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Örömmel osztjuk meg az összesített adatokat. Idén ismét nőtt a kérdőívet kitöltők száma, 

mintegy 30 %-al többen segítették munkánkat adataik és véleményük megosztásával. Sokan 

már nyáron hívtak, hogy idén mikor kerül sor a felmérésre. Ez azt jelenti, hogy értékesnek 

találják az eredményeket, és megvalósul célunk, hogy partnereink munkáját és döntési 

folyamatait támogatni tudjuk a következőkben összefoglalt információkkal.  

 

Az eredményeket feldolgoztuk a teljes piacra vonatkozóan és lebontottuk létszám, régió, 

cégtípus szerint is. Ahogy látták, a témaköröket idén is kibővítettük pár aktuális kérdéssel, 

illetve vannak olyan új pontok is, amely kifejezetten az Önök kérésére kerültek a kérdőívbe. 

Fontos kiemelni a fizetésemelések, juttatások kérdéskörhöz, hogy mindenki magához mérten 

olvassa az adatokat, pl. ahol most is piac felettiek a bérek, ott is más az emelés mértéke, mint 

ahol valami ok miatt évek óta leszakadt a cég a versenypiactól. Különösen fontosnak tartjuk, 

hogy ezeket az adatokat, eredményeket megfelelő kritikával fogadják, mert fognak látni magas 

emelési százalékokat is, ami nem jelenti azt, hogy Önöknek is kizárólag ezek alapján kell 

döntéseket hozni.  

 

A felmérés összeállításának alapvető adatai, módszertan 

 

• Mintegy 3000 cégnek ment ki a megkeresés,  

• Cégtípusok: kereskedelem, szolgáltató szektor, termelő vállalatok 

• Iparág tekintetében tudatosan teljesen vegyes az összetétel: autóipar, bank, biztosító, 

gyógyszeripar, építőipar, vegyipar, épületgépészet, szórakoztató iparág, FMCG, retail, 

B2B, reklámipar, nehézipar, SSC központok 

• Földrajzi elhelyezkedés: Kelet, Nyugat és Közép-Magyarország (a kérdőívben több 

részre osztottuk, de az összesítésben 3 fő csoportra, különben nagyon szétesnének a 

számok) 

 

Rövid áttekintés  

 

Ismételten egy igen izgalmas évet hagyunk a hátunk mögött. De ez az év nem elválasztható 

teljesen a 2020-as évtől. Az elmúlt 2 év nehézsége a kiszámíthatatlanság volt, ami miatt a cégek 

és vezetőik folyamatosan csak rövid távú válaszokon, megoldásokon dolgoztak. Hirtelen a 

korábban irodákban dolgozók nagy része otthoni munkavégzésre kényszerült, sok helyen az 

volt az első hónapokban kérdés, hogy mindenkinek legyen laptopja, otthoni wifi-je, elérjen 

minden vállalati rendszert. Utána azon aggódtak a vezetők, hogy a munkavállalók meddig 

képesek otthoni környezetben teljesíteni azonos szinten vagy akár jobban, mert a piac új 

kihívásokat hozott, amit az ügyfelek felé gyorsan le kellett reagálni mindenkinek. Mondhatnám 

úgyis, hogy egymás felé, hiszen mindenki valaki ügyfele vagy éppen beszállítója. Fontos 

vezetői kérdés volt hogyan motiváljuk, vezessük a munkatársakat, amikor nem is találkozunk 

velük. Erre születtek a reggeli online kávézások, közös szabadtéri elfoglaltságok. Akinek 
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iskoláskorú gyereke van, a digitális oktatás miatt egy nehezített pályán mozgott, legyen akár 

vezető, akár beosztott. 

 

2021 végére a működési kockázatok általánosságban lecsökkentek, elkezdtünk újra irodába 

járni, ügyfelekkel találkozni.  

Meg kell említeni a határok lezárásának, a korábban személyes külföldi kapcsolatok 

menedzselésének problémakörét is. A sok utazást az is nehezítette/nehezíti, hogy nem minden 

oltást fogadnak el mindenhol, így amikor egy vezető például körbe akarja utazni a hozzátartozó 

országokat, van, hogy minden 2. határátlépésnél tesztet kell csináltatnia, ami nem kellemes.  

Ezt azért emelem ki külön, mert ezen a területen kifejezetten előnyös átalakulást 

tapasztalhatunk: nem csak azért lett könnyebb, vagy állt helyre, mert üzleti útra újra a legtöbb 

helyre be lehet utazni (és valljuk be megfelelő adminisztrációval talán korábban is megoldották 

a cégek), hanem mert át is alakult a kapcsolattartás formája. A személyes találkozók száma 

lecsökkent és az online meetingek száma megnőtt. A legtöbb ügyfelünk fontosnak tartja a 

személyes találkozót akár partnereikkel akár saját munkavállalójukkal, de nem minden 

megbeszélés zajlik személyesen.  

Ez számokban úgy néz ki, hogy amíg korábban például egy régiós vezető folyamatosan úton 

volt és látogatta a régiójához tartozó országokat, vagy éppen a régióban lévő ügyfeleket, addig 

ma három megbeszélésből kettő online, egy pedig személyesen történik... és az élet így is 

működik, sőt valljuk be, valójában időgazdálkodás és költségek szempontjából hatékonyabb is. 

Amíg korábban egy németországi egy órás megbeszélés elvett egy egész napot, vagy akár kettőt 

az életünkből az utazás vagy a nem megfelelő csatlakozás miatt, ma ez valóban egy óra és másik 

2-3 online meetinget is tudunk aznapra szervezni vagy egyszerűen mással, az üzletmenet 

szempontjából fontosabb dolgokkal foglalkozni. Nem utolsó szempont, hogy így a 

családunkkal is többet tudunk lenni és látjuk a gyerekeket felnőni.  

 

Természetesen ez nem öröm a vendéglátásban, a közlekedési szektorban működő 

partnereinknek: a légitársaságoknak és a szállodáknak, de mint minden, ez is változik, meg kell 

találni ezeknek az iparágaknak is a válaszokat az új kihívásokra, ami lehet az iparági szereplők 

számának csökkenése/letisztulása vagy éppen új célcsoportok elérése lesz. 

 

Ami viszont most kihívás, és úgy tűnik az lesz a jövőben is, az az ellátási láncok rizikója, legyen 

ez egy patika (sok gyógyszert nem lehet már kapni), egy élelmiszerbolt (polcok üresen), egy 

ruházati szakáruház (irodai öltözet keresletének csökkenése, online vásárlás, akár márka 

elhagyásával), az autóipar (alapanyagellátás) vagy éppen az energiapiac.  

 

Ennek ellenére a piac egészét tekintve a vállalatvezetők 97 %-a pozitív, stagnálást (42%) 

vagy fellendülést (55%) vár a következő évtől, 3 % számol csak csökkenéssel.  

 

Ugyanez 2020-ban - a cégek 60-70 %-ban stagnálást vártak, 20-30 % csökkenést és 10 % 

fellendülést. Látható ezutóbbi nagy mértékben változott.  
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Szakemberek három fő momentumot azonosítanak a jövőre nézve, mi hozzátettünk plusz egyet:  

 

• megújulásra való képesség 

• bizalom a piac és a munkavállalóink irányába  

• digitalizáció 

• +1 agilis szervezetek 

 

Az első három könnyen definiálható, nézzük a negyediket. Ahogy divat volt pár éve mátrix 

szervezetté alakulni, most az agilis szervezet a „trendi”. De mit is jelent ez? Ne ijedjünk meg, 

az agilitás egy működési forma, ami áthatja az egész szervezetet, vagy csak egy adott részét. 

Érdemes átgondolni milyen lehetőséget adhat ez a működési mód a megújulásra vagy, ha már 

részben vagy egészében így működik a cég, annak kiterjesztésére, tökéletesítésére.  

Az agilis szervezet rugalmasan és gyorsan reagál egy folyamatosan változó környezetben, 

amivel fokozott ügyfélelégedettséget ér el. De minden szervezet, minden folyamatnak így kell 

egy cégen belül? Bizony nem. Ahogy a mátrix sem mindenhol működőképes és olykor csak 

tévesen ráerőltették a szervezetre, az agilis működés is lehet a cégen belül csak egy divíziónknál 

eredményes, míg egy másik részlegben kimondottan kontraproduktív (elérhető célok jól 

definiálhatók, projektet körülvevő környezet nem változékony).  

Tévhit, hogy az agilis működésben nem kell tervezni, kell, csak az időintervallumok 

rövidebbek és gyakoribbak az újra definiálások. Az agilis működés kapcsán olyan szavakkal 

bővült a szótárunk, mint product owner, scrum master, sprint, sprint tervezés, daily stand up, 

retrospektív. Mint minden változás, változtatás, okoz nehézségeket, mindegy mit hogyan 

hívunk. Bármibe is kezdünk, a mögötte lévő irányítóknak kézben kell tartani a 

változásmenedzsmentet és folyamatos, pontos kommunikációra van szükség, megfogalmazva, 

mi miért történik. A tapasztalatunk az, hogy ezt nem lehet/szabad megúszni. 

 

Iparágak tekintetében a legnagyobb vesztes továbbra is a szolgáltató iparhoz tartozó 

vendéglátás, hotel szolgáltatások, légi közlekedés és a vélemények szerint több év lesz mire ez 

helyre tud állni. De mindenképpen óriási átalakuláson megy át ez a szektor és a velük 

kapcsolatban lévő egyéb szektorok is. 

 

Az autóipar továbbra is szenved, részben mert bizonytalan, hogy milyen legyen a jövő autója, 

hogy lehet a korábbi megoldásokat a legkevesebb veszteséggel kivezetni a piacról, s 

mindemellett amiatt, hogy nincs elég alapanyag, alkatrész, olykor hetekre kénytelenek egyes 

gyárak leállni.  

 

Szinte minden szektorban probléma az alapanyaghiány, ami a magas árakban jelentkezik, szinte 

minden 20-30%-al drágult az elmúlt másfél évben, bármit akarunk is megvenni. Természetesen 
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mondhatjuk, hogy ez mesterségesen generált akár, de ebben kell élnünk és a legjobbat kihozni 

belőle. 

 

Óriási változásban van/lesz az egészségügy és az oktatás. Az, ami korábban rendszerszinten 

teljességgel elképzelhetetlen volt, hogy lehet online is szolgáltatni (távdiagnózis, MI 

alkalmazása) vagy oktatni (digitális oktatás, distance learning, e-tananyagok, interaktív 

oktatás), ma már elfogadott s csupán 2 év telt el. Várhatóan ezek a szükségletek olyan iparágak 

további fejlődését fogják maguk után vonni, mint az informatika (mind a hardver, mint a 

szoftver vagy integrált/online rendszerek), a tréningcégek (számos új módszertant kell rövid 

időn belül nagy tömegeknek elérhetővé tenni) vagy a jogi oldal (pl. adatvédelem, szerzői jogok 

védelme, szabadalmak, stb.).  
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Eredmények 

 

A beérkezett adatok feldolgozása során hihetetlen számok születtek, nagyon elgondolkoztatóak 

a jövőre nézve, erre az összefoglalóban még visszatérek. 

A cégek 96 %-a tervez béremelést 2022-re, ezen belül három cégből kettő- szám szerint  

68 % - az infláció feletti korrekciót szándékszik megvalósítani, régiótól függetlenül.  

 

Bár a cégek minden szektorban terveznek jövőre béremeléseket, a termelési szektorban a 

legmagasabb ez az arány, ami eléri a 99%- ot. 

Szintén a termelési szektorban a legmagasabb azon cégek száma, ahol az infláció mértékét 

meghaladó emelést terveznek. Sok cég hozza Magyarországra a termelését, vagy annak egy 

részét, jellemzően azokban a szektorokban, ahol a nyugati munkabérek már nem 

versenyképesek. A pandémia következtében látható, hogy egyes megrendelések volumenei 

csökkennek, mások nőni fognak, de ezt a megváltozott struktúrájú megrendelői igényt már egy 

alacsonyabb költségszinten szeretnék kiszolgálni. Ez azt jelenti, hogy továbbra is növekvő a 

kereslet a termelésben dolgozó munkaerő iránt, aminek egy munkabér felhajtó hatása is 

jelentkezik.  

 

Fizetésemelések 

- Fizikai munkaerő: A cégek 27 %-a 0-5% közötti emelést tervez, 50 %-a 5-10% 

közöttit, 11 %-a 10-20 % között. 

- Szellemi, mérnök: A cégek 34 %-a 0-5% közötti emeléssel kalkulál, 46 %-a 5-10%-os 

emelésben gondolkodik, 9 %-a pedig 10% feletti emelést tervez. 

- Szellemi, de nem mérnök: A cégek 41 %-a 0-5%-os emeléssel számol, 49 %-a 5-10%-

ot tervez, 7 % -a 10 % feletti emelést tervez. 

- Vezetők: A cégek 43 %-a 0-5%-os emelésben gondolkodik, 45 % 5-10% között 

kalkulál, 5 %-a 10 % feletti emelésben gondolkodik. Érdekesség, tavaly vagy 0-5 % 

között volt vagy nem is terveztek emelést. 

 

31%

43%

8%

0,5% 18%

Fizikai dolgozók

0-5% 5-10%

10-20% 20% felett

nem tervezünk

39%

37%

7%

17%

Mérnökök

0-5% 5-10%
10% felett nem tervezünk



 

8 

 

- 1. ábra – Fizetésemelések - 

Béren kívüli juttatások/Cafetéria 

 

A cégek 77%-ánál van valamilyen béren kívüli juttatás. Ez azért érdekes, mert évek óta azt 

hallani, hogy sokan megszüntették ezt a bérelemet, de úgy tűnik, mégsem ez a többség. Ugyan 

csupán 3 %-kal, de még a tavalyi számokhoz képest is növekedni tudott. Az összeg és az 

összetétel nagyon változatos, de a megoszlás szinte ugyanaz, mint tavaly:  

- a cégek harmadánál 100-200e Ft közötti,  

- 25%-nál 200-300e Ft közötti,  

- 21%-nál 300-400e Ft között mozog,  

- és 23%-uk 400e Ft felett biztosít béren kívüli juttatásokat. 

- 2. ábra – Cafetéria 2022- összesített eloszlás - 

  

47%

39%

5%
9%

Szellemi dolgozók

0-5% 5-10%

10% felett nem tervezünk

47%

35%

4% 14%

Vezetők

0-5% 5-10%

10% felett nem tervezünk
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Minél több főt alkalmaz egy cég, annál jellemzőbb a cafetéria, mint béren kívüli juttatás. 

A nagyobb értékű (400 000 Ft feletti) cafetéria megtartása 2022-ben a cégméret két pólusán, a 

kisebb cégeknél és az 1 000 fő feletti cégeknél figyelhető meg. A felmérésben részt vevő cégek 

közül van olyan, akinél az összeg évi 800.000 Ft. 

 

Idén különös jelentősége volt, ezért beszúrtunk egy plusz kérdést, magánegészségügyi 

szolgáltatás, mint a cafetéria része mennyire megtalálható és ha nem, ezt mennyire tervezik 

a cégek bevezetni az elmúlt 2 év történései után (nem csak a covid-ra vetítve). Számomra itt 

születtek a legmeglepőbb válaszok. A cégek 75 %-nál egyáltalán semmilyen egészségügyi 

szolgáltatásban nem részesülnek a dolgozók, 16 %-nál igen és minden szinten (vezető, 

beosztott), 8 %-nál csak a vezetők.  

 

- 3. ábra – Magánegészségügyi szolgáltatás - 

Az általánosan is ismert egészségi állapot jellemzőinek tükrében különösen elgondolkodtató, 

hogy a cégek 72 %-a egyáltalában nem is tervezi a kötelező elemen (törvényileg előírt 

foglalkozásegészségügyi vizsgálatok) felül, kiegészítő egészségügyi szolgáltatás cafetérián 

belüli elérhetővé tételét, mint egy juttatási forma. 

A covid rámutatott a magyar egészségügyi rendszer hiányosságaira, ha valaki valamilyen 

vizsgálatra el szeretne menni szinte csak magán úton tud, az egész egészségügy forr, változik a 

rendszer. Ez azt jelenti, hogy betegségek rejtve maradhatnak, ami majd bombaszerűen 

robbanhat és egyszerre több fronton is. Fontos lenne erre figyelnie minden felelősségteljes 

vállalati vezetőnek, hiszen egy ilyen rejtve maradó kockázat miatt végül nagyon sokat 

veszíthetünk, nem csupán a táppénzes időszak költségei, de a munkaerő tervezhetősége 

tekintetében is.  

Ne felejtsük, hogyha egy ilyen gondoskodást érezhet a dolgozó és akár még a közeli családjára 

is kiterjednek a lehetőségek, többszörösére nőhet a munkatársak lojalitása. Nagyon sokszor 

a feleségeken, férjeken, gyerekeken keresztül/általuk lehet jobban megtartani egy dolgozót. 
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Azzal már lehet skálázni, motiválni, hogy valaki nem rögtön belépés után válik jogosulttá egy 

ilyen szolgáltatásra, hogy a szolgáltatások köre az idő előre menetelével nőhet, de hogy a cégek 

72%-a nem is számol vele azt nem tartom jónak. Éppen ezért nagy örömmel hallgattam egy 

ügyfelemet, hogy náluk nem csak az alapszintű szűrővizsgálatra lehet elmenni, hanem ha utána 

további vizsgálatok, netán kezelések szükségesek annak költségeit is állja a cég. 

Home Office / Távmunka 

 

A 2021-es felmérésnél már látható volt a részleges vagy teljes home office-ra való szükség 

szülte átállás hajlandósága, mely 2022-ben alapértelmezetté, vagy még inkább és elfogadott 

hozzáállássá válik az adatok alapján.  

A szám tovább nőtt, ma már a cégek 78 %-a számol a home office intézményével és csak 22 % 

nem, ami abból adódik, hogy a cégek egy része tisztán termelő, vagy olyan szolgáltatást nyújtó 

cég, ahol nincs lehetőség távoli munkavégzésre. Ahol a munkakör megengedi, ott többségében 

kezd elfogadott lenni ez a működési forma, a mértéke különböző (full remote vagy hibrid 

munkavégzés). Sok helyen elkészültek a home office szabályzatok, a jogi irodák nagy örömére. 

 

A leggyakoribb változatok az alábbi ábrán olvashatók: 

- 4. ábra – Home Office - 

Megvizsgáltuk azt a kérdést, hogy hogyan látják a cégek, hogy a home office ad-e számukra 

olyan lehetőséget, hogy nemcsak a közvetlen környezetükből vesznek fel valakit, hanem akár 

más országrész, régió, akár más ország munkatársait is tudják alkalmazni, a céghez vonzani. Itt 

szépen emelkedik a szám, 31 % már nem idegenkedik felvenni régión, térségen kívüli 

munkatársat. Ez korábban szinte elképzelhetetlen volt, vagy költözött a család vagy mást 

vettek fel. Ez óriási lehetőség mindenkinek, munkavállalónak és munkaadónak is. Mindkét 
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félnek több lehetősége lesz/van megfelelő munkaerőt/munkahelyet találni ennek a rugalmas 

szemléletnek az elterjedésével.  

Ugyanide tartozik, hogy ezzel kiegyenlítettebbé válhatnak a különböző térségek fizetési 

szintjei. A bérkiegyenlítődésre mindenképpen hosszútávon érdemes gondolni, de a jelenlegi 

számok még nem ezt mutatják.  A felmérésben részt vevők 6 %-a úgy nyilatkozott, hogy 

abszolút érezhető a folyamat, 43 % nem lát különbséget és 50 % -nak még nincsen nagy 

tapasztalata benne. 

Home office témához utolsóként azt a kérdést tettük fel, hogy mennyire érezték, hogy 

hatékonyabb vagy éppen nem, ha valaki otthonról végezte, végzi a munkáját. A válaszadók  

60%-a nem érzett különbséget, ugyanolyan jól vagy ugyanúgy teljesítenek a munkatársak,  

20% érezte úgy, hogy javult, de 20 % úgy találta, csökkent a hatékonyság.  

* pl. amíg korábban kisgyerekes anyuka nehezen, csak részidőben, de akár nem is talált munkát, most 

8 órában is tud dolgozni, legfeljebb a munkaidő beosztása más, rugalmasabb, fókuszba került az 

elvégzett munka a munkaidővel szemben 

- 5. ábra - Milyen előnyei vannak a Home Office intézményének összefoglalva (vannak 

átfedések is benne) - 

Irodaköltségek, iroda kihasználtságok – a fenti szám is mutatja, hogy valójában a többség 

nem a költségek csökkenését, csökkentését prognosztizálja és az irodai ingatlan piac is ezt 

erősíti meg. Szignifikánsan nem esett vissza a kihasználtság, csak átalakult s egyre több cég 

várja vissza kollegáit részben vagy egészben a munkahelyekre. Ami új feladatok elé állította 

ezeket az irodákat üzemeltető cégeket, hogy sok helyen betartatják a másfél méter távolságot a 

dolgozók között. Hibrid a munkavégzés és ez mind rugalmasságot igényel, akár fizikailag is át 

kell/kellett alakítani az irodákat és akár erre többször is szükség van egy időintervallumon belül. 
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munkavállalónak, ezért többet dolgozik, mint

korábban, valamint lojálisabb
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Kérdésünk volt az is, hogy a cég üzletmenete kapcsán, az elmúlt 2 év eseményei mennyire és 

milyen hatással voltak a cég gazdasági eredményeire, hogy sikerült kezelni a felmerülő 

problémákat. Az elmúlt 2 év eseményeinek kezelése a cégek közel negyedénél okozott 

nehézséget, és csak keveseknél jelentősebb problémákat. Azon cégek, melyekre ez nem volt 

hatással, sőt az elmúlt 2 év eseményei még kifejezetten pozitívan is hatottak, duplája azon cégek 

számának, ahol jelentős probléma volt érzékelhető. 

A kereskedelmi szektor szereplői nyilatkoztak a legpozitívabban a magunk mögött tudott 

időszakról. Enyhe, illetve jelentős javulást közel több mint négyszer annyian tapasztaltak, mint 

akiknél ez jelenős problémát okozott. 

 

- 6. ábra - Mennyire sikerült jól kezelni az elmúlt 2 év eseményeit? - 

Az idén először vizsgált témakörök eredményei összefoglalva  

 

Outsourcing folyamatok 

 

1, Arra a kérdésre, hogy az elmúlt időszakban a pandémia miatt kellett-e ki, vagy éppen be 

(vissza) szervezni munkaköröket, szolgáltatásokat, 96 %-a a cégeknek erre nemmel válaszolt. 

A kis számú, igennel válaszoló cégek válaszával, azért foglalkoznék egy kicsit bővebben, mert 

ötleteket adhat pandémiától függetlenül, hogy mit is lehet máshogy csinálni, mint ahogy eddig 

tettük. A kiszervezés általában ott történik, ahol felmerül egy tevékenységre, szolgáltatásra 

igény a cég üzletmenete szempontjából, de erre külön 8 órás munkatársat még nem szeretnének 

felvenni vagy akár egy csapatot, inkább külsős, profi, a témához értő céget/szolgáltatót 

keresnek meg. A be és/vagy visszaszervezés meg ott történik, ahol már nem elég, hogy valaki 

csinálja, hanem gyorsabban, a saját ügyfeleinkre szabottan szeretnénk ezt a szolgáltatást 

nyújtani, amit legtöbb esetben egy külsős cég nem tud. A tapasztalat az, hogy lassabbak, 

20%

22%

23%

33%

4%
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kifejezetten jót tett nekünk az időszak

enyhe javulást tapasztaltunk

nem volt ránk hatással

nehézséget okozott a kezelés

jelentős problémákat okozott
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kevésbé elkötelezettek a külsős cégek, nekik mi egy ügyfelük vagyunk a sok közül, és sok 

esetben nem biztos, hogy a legfontosabb ügyfelük.  

 

A területek, ahol be vagy kiszervezés történt:  

 

• back office 

• szállítmányozás, logisztika 

• bérszámfejtés 

• social média kezelése 

• call center 

• általános marketing 

• sales adminisztráció 

 

Betegállomány, egyéb távollét 

 

2, Nem Covid-19 miatt több volt-e a hiányzás a korábbi évekhez képest: a cégek 80 %-a úgy 

tapasztalta nem, 10 %-nál nőtt, 10 %-nál csökkent a hiányzások száma.  

3, Ugyanezt megkérdeztük Covid-19 relációban itt már más számok születtek: 40 %-nál, nem 

okozott komolyabb problémát, 57 %-nál okozott, de sikerült megoldani, 2 %-nál komoly 

problémát okozott. Ahol komolyabb problémát okozott, azok elsősorban a kisebb cégek, ahol 

pár ember kiesése is jelentős munkaerőhiányt okoz, nem úgy, mint egy több száz fős vállalatnál. 

Apróság, de mégis érdekes – páran jelezték, hogy náluk maga a Covid-19 betegség kevesebb 

kiesést okozott, mint az, amikor hirtelen elindult az oltakozás és sok esetben az az utáni 

rosszullét miatt pár napra (2-3 nap) folyamatosan nem dolgozott a cég egy része extrán 

leterhelve az éppen dolgozókat.  
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Munkaerőpiac 

Tavalyhoz képest (9% érezte, hogy nehezebb munkaerőt találni és 40 %, hogy van jelentkező, 

de a minőség nem javult) idén a cégek 67 %-a úgy érzi sokkal nehezebb most munkaerőt találni, 

19 % számára nem változott semmit most is olyan nehéz, mint tavaly, 13 % szerint sok a 

jelentkező, de a minőség nem javult, 1 % úgy érzi neki könnyebb lett toborozni. Nézzünk a 

számok mögé.  

- 7. ábra - Tavalyi évhez képest hogy látja a mai munkaerőpiacot? - 

Az első három szám azt mutatja, sokkal nehezebb ma szakembert találni szinte bárhova. Az 

tudja viszonylag egyszerűen megoldani a munkaerőigényét, aki, az olyan szegmensekből tud 

elszívni munkaerőt, ahonnan könnyen átképezi vagy akár nincs is szükség különösebb képzésre 

ahhoz, hogy felvegye az illetőt. Ilyenek például a hotel és vendéglátóiparból ideglenesen kiesett 

munkatársak, akik elmentek futárnak. A legtöbb esetben nem is akarnak visszamenni, mert 

sokkal kiszámíthatóbb az időbeosztásuk a korábbinál.  

Minden olyan munkakör, ami valamilyen konkrét szakértelmet kíván, lásd mérnök pozíciók 

például hónapokig üresen állnak. Mi fejvadászok is küzdünk és keressük azokat az új 

eszközöket, akár kommunikációban, amivel meg tudunk mozgatni embereket. Az elmúlt 2 év 

egyik legnagyobb problémája nem az, hogy nincs szakember, hanem hogy nem akarnak 

megmozdulni. Jövő évre a piacot folyamatosan vizsgáló szakemberek azt jósolják, hogy újra 

erősödni fog a jelöltek mobilitása, átlagosan 30 %-kal, ami őszintén jóval egészségesebb piacot 

teremtene és megerősítené a tudás transzformációját, ami végső soron a cégeknek profitot fog 

hozni. Most sokszor a kevésbé erős munkavállalót kénytelen egy cég megtartani, mert annál 

még mindig jobb, mintha senki nem lenne az adott pozícióban.  
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67%

19%
könnyebb munkaerőt találni

sokkal több a jelentkező, de a

minőség sajnos nem lett jobb

nehezebb munkaerőt találni

nem változott
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Regionális értékelés 

 

Mindenhol nehezebb munkaerőt találni, de a nyugat-magyarországi cégek, a többi régió 

cégeihez képest könnyebben találnak munkaerőt. A munkaerőpiac munkaerő szempontjából 

legnehezebb Észak- és Dél-Magyarországon, ezen régiók cégei küzdenek leginkább jelenleg is 

létszámhiánnyal. Az összes régiót összevetve a Budapest és környéki cégeknél a 

legalacsonyabb a hiány mértéke, igaz itt is tapasztalható létszámhiány. Miért fontos ez? Ha 

most szeretnénk céget alapítani, új telephelyet nyitni, gondoljuk át hol legyen, mert lehetnek 

fantasztikus ötleteink, de munkaerő is kell, aki azokat megvalósítja. 

Létszámváltozás 

 

Tavaly a cégek nagyjából fele nem tervezett változást, 43% valamilyen bővüléssel kalkulált, 

túlnyomóan 0-5% között, a cégek 8%-a pedig létszámcsökkenéssel számolt. Hogy néz ez ki 

most? Az alábbi diagramon olvasható. 

 

 

- 8. ábra – 2022-ben milyen létszámváltozást terveznek? - 

Ezek a számok egyértelműen mutatják, hogy a bővítés szándéka tavalyhoz képest sokkal 

erőteljesebb, csökkenéssel nagyon kevés cég számol. Viszont a növekvő igényeket a piac nem 

tudja kiszolgálni, a cégek 54 %-a létszámhiánnyal küzd és van, ahol 10 % feletti a betöltetlen 

pozíciók részaránya. Ezért is nagyon örülnénk, ha a jóslat beválna, és összességében a piacon 

egy erőteljesebb fluktuáció indulna el, mert ahogy írtam ez egy jóval egészségesebb 

munkaerőpiaci helyzetet teremtene mindenki számára. 
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Keresések 

 

Területi szempontból, mint mindig eltérnek a szegmensek. Kereskedelemben és a 

szolgáltatásban nagyobb arányban várható keresés a szellemi dolgozók, beosztottak között. 

Termelésnél túlnyomó arányban a fizikai dolgozóknál várható új munkatársak felvétele, de ez 

inkább a csökkenő-növekvő igényekhez igazodva. Idén létszámstoppal csak a cégek 3 %-a 

számol. Össz piac tekintetében 40%-ban fizikai munkatársakat, 36 %-ban szellemi és beosztott 

munkatársakat, 19 %-ban középvezetőket és vezetőket terveznek keresni esetleg cserélni a 

cégek. 

 

A munkaerőkeresés módja a cégek méretével is összefügg. Nagylétszámú cégeknél (35 %), 

ahol komoly HR csapat áll rendelkezésre, a keresések nagy részét belső csapat végzi, ez nem 

zárja ki a külső segítség igénybevételét, de elsősorban vezetői vagy specialista pozíciókra 

korlátozódik, amiket ez a csapat nem tud megoldani. A cégek 43 %-a saját maga és 

tanácsadóval is kerestet, 18 % -a, főleg a termelő cégek, kölcsönző cégek szolgáltatásait is 

igénybe veszik. Megjelent egy szám, ami eddig nem, hogy van, akik mindig tanácsadóval 

dolgoznak. Ők elsősorban a kisebb méretű cégek, ahol nincs kapacitás, idő, energia és 

legfőképpen szakember a keresésekre. 

 

A keresések kapcsán nagyon vegyes, hogy ki hány partnerrel dolgozik együtt. Általánosságban 

elmondható, hogy a cégek 37%-ának általában több fix partnerük van és a keresett pozíció 

függvénye, hogy épp kivel dolgoznak. Ezt követi - és ez nagyot emelkedett a tavalyi 10%-hoz 

képest – a cégek 27 %-a akik  egy partnerrel dolgoznak, mert fontosnak érzik, hogy valaki jól 

megismerje a céget, partneri és bizalmi viszony tudjon kialakulni a két cég között. Ennek azért 

örülök nagyon, mert mindig ezt hangsúlyozom, ha ez meg van, akkor előbb utóbb a jelöltek is 

meg lesznek. 

17 % váltogatja a partnereket és ezen belül is hol eggyel, hol többel dolgoztatnak, 6 % még nem 

találta meg a számára megfelelő partnert ebben a témakörben. Érdemes ezt megvizsgálni, hogy 

nem tud/tudott kialakulni egy céggel egy olyan kapcsolat, ami tartós és biztos segítséget jelent 

számunkra (pl. anyagi ok, szakmai ok, bizalmi kérdés). Mi az, amin változtatni érdemes, hogy 

hátra dőlhessünk, mert tudjuk tanácsadó partnerünk előbb vagy utóbb, de segíteni tud.  

 

Cégméret tekintetében a kisebb létszámú irodák, cégek előtérbe helyezik az 1-2 partnerrel való 

együttműködést, ahol van idő megismerni a céget és ki tud épülni a bizalom. Fontos számukra 

az egyedi odafigyelés. Minél nagyobb egy cég, annál kevésbé kerül ez fókuszba, sok esetben a 

tanácsadóknak nem is egy HR munkatárssal, hanem a beszerzéssel kell kapcsolatban lenni egy-

egy keresési szerződés megkötésénél. Szakmailag továbbra sem tartom jónak, mert így nem fog 

kiderülni a tanácsadó cég felkészültsége, csak az ár számít. E mellett a szakmai elvárások 

megfogalmazása is indirekten kerül át a tanácsadó céghez, ami okozhat részleges félreértéseket 

a keresési kritériumok megfogalmazásánál vagy a prioritások meghatározásánál. Nem véletlen 

kényszerülnek aztán ezek a cégek arra, hogy sok partnerrel dolgoztassanak. Lehet, hatékonyabb 
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lenne 2-3 partner, akik cserébe- mélyebben ismernék a céget, s így a keresések is sikeresebbek 

– nem utolsó sorban gyorsabbak is - lennének.   

Saját iparágában gazdaságilag mit lát 2022-re? 

 

Egyértelműen bizakodóak a cégek. Tavaly 60%-ban stagnálást, 22 % csökkenést és 28 % 

fellendülést vártak 2021-re. 2022-re 55 % () fellendülést, 42 % () stagnálást és csak 3 % () 

prognosztizál csökkenést. 

 

- 9. ábra - Saját iparágában gazdaságilag mit vár a 2022-es évre? - 

A szolgáltatásban tevékenykedő cégek a legbizakodóbbak, itt csak a cégek egynegyede 

számít stagnálásra, több mint fele fellendülésre, és kevesebb, mint 3 százalékuk csökkenésre. 

A kereskedelmi és termelési iparágak is bizakodónak mondhatóak, igaz a cégek fele 

stagnálásra számít, de közel 50 százalékuk fellendülésre, csökkenésre pedig elenyésző 

számban. 

 

Régiós viszonyokat vizsgálva az észak-magyarországi cégek fele számít stagnálásra, másik 

fele fellendülésre. Az idei év számukra nehezebb volt, a cégek több, mint 60 százaléka számolt 

be stagnálásról. Jelenleg a budapesti és közép-magyarországi cégeknél figyelhető meg 

legnagyobb mértékben a növekedés, ennek ellenére a legnagyobb fellendülésre a dél-

magyarországi cégek számítanak. Talán azért, mert itt az idén a gazdasági csökkenés mértéke 

aránylag magas volt, 30 %.  

 

A gazdasági csökkenés az idén leginkább a nyugat-, kelet-, dél-magyarországi régiókat 

érintette. A legkisebb csökkenésre pedig a közép-magyarországi és budapesti cégek számítanak 

a jövő évben. 

A covid, a kisebb cégeknél kisebb számban okozott gazdasági csökkenést, mint a közepes és 

nagyobb cégeknél, és fellendülés is inkább náluk volt észlelhető, Bár a fellendülés ezen mértéke 

nem szignifikáns a közepes és nagyobb cégekkel összevetve. Gazdasági csökkenésre a jövő 

3%

42%
55% csökkenés

stagnálás

fellendülés
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évben a legnagyobb cégek kisebb mértékben, míg, a kisebbek nagyobb mértékben számítanak. 

Egyértelmű fellendüléssel a nagyobb és a közepes méretű cégek számolna 2022-re. 

Covid-19 befolyása 

 

Nagyon szembetűnő volt már tavaly is, hogy azok a cégek, akik gyorsan tudtak lépni, átállni 

egy új működésre, és gyorsan tudták kommunikálni az új helyzetet és az ahhoz tartozó új 

szabályokat, elvárásokat, valamint azt, hogy a cég milyen segítséget tud nyújtani nekik ebben, 

a munkatársaik és partnereik felé, jóval kevesebb veszteséget könyvelhettek el a pandémia 

bármelyik hullámánál.  

A fentebb összefoglalt mutatók alapján a nagy ijedelem ellenére a cégek nagy része jobban 

teljesített, vagy teljesítménye az előző évekhez képest nem romlott. Tavaly a cégeknek 18 

%-a jósolt csak fellendülést az idei évre, a megvalósult növekedés az idei mérés szerint mégis  

31% lett, tehát a várakozásokat jóval felülmúlta. Külön érdekesség, hogy például a szállodaipar, 

a fizetővendéglátás, amit általánosságban erőteljesen érintett a vírus miatt kialakult helyzet, ott 

is „csak” a nagy hotelek szenvedtek el jelentősebb veszteségeket, a panziók, magánszállások 

legjobb két évüket zárják.  

 

Munkavállalói elégedettség, lojalitás 

 

Az utolsó kérdésünk az volt, hogy mennyire 

érezték a cégek az elmúlt időszakban, hogy a 

munkavállalóik elégedettek voltak a céggel. 28 %-

nál nőtt az elégedettség a bázisidőszakhoz képest, 

12 %-nál csökkent és 61 % esetében stagnált, ami 

lehet jó is meg rossz is, hiszen, ha nem volt jó 

korábban akkor ez nem javult, ha jó volt akkor ezt 

a kialakult nehéz helyzetben is meg tudták őrizni 

(ami szinte növekedésnek számíthat). 

Mindenképpen fontos, hogy egy olyan világban, 

ahol részben vagy egészében otthonról dolgozunk, 

ahol sok a bizonytalan faktor a külső 

környezetben, ott folyamatosan 

kommunikáljunk a munkatársak felé, hogy mit 

miért teszünk majd rendszeres időközönként kérjünk visszacsatolást, véleményt, hogy ki, 

mivel, hogy van megelégedve, hol lát változtatási lehetőséget. Ne dugjuk a fejünket a földbe 

csak azért, mert nem akarunk szembenézni a valósággal vagy mi magunk vagyunk a változtatás 

legnagyobb akadálya. 

 

 

12%

60%

28%
csökkent

stagnált

nőtt

- 10. ábra - A munkavállalói elégedettség a 

Covid-19 alatt - 
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Összefoglalás 

 

Tavaly arról beszélgettünk, hogy a pandémia rámutatott, talán fel is nagyította a különböző 

hiányosságokat a cégeknél. Az átállást nagyon megnehezítette az eszközök hiánya (sok helyen 

pl. nem voltak laptopok), vagy ha nem voltak korábban vállalatirányítási rendszerek, amihez 

mindenki hozzáfér és mindenki ugyanazt látja, bárhol is ül, így a munkának nem kell megállni, 

vagy ha nem voltak CRM rendszerek, nem tudták, kik a cég fő ügyfelei, miért azok és merre 

lenne érdemes menni. Nem volt home office szabályzat, holott maga a home office nem egy 

újdonság. De ennél nagyobb dolgokkal is szembesülnünk kellett  a hihetetlen kitettséggel, amit 

a globalizált világ hozott, lásd folyamatos anyag – és alkatrészellátási problémák.  

 

A COVID-19 sok tekintetben lehetőség volt/van a cégek számára. Reformok születnek a 

cégekben, új módszerek, folyamatok, termékek, szolgáltatások kerülnek/kerülhetnek be az 

eszköztárakba.  Reformok jönnek létre működésben, folyamatokban. Születnek olyan 

újdonságok, amikre évekkel ezelőtt még csak nem is gondoltunk. A legtöbb vállalat, áttért 

felhőalapú szoftverekre, hogy a szükséges rendszereket otthonról is (de gyakorlatilag 

bárhonnan) elérjék a kollegák. A megbeszélések, tárgyalások villámgyorsan átkerültek az 

online térbe, például a HR területen, az online interjúztatás pár hét alatt szokványossá vált. Ezek 

egy része gyorsasága, kényelme miatt széles körben elfogadottá vált és beépült a napi 

gyakorlatba, ma már sok ügyfél online kéri a megbeszélést velünk vagy bármilyen más 

partnerükkel is. Sokkal gyorsabban megszervezhető, senkinek nem kell utazni, időben és térben 

rugalmasabb megoldásokat kínál. 

Ez nem azt jelenti, hogy a személyes találkozó nem fontos, például egy új partner esetében 

kimondottan szükséges is, de a kettő megfelelő arányával egy ideális egyensúlyt tudunk 

létrehozni magunk, mások és akár tágabb értelemben családunk számára is.  

 

Engedjék meg, hogy őszintén gratuláljak azoknak a vezetőknek, akik tudtak és gyorsan 

döntöttek, nem ijedtek meg és a fenti változtatásokat meg merték tenni. Egyértelműen látszanak 

a számokban. Mint HR szakember külön köszönöm azoknak a vezetőknek, akik el tudták 

engedni az állandó kontroll intézményét és magukat is újra gondolva, képezve felépítettek egy 

új vezetési stílust. Talán ez bíztatás lehet azoknak, akik még mindig kételkednek a változtatás 

lehetőségében és sikerességében.  

 

Természetesen egy cég forgalmának a növekedését a megnövekedett megrendelés is okozza, a 

jókor jó helyen helyzet kihasználása, de nem csak meglátni kell tudni lehetőségeket, hanem 

lépni és megvalósítani is: biztosítani kell elegendő eszköz- és emberi erőforrást. A legjobban 

futó iparágakban is, ha egy cég nem szervezett, állandó a fluktuáció előbb utóbb az 

eredményben, a számokban is meg fog látszani.  
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Az ESG szemlélet, mint egy új, kialakulóban lévő vezetési stílus 

 

Befejezésképpen fontos külön is pár szó az ESG vezetési stílusról, ami csak részben új, de egyre 

többet lehet róla olvasni, HR témához maximálisan kapcsolódó. Az ESG betűszó az 

environmental (környezeti), social (társadalmi) és governance (vállalatirányítás) szavak 

kezdőbetűiből áll. A nemzetközi ESG trendek jelenleg még leginkább a tőzsdei vállalatokra 

vannak kihatással (Európában, így hazánkban is az EU-s jogszabályi előírások miatt a 

nagyvállalatok is egyre érintettebbek lesznek). Független, nemzetközi szervezetek, számszerű 

minősítést készítenek a vállalatok ESG tevékenységéről (pont úgy, mint például a Fitch, S&P 

vagy a Moody’s a kockázati értékelésről). A nemzetközi befektetők egyre inkább követik 

ezeket a minősítéseket. Viszont ahhoz, hogy egy vállalat ESG minősítést szerezzen, 

fenntarthatóság szempontjából transzparenssé kell válnia, amit egy évente kiadott 

fenntarthatósági jelentéssel érhet el, olyan ez, mint a minőségügyi tanúsítványok. 

 

Az ESG szemlélet alapvetően három fő területre koncentrál: 

• E: Az environmental, vagyis a környezeti szempont azt ítéli meg, hogy egy vállalat 

tevékenysége környezeti szempontból milyen mértékben fenntartható. Ilyen az 

energiahatékonyság, biodiverzitás megőrzése, felelős vízgazdálkodás stb. 

• S: A social, a társadalmi szempont a vállalat szociális jellegű fenntarthatóságát elemzi, 

ilyen a férfi, női menedzsment arány, munkavállalók munkakörülménye (munkahelyi 

balesetek elkerülése) stb. 

• G: A governance, vagyis az irányítási szempont egy vállalat társadalmi normáknak 

való megfelelésével foglalkozik, ilyenek az irányítási szempontok, a belső védvonalak, 

a korrupció mentesség és a jogi megfelelés stb. 

 

A fentiek figyelembevételével előtérbe kerül a felelősségteljes vezetésre való törekvés, azt 

várják el a vezetőktől, hogy a hosszú távon fenntartható működés felé irányítsák figyelmüket. 

Ez szembe mehet a profitszempontokkal, de ez utóbbi a rövid távú megtérülés kategóriájába 

tartozik. Sok vállalatvezetőnek kell felismernie, hogy a rendelkezésre álló eszközrendszer 

átstrukturálásával nagy változásokat lehet elérni. Viszont lehet, hogy amit most 

létrehozunk, majd csak az unokáink élvezik. Most le kell mondanunk valamiről egy későbbi 

cél érdekében. De hogyan is kerül ez a témakör most ide?  

Sok fórumon, sok helyen említem, hangsúlyozom, kiemelem: az új generációknak nagyon 

fontos az ESG szemlélet valós működtetése a cégnél, ahol dolgoznak. Amikor egy céget 

választanak munkahelyüknek, nagyon sok fiatal figyeli ezt a szempontrendszert. Már pedig ők 

a jövő munkavállalói, szakemberei, ők lesznek a közép- majd felsővezetőink, akiket be akarunk 

vonzani magunkhoz.  
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Ne feledjék a választás éve jön, ami gazdaságilag mindig egy érdekes év, sok szempontból 

hozhat változásokat, elindulhatnak váratlan folyamatok (pl. új törvények, adóváltozások), 

amiket nem feltétlenül tudunk előre jelezni és a stratégiai tervezésben kellő súllyal figyelembe 

venni.  

 

Ez, azért is fontos, mert láthatták, a kérdőív kitöltőinek többsége bizakodó, növekedésre számít, 

fizetéseket emel, többen nem is kis mértében. Ez egyik oldalról pozitív hír, másik oldalról 

óvatosságra intenék mindenkit. Ha béreket akarunk emelni, vagy új juttatásokat bevezetni és 

ennek mértéke az előző évekhez képest nagyobb mértékű, ne egy lépésben tegyük, mert nem 

tudjuk pontosan felmérni a 2022-es év minden folyamatát, nehogy olyan költségeket 

generáljunk, ami egy válság kapujához vezethet. Ha egy pozitív lépést rövid időn belül 

korrekció követ, pl. leépítés, juttatások csökkentése vagy megvonása, annak a negatív hatása 

sokkal erősebb, mint a mostani helyzet pozitív oldala. Vezetőként bizonyára Önök is 

tapasztalják, hogy amit adnak, azt a munkavállalók többsége természetesnek veszi és pár 

hónapig örül neki, de amit elveszünk, az sérelemként még évek múlva is előjön témaként a 

dolgozók között.  

 

Azt se felejtsük el, hogy van, aki hiperinflációról beszél, ami akár évekig velünk maradhat. 

Nincs elegendő alapanyag, túlterheltek a kikötők, kamionoshiány, ellátási lánc költségei 

folyamatosan emelkednek, üres raktárak, egyre erősödő áruhiány. A legtöbb vállalat a 

magasabb költségeket áremeléssel, vagy máshol elért hatékonyságnöveléssel tudja 

kompenzálni, a kérdés, hogy a végén a fogyasztó még mit hajlandó megfizetni. Ezek a 

kézzelfogható tények ugyanígy itt vannak, mint a pozitív jövőkép. Amikor döntenek 

emelésekről, plusz juttatásokról körültekintően tegyék. 

 

Tekintettel, hogy minden évben a fizetési tanulmány egyben az évet is lezárja, ezúton szeretném 

megköszönni a felénk tanúsított bizalmat, akár mint már meglévő partnereinknek, akár 

azoknak, akikkel még nem volt szerencsénk együttműködni, de szakmailag keressük és segítjük 

egymást időről időre. Keresés szempontjából nagyon sok szép új projektünk volt, de számunkra 

szakmailag ez egy nehéz év volt, nehezek a keresések, kevés a mozdítható jelölt. Köszönöm a 

türelmüket, a közös brainstorming-okat, azt, hogy a megoldást keressük és nem a hibást.  

 

Ha a tanulmánnyal kapcsolatban kérdésük van, nyugodtan keressenek. Bízom benne, idén is 

tudtunk valami pluszt adni az általános fizetési tanulmányokhoz képest. Azt külön köszönöm, 

ha a tanulmány tartalmával, a megállapításokkal kapcsolatban kaphatunk Önöktől visszajelzést, 

bármilyen előjelűt, mert ez visz minket is előre. Bátran jelezzék, mi az, ami nagyon tetszett, 

vagy mit javasolnak másképp csinálni, vagy épp megtartani, legközelebb milyen kérdéseket 

látnának szívesen feldolgozva.  
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Ezúton kívánok kitartást az év hátralévő részére, olyan gyümölcsöző 2022-es évet, amit saját 

maguk jeleznek most előre. Jövőre pedig együtt nézhetjük meg, mi az, ami az előrejelzésekből, 

jóslatokból, várakozásokból megvalósult. 
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