
  
Miért jó Magyarországon élni és dolgozni?- külföldiek vallanak 

Egy üzletember, egy környezetvédelmi aktivista és egy toborzási szakértő. 
Közös bennük, hogy nem Magyarországon születtek, de itt találták meg 
számításukat. Hogyan kerültek ide? Miért maradtak itt? Mit szeretnek 
Magyarországban és milyennek tartják a magyarokat? Erről is beszél az 
iráni származású Mahsa Chegini valamint az Egyesült Államokból érkezett 
Joseph Walker és Dan Swartz. 

„Kellemes az időjárás, olcsóbb a 
megélhetés és a tanulás, mint Nyugat-
Európában” – indokolja négy évvel ezelőtti 
döntését Mahsa Chegini, aki Iránból 
érkezett Budapestre és a Corvinus 
Egyetemen szerzett MBA-diplomát. Mahsa 
azt megelőzően Teheránban, az ország 
fővárosában élt. Alkalmazott fizikából 
diplomázott, majd pályakezdőként az üzleti 
életben helyezkedett el: értékesítési 
menedzserként dolgozott éveken át egy 

ipari felszereléseket gyártó vállalatnál, amely az olaj- és az energiaszektornak 
szállított. 

Kellemes időjárás, olcsó megélhetés 

Aztán 2009-ben jött a már említett váltás. A spórolt pénzből irány Európa, azon 
belül Magyarország. Mahsa már menedzsment tanulmányai alatt belekóstolt a 
munka magyarországi világába. „Üzleti terv a toborzási piacon”, ez volt 
diplomamunkájának témája, amelyet egy magyar tulajdonú recruitment 
szolgáltatónál írt meg, majd utána náluk helyezkedett el. Mostani munkahelyére 
egy állásportálon akadt rá. Egy nagy nemzetközi személyzeti tanácsadó 
vállalatnál dolgozik toborzási szakértőként. Mérnököket (gépész-, villamos, 
minőségbiztosítási), közvetít Nyugat-Európába és a Közel-Keletre olajipari és 
energetikai vállalatokhoz. 

Konfliktuskerülőek, és gyorsan megbocsátanak 

Az itt töltött négy év alatt megszerette a magyar fővárost: a Duna-partot, a 
történelmi nevezetességeket. Tetszik neki, hogy tömegközlekedéssel minden 
könnyen elérhető. A privát életben is megtalálta a boldogságot: magyar férfival 
házasodott össze, akivel otthon egyelőre angolul beszélnek. „Nehéz nyelv a 
magyar, különösen a kiejtés. Próbálok haladni, remélem, hogy nemsokára jobban 
tudok kommunikálni” – mondja. 

Mi a véleménye a magyarokról? „A magyarok nem bonyolítják túl a dolgokat. 
Kerülik a konfliktusokat, nem akarnak versengeni és a saját igazukért harcolni. 
Gyorsabban megbocsátanak. Szeretnek odajönni az emberhez és ismerkedni.” 

Mahsa szabadidejét családjával és hobbijával tölti. Autodidakta módon tanulta 
meg a fotózást és az akvarellfestést. Saját weboldala is van (www.Mahsa-

http://www.mahsa-watercolor.com/


Watercolor.com) festményeiről. Különösen büszke Karády Katalin színésznőről 
készült alkotására. 

Ázsiába készült, Budapesten megállt 

Joseph Walker (44) az Egyesült Államokból származik. A déli államokban (Texas, 
Alabama, Georgia) nőtt fel. Az Auburn University-n szerzett pénzügyi diplomát és 
egy nagy kereskedő cégnél dolgozott pénzügyi és operációs területen. 
Véletlennek köszönheti, hogy Magyarországon telepedett le. 1998-ban 
világkörüli útra indult. Ázsiát célozta meg, de Magyarországnál – saját bevallása 
szerint – elfogyott az energiája, megtetszett neki Budapest és itt maradt. Először 
angoltanárként dolgozott, majd a Budapest Business Journal újságban talált egy 
hirdetést, amelyben regionális operációs vezetőt keresett egy vállalat. 

Megpályázta és megkapta az állást. Jelenleg egy 
2002-ben létrejött utazási ügynökség 
résztulajdonosa és vezetője. Főként a Nyugat-
Európából érkező turistáknak szervez 
programokat, kínál szolgáltatásokat és tartja a 
kapcsolatot más külföldi partnerirodákkal.  

„A veszteséget akarják csökkenteni a 
magyarok” 

A fővárosból a könnyű tömegközlekedést, a 
budai hegyek szépségét, a város kozmopolita 
jellegét, a rengeteg szolgáltatást és szórakozási 
lehetőséget emeli ki. Folyékonyan beszél 
magyarul, bár saját bevallása szerint 10-es 
skálán a hatos szinten áll. A magyar városok 
közül Debrecen a kedvence történelmi szerepe 
és hagyományai miatt. Szereti még nyáron 
Veszprém megyét is. 

A magyarokról elmondja, szeretik szabadidejüket tartalmasan eltölteni, ügyelnek 
a munka-magánélet egyensúlyára. Az Egyesült Államokban sokkal stresszesebb 
az élet a munkahelyen. A vállalkozói attitűdben azonban még tanulhatunk az 
amerikaiaktól. Úgy látja, hogy a kormánytól az egyéni vállalkozókig mindenki a 
veszteségminimalizálásra és kevéssé a növekedésre megy rá. „Példa erre a 
karácsony előtti vásárok. Ahelyett, hogy a vállalkozók eggyel több eladót 
alkalmaznának, inkább biztonsági őrt vesznek fel.”  

Feleségét Magyarországon ismerte meg. Élete párja Ausztráliában nőtt fel, 
magyar emigránsok gyermeke, aki a kilencvenes években érkezett szülei 
szülőföldjére. Két gyermekük van.   
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„Azt sem tudtam, hol van Magyarország” 

Dan Swartz (46) sem tudatosan készült a 
magyarországi életre. Nemzetközi kapcsolatokat, 
történelmet és kínai nyelvet tanult Maine állambeli 
Bates College-ban. 1990-ben érkezett 
Magyarországra.  “Tipikus amerikai voltam. Azt sem 
tudtam, hogy hol is van ez az ország, csak annyit, 
hogy valahol a vasfüggönyön túl a Szovjetunió 
érdekszférájában. Egyik egyetemi tanárom járt itt egy 
évvel korábban. Említette, hogy jó üzleti lehetőségek 
kínálkoznak, lehet angolt is tanítani. Kilenc hónapra 
terveztem az ittlétemet, már 23 éve itt vagyok. 
Hihetetlen: az életem felét Magyarországon éltem le.”  

Dan 1990-től környezetvédelmi területen dolgozott 
civil, kormányzati szervezetekkel, vállalkozásokkal 

(többek között Friends of the Earth, Greenpeace). 1995-ben társalapítója a 
ZHABA Facilitators Collective nonprofit szervezetnek. Boszniában, Bulgáriában 
és Magyarországon szervezett zöld és civil projekteket. 

2005-ben antikváriumot és kávézót nyitott “Treehugger Dan's Bookstore Café” 
néven, ahol koncerteket is tartottak. Fontosnak tartja megemlíteni, hogy 
biokávét és –teát kínáltak. Idén januárban ért véget ez a vállalkozása.  

Aggtelek reklámembere 

Dan most a Világörökség részét képező Aggteleki Nemzeti Park 
marketingasszisztenseként és külső referenseként dolgozik 
(http://www.anp.hu/en/mainpage/site). Munkahelyét a greenfo.hu internetes 
weboldalon találta egy facebookos posztnak köszönhetően. Azért dolgozik, hogy 
minél több külföldi turista látogassa meg a nemzeti parkot. Marketing- és 
kommunikációs terveket készít, együttműködő partnereket keres, tolmácsol, 
csoportokat vezet, és abban segít, hogy minél jobban érezzék magukat az 
odalátogatók. Nem adta fel budapesti életét sem, így ingázik a két országrész 
között.  

„Minden, amiben túró van” 

Saját bevallása szerint „folyékonyan, de nem tökéletesen” beszél magyarul. 
Magyarország kapcsán imádja magyar barátnőjét, a termálfürdőket, a népi 
táncházakat, a tömegközlekedést, a pezsgő kulturális életet, a Balaton-átúszást 
„és mindent, amiben túró van…” A nemzeti parkban a lenyűgöző tájat szereti, a 
festői szépségű falvakat - Jósvafő, Varbóc, Perkupa, Tornabarakony. a 
falunapokat, a bódvaszilasi káposztafesztivált, az amerikainál sokkal olcsóbb és 
kevésbé stresszes életet.  

Karácsony Zoltán 

Sorozatunk következő részében olyan magyar munkavállalókat mutatunk 
be, akik külföldön dolgoztak, de visszatértek Magyarországra. 
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