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Az EVP adatbázis
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A PwC Y, Z generációk munkavállalói preferencia felmérése

63 % 
felsőoktatásban 
tanuló

12 712 fő

19, 3 % 

elsősorban a 

16-26 
éves 
korosztály 
véleménye

PwC

17,7 % középfokú 
oktatásban tanuló

19, 3 % 
dolgozik*

*nem kizárólag 
dolgozik, tanulhat is 
mellette

Y, Z generációk munkavállalói preferencia felmérése

Borsod-

Győr-
Moson-
Sopron 
megye 

534 fő Budapest 
6 715 fő

Borsod-
Abaúj-

Zemplén 
megye 

1 050 fő



EVP felmérés - kiemelt eredmények

Munka-magánélet 
egyensúlya: 

Rugalmas 
munkavégzés

Munkakörnyezet: 
Munkatársak

Javadalmazás:
Alapbér

#1 #2 #3

PwC

Relatív fontosság 

Fejlődés és karrier: szakmai kompetenciák fejlesztése belföldön
Vezetés: közvetlen, őszinte kommunikáció

Szervezet és kultúra: csapatmunka és együttműködés
Javadalmazás: túlóra kompenzáció
Javadalmazás: cafetéria választéka

A munka tartalma: érdekes, kihívó munka
Munka-magánélet egyensúlya: sabbatical

Javadalmazás: alapbér
Munkakörnyezet: munkatársak

Munka-magánélet egyensúlya: rugalmas munkavégzés

kiemelt eredmények

Javadalmazás:
Alapbér

Munka-magánélet
egyensúlya: 
Sabbatical

A munka tartalma:
Érdekes, kihívó 

munka

#3 #5#4

Relatív fontosság – top 10 elem
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5
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Középiskolások top preferenciái (pénzügy)

#1 #2 #3

PwC

Rugalmas 
munkavégzés

Munkatársak Sabbatical

Középiskolások top preferenciái (pénzügy)

#3 #5#4
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Túlóra 
kifizetése

AlapfizetésSabbatical



Karrierépítés (középiskola, pénzügyi érdeklődés) 

Szakmai 
tréningek -

itthon
Személyes 

kompetencia 

PwC

tréningek

Karrierépítés (középiskola, pénzügyi érdeklődés) 

Karrierlehetőségek 
–

horizontális, vertik
ális

Előrelépés 
gyorsasága
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Kompenzáció (középiskola, pénzügyi érdeklődés) 

Túlóra kifizetése

Alapfizetés

PwC

Kompenzáció (középiskola, pénzügyi érdeklődés) 

Teljesítmény 
alapú bónusz

Egyéb bónusz
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A cégvezetés (középiskola, pénzügyi érdeklődés) 

Elérhetőség és 
bizalmi légkör

PwC

Vízió és stratégia

(középiskola, pénzügyi érdeklődés) 

Elérhetőség és 
bizalmi légkör

Egyenes és nyílt 
kommunikáció
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A PwC jövőkutatása 

PwC 10



A robotok tényleg elveszik a munkánkat?

29 
ország*

Oxford 
tanulmány

PwC

*OECD PIAAC

Végzettség

A robotok tényleg elveszik a munkánkat?

200.000 
munkakör 
feladatai*

*OECD PIAAC

Életkor10.000 
ember
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Az automatizáció hatása…

Iparág
Nem 

(férfi/
nő)

Ország ÉletkorVégzettség



Az automatizáció 3 hulláma

í

Az ember hozza a 
döntéseket

Az ember hozza a 
döntéseket, robotok 

segítségévelAlgoritmikus hullám

Kiterjesztési hullám

PwC

í

í

Strukturált adatelemzés 
és az egyszerűbb digitális 
feladatok (pl. 
hitelképesség-elbírálás) 
automatizálása.

Ismétlődő feladatok 
információcsere 
automatizálása, drónok
ó robotok és feltételes 
automatizáltságú önvezető 
járművek (bizonyos esetekben 
humán beavatkozást 

Az ember hozza a 
döntéseket, robotok 

A robot hozza a 
döntéseket

Kiterjesztési hullám

Autonómia hullám
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Ismétlődő feladatok és az 

drónok, raktároz
feltételes 

automatizáltságú önvezető 
járművek (bizonyos esetekben 
humán beavatkozást igényelnek).

A mesterséges intelligencia egyre 
inkább képes lesz a számos 
forrásokból származó adatok 
elemzésére, a 
döntéshozatalra, valamint a fizikai 
műveletek minimális emberi 
beavatkozással vagy anélkül 
történő elvégzésére. Pl.: vezető 
nélküli járművek



Veszélyeztetett munkahelyek – ország szerinti bontás

or
sz

ág
ok

PwC

or
sz

ág
ok

ország szerinti bontás

Algoritmikus 
hullám
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Kiterjesztési hullám

Autonómia hullám



Veszélyeztetett munkahelyek – iparág szerinti bontás

or
sz

ág
ok

PwC

or
sz

ág
ok

iparág szerinti bontás

Algoritmikus 
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Algoritmikus 
hullám

Kiterjesztési hullám

Autonómia hullám



Feladatok automatizációja – feladattípus szerinti bontásban

PwC

feladattípus szerinti bontásban

Algoritmikus 
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Algoritmikus 
hullám

Kiterjesztési hullám

Autonómia hullám



A jövő alternatívái – 4 világ

Sárga világ
Az ember az első

fragmentáció

PwC

Az ember az első

Zöld világ
Szervezeti törődés

integráció

kollektivizmus

Piros világ
Innováció = erő

fragmentáció
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Innováció = erő

Kék világ
Vállalatok hatalma

integráció

individualizmus



Robotok fogják végezni a munkám?

PwC

Robotok fogják végezni a munkám?

https://willrobotstakemyjob.com/https://willrobotstakemyjob.com/
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Köszönöm a figyelmet!

PwC

Köszönöm a figyelmet!
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