Maradtak benned kérdések? Írj 
nekünk Facebookon!

Üdvözlettel: 
a frissdiplomas.hu csapata
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https://www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/dpr
https://www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/dpr
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