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Diákmunka-közvetítők a fizetett munkavállalásban érintett fiatalokról 

 

A közép-és felsőfokú oktatásban résztvevő fiatalok körében egyre inkább elterjedőben 

van az iskolai tanulmányok mellett folytatott fizetett munkavállalás (Brennan és társai 

2009 - CHERI; Pryor és társai 2012 – HERI; OECD 2012; NCES 1998; Hussar és 

társai 2020 - NCES). Ez a növekvő tendencia egyfajta válaszként értelmezhető a 

fiatalok részéről a folyamatosan változó társadalmi – gazdasági környezet 

adottságaira, elvárásaira (Twenge 2017), ami feltételezhetően hasonló mértékben 

jellemzi elsősorban a felsőoktatásban tanuló fiatalokat a 2020 márciusától jelenlévő 

Covid-vírus helyzetben is. 

A nemzetközi szakirodalom nem egységes a tanulás melletti munka kapcsán, egyes 

kutatási eredmények annak negatív hatásait emelik ki: tanulmányi eredményesség 

romlása, lemorzsolódás (Tinto 1993; Eichhorst 2014; OECD 2017), míg mások annak 

előnyeire hívják fel a figyelmet: tapasztalatszerzés, későbbi gyors elhelyezkedés, 

társadalmi és gazdasági tőkeszerzés (Sanaullah 2018; Neyt és társai 2018). A 

legújabb nemzetközi oktatáskutatási jelentések elsődlegesen munkaerőpiaci 

szükségleti szempontból közelítenek a témához, sugallva, hogy a felsőoktatás és a 

munkaerőpiac szükségleteit egyre inkább szükséges egymáshoz közelebb hozni, így 

például a felsőoktatásban a duális képzések erősítését is több forrás szorgalmazza 

(OECD 2019; NCES 2020).  

Jelen előadásunkban arra vállalkozunk, hogy munkaközvetítői oldalról szemléltessük 

a fiatalok munkapiaci attitűdjeit, álláskeresési jellemzőit. Ezt két mélyinterjú 

eredményeinek bemutatásával valósítjuk meg. Megismerhetjük két országos 

jelentőségű diákmunkaközvetítő szervezet gyakorlati tapasztalatait, amelyek a fiatalok 



munkakeresési szokásairól és részben munkához való hozzáállásukról, munkapiaci 

elvárásaikról tájékoztatnak.  

Eredményeink azt mutatják, hogy a tanulás melletti munka vonatkozásában 

elsődleges motiváció a valamely konkrét célból történő jövedelemszerzés (egyéni 

egzisztenciális és önkiteljesedést szolgáló célok és némileg a szülői háttér segítése), 

másodlagos cél a tudás- és tapasztalatszerzés, harmadlagosan pedig a társasági lét 

keresése, új, élő emberi kapcsolatok létrejötte- és a kikapcsolódás iránti vágy.  

A téma kutatásának elterjedése álláspontunk szerint nagyban elősegítheti a 

munkapiaci-munkáltatói szükségletek és a felsőoktatás egyre jobb harmonizálását. 
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