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1. A vizsgálat célja 

A kutatásunk célja, a Pest megyei, elsősorban a mikro-, kis és középvállalkozások 

üzleti helyzetének, jövőképének és az ezeket befolyásoló tényezőknek a 

vizsgálata. A vállalkozások konjunkturális helyzetének vizsgálatán kívül 

elsősorban a munkaerőpiaci helyzet, a szakképzett munkaerő iránti igények 

felmérése volt a célunk. A KKV-k működésében fontos tényezők az előbbi 

problémára adott vállalati reakciók, a vállalatok alkalmazkodóképessége és 

jövedelmi helyzete a megoldás és a fejlődés szempontjából. 

2. A vizsgálati módszerek és eszközök kiválasztása 

A kutatási módszerek eszköztárából elsősorban az írásbeli (kérdőíves) felmérés a 

legegyszerűbb, a leggyorsabb és célszerűnek mutatkozott, hiszen a kérdőívek 

lekérdezése, kitöltése csupán néhány percet vesz igénybe. A kérdőív a kutatási 

területeknek megfelelően lett összeállítva. A kérdőív a vállalkozások működési 

területeire, tevékenységi körökre, adatokra és körülményekre kérdez rá, illetve 

bővítési tervekkel, lehetőségekkel kapcsolatos kérdéseket tett fel. A kérdőív 

második része a létszámgazdálkodási tervekre vonatkoznak, a munkakörökre és 

a pozíciók betöltéséhez szükséges kompetenciákra, szakmai tapasztalatra, 

végzettségekre vonatkozó kérdéseket tartalmaz. Az utolsó rész kérdései pedig a 

munkaerőhiány és a munkaerőpiaci lehetőségeket illetve a vállalkozások 

tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait járja körbe. A kérdőív utolsó kérdései pedig 

a koronavírus okozta hatásokat vizsgálja. A kérdőív kérdései jellemzően 

feleletválasztós, teszt jellegű zárt kérdések, melyek jellegéből adódóan könnyítik 

a kitöltést és a feldolgozást egyaránt. 

 

A mintavétel 

 

A kérdőívhez, a teljes, kutatni kívánt populáció elsősorban a Pest megyei mikro-, 

kis és középvállalkozások.  
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A kérdőívek feldolgozása 

 

A kérdőívek elkészítésekor a válaszokat részben a kérdőív feldolgozási 

rendszerének segítségével dolgoztuk fel, illetve egyéb adatbázisokból és 

forrásokból vett adatokkal, információkkal egészítettük ki. 

A feldolgozott adatok és összefüggések képi megjelenítését (táblázatok, kör- és 

oszlopdiagramok) részben az online kérdőív, részben Microsoft Office 2007. Excel 

programmal készítettük el. 

3. Általános körkép – a munkaerőpiac helyzete 

Az elmúlt időszak előre nem tervezett változásokat hozott. A koronavírus járvány 

hatása már 2020 első negyedévében olyan folyamatokat indított el, melyek egy 

része már az első hónapokban érezhető volt. Hosszú távú hatásait azonban még 

napjainkban sem tudjuk biztosan. Ennek megfelelően a piaci szereplőknek több 

féle stratégiával és vészmegoldásokkal kell és kellett készülniük.  

Az egyik legfontosabb hatás a munkaerőpiac változásai. Az első karantén hónapot 

visszaesését követően, áprilisban újra emelkedett a foglalkoztatottak száma, nőtt 

ugyan a munkanélküliség, de ennek hatására munkaerő tartalék keletkezett. Ebbe 

beletartoztak azok, akik alulfoglalkoztatottak voltak, a dolgozni szándékozó, de 

aktívan munkát nem keresők létszáma, illetve természetesen a munkanélküliek.  

 

Az első nagyobb mértékű korlátozásenyhítés következtében, mely 2020 júniustól 

volt érezhető, a munkaerő tartalék nagymértékben emelkedett. A munkaerőpiaci 

mozgások is erősödtek, de sajnos több munkavállaló vált munkanélkülivé, 

különösen a turizmus, vendéglátás szektorban. Bár ebben a szektorban volt a 

legnagyobb arányú a munkanélküliek száma, további ágazatok is érintve voltak, 

mint például a kereskedelem, a feldolgozóipar, az adminisztratív szolgáltatások, 

és a szállítmányozás, logisztika területeken. Mindez köszönhető annak, hogy 

ezekben az ágazatokban több a fizikai munkás, és az üzemi leállások, az 

áruforgalom korlátozásai illetve sok területen lehetőség volt a home office-ra való 
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átállásra, melyek mind kevesebb pótlólagos igényt jelentettek munkaerő 

szempontjából.1 

Ennek hatása tovább fokozódott 2021 első felében is, de a keresetek növekedési 

üteme kis mértékben ugyan, de mérséklődött.2 A korlátozások enyhítése 

következtében, 2021 márciustól, emelkedésnek indult a foglalkoztatottak száma. 

Egyes szektorok, melyek szinte teljesen leálltak, mint például a vendéglátás, 

idegenforgalom, fokozatosan kezdtek erősödni. Az állami bértámogatási program 

is segítette a munkavállalók foglalkoztatását. Természtesen országosan, 

régiónként eltérések figyelhetők meg. Pest megye, Budapest, Közép-Dunántúl 

régiókban volt a legmagasabb, mely szinte meghaladta a járvány előtti 

foglalkoztatottsági szintet. 

A munkanélküliek száma 2021 II. negyedévében átlagosan 198 ezer fő, a 

munkanélküliségi ráta 4,1% volt. A munkanélküliek létszáma 16 ezer fővel 

csökkent 2020 megegyező időszakához képest3. Ennek ellenére érdekes 

megfigyelés, hogy átlagosan nőtt az álláskeresések időtartama. Ezt a 

vállalkozások válaszai is alátámasztják. 

 

Mindezek ellenére 2021 első felében a bérnövekedés mértéke és intenzitása nőtt, 

mely közel 8,4%-os emelkedést jelentett előző év azonos időszakához képest.  

 

Kutatásunk fő célterületei a budapesti és a Pest megyei területek voltak az 

országos átlagot azonban jól tükrözik a statisztikai adatok is.   

A fenti statisztikai adatokat jól alátámasztják az általunk megkérdezett 

vállalkozások válaszai. 

 

 

  

 
1 Forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/ures-allashelyek/index.html  

2 Forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mpf/mpf212/index.html  
3 Forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mpf/mpf212/index.html  

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/ures-allashelyek/index.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mpf/mpf212/index.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mpf/mpf212/index.html
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4. A kutatási eredmények 

Kutatásunkban a KKV Körképben felmért cégek gazdasági súlyuk és 

foglalkoztatottságban játszott szerepük szerint megfelelően reprezentálják a 

magyar KKV szektort alkotó vállalatokat. A felvétel alapján kapott eredmények 

általánosíthatók a 2-19 főt foglalkoztató cégek egészére. A mintatulajdonságok 

azért fontosak, mert ez megbízható alapot teremt a felvétel időpontjaiban adott 

válaszok összehasonlításához.  

 

Vállalkozások működési területei 

 

A vizsgált vállalkozások jellemzően mikro- és kisvállalkozások, ahol az átlagosan 

foglalkoztatottak száma 2 – 19 fő közötti létszámra tehető.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ábra: Vállalkozások tevékenységi terület szerint (Forrás: kérdőíves adatgyűjtés alapján) 

 

Megállapítható, hogy az előző részekben tárgyalt általános körképhez viszonyítva, 

találunk olyan területeket, melyeket érintett a koronavírus helyzet, és beletartoznak 

abba a körbe, ahol a munkaerőpiaci mozgások erősebbek voltak és melyek 

megtalálhatók az országos és a megyei listában egyaránt. 

 

 

 

 

Bútor, világító eszköz egyéb ház. cikk kiskereskedelme 

egyéb bútorgyártás 

Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 

kereskedelem 

lábbeli, bőráru kiskereskedelem 

szállítmányozás 

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem 

vendéglátás 

víz,-gáz,- fűtés, légkondicionáló szerelés 

Illatszer-kiskereskedelem 

Éttermi, mozgó vendéglátás 
Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 

Gépjárműjavítás, -karbantartás 

Egyéb szolgáltatás 
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Üzleti várakozások 

 

A legtöbb vállalkozásnak nincs külföldi tőkearánya a jegyzett tőkén belül, ez a 

megkérdezett cégek 93,6%-a. Tehát fontos, hogy magyar, hazai tőkéből 

működtetik a vállalkozásokat. Ez összefüggésben van a beruházási terveikkel. A 

cégek közel harmada tervezett beruházás növelést, hasonló arányban változatlan 

eszközökkel és forrásokkal tervezett tovább működni 2021 második felében. azok 

a vállalkozások, akik csökkentették beruházásaikat, csupán 3%. (2. ábra) 

 

 
2. ábra: Beruházások volumenének tervezett alakulása 2021 II. félévben (Forrás: kérdőíves adatgyűjtés alapján) 

 

A legtöbb vállalkozás, a pandémia ellenére is, jónak vagy legalább is kielégítőnek 

tartotta cége üzleti helyzetét 2021 első felében. A cégek 44,4%-a jó üzleti 

helyzetben volt, és hasonló arányban voltak azok, akik helyzete kielégítő. Így 

elmondható, hogy a cégek közel 87%-a megfelelően tudta biztosítani mindennapi 

működését. (3. ábra) 

Ugyanez a következő időszakra, 2021 második felére javulást mutat, ugyanis, a 

cégek több, mint fele, 53%-a úgy látta, hogy üzleti helyzetük javulni fog. 33%-uk 

pedig legalábbis kielégítőnek érezték helyzetüket, kisebb mértéket mutat az előző 

időszakhoz viszonyítva. Jó viszont, hogy akik rossznak érezték helyzetüket előző 

időszakban, ez 2021 második felében javuló tendenciát mutatott, jobban tudtak 

alkalmazkodni a járvány okozta helyzethez. (4. ábra) 



Konjuktúra kutatás Pest megyében                                                                                 Tanulmány 2021 tavasz, Készítette: Menyhárt Ágota

  

 8 / 29 

 

 

3. ábra: A vállalkozások üzleti helyzete 2021 tavasz 

 

   4. ábra: A vállalkozások tervezett üzleti helyzete 2021 II. felében 

   

Kapacitáskihasználtság, létszámgazdálkodás 

 

A KKV-k nagy része 2-9 fős mikro vállalkozás, illetve 10-25 fős kisvállalkozás4.  

A nagyságukat a létszámösszetétel alapján az állományi létszám határozza meg. 

A vállalkozások legnagyobb arányban, vagyis 85,9%-uk, 2 fő és 9 fő közötti 

állományi létszámmal rendelkezik.  

A statisztikai állományi létszámalakulások elég vegyes képet mutatnak (5. ábra).  

 
4 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400034.tv 
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5. ábra: Statisztikai létszámok alakulása (fő) 

 

2021 márciusi időszakhoz képest és a 2022 márciusra tervezett statisztikai 

létszám tekintetében minden cég változatlan vagy emelt létszámmal tervez 

működni. Nagyrészt szakképzett fizikai foglalkozású munkaerő. 

A cégek 79,5%-a, nem tervezett létszám csökkentést 2021-ben, akiknek tervei 

között szerepelt, ők is 1-2 fős leépítésben gondolkoztak, de ez is csak a 

megkérdezett vállalkozások 14%-a. 
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Érdekes arányokat mutatnak a létszámbővítési tervekkel kapcsolatos adatok. 

2021-ben hasonló arányban terveztek létszámleépítést és bővítést is. Hasonló 

eredményeket jelent, mint az előző időszaki kutatási lekérdezések. A cégek 79%-

a nem tervez létszámbővítést, 1-2 fős bővítést is csak a vállalkozások 15,5%-a 

tervezett. 

A létszámösszetétel alakulásáról és a foglalkoztatottak képzettségéről még lesz 

szó. 

 

A megfelelő létszámtervek kialakításához egyéb szempontokat is figyelembe kell 

venni. A kapacitáskihasználtság, az átlagbérek, a munkakörök, fejlesztési 

lehetőségek és még számtalan tényező befolyásolja. Jelen helyzetben pedig a 

legoptimálisabb működési terv összeállítása különösen kihívás a cégek számára, 

mert nehéz prognosztizálni a várható időszakot. Az egyik legkörültekintőbb 

tervezést igénylő terület az emberi erőforrással való gazdálkodás. A legnagyobb 

arányú költségrész is a bérköltség, melynek tervezése az átlagbérek 

meghatározásával kezdődik. A piaci körképben is láthattuk, hogy sok cégben erős 

hullámzás volt országosan is, viszont a következő időszakban a működéshez a 

megüresedett pozíciók betöltésére van szükség, ehhez pedig megfelelő, 

piacképes átlagbért kell kialakítani. 

 

A piac átalakult és a munkaerő felértékelődött, egyre jobban előtérbe kerül a 

megtartás és a meglévő dolgozók motiválása.  

A bér egyértelműen az első motivátorok közé sorolható, de a piaci körkép azt 

mutatja, hogy már nemcsak a bérek, hanem az emberi tényezők, a környezet a 

fejlesztési lehetőségek legalább annyira fontosak.  

 

Kapacitáskihasználtság 

 

A vállalkozások kapacitáskihasználtsága a lekérdezés időpontjában, vagyis 2021 

tavaszán érdekes adatokat mutat. (6. ábra) A cégek nagy része 100% és 80% 

közötti kapacitáskihasználtsággal tudott működni, mely előző időszak hasonló 

időszakához viszonyítva emelkedést mutat. A cégek 46,55%-a 100%-os 

kapacitáskihasználtsággal tudott működni, mely nagyon jó arány, a cégek közel 

fele. További 28,5%-uk pedig 80% és 100% közötti kihasználtsággal tudta 
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működtetni mindennapjait. Tehát elmondható, hogy viszonylag jól tudtak 

alkalmazkodni a kialakult helyzethez és áthidalni nehézségeiket. 

 

 

6. ábra: A vállalkozások kapacitáskihasználtsága (%-ban) 2021 nyár 

 

Azokról a vállalkozásokról, akik nem érték el a teljes kihasználtságot, sajnos nem 

áll rendelkezésre elegendő adat ahhoz, hogy megvizsgáljuk az okokat. A tavalyi 

lekérdezés eredményeként általános okként a belföldi megrendelések hiányát, a 

tőkehiányt említették, illetve a szakképzett munkaerő hiányára és egyéb okokra 

hivatkoztak. Javasolt lenne ennek mélyebb vizsgálata. 

Vállalkozások létszámváltozásai, létszámösszetétele 

A kapacitás kihasználtsági adatok vizsgálatához a létszám alakulását is elemezni 

kell. Az állományi létszám összetétele a munkavállalók képzettségi szintje 

viszonylag egységes képet mutat. A legnagyobb arányban a szakképzett fizikai 

dolgozók vannak, átlagosan minden vállalkozás esetében. A létszámbővítéseket 

is hasonló képzettségű munkaerővel tervezik növelni, jellemzően teljes munkaidős 

foglalkoztatásban.  
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A kihasználtság szinten tartásához a létszám megtartására, illetve bővítésére 

volt/van szükség. 2021 márciusra és 2022 márciusra tervezett statisztikai létszám 

tekintetében minden cég változatlan vagy emelt létszámmal tervez működni. 

Érdekes arányokat mutatnak a létszámbővítési tervekkel kapcsolatos adatok. 

Nagyrészt szakképzett fizikai foglalkozású munkaerő. 

2021-ben hasonló arányban terveztek létszámleépítést és bővítést is. Hasonló 

eredményeket jelent, mint az előző időszaki kutatási lekérdezések. A cégek 79%-

a nem tervez létszámbővítést, 1-2 fős bővítést is csak a vállalkozások 15,5%-a 

tervezett. 

 

A cégek 79,5%-a, nem tervezett létszám csökkentést 2021-ben, akiknek tervei 

között szerepelt, ők is 1-2 fős leépítésben gondolkoztak, de ez is csak a 

megkérdezett vállalkozások 14%-a. 

 

Mivel a cégek jellemzően kereskedelem, vendéglátóipar, építőipar területén 

működnek, nyilván ezeken a területek lévő munkaköröket nevezték meg. Az 

azonban már lassan tendenciának mondható, hogy évről évre ugyanazok a 

munkakörök érintettek. A legnagyobb mértékű leépítés bolti eladóból és gépjármű 

– és motorkarbantartóból volt. (7. ábra) 

 

Munkakörök, ahol legnagyobb volt a leépítés létszám (fő) 

BOLTI ELADÓ 19 

GÉPJÁRMŰ- ÉS MOTORKARBANTARTÓ, -JAVÍTÓ 9 

EGYÉB EGYSZERŰ ÉPÍTŐIPARI FOGLALKOZÁSÚ 5 

ÁLTALÁNOS IRODAI ADMINISZTRÁTOR 4 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI SZERELŐ, VILLANYSZERELŐ 4 

PINCÉR 4 

FODRÁSZ 3 

KONYHAI KISEGÍTŐ 3 

RAKODÓMUNKÁS 3 

SZAKÁCS 3 

ÁCS 2 

BÚTORASZTALOS 2 

INTÉZMÉNYI TAKARÍTÓ ÉS KISEGÍTŐ 2 

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYSÉG VEZETŐJE 2 

KÖNYVVIZSGÁLÓ, KÖNYVELŐ, KÖNYVSZAKÉRTŐ 2 

LAKATOS 2 

VEZETÉK- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ (VÍZ, GÁZ, FŰTÉS) 2 

CUKRÁSZ 1 

ÉPÍTŐMÉRNÖK 1 

IRODAI SZAKMAI IRÁNYÍTÓ, FELÜGYELŐ 1 
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JÁRMŰTAKARÍTÓ 1 

KOZMETIKUS 1 

KŐMŰVES 1 

MEZŐGAZDASÁGI ÉS IPARI GÉP (MOTOR) KARBANTARTÓJA, JAVÍTÓJA 1 

SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYSÉG VEZETŐJE 1 

SZELLŐZŐ-, HŰTŐ- ÉS KLIMATIZÁLÓBERENDEZÉS-SZERELŐ 1 

ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁS KEZELŐJE 1 

7. ábra: Munkakörök, ahol legnagyobb volt a leépítés 

 

A tavalyi lekérdezéshez hasonlóan, 2021-es évben is ugyanazon munkakörök 

érintettek leépítésben és bővítésben egyaránt. Érdekes lenne ennek mélyebb 

vizsgálata. Okként vizsgálhatóak azok az elvárások, melyeket a munkaadók 

támasztanak a munkavállalókkal szemben. A tavalyi kutatás is alátámasztotta, 

hogy a cégeknek nincs fókuszban a munkavállalók képzése, túl nagy energiának 

és befektetésnek gondolják, könnyebben válnak meg egy-egy dolgozójuktól, és 

vesznek fel más kollegát a helyére. Ez alátámaszthatja az előbbi adatokat. 

 

A legnagyobb arányban bolti eladóra volt szükség és gépjármű- és 

motorkarbantartó-javító pozíciókra volt igény. Ezen kívül a vendéglátóipari 

szakmák közül a szakács és cukrász volt a legkeresettebb munkakör (8. ábra).  

 

Létszámfelvétellel érintett munkakörök létszám (fő) 

BOLTI ELADÓ 23 

EGYÉB EGYSZERŰ ÉPÍTŐIPARI FOGLALKOZÁSÚ 23 

GÉPJÁRMŰ- ÉS MOTORKARBANTARTÓ, -JAVÍTÓ 8 

SZAKÁCS 4 

CUKRÁSZ 3 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI SZERELŐ, VILLANYSZERELŐ 3 

FODRÁSZ 3 

ÁLTALÁNOS IRODAI ADMINISZTRÁTOR 2 

BÚTORASZTALOS 2 

PINCÉR 2 

SZELLŐZŐ-, HŰTŐ- ÉS KLIMATIZÁLÓBERENDEZÉS-SZERELŐ 2 

ÁCS 1 

IPARMŰVÉSZ, GYÁRTMÁNY- ÉS RUHATERVEZŐ 1 

ÉPÜLETASZTALOS 1 

GÉPJÁRMŰ- ÉS MOTORKARBANTARTÓ, -JAVÍTÓ 1 

FESTÉKSZÓRÓ, FÉNYEZŐ 1 

FOGTECHNIKUS 1 

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ 1 

KÉSZLET- ÉS ANYAGNYILVÁNTARTÓ 1 

KONYHAI KISEGÍTŐ 1 

HORDÁR, CSOMAGKIHORDÓ 1 

KŐMŰVES 1 
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LAKATOS 1 

SZÁMÍTÓGÉPHÁLÓZAT- ÉS RENDSZERTECHNIKUS 1 

VILLAMOS GÉPEK ÉS KÉSZÜLÉKEK MŰSZERÉSZE, JAVÍTÓJA 1 

VEZETÉK- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ (VÍZ, GÁZ, FŰTÉS) 1 

8. ábra: Létszámfelvétellel érintett munkakörök 

 

A cégek nagy része 2022-ben nem tervez leépítést, illetve sokan nem adtak meg 

válaszokat. Oka lehet ennek az, hogy az 2021-es évben tervezett és kialakított 

létszámmal előkészítik a következő évi működést, figyelembe véve a 

járványhelyzet adta körülményeket. 

A munkarőfelvételi tervekre adott válaszokból az derül ki, hogy a cégek terveiben 

szerepel 2022-re munkaerőfelvétel, elsősorban bolti eladó munkakörbe, mely 

szintén hasonló az előző évi lekérdezéshez. Építőipar és vendéglátás területén is 

terveznek bővítést a vállalkozások, sajnos több hiányszakmában is, mint például 

ács, asztalos. (9. ábra) 

 

Munkaerőfelvételi tervek 2022-ben létszám (fő) 

BOLTI ELADÓ 12 

ÁCS 5 

CUKRÁSZ 5 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI SZERELŐ, VILLANYSZERELŐ 5 

FODRÁSZ 5 

BÚTORASZTALOS 3 

FESTŐ ÉS MÁZOLÓ 3 

GÉPÉSZTECHNIKUS 3 

SZAKÁCS 3 

KOZMETIKUS 3 

PINCÉR 3 

BOLTI PÉNZTÁROS, JEGYPÉNZTÁROS 2 

MEZŐGAZDASÁGI ÉS IPARI GÉP (MOTOR) KARBANTARTÓJA, JAVÍTÓJA 2 

KONYHAI KISEGÍTŐ 2 

LAKATOS 2 

TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐ, KAMIONSOFŐR 2 

VEZETÉK- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ (VÍZ, GÁZ, FŰTÉS) 2 

ÉPÜLET-, ÉPÍTMÉNYBÁDOGOS 1 

PULTOS 1 

EGYSZERŰ IPARI FOGLALKOZÁSÚ 1 

BURKOLÓ 1 

ÉPÜLETASZTALOS 1 

HANGSZERKÉSZÍTŐ 1 

FOGTECHNIKUS 1 

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYSÉG VEZETŐJE 1 

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ 1 

KÉSZLET- ÉS ANYAGNYILVÁNTARTÓ 1 

HORDÁR, CSOMAGKIHORDÓ 1 
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KŐMŰVES 1 

GÉPJÁRMŰ- ÉS MOTORKARBANTARTÓ, -JAVÍTÓ 1 

SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYSÉG 
VEZETŐJE 

1 

SZAKÁCS 1 

SZELLŐZŐ-, HŰTŐ- ÉS KLIMATIZÁLÓBERENDEZÉS-SZERELŐ 1 

KÉSZLET- ÉS ANYAGNYILVÁNTARTÓ 1 

9. ábra: Munkaerőfelvétellel érintett munkakörök 2022-ben 

 

A létszám változtatási terveket is figyelembe véve a cégek létszámösszetételében 

eltolódás van a szakképzett fizikai munkakörök felé, melyeket teljes munkaidőben 

foglalkoztatnak és a jövőben ezt tervezik. A részmunkaidős foglalkoztatási forma 

kevésbé preferált.  

 

A cégek csupán 15,8%-a tervezett szakképzett pályakezdőt alkalmazni 2021-ben. 

Szakképzetlen, és diplomás pályakezdőt egyáltalán nem alkalmaznak. Jó 

lehetőség pedig a pályakezdők alkalmazása, mert megfelelő motivációs rendszer 

kialakításával akár hosszútávra „kinevelhető” munkaerő válhat belőlük. Mindezt 

talán kezdték felismerni a cégek, mivel a tavalyi lekérdezéshez képest 12,8% 

ponttal magasabb arányt képviselnek azok a cégek, akik szívesen foglalkoztattak 

pályakezdőket. 

 

Néhány cég felismerte a pályakezdőkben rejlő lehetőségeket és alkalmaznak 

bizonyos munkakörökbe. (10. ábra) Mivel látható, hogy bolti eladó munkakörbe 

nagy igény van munkavállalókra, ezért ezen munkaköröket részben 

pályakezdőkkel töltik fel. Ezen kívül a gépjármű- és motorkarbantartó javító 

munkakörbe is alkalmaznak szakképzett pályakezdőket. Ez jó lehetőség arra is, 

ha a vállalkozás foglalkoztat tanulókat, akkor a gyakorlati idő és szakképesítés 

megszerzése után megtartsa a tanulót és így bővítse állományát. Számos 

vállalkozásnál látható is erre példa. Ebben kell segíteni a cégeket, hogy 

növekedjen a képzési hajlandóság. 

 

Munkakörök, ahol pályakezdőket alkalmaznak létszám (fő) 

GÉPJÁRMŰ- ÉS MOTORKARBANTARTÓ, -JAVÍTÓ 10 

BOLTI ELADÓ 6 

BOLTI PÉNZTÁROS, JEGYPÉNZTÁROS 3 

BÚTORASZTALOS 3 

CUKRÁSZ 3 

FODRÁSZ 3 
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SZAKÁCS 3 

VEZETÉK- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ (VÍZ, GÁZ, FŰTÉS) 3 

FESTÉKSZÓRÓ, FÉNYEZŐ 2 

FESTŐ ÉS MÁZOLÓ 2 

KOZMETIKUS 2 

LAKATOS 2 

ÁCS 1 

ÁLTALÁNOS IRODAI ADMINISZTRÁTOR 1 

EGYÉB SZAKKÉPZETT OKTATÓ, NEVELŐ 1 

ÉPÍTÉSZMÉRNÖK 1 

FOGTECHNIKUS 1 

GYÓGYSZERÉSZ, SZAKGYÓGYSZERÉSZ 1 

HANGSZERKÉSZÍTŐ 1 

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYSÉG VEZETŐJE 1 

KERESKEDŐ 1 

PINCÉR 1 

10. ábra: Munkakörök, ahol pályakezdőket alkalmaztak 2021-ben 

 

Fontos szempont, hogy legyen információ azzal kapcsolatban, hogy a 

vállalkozások miért nem alkalmaznak pályakezdőket! Az okok kiderítésére 

kompetencia szempontok közül választhattak a cégek, melyeket iskolai érdemjegy 

osztályzatokkal skálakérdésként tudtak megválaszolni. Az eredmény meglepő 

volt. 

 

Általánosságban elmondható, hogy a cégek összességében elégedettek a 

pályakezdők képességeivel, tudásával, hozzáállásukkal, tehát az okok nem 

feltétlenül ebben keresendők.  

Nézzünk néhány szempontot a teljesség igénye nélkül! 

 

• Szakmai elméleti alapok: (11. ábra) 

Azok a cégek, akik alkalmaznak tanulókat, nagy része elégedett a tanulók szakmai 

elméleti alapjaival, mely a szakképzésnek és az iskoláknak köszönhető. Ez a 

cégek 83,3%-át jelenti. Ők 4-es és 5-ös osztályzatot adnának a tanulóknak. 
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11. ábra: Elégedettség: szakképzett pályakezdők szakmai elméleti alapjai 

 

• Szakmai gyakorlati jártasság: (12. ábra) 

Az elméleti tudásra építve szükséges elsajátítani a gyakorlati tudást. A 

vállalkozások szerint a tanulók gyakorlati jártassága 4-es, 5-ös osztályzattal 

értékelhető, ezt a cégek közel 87%-a gondolja így.  

 

 

12. ábra: Elégedettség: szakképzett pályakezdők szakmai gyakorlati jártasság 

 

• Munkafegyelem: (13. ábra) 

Lényeges szempont, hogy a tanulók mennyire tudnak beilleszkedni egy 

munkahelyre, melynek egyik fokmérője a munkafegyelem. A cégek 86,3%-a 

szerint a tanulók munkafegyelme 4-es 5ös osztályozatokkal értékelhető. 
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13. ábra: Elégedettség: szakképzett pályakezdők munkafegyelme 

 

A vállalkozások leginkább a tanulók idegennyelv tudását kifogásolták, hogy nem 

megfelelő szintű. A többi szempont esetében nagyon kevesen válaszolták meg 

a kérdéseket, így nem elegendő, nem reprezentatív a minta, melyből megfelelő 

következtetést le lehetne vonni. Javasolt lenne ennek mélyebb vizsgálata, mert 

számos egyéb tényezőre rávilágíthatna, mely segítené a szakképzést, és a 

vállalkozások elvárásait is tisztázná. A szempontok között számos lényeges 

kompetencia volt felsorolva, mint például gazdasági ismeretek, olvasási készség, 

számoláskészség, anyanyelvi beszédkészség, önálló munkavégzés képessége, 

együttműködési készség, vagy az ügyféllel való bánásmód. Ezek mind 

komplexen szükségesek ahhoz, hogy egy munkahelyen a pályakezdők 

integrálódni tudjanak a meglévő közegbe és hatékonyan tudjanak munkát 

végezni. 

 

Munkaerőhiány és pótlási lehetőségek 

 

Az előzőekben látott munkaerő iránt jelentkezett keresletet a vállalkozások 

igyekeznek különböző forrásokból pótolni. Sokszor szembesülnek munkaerő 

felvételkor és utána a közös munka során, hogy nagyon nehéz megfelelő 

végzettségű, gyakorlattal rendelkező és főleg megbízható munkaerőt találni.  

Az igény nagy a munkavállalók iránt, mert a keresleti és kínálati oldal nem egyenlő, 

különösen igaz ez egyes ágazatokat tekintve, mint például a vendéglátás, vagy 

akár az építőipar területe. A munkaerőhiány pótlásához azonban érdemes 
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megvizsgálni és figyelembe venni a statisztikákat, mint például átlagkereseteket 

az egyes ágazatokban illetve földrajzi eloszlás szerint. 

 

Mint azt már korábban is láttuk, a cégek munkaerőhiánnyal küzdenek és a 

tervekben létszámbővítési tervek a cégek nagy részénél van 2022-re 

vonatkozóan, a 2021-es évhez hasonlóan.  

A cégek 21%-ánál van tartósan betöltetlen álláshely, melynek aránya 4% ponttal 

nőtt az előző évhez képest (15. ábra).  

 

 

14. ábra: Betöltetlen álláshelyek a megkérdezett cégeknél 2021-ben 

 

 

A tartósan betöltetlen álláshelyek túlnyomó részt szakképzett fizikai dolgozót 

igényelnek. Jellemzően 1-2 főre lenne szükségük a cégeknek, ez a vállalkozások 

84%-ának szerepelt a terveiben. (15. ábra) 

 

 

15. ábra: Betöltetlen álláshelyek száma - szakképzett fizikai dolgozók 2021-ben (fő) 
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Szakképzetlen fizikai dolgozókat csupán a megüresedett álláshelyek 6,7%-a 

igényel. Diplomás és nem diplomás szellemi munkakörökre a megüresedett 

pozíciók szempontjából nincs szükség. (16. ábra) 

 

 
16. ábra: Betöltetlen álláshelyek képzettségi szintek szerint 2021-ben 

  

 

Ebből is látszik, hogy a szakképzett munkaerőre mekkora igény van, és mennyire 

nehéz a pozíciókat feltölteni.  

 

Jellemzően 1-6 hónapja keresnek munkaerőt bizonyos pozíciókra, de előfordul, 

hogy akár 12-24-36 hónapja is betöltetlen egy-egy álláshely. (16. ábra) 

 

szakképzetlen 
fizikai
16%

szakképzett fizikai
88%

nem 
diplomás 
szellemi

0%
diplomás szellemi

0%

Betöltetlen álláshelyek képzettségi szint szerint 
2021-ben
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17. ábra: Mióta betöltetlenek a szakképzett fizikai álláshelyek 2021 (hó) 

 

 

A tavalyi kutatáshoz hasonlóan 2021-ben is hasonló munkakörökbe keresnek új 

kollegát, mint például gépjárműkarbantartó, szakács, fodrász és hiányszakmákból 

az ács és az asztalos. (17. ábra) 

A bolti eladói munkakör idei évben nagyobb igényt mutat a bővítésre, melynek 

lehet oka a 2020-as év korlátozásainak köszönhető nehézségek. Az üzletek 

nyitvatartásának korlátozásával, bezárásával, sokan elvándoroltak más 

szakmákba. Idén a lazításoknak köszönhetően ismét fellendült a kereskedelem, a 

vendéglátás is lassan, és igény van a létszám növelésére. 

 

Legfontosabb tartósan betöltetlen álláshelyek/munkakörök létszám (fő) 

GÉPJÁRMŰ- ÉS MOTORKARBANTARTÓ, -JAVÍTÓ 12 

FODRÁSZ 6 

SZAKÁCS 6 

BOLTI ELADÓ 5 

ÁCS 4 

BÚTORASZTALOS 4 

CUKRÁSZ 4 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI SZERELŐ, VILLANYSZERELŐ 4 

FESTÉKSZÓRÓ, FÉNYEZŐ 2 

GÉPÉSZTECHNIKUS 2 

HANGSZERKÉSZÍTŐ 1 

IPARMŰVÉSZ, GYÁRTMÁNY- ÉS RUHATERVEZŐ 1 

KÉSZLET- ÉS ANYAGNYILVÁNTARTÓ 1 

KOZMETIKUS 1 

KŐMŰVES 1 

LAKATOS 1 
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PÉK, ÉDESIPARITERMÉK-GYÁRTÓ 1 

PULTOS 1 

SZELLŐZŐ-, HŰTŐ- ÉS KLIMATIZÁLÓBERENDEZÉS-SZERELŐ 1 

TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐ, KAMIONSOFŐR 1 

18. ábra: Legfontosabb tartósan betöltetlen álláshelyek/munkakörök 2021. 

 

Az előzőeket támaszthatja alá az a tény is, hogy jellemzően 1-6 hónapja keresnek 

a legfontosabb álláshelyekre munkaerőt, mely a korlátozások enyhítése után 

nagyjából ezt az időszakot öleli fel. Előfordul azonban olyan pozíció is melyet 12-

24 hónapja nem tudnak feltölteni. 

 

A betöltetlen álláshelyeket vizsgálva nagyon nagy szórást mutatnak az adott 

pozícióra felkínált havi bruttó bérek és az, hogy mióta betöltetlenek a munkakörök.  

 

Az átlagos felkínált bruttó bér egy-egy pozícióra 300 eFt/hó. (19. ábra) A bérek a 

vállalkozásoknál 150 eFt és 400 eFt között mozognak nagy szórást mutatnak. A 

legtöbben 200 eFt – 250 eFt közötti összegeket kínálnak az új munkavállalóknak. 

A KSH adatai alapján 2021 júniusban a havi bruttó átlagkereset 436 343 Ft5 volt 

átlagosan. Ha ezen belül nézzük például a Kereskedelem, gépjárműjavítás 

területét, ahol a legtöbb betöltetlen álláshely volt, 402 820 Ft volt a bruttó 

átlagkereset ugyanezen időszakban. 

Ha így vizsgáljuk a cégek által kínált bérek, sajnos jóval elmaradnak az átlagtól, 

mely okozhatja azt, hogy minimum 6 hónapja, de sok esetben jóval régebb óta 

nem tudják feltölteni a pozíciókat. 

 

Munkakörök megnevezése bruttó bér nagysága (eFt) 

ÁCS 280 - 300 

BOLTI ELADÓ 210 - 220 

BÚTORASZTALOS 250 - 300 

CUKRÁSZ 170 - 270 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI SZERELŐ, VILLANYSZERELŐ 200 - 300 

FESTÉKSZÓRÓ, FÉNYEZŐ 250 

FODRÁSZ 167 - 200 

GÉPÉSZTECHNIKUS 350 

GÉPJÁRMŰ- ÉS MOTORKARBANTARTÓ, -JAVÍTÓ 167 - 300 

HANGSZERKÉSZÍTŐ 350 

IPARMŰVÉSZ, GYÁRTMÁNY- ÉS RUHATERVEZŐ 300 

KÉSZLET- ÉS ANYAGNYILVÁNTARTÓ 200 

KOZMETIKUS 210 

 
5 Forrás: https://www.ksh.hu/stadat_files/mun/hu/mun0150.html 

https://www.ksh.hu/stadat_files/mun/hu/mun0150.html
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KŐMŰVES 230 

LAKATOS 350 

PÉK, ÉDESIPARITERMÉK-GYÁRTÓ 180 

PULTOS 150 

SZAKÁCS 170 - 400 

TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐ, KAMIONSOFŐR 220 

19. ábra: átlagos felkínált bruttó bér egy-egy pozícióra - 2021 tavasz 

 

Ahhoz, hogy a cégek választ kapjanak arra, hogy milyen tényezők okozzák a 

betöltetlen álláshelyeket a fenti tényeken kívül, vizsgálni kell további szempontokat 

is. 

 

Álláskeresők Budapesten és Pest megyében 

 

Az álláskeresők száma magas, és bár az elmúlt években tapasztalható volt 

csökkenés, az utóbbi évben növekvő tendenciát mutat, mely a tavalyi 

vírushelyzetnek köszönhetően 2019-ről 2020-ra nagyot ugrott. Budapesten 

magasabb az álláskeresők száma, mint Pest megyében. A KSH adatai alapján 

látható6, hogy az elmúlt évek változásai közel azonos mértékű volt (23. ábra), 

egészen a tavalyi vírushelyzetig. Pest megyében 2017-ről 2018-ra 12,19%-os 

csökkenés mutatkozott, míg 2018-ról 2019-re 8,49%-kal csökkent az álláskeresők 

száma. Következő évre pedig 50,33%-os növekedés volt tapasztalható, mely az 

elmúlt időszakhoz képes jelentős ugrást jelent. Viszont az elmúlt évben 29,6%-os 

csökkenés volt tapasztalható, a tavaly márciusi korlátozás enyhítésnek 

köszönhetően. 

 

Budapesten is hasonló volt a változás mértéke. 2018-ban 2017-hez képest 

19,75%-os csökkenés következett be, mely a Pest megyében történt változáshoz 

hasonló mértéket jelentett. Következő évben kisebb mértékben, de tovább 

csökkent az álláskeresők száma, 9,69%-kal. Tavalyi évben pedig 2019-hez képest 

hatalmas ugrás következett be, 116,43%-os növekedést mutatnak az adatok. Az 

eredmények és az összehasonlítás alapjául szolgáló adatokból arra lehet 

következtetni, hogy a pandémia hatására megszűnt álláshelyek elsősorban 

Budapesten magasabbak, köszönhető ez a vendéglátó egységek és 

idegenforgalommal foglalkozó vállalkozások számának. Viszont 2020-ról 2021-re 

 
6 Forrás: https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/1/7/1/0/doc_url/nfsz_havi_reszletes_adatok_2021_09.pdf  

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/1/7/1/0/doc_url/nfsz_havi_reszletes_adatok_2021_09.pdf
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33,3%-os csökkenés történt, melynek oka vélhetően a vendéglátás és az 

idegenforgalom újra indulása, ahol nagy mennyiségben szívott fel álláskeresőket, 

hirtelen ugrott meg a betöltetlen álláshelyek száma. A szezon elindulása pedig 

újabb álláskeresőket kötött le. 

 

Év 

Nyilvántartott 
álláskeresők 
száma (Fő) 
Budapest 

Változás% 
előző 

év=100% 

Nyilvántartott 
álláskeresők 
száma (Fő) 
Pest megye 

Változás % 
előző év =100% 

2017 szept 18 836 -- 22 342 -- 
2018 szept 15 116 80,25% 19 620 87,81% 
2019 szept 13 652 90,31% 17 968 91,58% 
2020 szept 29 548 216,43% 27 012 150,33% 
2021 szept 19 696 66,7% 19 011 70,4% 

20. ábra: Nyilvántartott álláskeresők száma és változása (Forrás: KSH adatok alapján saját készítésű táblázat) 

 

 

Munkaerőpótlási lehetőségek 

 
A munkaerőpótlás egyik lehetősége egyrészt a meglévő állománynál az atipikus 

foglalkoztatás bevezetése, másrész az álláskeresők számára ez felértékeli a 

vállalkozást, mint vonzó munkahelyet. Ide tartozik, mint lehetőség a rugalmas 

munkaidő, az otthoni munkavégzés (távmunka) lehetősége, a részmunkaidős 

munkavégzés, havi néhány órás munkaidő-kedvezmény, munkakör megosztás 

(job-sharing) vagy a bedolgozás lehetősége. Természetesen ezek csak 

lehetőségek, és nem minden szakmában és munkakörben valósítható meg. 

Mindazonáltal a cégeknek figyelembe kell venni, és fel kell készülniük a 

megváltozott igényekre. Sok esetben ez a kulcsa a megfelelő munkaerő 

megtalálásának, és ami még fontosabb, a megtartásának. A különböző 

lehetőségek felajánlása a munkavállalóknak az elköteleződés egyik legfőbb 

eszköze, mely sok esetben csökkentheti az új munkaerő felvétel iránti igényt és 

szükségességet. 

A megkérdezett cégek közel fele, 48,9%-a alkalmaz atipikus foglakoztatási 

módokat. (21. ábra)  
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21. ábra: Atipikus foglalkoztatási lehetőségek 2021 

 

Az atipikus foglalkoztatások közül a cégek 32,7%-a a részmunkaidőt alkalmazza 

munkavállalóinál, 25,7%-a a rugalmas munkaidőt részesíti előnyben, az otthoni 

munkavégzésre csupán 2,1%-uk ad lehetőséget. A többi formára nem nagyon van 

lehetőség a cégeknél. Az otthoni munkavégzés, mely az elmúlt évben nagyon 

felkapott lett sok vállalkozásnál, nagyon jó lehetőség a költségek csökkentésére 

úgy, hogy a hatékonyság pedig növelhető. Természetesen vannak olyan 

munkakörök, ahol ez nem valósítható meg, a válaszokból is ez derül ki, mert a 

cégek, akik alkalmazzák az otthoni munkavégzést, ott is csak átlagosan az 

állományuk 8,8%-ánál valósítható meg. Ez az arány az elmúlt évben és a 

következő 2022-es évben sem fog vélhetően változni, derül ki a cégek válaszaiból. 

  

Jellemzően azoknál a szolgáltatásoknál nem valósítható meg az otthoni 

munkavégzés, ahol a személyes jelenlét elengedhetetlen vagy ahol a cégben 

alacsony a foglalkoztatottak létszáma, derül ki a cégek válaszaiból.  

 

A fenti lehetőségek pedig nagyon jó eszközök arra, hogy a vállalkozások fent 

tudjanak maradni, és esetlegesen egy elhúzódó vagy újabb mélypontot is át 

tudjanak vészelni. Hipotézisként felállítható azonban az, hogy a cégek 

alkalmazkodóképessége és fejlődés iránti hajlandósága közvetlen kapcsolatban 

van a munkaerő állományuk minőségével. 

 

Sajnos a fenti tényeket alátámasztják azok az adatok is, melyek a cégek 

tartalékaira, illetve pénzügyi nehézségeikre vonatkoznak. Általános körkép, hogy 



Konjuktúra kutatás Pest megyében                                                                                 Tanulmány 2021 tavasz, Készítette: Menyhárt Ágota

  

 26 / 29 

 

nemcsak az átlagemberek, de a vállalkozások sem rendelkeznek akkora pénzügyi 

tartalékkal, mely egy ilyen válságos időszakot segítene átvészelni.  

Sok esetben akár a működésük is veszélybe kerülhet, ha a legfontosabb 

költségekre sem tudnak elkülöníteni tartalékokat. Ilyenek például a bérleti díjak, a 

munkabérek, járulékok, adók és az alapanyag költségei. 

 

A cégek több, mint felének, 51,7%-ának okozott pénzügyi nehézséget a 

járványhelyzet. A legtöbben a bérek és járulékok, illetve adók kifizetését tartották 

megterhelőnek leginkább. Természetesen ebből adódóan a működésük is 

akadozott. A megkérdezett cégek közel 10%-ának érdemi, a vállalkozás 

működését súlyosan veszélyeztette a kialakult helyzet, mert még a munkabérek 

kifizetése is komoly nehézséget okozott.  (22. ábra) 

Hasonló adatokat mutatott a tavalyi lekérdezés is, és kiderül, hogy a cégek nagy 

része nem rendelkezik tartalékkal, mely pont az ilyen nehézségek áthidalására 

hivatott. 

 

22. ábra: Mennyire okozott nehézséget a munkabérek kifizetése - 2021 tavasz 

 

A cégeknek van/volt lehetőségük állami bértámogatás igénybevételére, mely sok 

cég életében nagy segítséget jelentett ebben a nehéz átmeneti helyzetben. 

Azok a cégek, akiknek volt lehetőségük igénybe venni állami bértámogatást 

nehézségeik könnyítésére, a megkérdezettek 31,5%-a. (23. ábra) A többség azt 

válaszolta, hogy nem érinti őket. Érdekes eredmény, hogy a vállalkozások 20%-át 

bár érinti a helyzet, mégsem vették igénybe a lehetőséget. 

 



Konjuktúra kutatás Pest megyében                                                                                 Tanulmány 2021 tavasz, Készítette: Menyhárt Ágota

  

 27 / 29 

 

 

23. ábra: Bértámogatás iránti igények - 2021 tavasz 

 

A fentieken kívül egyéb tényezők is hatással voltak és befolyásolták a cégek 

mindennapjait. Több választ szempontot is említettek a vállalkozások. 

Természetesen különböző tevékenységeknél eltérő nehézségek voltak, de 

összességében a megrendelések hiánya, csúszása, az üzletek bezárása erősen 

befolyásolta működésüket. (24. ábra) 

 
Megemlített szempontok, melyek hátrányosan érintették a cégek működését 

2,5 hónapig zárva volt. 

25% forgalomvesztés. 

anyagbeszerzés nehézkessége 

anyagok beszerzése külföldről 

az anyagárak nagyon magasak lettek 

időbeli csúszás a megrendelésekben 

koronavírus betegség miatt bezárni kényszerült. 

megrendelések visszamondása 

nem kellett műszakiztatni az autókat, ez veszteség a cégnek 

online kereskedés miatt nem csökkent a forgalom. 

ügyfél látogatottság, szervíz behajtások csökkenése 

vizsgáztatás csökkenése 

24. ábra: Megemlített szempontok, melyek hátrányosan érintették a cégek működését - 2021 tavasz 

 

 

Összességében a cégek leginkább a túlélésre fókuszálnak, főleg azok, akiket a 

korlátozások leginkább érintenek (pl vendéglátás, szolgáltatóipar), így kevésbé 

marad lehetőségük más fontos szempontok és területek működtetésére. 

Mindazonáltal a működés kulcsa egyrészt a pénzügyi források megléte, a 

munkaerő szinten tartása és fejlesztése, az új lehetőségek kiaknázása. 

Természetesen a külső hatásokat megváltoztatni nem tudják, csak maximálisan 
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alkalmazkodni lehet a megváltozott körülményekhez. Sok cég ezt felismerte, de 

vannak, akik még nem találták meg a területükben rejlő egyéb potenciált. A 

rendelkezésre álló lehetőségek (pl. támogatások) ismerete az, ami 

elengedhetetlen, ebben lehetne jobban segíteni a vállalkozásokat. Javaslatként 

olyan lekérdezések segíthetnének ennek kiderítésében, melyek nemcsak 

feleletválasztós kérdéseket tartalmaznak, hanem a vállalkozások nyitott 

kérdésekre a véleményüket, javaslataikat fogalmazhatnák meg, akár egy 

mélyinterjú keretében. Természetesen ez amennyire hasznos információkkal 

szolgálna, annyira nagy erőforrást is igényelne ennek lebonyolítása és 

feldolgozása, viszont új nézőpontokra világíthatna rá.  
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