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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 munkerőpiaci 

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 átállásra, melyek mind 

kevesebb pótlólagos igényt jelentettek munkaerő szempontjából.1 

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

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

2021 augusztus-októberi időszakban a foglalkoztatottak száma közel 53 ezer fővel 

nőtt, az előző év azonos időszakához képest.3 A hazai elsődleges munkaerőpiacon 

nőtt a foglalkoztatottság, míg a külföldön dolgozók száma csökkent. 

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. 

2021 szeptemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 

428 100, a kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset 284 700 forint volt, 

mindkettő 9,1%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Tehát az év második felében 

nagyobb mértékű növekedés történt, mint januártól-szeptemberig tartó időszakban.4 

 

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. 

 

 

  

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

3 Forrás: 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/fog/fog2110.html?utm_source=kshhu&utm_medium=banner&utm_cam

paign=theme-munkaero  
4 Forrás: 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker2109.html?utm_source=kshhu&utm_medium=banner&utm_cam

paign=theme-munkaero  

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mpf/mpf212/index.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/fog/fog2110.html?utm_source=kshhu&utm_medium=banner&utm_campaign=theme-munkaero
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/fog/fog2110.html?utm_source=kshhu&utm_medium=banner&utm_campaign=theme-munkaero
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker2109.html?utm_source=kshhu&utm_medium=banner&utm_campaign=theme-munkaero
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker2109.html?utm_source=kshhu&utm_medium=banner&utm_campaign=theme-munkaero
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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. 
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Üzleti várakozások 

 

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

megkérdezett cégek közel 96%-a. Tehát fontos, hogy magyar, hazai tőkéből 

működtetik a vállalkozásokat. Ez összefüggésben van a beruházási terveikkel.  

 

2021 első félévben a cégek 21%-a tervezett korszerűsítő, innovatív beruházást, 13% 

kapacitásbővítő és korszerűsítő beruházást is, de a legtöbb cég egyiket sem, ezt a 

vállalkozások 61%-a válaszolta. Annak ellenére, hogy majd láthatjuk, hogy a 

vállalkozások létszámproblémákkal küzdenek, és a tavalyi évben is hasonló 

problémák voltak.  (2. ábra) 

 

 
2. ábra: Tervezett beruházások 2021 I. félévben (Forrás: kérdőíves adatgyűjtés alapján) 

 

2022 első félévére a tervek szerint a vállalkozások kevésbé terveznek beruházásokat, 

mint 2021-ben. Valószínűleg ennek az az oka, hogy akik a tavalyi évben tervezték, ők 

meg is valósították, és a 2022-es évben nem terveztek további bővítéseket. (3. ábra) 
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3. ábra: Tervezett beruházások 2022 I. félévben (Forrás: kérdőíves adatgyűjtés alapján) 

 

A tervek és prognózisok szerint a cégek viszonylag stabilnak, jónak vagy esetleg 

kielégítőnek látják az üzleti helyzetüket 2022 első és második felére. Bár sok adatból 

az látszik, hogy vannak nehézségeik a vállalkozásoknak, de pozitív jövőképet látnak, 

A cégek több, mint fele, közel 58%-a látja jónak üzleti helyzetét 2022-ben.        

 

 

Kapacitáskihasználtság, létszámgazdálkodás 

 

A KKV-k nagy része 2-9 fős mikro vállalkozás, illetve 10-23 fős kisvállalkozás5.  

A nagyságukat a létszámösszetétel alapján az állományi létszám határozza meg. A 

vállalkozások legnagyobb arányban, vagyis 92,5%-uk, 2 fő és 9 fő közötti állományi 

létszámmal rendelkezik.  

A statisztikai állományi létszámalakulások elég vegyes képet mutatnak (2. ábra).  

 

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

A 2020-es év decemberéhez viszonyítva 2020 szeptemberében a létszámadatok azt 

mutatják, hogy a vállalkozások inkább növelték a dolgozóik létszámát vagy változatlan 

állománnyal működtek. A tervekben pedig inkább a bővítés szerepel, és a betöltetlen 

helyek megfelelő utánpótlása. A létszámösszetétel alakulásáról és a foglalkoztatottak 

képzetségéről 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 
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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 legtöbb vállalkozás inkább növeli az átlagbéreket, vagy változatlanul hagyja, de 

csökkenést egyik cég sem tervez 2022-ben. (5. ábra) Közel 56%-a tervez átlagbér 

növekedést, mely az első számú motivátorok között szerepel, ha munkaerő 

megtartásról beszélünk. 44 vállalkozás pedig egyelőre nem tudja az alakulást.  

 

 

5. ábra: Átlagkereset változás - 2022-ben 

 

 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.  
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Azok a vállalkozások, akik átlagbér növekedést terveztek, átlagosan 5% és 20% 

közötti emelést terveztek. (6. ábra) A cégek leginkább 10%-os növelésben 

gondolkoznak, ez közel a megkérdezett cégek felét jelenti, 46%-ot. A többiek inkább 

kisebb mértékű, 5%-os emelést terveznek dolgozóik bérének emelésére, mely a 

vállalkozások 45%-a. Csupán egy vállalkozás emel 20%-ot dolgozói átlagbérén, mely 

meglepő adat. A bérek emelésénél figyelembe kell venni az inflációt is, mely 

napjainkban elég magas, 6-7%-ot eléri átlagosan6, és a jövőben is magas mértéket 

fog mutatni. Érdemes ezt szem előtt tartani a bértervezésnél. 

 

 

6. ábra: Átlagkereset növekedésre vonatkozó tervek 2022-ben  (%-os mértékben meghatározva) 

 

 

Ellentmondásosnak mondható a fentiekkel szemben, hogy a cégek 

rendelésállománya, illetve termékeinek kereslete közepes vagy magas szinten van, 

melyet a cégek 96,8%-a gondol így.  

 

 

 

 

 

 
6 Forrás: https://www.ksh.hu/interaktiv/fogyar_radar/index.html?lang=hu  

https://www.ksh.hu/interaktiv/fogyar_radar/index.html?lang=hu
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Az előrejelzéseik is ezt mutatják, hiszen 2022 első felére előző év azonos időszakához 

viszonyítva a termékek, illetve szolgáltatások volumenének növelését, illetve 

változatlan szinten való tartását tervezik a cégek.   

A megkérdezettek 86%-a gondolja így, mely elég magas arány.  

 

Kapacitáskihasználtság 

 

A vállalkozások kapacitáskihasználtsága a lekérdezés időpontjában, vagyis 2021 

őszén érdekes adatokat mutat. (7. ábra) A cégek nagy része 100%-os 

kihasználtsággal működik 2021 őszén, ez a cégek közel 61%-át jelenti. (2021 tavaszi 

időszak 46,55-ához képest + 14,2% pontos növekedést mutat!) 16%-uk működik 80%-

os kihasználtsággal, és csupán a vállalkozások 13%-a 80% alatti 

kapacitáskihasználtsággal. 

 

 

7. ábra: A vállalkozások kapacitáskihasználtsága (%-ban) 2021 ősz 

 

Azok a cégek, akik 100% kapacitáskihasználtság alatt működnek, az alábbi okokra 

vezetik vissza a működésükben fellépő akadályokat. (8. ábra) 

Egyrészt a belföldi megrendelések és a vevők hiánya okoz zavart a működésben a 

megkérdezett cégek harmadánál. Az export és az alapanyaghiány elenyésző ok, mint 

a tőkehiány is. ami nagyon meglepő, hogy a szakképzett munkaerő hiányát is csak a 

cégek 6,8%-a jelölte meg okként, pedig a tavalyi kutatási eredmények is, és láthatjuk 

később is, hogy a szakképzett munkaerő iránti igény elég jelentős. 
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okok megkérdezett cégek (%) 

belföldi megrendelések hiánya 30% 

egyéb ok 6% 

tőkehiány 7,5% 

szakképzett munkaerőhiány 7% 

8. ábra: A kapacitáskihasználtság legfőbb okai/cégek válaszai (%) 

 

Magyarázható azzal a ténnyel, hogy a vállalkozások egy része vendéglátással és 

kereskedelemmel, illetve építőiparral foglalkozik. Érdekes, hogy az okok közül egyik 

vállalkozás sem jelölte meg az alapanyag ellátás illetve az ellátási folyamatokban 

történt fennakadásokat a kihasználatlanság okozójaként. Másik fontos tény, hogy a 

megkérdezettek szerint a szakképzett munkaerőhiány csak részben okozta a 

kapacitásuk kihasználatlanságát, viszont ezt mindössze cégek 7%-ánál okozott 

problémát. Náluk ez a hiány a kihasználtságuk 70% és 80%-os szintre történő 

visszaesését okozta. 

 

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, és ez évről évre sem mutat eltérést. A 

létszámbővítéseket is hasonló képzettségű munkaerővel tervezik növelni, jellemzően 

teljes munkaidős foglalkoztatásban.  

 

A cégek nagy része nem vett fel szakképzett fizikai dolgozót 2021-ben, melynek oka 

érdekes kérdést vet fel. A tavalyi kutatásban láthattuk, hogy nagy igény van 

szakképzett munkaerőre, viszont a betöltetlen álláshelyek száma magas. Az adatokat 

alátámaszthatja az, hogy a betöltetlen álláshelyek akár 1-2 éve betöltetlenek, tehát így 

magyarázza azt, hogy a cégek 82%-a nem vett fel új szakképzett munkaerőt. 
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Átlagosan 1-2 fővel bővült a cégek állománya azoknál, akik vettek fel szakképzett 

dolgozót, ez a cégek közel 15%-a. 

 

Amennyiben a cégek teljes állományát tekintjük, akkor is arányok hasonló statisztikát 

mutatnak, mint a szakképzett fizikai munkaerő esetében láttuk. A cégek nagy része, 

80%-a nem vett fel munkaerőt 2021-ben, 1-2 fős bővítéssel a vállalkozások 16,4%-a 

számolt. Ennek oka az, hogy a vállalkozások tevékenységükből adódóan jellemzően 

fizikai szakképzett munkaerőt foglalkoztatnak. 

A cégek 9,6%-a vált meg szakképzett fizikai dolgozótól, átlagosan 1-2 fő leépítést 

jelentett. Ha összes létszámát tekintjük a vállalkozásoknak, 12,8%-uk tervezett és 

hajtott végre létszámleépítést. 

 

2021-ben, akiknek létszámterveikben leépítés szerepelt, de mint láthattuk ez közel 

13%-uk, azoknál a vállalkozásoknál elsősorban fizikai szakképzett munkaerőt érintett. 

A legtöbben bolti eladói munkakörből bocsájtottak el dolgozót, mely nagyon érdekes 

adat, ugyanis a létszámfelvétellel tervezett vállalkozások is ugyanezt a munkakört 

jelölték meg. (9. ábra) A tavalyi kutatási adatok is ezt támasztották alá. A második 

munkakör gépjármű és motorkarbantartó, javító, mely a bolti eladóhoz hasonlóan 

leépítéssel és munkaerőfelvétellel is érintett terület. 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. 

 

Munkaviszony megszüntetés - munkakörök megkérdezett 
cégek száma (db) 

BOLTI ELADÓ 11 

GÉPJÁRMŰ- ÉS MOTORKARBANTARTÓ, -JAVÍTÓ 5 

EGYSZERŰ IPARI FOGLALKOZÁSÚ 4 

EGYÉB ÉPÍTŐMESTERI FOGLALKOZÁSÚ 1 

KONYHAI KISEGÍTŐ 2 

LAKATOS 2 

SZAKÁCS 3 

ÁLTALÁNOS IRODAI ADMINISZTRÁTOR 1 

BOLTI PÉNZTÁROS, JEGYPÉNZTÁROS 1 

CUKRÁSZ 1 

EGYÉB EGYSZERŰ ÉPÍTŐIPARI FOGLALKOZÁSÚ 1 
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FESTŐ ÉS MÁZOLÓ 2 

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

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI SZERELŐ, VILLANYSZERELŐ 2 

FOGTECHNIKUS 1 

JÁRMŰVEZETŐ-OKTATÓ 1 

KERESKEDŐ 1 

PINCÉR 2 

9. ábra: Létszámleépítéssel érintett munkakörök 2010-ben 

 

Mivel az előzőekben láthattuk, hogy a kapacitáskihasználtság egyik okai között a 

szakképzett munkaerő hiányát említették a vállalkozások, ezért ezzel magyarázható, 

hogy az elmúlt, 2021-es évben szakképzett munkaerővel bővítették az állományi 

létszámot.  

 

A megkérdezett vállalkozások a következő munkaköröket említették, ahol a 

legnagyobb volt a munkaerő felvétel 2021-ben: 

 

Munkaerőfelvétellel érintett munkakörök megkérdezett 
cégek száma (db) 

BOLTI ELADÓ 8 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI SZERELŐ, VILLANYSZERELŐ 6 

BÚTORASZTALOS 6 

GÉPJÁRMŰ- ÉS MOTORKARBANTARTÓ, -JAVÍTÓ 5 

CUKRÁSZ 4 

EGYSZERŰ IPARI FOGLALKOZÁSÚ 3 

ÁCS 2 

FESTŐ ÉS MÁZOLÓ 2 

FODRÁSZ 2 

KŐMŰVES 2 

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

PINCÉR 2 

SZAKÁCS 2 

ÁLTALÁNOS IRODAI ADMINISZTRÁTOR 1 

EGYSZERŰ IPARI FOGLALKOZÁSÚ 1 

EGYÉB EGYSZERŰ ÉPÍTŐIPARI FOGLALKOZÁSÚ 1 

IPARMŰVÉSZ, GYÁRTMÁNY- ÉS RUHATERVEZŐ 1 

ÉPÜLETASZTALOS 1 

FOGTECHNIKUS 1 

HANGSZERKÉSZÍTŐ 1 

HEGESZTŐ, LÁNGVÁGÓ 1 

KÖNYVVIZSGÁLÓ, KÖNYVELŐ, KÖNYVSZAKÉRTŐ 1 

PULTOS 1 

HÁZTARTÁSI TAKARÍTÓ ÉS KISEGÍTŐ 1 

SZÁLLODAI RECEPCIÓS 1 

UTAZÁSSZERVEZŐ, TANÁCSADÓ 1 

10. ábra: Munkaerőfelvétellel érintett munkakörök 2021-ben 
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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 34,6%-a alkalmaz részmunkaidőben munkavállalókat, 

jellemzően 1-4 főt a teljes állományi létszámából. 

 

Mivel a cégeknek csupán egy része tervezett és tervez a jövőben beruházást, így a 

létszámot ennek megfelelően igazítják a működésükhöz. A megkérdezettek 58%-a 

változatlan létszámtervekkel kíván működni, és csak 40% szeretné növelni 

dolgozóinak létszámát. Érdekes összefüggés, hogy ennek ellenére – mint láthatjuk 

majd – a betöltetlen álláshelyek száma igen magas, vannak vállalkozások, ahol akár 

1-2 éve betöltetlenek bizonyos pozíciók. Nincs arányban a tervezett létszám, a 

betöltetlen álláshelyek feltöltésére való igényekkel. Érdekes lenne ennek további 

vizsgálata! 

 

 

11. ábra: Tervezett beruházások hogyan befolyásolták a létszámot 2021-ben 

 

A megkérdezett vállalkozások többsége 2022-re is tervez valamilyen szintű és mértékű 

létszámváltozást. A vállalkozások 25,7%-a létszámbővítést tervez a következő évben, 

de sok cég egyelőre nem tudja, hogy mivel számoljon. Azok a cégek, akik tervezik a 

bővítést, átlagosan 1-4 fő szakképzett fizikai dolgozót szeretne felvenni az 
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állományába. A legnagyobb hiány továbbra is az építőipari területen lévő 

munkakörökben jelentkezik, illetve a vendéglátóipari szakmákban. (11. ábra) 

 

Munkaerőfelvétellel érintett munkakörök 2022-ben 

ÁCS 

EGYÉB ÉPÍTŐMESTERI FOGLALKOZÁSÚ 

EGYSZERŰ IPARI FOGLALKOZÁSÚ 

FESTŐ ÉS MÁZOLÓ 

LAKATOS 

PINCÉR 

SZAKÁCS 

SZÁLLÍTÁSI, SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI NYILVÁNTARTÓ 

BOLTI ELADÓ 

BURKOLÓ 

EGYÉB ÉPÍTÉSI SZAKIPARI FOGLALKOZÁSÚ 

ELEKTROMOSHÁLÓZAT-SZERELŐ, -JAVÍTÓ 

ÉPÜLET-, ÉPÍTMÉNYBÁDOGOS 

PULTOS 

12. ábra: Munkaerőfelvétellel érintett munkakörök 2022-ben 

 

Érdekes következtetést lehet levonni a közfoglalkoztatással kapcsolatos adatokból. A 

cégek 4,6%-a alkalmazott csak közfoglalkoztatottakat 2021-ben, nem túl nagy a 

hajlandóság, vagy kevés információval rendelkeznek a cégek ennek a 

foglalkoztatásnak előnyeiről. 

A megkérdezett cégek többsége nem kíván munkaerőpótlásként 

közfoglalkoztatottakat igénybe venni 2022-es évben sem. A vállalkozások 77%-a nem 

élne azzal sem, hogy bértámogatási lehetőség állna rendelkezésükre, ha a hiányt 

közfoglalkoztatott munkavállalókkal töltenék be. A maradék 8% maximum 1-2 főt 

venne fel, elsősorban határozott szerződéssel foglalkoztatva őket. A legnagyobb igény 

a bolti eladó munkakörre van, itt lenne a legnagyobb hajlandóság a cégek részéről. 

(12. ábra) A kereskedelmi területen kívül, az építőiparban töltenék fel a hiányos 

pozíciókat közfoglalkoztatott munkavállalókkal. 

 

Munkakörök 

BOLTI ELADÓ 

BOLTI PÉNZTÁROS, JEGYPÉNZTÁROS 

CUKRÁSZ 

EGYÉB ÉPÍTŐMESTERI FOGLALKOZÁSÚ 

EGYÉB, MÁSHOVA NEM SOROLHATÓ ÜZLETI JELLEGŰ 
SZOLGÁLTATÁS ÜGYINTÉZŐJE 

EGYSZERŰ IPARI FOGLALKOZÁSÚ 

GÉPJÁRMŰ- ÉS MOTORKARBANTARTÓ, -JAVÍTÓ 
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GYÓGYSZERÉSZ, SZAKGYÓGYSZERÉSZ 

HÁZTARTÁSI TAKARÍTÓ ÉS KISEGÍTŐ 

HEGESZTŐ, LÁNGVÁGÓ 

KERESKEDŐ 

KONYHAI KISEGÍTŐ 

LAKATOS 

PÉK, ÉDESIPARITERMÉK-GYÁRTÓ 

PINCÉR 

PULTOS 

SZAKÁCS 

SZELLŐZŐ-, HŰTŐ- ÉS KLIMATIZÁLÓBERENDEZÉS-SZERELŐ 

SZEMÉLYI ASSZISZTENS 

ÜGYFÉL- (VEVŐ)TÁJÉKOZTATÓ 
13. ábra: Közfoglalkoztatottakkal betölthető munkakörök - 2022. terv 

 

 

Általában elmondható, hogy nem túl nagy a hajlandóság a pályakezdők 

foglalkoztatására, mint ahogy a nyugdíjas korú, illetve 55 feletti foglalkoztatottak iránt 

sem. 

A létszámtervek között szerepel a munkaerő felvétel, melynek keretében ugyan 

tanulókat, illetve pályakezdőket is lehetne egyaránt alkalmazni a cégeknek, de ezen 

lehetőségeket csupán a cégek 3,6%-a jelölte meg. A tavalyi lekérdezéshez képest idén 

az arány még alacsonyabb. 

 

A tanulói foglalkoztatási iránti hajlandóság tavaly nagyobb volt. A 2020-ban a 

megkérdezettek 42,7%-a foglalkoztatott tanulókat. Elsősorban iskolarendszerű 

gyakorlati képzésben részt vevő diákokat, a duális képzés keretein belül. A 

foglalkoztatáshoz tanulószerződéses jogviszonyt részesítették előnyben, az 

együttműködési megállapodást csak 3,5%-uk alkalmazta. A 2021-es évre vonatkozó 

terveik hasonlóan alakulnak a hajlandóság tekintetében. Az arányok azonban 

csökkenő tendenciát mutatnak. A vállalkozások 29,2%-a tervez tanulószerződéses 

tanulói foglalkoztatást iskolarendszerű gyakorlati képzésben, mely a részarány 13,5% 

pontos csökkenését jelenti. Együttműködési megállapodással pedig szintén nem 

kívánnak tanulókat foglalkoztatni. A hajlandósági arány hasonló, mint előző évben volt.  

 

2021-es évben nem áll rendelkezésre adat ennek vizsgálatához, érdemes lenne 

összehasonlítani a tendenciát, hiszen a tanulói foglalkoztatás számos előnnyel jár a 

cégek számára. 
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A cégek ezt a lehetőséget nem használják ki, pedig remek lehetőség a bérhatékony 

foglalkoztatásra, és akár az utánpótlás kinevelésére is alkalmas lehet. Elsősorban 

szezonális jellegű, idénymunkák esetében, de egy – egy forgalmasabb időszakban a 

munkaerő átcsoportosítás problémáját is megoldja.  

 

Az elmúlt évhez hasonlóan 2021-ben is teljes munkaidős foglalkoztatást helyezik 

előtérbe, és részmunkaidőben a cégek 38,2%-a foglalkoztat munkavállalókat, mely 

nem jelent számottevő változást az előző évhez képes. Az eredmény meglepő, mert 

az elmúlt évben a vírushelyzetnek köszönhetően sokan kerültek részmunkaidőbe, 

melynek jó része home office formában történt. A cégek számára ez nemcsak 

bérköltség megtakarítást jelentett, hanem az általános körkép azt mutatja, hogy a 

munkavállalók ebben a formában, sok esetben, hatékonyabban tudták ellátni 

feladataikat. 

 

2022-ben a rendelkezésre álló adatok alapján, létszámleépítéssel a vállalkozások 1%-

a tervez, melyet elsősorban bevételcsökkenéssel és tőkehiánnyal magyaráznak. 

 

 

Képzés, fejlesztés 

 

Annak ellenére, hogy a vállalkozások többsége azon a véleményen volt, hogy szükség 

van szakképzett munkaerőre, és a kihasználatlan kapacitás forrásában is 

megnevezték a szakképzett munkaerőhiányt, mégis a saját munkavállalóik képzését, 

átképzését a legtöbben nem támogatják.  

Az általános körkép az, hogy a többség nem ismeri fel a képzések jelentőségét. A 

munkavállalók tudását nézik elsősorban, azt, hogy az adott dolgozó mennyire tudja 

szakmailag ellátni a feladatait, milyen szakmai tudás szükséges a megfelelő 

munkavégzéshez. A képzésről, oktatásról szűkebb területre fókuszálnak, pedig 

manapság elengedhetetlen a szélesebb körű fejlesztés, mely nemcsak szakmai tudást 

ad, hanem a készségeket is fejleszti, kompetenciákat bővít és alkalmazhatóbbá teszi 

a mindennapokban. Mindezeken felül pedig a motiválásban is hatalmas szerepe van 

a fejlesztésnek, mert segít megtartani a fókuszt, megelőzi a kiégés (burnout) 

folyamatát, ezáltal óriási szerepe van a munkaerő megtartásban. 
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Az adatok jól tükrözik a fenti megállapításokat. 

A tavalyi kutatásban megkérdezett cégek 78%-a válaszolt „nem”-mel arra a kérdésre, 

hogy „Folyt-e a cégnél 2020-ban, belső vagy külső képzés keretében saját 

munkavállalók képzése, átképzése?”, és csupán 22% képezte dolgozóit az elmúlt 

évben. (14. ábra) 

 

14. ábra: Külső és belső képzéseken részt vett dolgozók aránya 2020-ban 

 

A helyzet 2021-ben sem változott érdemlegesen, hasonló arányt mutat, mint a tavalyi 

évben, az okok valószínűleg ugyanazok! (15. ábra) A cégek 75%-a nem tartott sem 

külső, sem belső képzést dolgozóinak. 19,6%-a a megkérdezett vállalkozások külső 

képzés keretében képezte dolgozóit. A belső képzések aránya is alacsony, csupán 

3%, pedig az egyik legkézenfekvőbb megoldás, és itt bármilyen információ átadást is 

nevezhetünk képzésnek, de ez még csak most kezd talán köztudatba jönni.   
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15. ábra: Külső és belső képzéseken részt vett dolgozók aránya 2021-ben 

 

Megdöbbentő adat, hiszen a többség korábbi kérdésekre adott válaszaiból kiderül, 

hogy munkaerőhiánnyal küzdenek és a kapacitáskihasználtságukat is szeretnék 

magasabb szintre hozni. A meglévő munkaerő esetleges átképzése, fejlesztése és a 

megtartása a legkézenfekvőbb eszköz arra, hogy megfelelő munkaerő állománnyal 

működhessenek.  

 

 

Azok a vállalkozások, ahol belső és külső képzést egyaránt alkalmaztak a 

dolgozóiknál, mindössze a megkérdezett cégnek 2%-a. Náluk átlagosan 1-2 fő vett 

részt képzéseken, és csak néhány cég esetében volt nagyobb a részvételi arány.  

 
 
A szakképzett fizikai dolgozók közül a vállalkozások állományi létszámából átlagosan 

1-2 fő vett részt valamilyen képzésen (16. ábra).  

 

A szakképzetlen fizikai dolgozók esetében az arány még rosszabb, csupán 2,1%-a 

képezte ezen a képzettségi szinten lévő munkatársait. A diplomás szellemi 

foglalkoztatottak esetében is hasonló az arány és a nem diplomás szellemi munkát 

végző munkavállalók esetében pedig még rosszabb az arány, alig éri el az 1%-ot, 
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pedig a szellemi munkát végzőknek legalább annyira szükségük lenne a fejlesztésre, 

mint a fizikai dolgozóknak.  

 

 

16. ábra: Képzésben részt vett fizikai szakképzett dolgozók létszáma 2021-ben 

 

Ennek további oka az, hogy a vállalkozások nagy része előtérbe helyezik a gyakorlati 

tudást a szakképesítés meglétével szemben. Abban az esetben, ha a pozíció 

betöltéséhez szakképesítés szükséges, mint feltétel, hasznos lenne, ha 

rendelkeznénk információval azzal kapcsolatban, hogy milyen a cégek hajlandósága 

a beiskolázás támogatására. A dolgozók támogatása a szakképesítés 

megszerzéséhez is egy ösztönző faktor, és kölcsönösen előnyös a cég és dolgozó 

számára is. Visszatartó tényező lehet a cég azon félelme, hogy a dolgozó a 

szakképesítés megszerzése után elmegy a cégtől. 

 

A 2020-as kutatási eredményekből kiderült, hogy a képzési kedv és hajlandóság fontos 

tényezője volt, a felnőttképzés változásainak hatása, mely 2020. szeptember 1.-től 

jelentős változást hozott7. Átalakult az OKJ rendszere és a felnőttképzők illetve a 

felnőttképzési tevékenységnek minősülő képzések működési keretei is változtak. Új 

lejelentési kötelezettségek és adminisztrációs feladatok hárulnak a képzőkre. Sok cég, 

akik eddig képezték dolgozóit, most felnőttképzési tevékenység keretei között tudják 

csak folytatni a munkatársak fejlesztését. Az idei, 2021-es kutatásban erre nem áll 

 
7 Forrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300077.tv  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300077.tv


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

 23 / 37 

 

rendelkezésre adat, pedig érdemes lenne megnézni, hogy a cégek mely OKJ-s 

képzéseket részesítették előnyben, milyen változások és igények jelentek meg. 

 

Azok a cégek, akik képzésben részesítették munkavállalóikat 2021-ben, elsősorban 

azokban a munkakörökben és szakmákban lévőket képezték, melyek részben 

korábban a munkaerőhiánynál is jeleztek.  

Jellemzően olyan gyakorlati képzést neveztek meg, melyek azt segítik, hogy a 

dolgozók mindennapi munkájukat magasabb színvonalon tudják végezni. (17. ábra) 

A szakmai képzés is nagyon fontos, hiszen a technológiák, a trendek változnak, és azt 

követni kell. Viszont a soft skillek képzése az utóbbi időben nagyon kezd előtérbe 

kerülni, akár megelőzve a szakmai tudást. Ezek közül csupán két vállalkozás jelölte 

meg a hatékonyság növelést, mint erre irányuló képzést. Számos egyéb lehetőség is 

rendelkezésre áll, mely mind a munkavállalók megtartását és fejlesztését segítik elő. 

A következő kérdés válaszai is a fentieket támasztja alá. 

 

Képzések megnevezése cégek száma (db) 

Anti Ageing kezelés 1 

asztalosipari továbbképzés 4 

autószerelő 7 

autóvizsgáztatás 1 

elektromos autók szerelése 3 

éves könyvelői továbbképzés 2 

faragások 1 

fodrász 7 

fogtechnikus 1 

hajfestés, új vágás technikák 1 

hatékonyság növelés 2 

járműfényező 2 

kábelszerelői képzés 1 

Kamarai gyakorlati oktatói képzés 9 

karosszérialakatos 1 

Képszerkesztő 1 

kerékpárszerelő 1 

kereskedő 1 

kozmetikus 2 

látszerész 2 

NDN Zrt. 1 

póthaj készítés 1 

targonca vezető 1 

terminálkezelői (lottóvizsga) tanfolyam 1 

tetőfedő 1 

tűzvédelem 1 

új arckezelési lehetőségek 1 
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új hajvágás technika 1 

villanyszerelő 3 

webshop 1 

website 1 

17. ábra: Saját dolgozók képzései, átképzései 2021-ben 

Azok a vállalkozások, akik képezték, fejlesztették dolgozóikat több lehetőség közül 

választhattak annak kapcsán, hogy az adott képzés, a résztvevő munkavállalóik 

milyen típusú készségeit fejleszti a képzések keretében. Az alábbi szempontok közül 

választhattak a cégek: 

 

1 –  továbbképzés az eredeti szakterületen: A cégek 22%-a fejleszti tovább 

dolgozóit a meglévő munkaterületen. 

 

2 –  új munkakör betöltéséhez szükséges szakismeretek elsajátítása: Csupán 

1,4% ad szakismerettel kapcsolatos képzést egy munkakör betöltéséhez. a 

tapasztalat az, hogy ilyen jellegű ismeretek elsajátítását a munkavállaló 

munkavégzés közben tanulja meg, általában a cégek nem tulajdonítanak nagy 

jelentőséget külön képzés keretében. A betanításnak egy része pedig pont ezt 

célozza meg, hogy akár új dolgozóról, akár meglévő dolgozó új munkakörbe 

helyezéséről van szó, bizonyos ismereteket át kell adni még a munkavégzés 

megkezdése előtt, illetve mellett is. 

 
3 –  idegennyelv-tudás: idegennyelv tudást a cégek nem nyújtottak 

munkavállalóiknak. Kereskedelem, vendéglátás területén működő cégek 

esetében pedig ez fontos lenne. sajnos nincs elegendő adat ennek 

megvizsgálására. 

 

4 –  felhasználói szintű számítógépes ismeretek: napjainkban a legtöbb 

munkakörben fontos ismeret, legalább alapszinten. A cégek hasonlóan a 

nyelviképzésekhez, ezt sem preferálták. 

 
5 –  programozási ismeretek: mivel speciális terület, így értethető, hogy a cégek 

a legtöbb dolgozó részére nem tartott ilyen jellegű képzést 

 
6 –  munkaszervezési ismeretek: a vezetőknek szinte kötelező ismeret, a 

hatékony munkavégzés elengedhetetlen eszköze. A rendelkezésre álló adatok 
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alapján nem éri el az 1%-ot sem, arra vonatkozóan nincs adat, hogy milyen 

munkakörre vonatkozik. 

 
7 –  együttműködési, kooperációs készségek fejlesztése: ennek a képességnek 

a fejlesztését is csak a cégek 2,5%-a tartja fontosnak. Összesen 7 cég tartott 

ilyen képzést. Ennek egy formája a csapatépítő és együttműködést elősegítő 

tréningek, workshopok. Nincs információ az ilyen jellegű képzések módjáról, de 

mindenesetre így is nagyon alacsony arányt mutat. A gyakorlat azt igazolja, 

hogy manapság, a megváltozott piaci igények és elvárások miatt nagy szükség 

van csapat összetartó fejlesztésekre. 

 
8 –  egyéb típusú képzések, éspedig:………………………. Néhány cég említett 

pár szempontot, melyek elsősorban a tanulók foglalkoztatására vonatkoztak. A 

válaszok egyöntetűek voltak. 

 
 
Sok lehetőség van a fejlesztésre, akár pályázat keretében is, nagyon jó eszköz a 

cégen belüli vagy akár kívüli képzésekre. 

A megkérdezett cégek közül csupán 3 tervez vagy tervezett pályázni munkahelyi 

képzés megvalósítás támogatására. Sajnos kevés adat áll rendelkezésre, hogy a 

további okokra fény derüljön. Hasznos információ lenne a továbbiakban, hogy az 

igényeknek nem felelnek meg a pályázati lehetőségek, nincs elegendő információja a 

cégeknek vagy milyen egyéb okok játszanak szerepet.  

 

Azoknak a cégeknek, akik azt válaszolták, hogy nincs náluk sem belső, sem pedig 

külső képzés a dolgozóik számára, a felsorolt hat ok közül kellett megjelölni azokat, 

amelyek leginkább okozzák a képzések hiányát. Az eredmény, a tavalyi kutatáshoz 

hasonlóan megdöbbentő képet mutat. (18. ábra) 

A cégek nagy része, vagyis a megkérdezettek közel fele, 47%-a (mely megegyezik a 

tavalyi adattal) válaszolta azt, hogy nincs szükségük sem belső, sem pedig külső 

képzésre. 19,6% egyéb okokra hivatkozott, melynek ismerete szükséges lenne az 

igények további feltárásához. A cégek 2,5%-a forráshiány miatt nem tudja képezni 

dolgozóit, mely adat a tavalyi 7%-os arányhoz képest csökkent, tehát forrás lenne a 

képzésre. Meglepő eredmény, mert a többi 97,5% nem a forráshiányt tartotta 

elsődleges oknak. Tehát a vállalkozásoknak lenne lehetőségük fejleszteni a 
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dolgozókat, mégsem teszik. Javasolt lenne a meglévő állomány felülvizsgálata, 

átvilágítása, mert sok esetben megoldást jelenthet a munkaerőhiányra a megfelelő 

fejlesztés, főleg ha a vállalkozások pénzügyi erőforrást el is tudnak különíteni erre a 

célra. 

A cégek 8,9%-a eltérő fejlesztési terveket jelölték meg oknak, amiért nincs képzés a 

cégben. Hasznos lenne információ arról, hogy milyen jellegű fejlesztési tervekre 

utalnak a vállalkozások, mert akkor igényre szabva lehetne ajánlani, összeállítani 

képzési javaslatokat.  

Közel 2% látja a képzések hiányának okozójaként azt, hogy a munkavállalóknak nincs 

rá igényük. A képzések döntő részét a munkáltató határozza meg, a munkavállalók 

felmérése és a teljesítményük alapján.  

A tavalyi kutatásban a cégek 1%-a érezte nagy tehernek a felnőttképzési 

szabályozások által előírt adminisztrációs terheket, melyek visszavetették a képzések 

iránti hajlandóságot. A 2021-es kutatásban a cégek ezt az opciót nem jelölték meg 

okként, tehát az elmúlt évben tudtak alkalmazkodni a helyzethez. 

 

 

18. ábra: Képzések hiányának okai 2021-ben 

 

Összességében a 2021-es eredmények hasonlóak a tavalyi kutatási adatokhoz, nem 

meglepő, hogy nem változott. A cégeknek több segítséget, információt kéne adni 

ahhoz, hogy a mindennapi működésükbe hatékonyan beépíthető legyen a 

munkavállalók fejlesztése, képzése. 

forráshiány
3%

munkavállalóknak 
nincs rá igénye

2%
eltérő fejlesztési 

tervek
9%

nincs rá szükség
49%

bejelentési 
kötelezettség 

terhei
0%

egyéb okok
37%

Képzések hiányának okai 2021-ben
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Hipotézisként és egyben további kutatási témaként javasolt lenne megnézni, hogy a 

munkaerőhiány, a betöltetlen álláshelyek és a képzés hiánya között közvetlen 

kapcsolat áll e fent. Továbbá a cégvezető önfejlesztési igénye összefüggésben áll e a 

dolgozóinak a fejlesztési igényeivel, képzési hajlandóságával. az eredmények 

függvényében megoldási javaslatok kidolgozására lenne lehetőség. 

 

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 megvizsgálni és 

figyelembe venni a statisztikákat, mint például átlagkereseteket az egyes ágazatokban 

illetve földrajzi eloszlás szerint. 

 

2021-ben is hasonló volt a helyzet, a cégek munkaerőhiánnyal küzdenek és a 

tervekben létszámbővítési tervek a cégek nagy részénél van 2022-re vonatkozóan. A 

cégek közel 20%-ánál, pontosan 19,6%-ánál van tartósan betöltetlen álláshely, mely 

a tavalyi kutatáshoz hasonló adatokat hoz (17% volt 2020-ban).  (19. ábra).  

 



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

 28 / 37 

 

 

19. ábra: Tartósan betöltetlen álláshelyek aránya 2021-ben 

 

Átlagosan 4-6 hónapja betöltetlenek az álláshelyek a cégeknél, de nem ritka, hogy 8-

10 hónapja próbálják feltölteni a pozíciókat. Egy-egy cégnél kirívó esetek is vannak, 

akár 24-30-40 hónapja keresi a megfelelő munkaerőt. Kérdés, hogy mi ennek az oka! 

További adatokra lenne szükséges a mélyebb okok feltárásához. 

 

 

A pozíciók nagy része, amely a megkérdezett cégek esetében a munkakörök 88%-át 

érinti, a szakképzett fizikai képzettségi szintet igényli. Szakképzetlen fizikai dolgozókat 

csupán a megüresedett álláshelyek 16%-a igényel. Diplomás szellemi munkakörre is 

csak a cégek 2%-ánál van szükség, viszont nem diplomás szellemi munkakörökre a 

megüresedett pozíciók szempontjából nincs szükség. (20. ábra) 

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

nehéz a pozíciókat feltölteni. Átlagosan minimum hat hónapja betöltetlenek az üres 

álláshelyek a megkérdezett cégeknél, de van ahol ez még több. Az adatok jól mutatják, 

és alátámasztják a korábbi megállapításokat, miszerint képzésre, fejlesztésre szükség 

van. A szakképzés bár átalakult, mégis a jelentősége nem csökkent, hiszen számos 

hiányszakma van.  
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20. ábra: Betöltetlen álláshelyek képzettségi szintek szerint 2021-ben 

 

 

A betöltetlen álláshelyeket vizsgálva nagyon nagy szórást mutatnak az adott pozícióra 

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

Elsősorban vendéglátóipari, építőipari és épületgépészeti területen vannak leginkább 

betöltetlen álláshelyek, melyet már korábbi elemzések is mutatnak.  

 

Az okok összetettek, de egyrészről a kínált havi bruttó bér nagyságában is keresendő.  

A felkínált bérek tekintetében az építőiparban 100eFt és 400eFt között mozognak a 

bruttó bérek (21. ábra). Vendéglátásban is hasonló, ez magasabb, mint a 2020-as 

évben volt.  

2021 nyáron a KSH adatai8 alapján a 433 700 Ft volt a bruttó havi átlagkereset, amely 

15,3%-kal magasabb, mint egy évvel korábban9, vagyis az álláskeresők részéről van 

egy elvárt minimum. Sok esetben a felkínált bérek nem érik el az átlagot sem. A 

probléma a tavalyi kutatási adatoknak megfelel, hasonló eredményeket hozott a 2020-

as lekérdezés is. 

 

 
8 forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker2107.html 
9 Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker2006.html  

szakképzetlen 
fizikai
16%

szakképzett fizikai
88%

nem diplomás szellemi
0%diplomás szellemi

2%

Betöltetlen álláshelyek képzettségi szint szerint 2021-ban

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker2107.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker2006.html
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Ha területenként vizsgáljuk az átlagbéreket, akkor azt tapasztalható, hogy pl. az 

építőiparban a nettó átlagbér 350 000 Ft10, mely bruttó összegben sem éri el azt a 

szintet, melyet a vállalkozások felkínálnak a betöltetlen álláshelyek esetében.  

A vendéglátást vizsgálva 250 000 Ft a nettó átlagbér, melyet kérhetnek a 

munkavállalók, amely közel a felkínált bruttó bérrel azonos. Mindez magyarázatot 

adhat arra, hogy mi az oka annak, hogy egyes pozíciók minimum hat, de inkább 

hosszabb ideje betöltetlenek. További ok, hogy habár a cégek nagy része, 91%-uk 5% 

-10%-os béremelést tervez (lásd korábban 5. ábra) 2022-ben, még ezzel együtt sem 

éri el a bérek átlaga a megfelelő szintet. 

Munkakörök megnevezése A hiányzó létszám (fő)  
Átlagosan hány hónapja 

keres ebbe a 
munkakörbe? 

Jelenleg kínált 

havi bruttó bér 

nagysága (eFt) 

ÁCS 4 
5-10 

100 - 400 

BOLTI ELADÓ 7 
3 -5 

100-320 

BURKOLÓ 2 
99 

100 

BÚTORASZTALOS 1 
30 

400 

CUKRÁSZ 4 
4-7 

170 -350 

EGYÉB ÉPÍTŐMESTERI 

FOGLALKOZÁSÚ 
3 

24 
300 

ÉPÜLET-, ÉPÍTMÉNYBÁDOGOS 1 
10 

400 

ÉPÜLETASZTALOS 9 
6-40 

100- 350 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI 

SZERELŐ, VILLANYSZERELŐ 
12 

4-12 
100-400 

FESTŐ ÉS MÁZOLÓ 2 
7 

340 

FODRÁSZ 3 
6 

180-200 

GÉPÉSZTECHNIKUS 1 
4 

400 

GÉPJÁRMŰ- ÉS 

MOTORKARBANTARTÓ, -

JAVÍTÓ 

14 
3-10 

100 - 350 

KERESKEDELMI 

TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ 

EGYSÉG VEZETŐJE 

1 
1 

100 

KONYHAI KISEGÍTŐ 2 
4 -5 

220-240 

KŐMŰVES 3 
4 

100-400 

LAKATOS 3 
3-5 

100-400 

PINCÉR 4 
4-6 

100-400 

PULTOS 1 
3 

250 

SZAKÁCS 10 
4-7 

320-400 

 
10 Forrás: https://www.profession.hu/kalkulatorok/beriranytu#  

https://www.profession.hu/kalkulatorok/beriranytu
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SZELLŐZŐ-, HŰTŐ- ÉS 

KLIMATIZÁLÓBERENDEZÉS-

SZERELŐ 

4 
4-8 

360 

TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐ, 

KAMIONSOFŐR 
1 

10 
220 
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21. ábra: Legfontosabb tartósan betöltetlen munkakörök 2021-ben, hiányzó létszám, hónapok száma és a felkínált havi 
bruttó bér összefüggései  

 

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

betöltetlen álláshelyeket a fenti tényeken kívül, vizsgálni kell további szempontokat is. 

A következő szempontrendszer csak részben világít rá a problémára.  

Az előbbi tényt nem támasztják alá a cégek által adott válaszok, mert a vállalkozások 

csupán 5%-a gondolja úgy, hogy a felkínált bérek nagysága az egyik oka annak, hogy 

nem tudják feltölteni a megüresedett pozíciókat. A legnagyobb problémát a nem 

megfelelő mennyiségű, minőségű és szakképzettségű munkaerőben látják a cégek. 

Összesen ez 35,2%, vagyis a cégek harmada. 

 

 

A megkérdezett cégek válaszaiból az derül ki, hogy szerintük az elsődleges okok a 

megfelelő szakképzettségű és minőségű munkaerő hiánya. 46%-ban ez okozza a 

problémát, vagyis azt, hogy ezen tényezők miatt vannak betöltetlen álláshelyek a 

cégekben. (22. ábra) További 24% jelenti a megfelelő mennyiségű munkaerő hiányát, 

vagyis szerintük ez a szempont 24% -ban befolyásolja azt, hogy nem tudnak felvenni 

megfelelő munkaerőt a hiány pozíciókra, mert nincs elegendő álláskereső. Voltak, akik 

a felkínált bér nagyságában látják a problémát, ezt 10%-ban gondolják oknak, mely az 

előző adatok alapján látható, hogy valóban probléma. Néhány egyéb okokat is 

megneveztek, melyek kis százalékban okozzák a problémát, mint például a 

munkarend, a közlekedés, a külföldi munkavállalás. Érdekes, hogy a 
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munkakörülményeket csupán egy cég említette, pedig sokszor ez nagyban 

befolyásolja a munkavállalási hajlandóságot.  

Általánosságban elmondható, hogy a tavalyi kutatási eredményekhez nagyon hasonló 

következtetéseket lehet levonni a 2021-es évvel kapcsolatban is, a helyzet nem igen 

változott. 

 

 

22. ábra. Tartósan betöltetlen álláshelyek okai 2021-ben 

 

Összességében a kérdésre adott válaszokból az derül ki, hogy a cégek saját válaszaik 

alapján szinte kizárólag a munkaerőpiacot és a gazdasági hatásokat okolják a helyzet 

miatt. A válaszok ilyen megközelítése szubjektív, a cégek nem tudnak objektív képet 

adni. Javasolt lenne az álláskeresők vagy a munkavállalók által adott válaszok 

elemzése és összevetése. 

 

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 
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száma, mint Pest megyében. A KSH adatai alapján látható11, 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. 

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 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% 

23. 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 

 
11 Forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qlf028c.html  

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qlf028c.html
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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. 

 

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 5,7%-a alkalmazza az 

otthoni munkavégzést, de ott is csak az állományuk 10%-50%-ánál valósítható meg, 

tehát a dolgozóik kevesebb, mint felénél.  

 

Jellemzően azoknál a szolgáltatásoknál nem valósítható meg, ahol a személyes 

jelenlét elengedhetetlen vagy ahol a cégben alacsony a foglalkoztatottak létszáma, 

derül ki a cégek válaszaiból. Illetve figyelembe kell venni azt is, hogy jellemzően fizikai 

szakképzett foglalkozású munkavállalókat alkalmaznak a cégek, ahol ez nem 

valósítható meg. 

 

A fenti lehetőségek 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 

vonatkoznak. Nemcsak az átlagemberek, de a vállalkozások sem rendelkeznek akkora 

pénzügyi tartalékkal, mely egy ilyen válságos időszakot segítene átvészelni. A 

vírushelyzet sok cég életét felborította, és a válaszokból kiderül, hogy a vállalkozások 

47,8%-a úgy érzi, hogy negatívan érinti a vírushelyzet és befolyásolja a működésüket. 
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A negatív hatás leginkább azokaz érinti, akik vendéglátás, idegenforgalom területén 

működnek, ezt a cégek közel 37%-a érzi. 12,5%-uk abban látja az okot, hogy náluk, 

más szektorokkal ellentétben, nem valósítható meg az otthoni munkavégzés, pedig a 

munkavállalók egy része előnyben részesíti ezt a munkaformát. További 6%-nak 

problémát okoz az, hogy nem áll rendelkezésre a szükséges munkaerő. Egyéb okok 

is szerepet játszanak, melyeket a cégek említettek. (24. ábra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. ábra: Egyéb okok, melyek a járvány hatására hátrányosan érintették a cégeket 2021-ben 

 

Ez a helyzet rávilágított, hogy rendelkezni kell megfelelő tartalékkal a nem várt 

események áthidalásához. 

 

Leginkább a bérek, adók és járulékok kifizetése okoz nehézséget a cégeknek, a többi 

tényező csak kis mértékben befolyásolta a cégek egy részének működését. Az 

alapvető probléma valószínűleg nem változott, hogy a cégek nagy része nem 

rendelkezik megfelelő mennyiségű tartalékkal. Az alapvető napi működésüket tudják 

minimális mértékben finanszírozni, de vannak vállalkozások, ahol még ez is 

nehézséget okoz. 

A munkabérek kifizetése a cégek 53,6%-ának nem jelentett nehézséget, ez a 

cégeknek több, mint a fele, de így is nagy arányt képvisel azoknak az aránya, akiknek 

Egyéb okok 

25% forgalomvesztés 

a covid miatt eltolták a megrendelők az eredeti megrendeléseket, minden munka 
csúszott 

a fizetési készséggel van baj 

a leállás tavaly erős visszaesést jelentett 

alapanyaghiány 

alapanyagok nagyon megdrágultak, nehezebben beszerezhetők 

áremelkedés 

át kellett ütemezni a munkákat 

az embereknek nincs munkájuk, így pénzük sincs. Szegény vidék, nagyon érezni a 
nélkülözést 

COVID 

covid; nyáron utazásra fordították a pénzüket az emberek 

elöregedett a környék, sok idős ember elhunyt 

időbeni csúszás a rendelkezésekben. 

infláció, anyagárak 

nincs az embereknek pénze 

nyersanyag árak megnőttek. 

szinte mindet be lehetne jelölni, mert igazából mindegyik problémát jelent, nem csak 
ennél a telephelynél, hanem országosan. 
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nehézségeik vannak. Hasonló adatokat mutatnak az adók és járulékok kifizetéseinek 

nehézségei is. 

A tavalyi kutatásban, 2020-ban a megkérdezett cégek csupán 7,6%-a rendelkezett 

több, mint egy évi pénzügyi tartalékkal, melyből fedezni tudja a pénzügyi 

kötelezettségeinek teljesítését. A cégek 6%-a semmilyen tartalékkal nem rendelkezett. 

Az átlag pedig, majdnem a cégek fele, 46% is csak 1-3 hónap pénzügyi tartalékkal 

rendelkezett. Ezek a tartalékok pedig csak a pénzügyi kötelezettségeik teljesítésére 

vonatkoznak. Hasonló arányt mutattak azok a válaszok is, melyek arra vonatkoztak, 

hogy mennyi ideig tudnák a cégek tartalékból fenntartani az alkalmazotti létszámot. 

Valószínűsíthető, mert 2021-ben ezzel kapcsolatban nem állt rendelkezésre adat, 

hogy a helyzet nem, vagy csak minimálisan változott. 

 

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 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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