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Középiskolások a mérnöklétről

Olyan középiskolásokat kérdeztünk meg, akiknek benne van a 

jövőképükben, hogy akár mérnökök is lehetnek. 
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40%
nem tudja, hogy valójában 

milyen szakma is érdekli



Középiskolások a mérnöklétről

Olyan középiskolásokat kérdeztünk meg, akiknek benne van a 

jövőképükben, hogy akár mérnökök is lehetnek. 

80%
elképzelhetőnek tartja, hogy 

nem mérnökként fog dolgozni



Középiskolások a mérnöklétről

Olyan középiskolásokat kérdeztünk meg, akiknek benne van a 

jövőképükben, hogy akár mérnökök is lehetnek. 

43% úgy gondolja, hogy nem fog 

tudni könnyen
elhelyezkedni mérnökként



Középiskolások a mérnöklétről

Olyan középiskolásokat kérdeztünk meg, akiknek benne van a 

jövőképükben, hogy akár mérnökök is lehetnek. 

40%

megközelítőleg van egy 40% 

bizonytalan réteg azon 

középiskolások körében, 

akik azt tervezik, hogy akár 

mérnökök is lehetnek a jövőben













Egyetemisták a mérnöklétről

Mérnökképzésben részt vevő hallgatókat kérdeztünk meg a 

mérnöklétről, hangulatukról, mindegyik évfolyamról



Egyetemisták a mérnöklétről

Mérnökképzésben részt vevő hallgatókat kérdeztünk meg a 

mérnöklétről, hangulatukról, mindegyik évfolyamról

29%
nem egyből kezdte el az 

egyetemet*

*a frissen végzetteknél ez az arány még 22%



Egyetemisták a mérnöklétről

Mérnökképzésben részt vevő hallgatókat kérdeztünk meg a 

mérnöklétről, hangulatukról, mindegyik évfolyamról

45%
jó dolog ma mérnöknek lenni 

Magyarországon



Egyetemisták a mérnöklétről

Mérnökképzésben részt vevő hallgatókat kérdeztünk meg a 

mérnöklétről, hangulatukról, mindegyik évfolyamról

55%
a mérnöki szakma egy életre 

szóló, kiszámítható karrierutat 

kínál



Egyetemisták a mérnöklétről

Mérnökképzésben részt vevő hallgatókat kérdeztünk meg a 

mérnöklétről, hangulatukról, mindegyik évfolyamról

35%
azon mérnökhallgatók aránya, 

akiknél felmerült valamilyen 

kétség, bizonytalanság, hogy jó-

e ma mérnöknek lenni











Frissen végzettek a mérnöklétről

Frissen (max. 5 éve) végzett mérnököket kérdeztünk meg arról, 

hogy mennyiben valósultak meg az elvárásaik
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Frissen (max. 5 éve) végzett mérnököket kérdeztünk meg arról, 

hogy mennyiben valósultak meg az elvárásaik

48%
a mérnöki szakma egy életre 

szóló, kiszámítható karrierutat 

kínál
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szakmám van, amilyet mindig is 

szerettem volna



Frissen végzettek a mérnöklétről

Frissen (max. 5 éve) végzett mérnököket kérdeztünk meg arról, 

hogy mennyiben valósultak meg az elvárásaik

megtaláltam a helyem: olyan 

szakmám van, amilyet mindig is 

szerettem volna



Frissen végzettek a mérnöklétről

Frissen (max. 5 éve) végzett mérnököket kérdeztünk meg arról, 

hogy mennyiben valósultak meg az elvárásaik

megtaláltam a helyem: olyan 

szakmám van, amilyet mindig is 

szerettem volna



Frissen végzettek a mérnöklétről

Frissen (max. 5 éve) végzett mérnököket kérdeztünk meg arról, 

hogy mennyiben valósultak meg az elvárásaik

megtaláltam a helyem: olyan 

szakmám van, amilyet mindig is 

szerettem volna



Frissen végzettek a mérnöklétről

Frissen (max. 5 éve) végzett mérnököket kérdeztünk meg arról, 

hogy mennyiben valósultak meg az elvárásaik

megtaláltam a helyem: olyan 

szakmám van, amilyet mindig is 

szerettem volna



Frissen végzettek a mérnöklétről

Frissen (max. 5 éve) végzett mérnököket kérdeztünk meg arról, 

hogy mennyiben valósultak meg az elvárásaik

megtaláltam a helyem: olyan 

szakmám van, amilyet mindig is 

szerettem volna



Frissen végzettek a mérnöklétről

Frissen (max. 5 éve) végzett mérnököket kérdeztünk meg arról, 

hogy mennyiben valósultak meg az elvárásaik

megtaláltam a helyem: olyan 

szakmám van, amilyet mindig is 

szerettem volna



Frissen végzettek a mérnöklétről

Frissen (max. 5 éve) végzett mérnököket kérdeztünk meg arról, 

hogy mennyiben valósultak meg az elvárásaik

megtaláltam a helyem: olyan 

szakmám van, amilyet mindig is 

szerettem volna



Frissen végzettek a mérnöklétről

Frissen (max. 5 éve) végzett mérnököket kérdeztünk meg arról, 

hogy mennyiben valósultak meg az elvárásaik

megtaláltam a helyem: olyan 

szakmám van, amilyet mindig is 

szerettem volna



Frissen végzettek a mérnöklétről

Frissen (max. 5 éve) végzett mérnököket kérdeztünk meg arról, 

hogy mennyiben valósultak meg az elvárásaik

34%
megtaláltam a helyem: olyan 

szakmám van, amilyet mindig is 

szerettem volna



Frissen végzettek a mérnöklétről

Frissen (max. 5 éve) végzett mérnököket kérdeztünk meg arról, 

hogy mennyiben valósultak meg az elvárásaik

azon frissen végzettek aránya, 

akiknél felmerült valamilyen 

kétség, bizonytalanság, hogy jó-

e mérnöknek lenni

39%







Az építőipar egy vonzó iparág, jó (lehet) itt dolgozni
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Az építőipar egy vonzó iparág, jó (lehet) itt dolgozni

40%

37%

21%

végzett egyetem középiskola



Mérnökként külföldön is könnyen találok munkát



Mérnökként külföldön is könnyen találok munkát
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Mérnökként külföldön is könnyen találok munkát

50%

48%

23%

végzett egyetem középiskola



Mérnökként jól lehet keresni
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Mérnökként jól lehet keresni

70%

57%

36%

végzett egyetem középiskola





A kiegyensúlyozott, hatékony, 

elégedett és boldog kezdő mérnökök 

aránya a teljes, potenciálisan 

mérnöknek álló fiatalokhoz képest
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jövőjükben. 
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BEAVATKOZÁSI LEHETŐSÉGEK – MIKOR, HOL, 

HOGYAN? 

A mérnöknek készülő középiskolások 40/60 

arányban bizonytalanok / biztosak a mérnökségi 

jövőjükben. 

Biztosak: 

- valószínűleg jelentkeznek

- valószínűleg jótanulók

- megerősíteni őket a döntésükben megfelelő 

információkkal

Bizonytalanok: 

- egyáltalán nem biztos, hogy jelentkeznek

- önbizalomhiány (?)

- 10-11. évfolyam környékére tervezett 

program, amely a meggyőzést helyezi a 

fókuszba
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- első 6 hónap

- alapképzés vége

- MSC – van-e hozzáadott értéke? 



BEAVATKOZÁSI LEHETŐSÉGEK – MIKOR, HOL, 

HOGYAN? 

A legmeghatározóbb lemorzsolódási pontok: 

- első 6 hónap

- alapképzés vége

- MSC – van-e hozzáadott értéke? 

Beavatkozás: nem mindenkinek!

Első 6 hónap: mentoring rendszer? 

Alapképzés vége: gyakorlat-orientáltság, valós 

céges igények az MSC-re vonatkozóan

MSC: transzparens karrierutak, látható jövőkép
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- kb. 2-3 év



BEAVATKOZÁSI LEHETŐSÉGEK – MIKOR, HOL, 

HOGYAN? 

A legmeghatározóbb lemorzsolódási pontok: 

- az első hetek

- első max. 6 hónap

- kb. 2-3 év

Mentor-program

Beléptető-program

Folyamatos monitoring a kockázatos 

munkavállalók megtalálása érdekében



BEAVATKOZÁSI LEHETŐSÉGEK – MIKOR, HOL, 

HOGYAN? 
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Új dolgokat lehet 
létrehozni

Külföldön könnyen 
találok munkát
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A SZAKMA VONZEREJE
Új dolgokat lehet 
létrehozni

Gyakorlatias, máshol 
hasznosítható szemléletmód

Új technológiákat lehet 
megtanulni

82%

76%

49%

Új dolgokat lehet 
létrehozni

Gyakorlatias, máshol 
hasznosítható 
szemléletmód

Jól lehet keresni
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Új dolgokat lehet 
létrehozni

Külföldön könnyen 
találok munkát

70%
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50%
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