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Béremelések 

kapcsán 

általános emelés 

Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

kereskedelem 

10 fő alatti cégek 75%-a tervez, 25%-a nem 

tervez emelést. 
  

Egységesen minden méretű cég tervez 

emelni. 

10 és 50 fő közötti cégek terveznek emelést. 
50 fő alatti cégek 67%-a tervez, 33%-a nem 

tervez emelést. 

50-200 fő közötti cégek 95%-a tervez, 5%-a 

nem tervez emelést. 
50 fő feletti cégek terveznek emelést. 

200 fő feletti cégek terveznek emelést.   

szolgáltatás 

10 fő alatti cégek terveznek emelést. 

Egységesen minden méretű cég tervez 

emelni. 

Egységesen minden méretű cég tervez 

emelni. 

10 és 200 fő közötti cégek 92%-a tervez, 8%-

a nem tervez emelést. 

200 fő feletti cégek terveznek emelést. 

termelés 

50 fő alatti cégek 95%-a tervez, 5%-a nem 

tervez emelést. 

50 fő alatti cégek fele tervez, másik fele nem 

tervez emelést. 
Egységesen minden méretű cég tervez 

emelni. 
50 fő feletti cégek terveznek emelést. 50 fő feletti cégek terveznek emelést. 
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Infláció mértékét 

meghaladó 

emelés 

Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

kereskedelem 

A 200 fő alatti cégek 60%-a tervezi, 40%-a 

nem tervezi; 
  A 10 fő alatti cégek tervezik meghaladni; 

200-500 fő közötti cégek 79% tervezi, 21%-a 

nem tervezi;  

Az 50 fő alatti cégek 67%-a nem tervezi, 

33%-a tervezi; 

10-200 fő közötti cégek 54%-a tervezi, 46%-

a nem tervezi; 

500-1000 fő közötti cégek fele-fele arányban 

tervezik vagy nem tervezik meghaladni; 

az 50 fő feletti cégek tervezik meghaladni az 

infláció mértékét. 

200-500 fő közötti cégek 79%-a tervezi, 

21%-a nem tervezi; 

az 1000 fő feletti cégek tervezik meghaladni 

az infláció mértékét. 
  

500 fő feletti cégek tervezik meghaladni az 

infláció mértékét. 

szolgáltatás 

A 200 fő alatti cégek 56%-a tervezi, 44%-a 

nem tervezi; 
Egységesen minden méretű cég tervez 

meghaladni az infláció mértékét. 

Az 500 fő alatti cégek 67%-a tervezi, 33%-a 

nem tervezi; 

a 200 fő feletti cégek 76%-a tervezi, 24%-a 

nem tervezi meghaladni az infláció mértékét. 

500 fő feletti cégek tervezik meghaladni az 

infláció mértékét. 

termelés 

  
Az 50 fő alatti cégek fele-fele arányban 

tervezik vagy nem tervezik; 

Az 50 fő alatti cégek 75%-a tervezi, 25%-a 

nem tervezi; 

Az 500 fő alatti cégek 60%-a nem tervezi, 

40%-a tervezi; 

50-500 fő közötti cégek 90%-a tervezi, 10%-

a nem tervezi; 

50-200 fő közötti cégek 56%-a tervezi, 44%-

a nem tervezi; 

500-1000 fő közötti cégek tervezik; 500-1000 fő közötti cégek tervezik; 
200-500 fő közötti cégek 80%-a tervezi, 

20%-a nem tervezi; 

az 1000 fő feletti cégek 92%-a tervezi, 8%-a 

nem tervezi meghaladni az infláció mértékét. 

az 1000 fő feletti cégek 93%-a tervezi, 7%-a 

nem tervezi meghaladni az infláció mértékét. 

500-1000 fő közötti cégek 60%-a tervezi, 

40%-a nem tervezi; 

    
az 1000 fő feletti cégek tervezik meghaladni 

az infláció mértékét. 
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Fizetés emelés 

fizikai dolgozók 
Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

kereskedelem 

10 fő alatti cégek 58%-a nem tervez, 17-

17%-uk 0-5% vagy 5-10% között, 8% 10-

20% között tervez. 

Az 50 fő alatti cégek 67%-a 0-5% között, 

33%-uk 10-20% között. 
10 fő alatti cégek nem terveznek. 

10-200 fő közötti cégek 48%-a 5-10% 

között, 39%-uk 0-5% között, 9% nem tervez, 

4%-uk 10-20% között 

50-200 fő közötti cégek fele-fele arányban 5-

10% vagy 10-20% között. 

10-50 fő közötti cégek 40%-a 5-10% között, 

megegyező arányban pedig 0-5% vagy 10-

20% között vagy nem terveznek 

200-500 fő közötti cégek 57%-a 5-10% 

között, 21-21% 0-5% vagy 10-20% között. 

200-500 fő közötti cégek 50%-a 5-10% 

között, 25-25%-uk 0-5% vagy 10-20% 

között. 

50-500 fő közötti cégek 58%-a 5-10% 

között, 42%-a 0-5% között. 

500-1000 fő közötti cégek fele-fele arányban 

0-5% és 5-10% között. 
500 fő feletti cégek 5-10% között. 500 fő feletti cégek 5-10% között. 

1000 fő feletti cégek 67% 5-10% között, 

33%-uk 0-5% között. 
  

szolgáltatás 

10 fő alatti cégek 67%-a nem tervez, 33% 0-

5% között. 
  

10-50 fő közötti cégek 53%-a 5-10% között, 

35%-uk 0-5% között, 10% nem tervez, 2%-

uk 10-20% között 

 Az 50 fő alatti cégek megegyező arányban 0-

5% vagy 5-10% vagy 10-20% között. 

50-200 fő közötti cégek 47%-a 5-10% 

között, 22% nem tervez, 19% 0-5% között, 

12% 10-20% között. 

200 fő alatti cégek 40-40% 5-10% között 

vagy nem tervez, 20%-uk 10-20% között. 

50-200 fő közötti cégek 57%-a 5-10% 

között, 29% 0-5% között, 14% nem tervez. 

200-500 fő közötti cégek 46%-a 5-10% 

között, 31%-a nem tervez, 15%-uk 10-20% 

között, 8%-uk 0-5% között. 

200 fő feletti cégek 0-5% között. 
200-500 fő közötti cégek 75%-a 5-10% 

között, 25%-uk 0-5% között. 

500-1000 fő közötti cégek 67%-a 5-10% 

között, 33%-uk 0-5% között. 
 500 fő feletti cégek fele-fele arányban 5-10% 

vagy 10-20% között. 

1000 fő feletti cégek 50% 0-5% között, 37%-

uk 5-10% között, 12%-uk 10-20% között. 
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Fizetés emelés 

fizikai dolgozók 
Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

termelés 

Az 50 fő alatti cégek 53%-a 0-5% között, 

32%-uk 5-10% között, 16%-uk 10-20% 

között. 

50 fő alatti cégek fele-fele arányban 0-5% 

vagy 10-20% között. 

50 fő alatti cégek 75%-a 5-10% között, 25%-

uk 0-5% között. 

50-500 fő közötti cégek 73%-a 5-10% 

között, 20%-uk 0-5% között, 7% 10-20% 

között. 

50-200 fő közötti cégek 60%-a 5-10% 

között, 30%-a 10-20% között, 5-5% 0-5% 

vagy 20% felett. 

50-200 fő közötti cégek 50%-a 5-10% 

között,44% 0-5% között, 7% 10-20% között. 

500-1000 fő közötti cégek 5-10% között 

200-500 fő közötti cégek 44%-a 5-10% 

között, 33%-a 10-20% között, 22%-uk 0-5% 

között. 

200-1000 fő közötti cégek 50%-a 5-10% 

között, 29%-uk 10-20% között, 21%-uk 0-5% 

között. 

1000 fő feletti cégek 50% 0-5% között, 37%-

uk 5-10% között, 12%-uk 10-20% között. 

500-1000 fő közötti cégek 67%-a 5-10% 

között, 33%-uk 10-20% között. 
1000 fő feletti cégek 5-10% között. 

 1000 fő feletti cégek 67% 5-10% között, 16-

16%-uk 0-5% vagy 10-20% között. 
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Fizetés emelés 

szellemi dolgozók 
Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

kereskedelem 

A 10 fő alatti cégek 42%-a 5-10% között, 

33%-uk 0-5% között, 17%-uk nem tervez, 

8%-uk 10% felett. 

Az 50 fő alatti cégek megegyező arányban 0-

5% vagy 5-10% között vagy nem terveznek. 
A 10 fő alatti cégek  5-10% között. 

10-50 fő közötti cégek 51%-a 5-10% között, 

45%-uk 0-5% között, 3%-uk 10% felett, 1% 

nem tervez. 

50-200 fő közötti cégek fele-fele arányban 5-

10% vagy 10% felett. 

10-50 fő közötti cégek 40-40%-a 0-5% vagy 

5-10% között, 20%-uk 10% felett. 

50-200 fő közötti cégek 46%-a 5-10% 

között, 44%-uk 0-5% között, 7%-uk nem 

tervez, 2%-uk 10% felett. 

200-500 fő közötti cégek 75%-a 5-10% 

között, 25%-uk 0-5% között. 

50-200 fő közötti cégek fele-fele arányban 0-

5% vagy 5-10%. 

200-500 fő közötti cégek 50%-a 5-10% 

között, 36%-uk 0-5% között, 14%-uk 10% 

felett. 

500 fő feletti cégek 0-5% között. 
200-500 fő közötti cégek 75%-a 5-10% 

között, 25%-uk 0-5% között. 

500 fő feletti cégek 57%-a 0-5% között, 

43%-uk 5-10% között. 
  500 fő feletti cégek 5-10% között. 

szolgáltatás 

A 10 fő alatti cégek 0-5% között.  Az 50 fő alatti cégek 67%-a 0-5% között, 

33%-uk 10% felett. 

10-200 fő közötti cégek 47%-a 5-10% 

között, 38%-uk 0-5% között, 8%-uk nem 

tervez, 7%-uk 10% felett. 

200 fő alatti cégek 80%-a 5-10% között, 

20%-uk 10% felett. 

50-200 fő közötti cégek 57%-a 5-10% 

között, 43%-uk 0-5% között. 

200-1000 fő közötti cégek 71%-a 5-10% 

között, 29%-uk 0-5% között. 
200 fő feletti cégek 0-5% között. 

200-500 fő közötti cégek 75%-a 0-5% 

között, 25%-uk 5-10% között. 

1000 fő feletti cégek 52%-a 0-5% között, 

25%-uk 5-10% között, 13%-uk 10% felett. 
  500 fő feletti cégek 5-10% között. 
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Fizetés emelés 

szellemi dolgozók 
Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

termelés 

A 50 fő alatti cégek 58%-a 0-5% között, 

26%-uk 5-10% között, 11%-uk 10% felett, 

5%-uk nem tervez. 

Az 50 fő alatti cégek megegyező arányban 

10% felett vagy nem terveznek. 

Az 50 fő alatti cégek megegyező arányban 0-

5% vagy 5-10% között vagy nem terveznek. 

50-200 fő közötti cégek 43%-a 5-10% 

között, 39%-uk 0-5% között, 14%-uk 10% 

felett, 5%-uk nem tervez. 

50-200 fő közötti cégek 40-40%-a 0-5% 

vagy 5-10% között, 20%-uk 10% felett. 

50-200 fő közötti cégek 56%-a 0-5% között, 

31%-uk 5-10% között, 13%-uk 10% felett. 

200-500 fő közötti cégek 47-47%-a 0-5% 

vagy 5-10% között, 5%-uk 10% felett. 

200-500 fő közötti cégek 60%-a 5-10% 

között, 40%-uk 0-5% között. 

200-500 fő közötti cégek 56%-a 5-10% 

között, 33%-uk 0-5% között, 11%-uk 10% 

felett. 

500-1000 fő közötti cégek 75%-a 5-10% 

között, 25%-uk 0-5% között. 
500-1000 fő közötti cégek 5-10% között. 

500-1000 fő közötti cégek 60%-a 5-10% 

között, 40%-uk 0-5% között. 

1000 fő feletti cégek 57%-a 0-5% között, 

29%-uk 5-10% között, 14%-uk 10% felett. 

1000 fő feletti cégek 67%-a 5-10% között, 

33%-uk 0-5% között. 

1000 fő feletti cégek 67%-a 0-5% között, 

33%-uk 5-10% között. 
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Fizetés emelés 

mérnökök 
Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

kereskedelem 

10 fő alatti cégek 40%-a nem tervez, 30%-a 

0-5% között, 20%-uk 5-10% között, 10%-uk 

10% felett. 

50 fő alatti cégek nem terveznek. 
10 fő alatti cégek 67%-a 5-10% között, 33%-

uk nem tervez. 

10-200 fő közötti cégek 48%-a 5-10% 

között, 39%-uk 0-5% között, 6-6% 10% felett 

vagy nem tervez. 

50-200 fő közötti cégek fele-fele arányban 5-

10% között vagy 10% felett. 

10-50 fő közötti cégek 40-40%-a 0-5% vagy 

5-10% között, 20%-uk nem tervez. 

200-500 fő közötti cégek 46%-a 5-10% 

között, 39%-uk 0-5% között, 15%-uk 10% 

felett. 

200-500 fő közötti cégek 50%-a 5-10% 

között, 25-25%-uk 0-5% vagy 10% felett. 

50-200 fő közötti cégek 63%-a 0-5% között, 

37%-uk 5-10% között. 

500-1000 fő közötti cégek 5-10% között. 500 fő feletti cégek 5-10% között. 
200-500 fő közötti cégek fele-fele arányban 

0-5% vagy 5-10% között. 

1000 fő feletti cégek fele-fele arányban 0-5% 

vagy 5-10% között. 
  500 fő feletti cégek 5-10% között. 

szolgáltatás 

10 fő alatti cégek 67%-a nem tervez, 33%-a 

0-5% között. 
  

50 fő alatti cégek 67%-a 0-5% között, 33%-

uk 10% felett. 

10-200 fő közötti cégek 41%-a 5-10% 

között, 28%-uk 0-5% között,20%-uk nem 

tervez, 12%-uk 10%-felett. 

200 fő alatti cégek 80%-a 5-10% között, 

20%-uk 10% felett. 

50-200 fő közötti cégek 43-43%-a 0-5% 

vagy 5-10% között 14%-uk nem tervez. 

200-500 fő közötti cégek 46%-a 5-10% 

között, 39%-uk 0-5% között, 15%-uk nem 

tervez. 

200 fő feletti cégek 0-5% között. 
200-500 fő közötti cégek 75%-a 0-5% 

között, 25%-uk 5-10% között. 

500-1000 fő közötti cégek 67%-a nem 

tervez, 33%-uk 5-10% között. 
  500 fő feletti cégek 5-10% között. 
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Fizetés emelés 

mérnökök 
Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

termelés 

10 fő alatti cégek fele-fele arányban 0-5% 

között vagy nem tervez. 

50 fő alatti cégek fele-fele arányban 10% 

felett vagy nem tervez. 

50 fő alatti cégek 50%-a 5-10% között, 25-

25%-uk 0-5% között vagy 10% felett. 

10-50 fő közötti cégek 36%-a 0-5% között, 

29%-uk 5-10% között, 25%-uk nem tervez, 

11%-uk 10% felett. 

50-200 fő közötti cégek 52%-a 5-10% 

között, 24%-uk 0-5% között, 19%-uk 10% 

felett, 5%-uk nem tervez. 

50-200 fő közötti cégek 56%-a 0-5% között, 

28%-uk 5-10% között, 11%-uk 10% felett, 

6%-uk nem tervez. 

50-500 fő közötti cégek 55%-a 5-10% 

között, 28%-uk 0-5% között, 13%-uk nem 

tervez, 4%-uk 10% felett. 

200-500 fő közötti cégek 44%-a 5-10% 

között, 33%-uk 10% felett, 22%-uk 0-5% 

között. 

200-500 fő közötti cégek 57%-a 5-10% 

között, 36%-uk 0-5% között, 7%-uk 10% 

felett. 

500-1000 fő közötti cégek 40%-a nem 

tervez, a többiek arányosan 0-5% vagy 5-

10% vagy 10% felett. 

500-1000 fő közötti cégek 89%-a 5-10% 

között, 11%-uk 10% felett. 

500-1000 fő közötti cégek 40-40%-a 0-5% 

vagy 5-10% között, 20%-uk nem tervez. 

1000 fő feletti cégek 67%-a 0-5% között, 17-

17%-uk 5-10% között vagy nem terveznek. 

1000 fő feletti cégek 67%-a 5-10% között, 

33%-uk 0-5% között. 

1000 fő feletti cégek 60%-a 5-10% között, 

40%-uk 0-5% között. 
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Fizetés emelés 

vezetők 
Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

kereskedelem 

A 10 fő alatti cégek 40%-a 0-5% között, 

30% nem tervez emelést, 20% 5-10% között 

és 10% 10% felett tervez emelést. 

 A 10 fő alatti cégek 67%-a 0-5% között, 

33% 5-10% között tervez emelést. 

10 és 50 fő között cégek 51%-a 5-10% 

között, 46% 0-5% között és 3% 10% felett 

tervez. 

50 fő alatti cégek 67% nem tervez emelést, 

33% 0-5% között tervez emelni. 

10 és 50 fő közötti cégek 40%-a 5-10% 

között, 20-20-20%-ban pedig vegyesen 0-5% 

között, 10% felett vagy nem terveznek emelni 

50-500 fő közötti cégek 48%-a 5-10% 

között, 41% 0-5% között és 10% nem tervez 

emelést. 

50-200 fő közötti cégek fele 5-10% között, a 

másik fele 10% felett tervez emelést. 

50-200 fő közötti cégek 50%-a 0-5% között, 

38%-uk 5-10% között, 12% pedig nem tervez 

emelni. 

500-1000 fő közötti cégek fele  0-5% között 

tervez emelést, a cégek másik fele nem tervez 

emelni. 

200-500 fő közötti cégek 75%-a 5-10% 

között, 25% 0-5% között tervez. 

200-500 fő közötti cégek 75%-a 0-5% 

között, 25% 5-10% között tervez. 

Az 1000 fő feletti cégek 50%-a 5-10% 

között, 33%-uk 0-5% között és 17% nem 

tervez emelni. 

500 fő feletti cégek 5-10% között terveznek 

emelést. 

500 fő feletti cégek 5-10% között terveznek 

emelést. 

   

szolgáltatás 

A 10 fő alatti cégek 67%-a 0-5% között, 

33% 5-10% között tervez emelést. 
  

10 és 50 fő közötti cégek 50%-a 5-10% 

között, 48% 0-5% között és 2% nem tervez 

emelést. 

 Az 50 fő alatti cégek 67%-a 0-5% között, 

33% 10% felett tervez emelést. 

50 és 200 fő közötti cégek 54%-a 5-10% 

között, 23% 0-5% között, 17% nem tervez és 

6% 10% felett tervez emelést. 

200 fő alatti cégek 60%-a 5-10% között, 

20% 0-5% között és 20% 10% felett tervez 

emelést. 

50-500 fő közötti cégek 58%-a 0-5% között, 

42% 5-10% között tervez. 

200-500 fő közötti cégek 54%-a 5-10% 

között, 46% 0-5% között tervez. 

200 fő feletti cégek 0-5% között terveznek 

emelést. 

500 fő feletti cégek 5-10% között terveznek 

emelést. 

500-1000 fő közötti cégek 67%-a 0-5% 

között, 33% 5-10% között tervez. 
  

Az 1000 fő feletti cégek 63%-a 0-5% között, 

25%-uk 5-10% között, 12% pedig nem tervez 

emelni. 
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Fizetés emelés 

vezetők 
Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

termelés 

 Az 50 fő alatti cégek fele 10% felett tervez a 

másik fele nem tervez emelést 

Az 50 fő alatti cégek 50%-a nem tervez és 

25-25%-ban 0-5% vagy 5-10% között 

terveznek emelést 

A 200 fő alatti cégek 46%-a 0-5% között, 

42%-uk 5-10% között, 7%-a nem tervez és 

5%-a 10% felett tervez emelni. 

50 és 200 fő közötti cégek 45%-a 0-5% 

között, 40% 5-10% között és 15% 10% felett 

tervez emelést. 

50 és 200 fő közötti cégek 56%-a 0-5% 

között, 38% 5-10% között és 6% 10% felett 

tervez emelést. 

200-500 fő közötti cégek 55%-a 0-5% 

között, 45% 5-10% között tervez. 

200-500 fő közötti cégek 60%-a 5-10% 

között, 30% 0-5% között és 10% 10% felett 

tervez emelést. 

200-500 fő közötti cégek 60%-a 5-10% 

között, 30% 0-5% között és 10% 10% felett 

tervez emelést. 

500-1000 fő közötti cégek fele 0-5% között, 

a másik fele 5-10% között tervez emelést. 

500-1000 fő közötti cégek 56%-a 0-5% 

között, 44% 5-10% között tervez. 

500-1000 fő közötti cégek 60%-a 5-10% 

között, 40% 0-5% között tervez. 

Az 1000 fő feletti cégek 50%-a 5-10% 

között, 38%-uk 0-5% között, 12% pedig nem 

tervez emelni. 

Az 1000 fő feletti cégek 50%-a 5-10% 

között, 33%-uk 0-5% között és 17% nem 

tervez emelni. 

1000 fő feletti cégek 67%-a 0-5% között, 

33% 5-10% között tervez. 
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Cafetéria Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

kereskedelem 

A 10 fő alatti cégek 58%-ánál nincs, 42%-

ánál van; 
    

10-200 fő közötti cégek 74%-ánál van,  

26%-ánál nincs; 
A 200 fő alatti cégeknél van; Az 50 fő alatti cégeknél van; 

200-500 fő közötti cégek 93%-ánál van,  

7%-ánál nincs; 

200-1000 fő közötti cégek 75%-ánál van, 

25%-ánál nincs; 

50-200 fő közötti cégek 88%-ánál van,  

12%-ánál nincs; 

500-1000 fő közötti cégeknél van; 
1000 fő feletti cégeknél van béren kívüli 

juttatás. 

200 fő feletti cégeknél van béren kívüli 

juttatás. 

1000 fő feletti cégek 67%-ánál van 33%-ánál 

nincs béren kívüli juttatás. 
    

szolgáltatás 

A 10 fő alatti cégeknél van;   
Az 50 fő alatti cégek 67%-ánál nincs,  

33%-ánál van; 

10-500 fő közötti cégek 73%-ánál van,  

27%-ánál nincs; 

A 200 fő alatti cégek 80%-ánál van, 20%-

ánál nincs; 

50-200 fő közötti cégek 63%-ánál van,  

37%-ánál nincs; 

500-1000 fő közötti cégeknél van; 
200 fő feletti cégeknél van béren kívüli 

juttatás. 

200 fő feletti cégeknél van béren kívüli 

juttatás. 

1000 fő fölötti cégek 88%-ánál van, 12%-

ánál nincs béren kívüli juttatás. 
    

termelés 

Az 50 fő alatti cégek 90%-ánál van, 10%-

ánál nincs; 
Az 50 fő alatti cégeknél van; 

Az 50 fő alatti cégek 75%-ánál nincs,  

25%-ánál van; 

50-200 fő közötti cégek felénél van, felénél 

nincs; 

50-500 fő közötti cégek 93%-ánál van,  

7%-ánál nincs; 
50-200 fő közötti cégeknél van; 

200 fő feletti cégek 84%-ánál van, 16%-ánál 

nincs béren kívüli juttatás. 

500 fő feletti cégeknél van béren kívüli 

juttatás. 

200-1000 fő közötti cégek 80%-ánál van; 

20%-ánál nincs; 

    

1000 fő feletti cégeknél van béren kívüli 

juttatás. 
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Cafetéria értéke - 

2022. 
Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

kereskedelem 

10 fő alatti cégek 40-40%-a 100-200.000 Ft 

között vagy 400.000 Ft felett, 20%-uk 200-

300.000 Ft között. 

  
10 fő alatti cégek 67%-a 400.000 Ft felett, 

33%-uk 100-200.000 Ft között. 

10-50 fő közötti cégek 36%-a 300-400.000 

Ft között, 28%-uk 400.000 Ft felett, 19%-uk 

100-200.000 Ft között, 17%-uk 200-300.000 

Ft között. 

50 fő alatti cégek egyforma arányban 100-

200.000 Ft vagy 200-300.000 Ft vagy 300-

400.000 Ft között. 

10-50 fő közötti cégek 60%-a 300-400.000 

Ft között, 40%-uk 100-200.000 Ft között. 

50-200 fő közötti cégek 39%-a 100-200.000 

Ft között, 24%-uk 200-300.000 Ft között, 18-

18%-uk 300-400.000 Ft között vagy 400.000 

Ft felett 

50-200 fő közötti cégek fele-fele arányban 

200-300.000 Ft között vagy 400.000 Ft felett. 

50-200 fő közötti cégek 29-29%-os arányban 

100-200.000 Ft vagy 200-300.000 Ft vagy 

300-400.000 Ft között, 14%-uk 400.000 Ft 

felett. 

200-500 fő közötti cégek 46%-a 400.000 Ft 

felett, 31%-uk 300-400.000 Ft között, 15%-

uk 100-200.000 Ft között, 8%-uk 200-

300.000 Ft között. 

200-500 fő közötti cégek 67%-a 100-200.000 

Ft között, 33%-uk 400.000 Ft felett 

200-500 fő közötti cégek 50%-a 100-200.000 

Ft között, 25-25%-uk 200-300.000 Ft vagy 

300-400.000 Ft között. 

500-1000 fő közötti cégek fele-fele arányban 

200-300.000 Ft között vagy 400.000 Ft felett. 

500 fő feletti cégek 200-300.000 Ft közötti 

értékben tartják meg a cafetériát. 

500 fő feletti cégek 400.000 Ft feletti 

értékben tartják meg a cafetériát. 

1000 fő feletti cégek 400.000 Ft feletti 

értékben tartják meg a cafetériát. 
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Cafetéria értéke - 

2022. 
Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

szolgáltatás 

10 fő alatti cégek egyforma arányban 100-

200.000 Ft vagy  300-400.000 Ft között vagy 

400.000 Ft felett. 

A cégek 50%-a 200-300.000 Ft között, 25-

25%-a 300-400.000 Ft között vagy 400.000 

Ft feletti értékben tartják meg a cafetériát. 

  

10-50 fő közötti cégek 45%-a 300-400.000 

Ft között, 26%-uk 400.000 Ft felett, 19%-uk 

100-200.000 Ft között, 10%-uk 200-300.000 

Ft között. 

Az 50 fő alatti cégek 300-400.000 Ft között. 

50-200 fő közötti cégek 33%-a 400.000 Ft 

felett 25-25%-uk 100-200.000 Ft vagy 200-

300.000 Ft között, 17%-uk 300-400.000 Ft 

között. 

50-200 fő közötti cégek 40%-a 300-400.000 

Ft között, 20-20%-os arányban 100-200.000 

Ft vagy 200-300.000 Ft között vagy 400.000 

Ft felett. 

200-500 fő közötti cégek 55%-a 400.000 Ft 

felett, 36%-uk 200-300.000 Ft között, 9%-uk 

100-200.000 Ft között. 

200-500 fő közötti cégek 50%-a 200-300.000 

Ft között, 25-25%-uk 300-400.000 Ft között 

vagy 400.000 Ft felett. 

500-1000 fő közötti cégek 50%-a 400.000 Ft 

felett 25-25%-uk 100-200.000 Ft vagy 300-

400.000 Ft között. 

500 fő feletti cégek 300-400.000 Ft közötti 

értékben tartják meg a cafetériát. 

1000 fő feletti cégek 57%-a 400.000 ft felett, 

29%-uk 200-300.000 Ft között, 14%-uk 100-

200.000 Ft közötti értékben tartják meg a 

cafetériát. 
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Cafetéria értéke - 

2022. 
Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

termelés 

50 fő alatti cégek 35%-a 100-200.000 Ft 

között, 23-23%-uk 300-400.000 Ft között 

vagy 400.000 Ft felett, 18%-uk 200-300.000 

Ft között. 

50 fő alatti cégek fele-fele arányban 100-

200.000 Ft vagy 200-300.000 Ft között. 
50 fő alatti cégek 400.000 Ft felett. 

50-200 fő közötti cégek 46%-a 200-300.000 

Ft között, 18-18%-os arányban 100-200.000 

Ft vagy 300-400.000 Ft között vagy 400.000 

Ft felett. 

50-200 fő közötti cégek 42%-a 200-300.000 

Ft között, 32%-uk 400.000 Ft felett, 21%-uk 

100-200.000 Ft között, 5%-uk 300-400.000 

Ft között. 

50-200 fő közötti cégek 44%-a 200-300.000 

Ft között, 38%-uk 100-200.000 Ft között, 

12%-uk 400.000 Ft felett, 6%-uk 300-

400.000 Ft között. 

200-500 fő közötti cégek 50%-a 400.000 Ft 

felett, 32%-uk 100-200.000 Ft között, 17%-

uk 300-400.000 Ft között 11%-uk 200-

300.000 Ft között. 

200-500 fő közötti cégek 67%-a 100-200.000 

Ft között, 11-11%-os arányban 200-300.000 

FT vagy 300-400.000 Ft között vagy 400.000 

Ft felett. 

200-500 fő közötti cégek 37-37%-a 100-

200.000 Ft vagy 200-300.000 FT között 13-

13%-uk 300-400.000 FT között vagy 400.000 

Ft felett. 

500-1000 fő közötti cégek egyforma 

arányban 200-300.000 Ft vagy 300-400.000 

Ft között vagy 400.000 Ft felett. 

500-1000 fő közötti cégek 44%-a 200-

300.000 Ft között, 33%-uk 300-400.000 Ft 

között, 22%-uk 100-200.000 Ft között. 

500-1000 fő közötti cégek egyforma 

arányban 100-200.000 Ft vagy 200-300.000 

FT vagy 300-400.000 FT között vagy 

400.000 Ft felett. 

1000 fő feletti cégek 50%-a 400.000 Ft felett, 

17-17%-uk 100-200.000 Ft vagy 200-300.000 

Ft vagy 300-400.000 Ft közötti értékben 

tartják meg a cafetériát. 

1000 fő feletti cégek 50%-a 200-300.000 Ft 

között, 17-17%-uk arányosan 100-200.000 Ft 

vagy 300-400.000 Ft között vagy 400.000 Ft 

feletti értékben tartják meg a cafetériát. 

1000 fő feletti cégek 67%-a 400.000 Ft felett, 

33%-uk 300-400.000 Ft közötti értékben 

tartják meg a cafetériát. 
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Magánegészségügyi 

szolgáltatás 
Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

kereskedelem 

50 fő alatti cégek 78%-ánál nem, 22%-uknál 

igen, minden szinten; 
50 fő alatti cégeknél nem; 10 fő alatti cégeknél nem; 

50-200 fő közötti cégek 62%-ánál nem, 19-

19%-uknál igen, vagy csak vezetői szinten 

vagy minden szinten; 

50-200 fő közötti cégeknél fele-fele arányban 

vagy nincs jelen vagy igen, minden szinten; 

10-50 fő közötti cégek 60%-ánál nem, 20-

20%-ánál igen, vagy csak vezetői szinten, 

vagy minden szinten; 

200 fő feletti cégek 75%-ánál nem, 25%-

uknál igen, minden szinten része a 

cafetériának. 

200-500 fő közötti cégek 50%-ánál nem, 25-

25%-ban igen, vagy csak vezetői szinten 

vagy minden szinten; 

50-200 fő közötti cégek 86%-ánál nem, 14%-

ánál igen, de csak vezetői szinten; 

  
500 fő feletti cégeknél nem része a 

cafetériának. 

200 fő feletti cégeknél nem része a 

cafetériának. 

szolgáltatás 

10 fő alatti cégeknél nem; 

A cégeknél nem része a cafetériának; 

  

10-200 fő közötti cégek 76%-ánál nem, 16%-

ánál igen, minden szinten, 8%-ánál igen, de 

csak vezetői szinten; 

50 fő alatti cégeknél nem; 

200-500 fő közötti cégek 75%-ánál nem, 

17%-ánál igen, de csak vezetői szinten, 8%-

ánál igen, minden szinten; 

50-200 fő közötti cégek 86%-ánál nem, 14%-

ánál igen, de csak vezetői szinten; 

500-1000 fő közötti cégeknél fele-fele 

arányban vagy nincs jelen vagy igen, minden 

szinten; 

200-500 fő közötti cégeknél fele-fele 

arányban vagy nincs jelen vagy igen, de csak 

vezetői szinten; 

1000 fő feletti cégek 57%-ánál nem, 29%-

ánál igen, minden szinten, 14%-ánál igen, de 

csak vezetői szinten; 

500 fő feletti cégeknél nem része a 

cafetériának. 
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Magánegészségügyi 

szolgáltatás 
Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

termelés 

50 fő alatti cégek 89%-ánál nem, 5-5%-ánál 

igen, vagy minden szinten, vagy csak vezetői 

szinten; 

50 fő alatti cégeknél nem; 50 fő alatti cégeknél nem; 

50-200 fő közötti cégek 88%-ánál nem, 12%-

ánál igen minden szinten; 

50-200 fő közötti cégek 90%-ánál nem, 10%-

ánál igen, minden szinten; 

50-200 fő közötti cégek 73%-ánál nem, 20%-

ánál igen, de csak vezetői szinten, 7%-ánál 

igen, minden szinten; 

200-500 fő közötti cégek 78%-ánál nem, 

17%-ánál igen, minden szinten, 6%-ánál igen, 

de csak vezetői szinten; 

200-500 fő közötti cégek 80%-ánál nem, 10-

10%-ban igen, vagy csak vezetői szinten 

vagy minden szinten; 

200-500 fő közötti cégek 75%-ánál nem, 

25%-uknál igen, minden szinten; 

500-1000 fő közötti cégek 75%-ánál igen, 

minden szinten, 25%-uknál nem; 

500-1000 fő közötti cégek 89%-ánál nem, 

11%-ánál igen, minden szinten; 

500 fő feletti cégeknél nem része a 

cafetériának. 

1000 fő feletti cégek 83%-ánál nem, 17%-

uknál igen, minden szinten része a 

cafetériának. 

1000 fő feletti cégeknél fele-fele arányban 

vagy nincs jelen vagy igen, de csak vezetői 

szinten része a cafetériának. 
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Magánegészségügyi 

szolgáltatás a 

jövőben 

Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

kereskedelem 

10 fő alatti cégek 91%-a nem tervezi, 9%-uk 

tervezi, minden szinten. 

50 fő alatti cégek 67%-a nem tervezi, 33%-

uk igen, minden szinten. 
10 fő alatti cégek nem tervezik. 

10-500 fő közötti cégek 67%-a nem tervezi, 

23%-a tervezi minden szinten, 10%-uk igen, 

de csak vezetői szinten. 

50-200 fő közötti cégek nem tervezik. 

10-200 fő közötti cégek 64%-a nem tervezi, 

18-18%-uk tervezik vagy csak vezetői szinten 

vagy minden szinten. 

500-1000 fő közötti cégek fele-fele arányban 

vagy nem tervezik vagy tervezik minden 

szinten. 

200-500 fő közötti cégek 67%-a tervezi, de 

csak vezetői szinten, 33%-uk nem tervezi. 

200-500 fő közötti cégek fele-fele arányban 

vagy nem tervezik, vagy tervezik minden 

szinten. 

1000 fő feletti cégek 83%-a nem tervezi, 

17%-uk tervezi, minden szinten. 
500 fő feletti cégek nem tervezik 500 fő feletti cégek nem tervezik 

szolgáltatás 

10 fő alatti cégek nem tervezik. 

A cégek nem tervezik a magánegészségügyi 

szolgáltatás bevezetését a jövőben. 

50 fő alatti cégek nem tervezik. 

10-500 fő közötti cégek 68%-a nem tervezi, 

23%-a tervezi minden szinten, 9%-uk igen, 

de csak vezetői szinten. 

50-200 fő közötti cégek 57%-a nem tervezi, 

43%-uk igen, minden szinten. 

500-1000 fő közötti cégek fele-fele arányban 

vagy nem tervezik vagy tervezik minden 

szinten. 

200 fő feletti cégek nem tervezik. 

1000 fő feletti cégek 63%-a nem tervezi, 

25%-uk igen, minden szinten, 12%-uk igen, 

de csak vezetői szinten. 

  

termelés 

50 fő alatti cégek 59%-a nem tervezi, 35%-a 

tervezi, minden szinten, 6%-uk igen, de csak 

vezetői szinten. 

50 fő alatti cégek nem tervezik. 50 fő alatti cégek nem tervezik. 

50-200 fő közötti cégek 89%-a nem tervezi, 

11%-uk igen, minden szinten. 

50-200 fő közötti cégek 89%-a nem tervezi, 

11%-uk igen, de csak vezetői szinten. 

50-200 fő közötti cégek 79%-a nem tervezi, 

14%-uk igen, minden szinten, 7%-uk igen, de 

csak vezetői szinten. 

200-500 fő közötti cégek 66%-uk nem 

tervezi, 27%-uk igen, minden szinten, 7%-uk 

igen, de csak vezetői szinten. 

200-1000 fő közötti cégek 61%-a nem 

tervezi, 22%-uk igen, de csak vezetői szinten, 

17%-uk igen, minden szinten. 

200-1000 fő közötti cégek 69%-a nem 

tervezi, 31%-uk igen, minden szinten 

500-1000 fő közötti cégek fele-fele arányban 

vagy nem tervezik vagy tervezik minden 

szinten. 

1000 fő feletti cégek fele-fele arányban vagy 

nem tervezik, vagy tervezik, de csak vezetői 

szinten. 

1000 fő feletti cégek nem tervezik a 

bevezetését. 

1000 fő feletti cégek 88%-a nem tervezi, 

12%-uk igen, minden szinten. 
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Home Office Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

kereskedelem 

  
Az 50 fő alatti cégek 67%-ánál nem, 33%-

ánál igen; 
A 10 fő alatti cégeknél igen; 

Az 500 fő alatti cégek 84%-ának igen, 16%-

ánál nem; 

50-200 fő közötti cégeknél fele-fele arányban 

van/lesz jelen; 

10-500 fő közötti cégek 71%-ánál igen, 29%-

ánál nem 

500 fő feletti cégeknél része vagy része lesz a 

Home Office. 

200-500 fő közötti cégek 75%-ánál igen, 

25%-ánál nem; 

500 fő feletti cégeknél része vagy része lesz a 

munkavégzésnek a Home Office. 

  
500 fő feletti cégeknél része vagy része lesz a 

Home Office. 
  

szolgáltatás 

A 10 fő alatti cégeknél igen; 
 

Az 50 fő alatti cégek 67%-ánál nem; 33%-

ánál igen; 

10-500 fő közötti cégek 81%-ánál igen, 19%-

ánál nem; 

A 200 fő alatti cégek 80%-ánál igen, 20%-

ánál nem; 

50-200 fő közötti cégek 75%-ánál igen, 25%-

ánál nem; 

500 fő feletti cégeknél része vagy része lesz a 

Home Office. 

200 fő feletti cégeknél része vagy része lesz a 

munkavégzésnek a Home Office. 

200-500 fő közötti cégeknél fele-fele 

arányban van/lesz jelen; 

    
500 fő feletti cégeknél része vagy része lesz a 

munkavégzésnek a Home Office. 

termelés 

1000 fő alatti cégek 80%-ánál igen, 20%-

ánál nem; 

Az 50 fő alatti cégeknél fele-fele arányban 

van/lesz jelen; 

Az 50 fő alatti cégek 75%-ánál igen, 25%-

ánál nem; 

1000 fő feletti cégeknél része vagy része lesz 

a Home Office. 

50-500 fő közötti cégek 63%-ánál igen, 37%-

ánál nem; 

50-200 fő közötti cégek 69%-ánál nem, 31%-

ánál igen; 

  
500 fő feletti cégeknél része vagy része lesz a 

Home Office. 

200 fő feletti cégek 72%-ánál igen; 18%-ánál 

nem része/ lesz része a munkavégzésnek a 

Home Office. 
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Miért (lesz) része a 

Home Office a 

munkavégzésnek? 

Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

kereskedelem 

35%-ban a kollegáknak való segítség miatt, 

akik cserébe többet dolgoznak, lojálisabbak; 

21%-ban azért, mert a kis gyerekeseknek 

kimondottan előnyös; 19%-ban a reggeli-esti 

dugó elkerülése miatt; 9%-ban az 

alacsonyabb irodaköltség miatt; 8%-ban így 

megnyerhetik magunknak más régiók 

szakembereit is; 7%-ban azért, mert sokkal 

hatékonyabb 

31-31%-ban a kollegáknak való segítség 

miatt, akik cserébe többet dolgoznak, 

lojálisabbak; a kis gyerekeseknek 

kimondottan előnyös; 15-25%-ban az 

alacsonyabb irodaköltség és így 

megnyerhetik magunknak más régiók 

szakembereit is; 7%-ban azért, mert sokkal 

hatékonyabb 

35%-ban mert a kis gyerekeseknek 

kimondottan előnyös; 32%-ban a kollegáknak 

való segítség miatt, akik cserébe többet 

dolgoznak, lojálisabbak; 13%-ban a reggeli-

esti dugó elkerülése végett; 10%-ban így 

megnyerhetik magunknak más régiók 

szakembereit is; 6%-ban a hatékonyság miatt; 

3%-ban az alacsonyabb irodaköltség miatt. 

szolgáltatás 

A cégek 32%-ban a kollegáknak való segítség 

miatt, akik cserébe többet dolgoznak, 

lojálisabbak; 18-18%-ban azért, mert a kis 

gyerekeseknek kimondottan előnyös és a 

reggeli-esti dugó elkerülése miatt; 14%-ban 

így megnyerhetik magunknak más régiók 

szakembereit is; 10% az alacsonyabb 

irodaköltség miatt; 8%-ban azért, mert sokkal 

hatékonyabb 

A cégek 31%-ban a kollegáknak való segítség 

miatt, akik cserébe többet dolgoznak; 23%-

ban mert így megnyerhetik magunknak más 

régiók szakembereit is; 15-15-15%-ban azért, 

mert sokkal hatékonyabb, alacsonyabb 

irodaköltség és  a kis gyerekeseknek 

kimondottan előnyös. 

32%-ban a kollegáknak való segítség miatt, 

akik cserébe többet dolgoznak, lojálisabbak; 

21-21%-ban mert a kis gyerekeseknek 

kimondottan előnyös és a reggeli-esti dugó 

elkerülése végett; 10-10%-ban a hatékonyság 

és az alacsonyabb irodaköltség miatt; 5%-ban 

így megnyerhetik magunknak más régiók 

szakembereit is. 

termelés 

A cégek 37%-ban a kollegáknak való segítség 

miatt, akik cserébe többet dolgoznak, 

lojálisabbak; 24%-ban azért, mert a kis 

gyerekeseknek kimondottan előnyös; 12-

12%-ban a reggeli-esti dugó elkerülése és így 

megnyerhetik magunknak más régiók 

szakembereit is;  8%-ban az alacsonyabb 

irodaköltség miatt; 7%-ban azért, mert sokkal 

hatékonyabb 

A cégek 40%-ban a kollegáknak való segítség 

miatt, akik cserébe többet dolgoznak, 

lojálisabbak; 20%-ban mert a kis 

gyerekeseknek kimondottan előnyös; 14%-

ban így megnyerhetik magunknak más régiók 

szakembereit is; 11%-ban az alacsonyabb 

irodaköltség miatt; 8%-ban a reggeli-esti 

dugó elkerülése végett; 7%-ban a 

hatékonyság  miatt. 

36%-ban a kollegáknak való segítség miatt, 

akik cserébe többet dolgoznak, lojálisabbak; 

25%-ban mert a kis gyerekeseknek 

kimondottan előnyös; 16%-ban és a reggeli-

esti dugó elkerülése végett; 12%-ban a 

hatékonyság miatt; 7%-ban az alacsonyabb 

irodaköltség miatt; 4%-ban így megnyerhetik 

magunknak más régiók szakembereit is. 
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Milyen mértékben 

lesz része a home 

office a 

munkavégzésnek? 

Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

kereskedelem 

50 fő alatti cégek 74%-ánál heti 1-2 nap, 

11%-nál bizonyos számú munkatárs 

tartózkodhat csak egy időben az irodában, 

6%-ánál csak home office és ad hoc irodai 

munka előzetes bejelentés alapján, 4-4%-ánál 

választható a munkavégzés helye vagy váltott 

hetek kollegákkal 

50 fő alatti cégeknél csak home office és ad 

hoc irodai munka előzetes bejelentés alapján. 

50 fő alatti cégek 57%-ánál választható a 

munkavégzés helye, 43%-ánál heti 1-2 nap. 

50-500 fő közötti cégek 60%-ánál heti 1-2 

nap, 17%-ánál választható a munkavégzés 

helye, 10-10%-ánál bizonyos számú 

munkatárs tartózkodhat csak egy időben az 

irodában vagy csak home office és ad hoc 

irodai munka előzetes bejelentés alapján, 2%-

ánál váltott hetek kollegákkal. 

50-500 fő közötti cégek 50%-ánál heti 1-2 

nap, 25-25%-ánál bizonyos számú munkatárs 

tartózkodhat csak egy időben az irodában 

vagy váltott hetek kollegákkal. 

50-500 fő közötti cégek 44%-ánál heti 1-2 

nap, 22%-ánál váltott hetek kollegákkal, 11-

11-11%-ánál választható a munkavégzés 

helye vagy bizonyos számú munkatárs 

tartózkodhat csak egy időben az irodában 

vagy csak home office és ad hoc irodai 

munka előzetes bejelentés alapján. 

500 fő feletti cégek 63%-ánál heti 1-2 nap, 

25%-ánál bizonyos számú munkatárs 

tartózkodhat csak egy időben az irodában, 

12%-ánál választható a munkavégzés helye. 

500 fő feletti cégeknél bizonyos számú 

munkatárs tartózkodhat csak egy időben az 

irodában. 

500 fő feletti cégeknél heti 1-2 nap. 
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Milyen mértékben 

lesz része a home 

office a 

munkavégzésnek? 

Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

szolgáltatás 

50 fő alatti cégek 62%-ánál heti 1-2 nap, 

14%-nál bizonyos számú munkatárs 

tartózkodhat csak egy időben az irodában, 

12%-ánál csak home office és ad hoc irodai 

munka előzetes bejelentés alapján, 9%-ánál 

választható a munkavégzés helye, 3%-ánál 

váltott hetek kollegákkal 

  
50 fő alatti cégeknél választható a 

munkavégzés helye. 

50-500 fő közötti cégek 58%-ánál heti 1-2 

nap, 17%-ánál választható a munkavégzés 

helye, 15%-ánál bizonyos számú munkatárs 

tartózkodhat csak egy időben az irodában, 

7%-ánál csak home office és ad hoc irodai 

munka előzetes bejelentés alapján, 2%-ánál 

váltott hetek kollegákkal. 

A cégek 50%-ánál heti 1-2 nap, 17-17-17%-

ánál bizonyos számú munkatárs tartózkodhat 

csak egy időben az irodában vagy váltott 

hetek kollegákkal vagy választható a 

munkavégzés helye. 

50-500 fő közötti cégek 75%-ánál heti 1-2 

nap, 12-12%-ánál váltott hetek kollegákkal 

vagy bizonyos számú munkatárs tartózkodhat 

csak egy időben az irodában. 

500 fő feletti cégek 83%-ánál heti 1-2 nap, 8-

8%-ánál bizonyos számú munkatárs 

tartózkodhat csak egy időben az irodában 

vagy választható a munkavégzés helye. 

  500 fő feletti cégeknél heti 1-2 nap. 
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Milyen mértékben 

lesz része a home 

office a 

munkavégzésnek? 

Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

termelés 

50 fő alatti cégek 79%-ánál heti 1-2 nap, 

14%-ánál csak home office és ad hoc irodai 

munka előzetes bejelentés alapján, 7%-ánál 

bizonyos számú munkatárs tartózkodhat csak 

egy időben az irodában. 

50 fő alatti cégeknél csak home office és ad 

hoc irodai munka előzetes bejelentés alapján. 

50 fő alatti cégek 67%-ánál heti 1-2 nap, 

33%-ánál bizonyos számú munkatárs 

tartózkodhat csak egy időben az irodában. 

50-500 fő közötti cégek 70%-ánál heti 1-2 

nap, 12%-ánál csak home office és ad hoc 

irodai munka előzetes bejelentés alapján, 6-6-

6%-ánál választható a munkavégzés helye, 

vagy bizonyos számú munkatárs tartózkodhat 

csak egy időben az irodában vagy váltott 

hetek kollegákkal. 

50-500 fő közötti cégek 70%-ánál heti 1-2 

nap, 20%-ánál bizonyos számú munkatárs 

tartózkodhat csak egy időben az irodában, 

10%-ánál váltott hetek kollegákkal. 

50-500 fő közötti cégek 39%-ánál heti 1-2 

nap, a fentmaradó százalék megegyező 

arányban vagy váltott hetek kollegákkal vagy 

bizonyos számú munkatárs tartózkodhat csak 

egy időben az irodában vagy csak home 

office és ad hoc irodai munka előzetes 

bejelentés alapján vagy választható a 

munkavégzés helye. 

500 fő feletti cégek 91%-ánál heti 1-2 nap, 

9%-ánál bizonyos számú munkatárs 

tartózkodhat csak egy időben az irodában. 

500 fő feletti cégek 73%-ánál heti 1-2 nap, 

13-13%-ánál bizonyos számú munkatárs 

tartózkodhat csak egy időben az irodában 

vagy választható a munkavégzés helye. 

500 fő feletti cégeknél heti 1-2 nap. 
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Munkatársak 

felvétele a  Home 

Office által más 

régióból 

Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

kereskedelem 

Az 500 fő alatti cégek 74%-a szerint nem, 

29%-uk szerint igen; 
A 200 fő alatti cégek úgy gondolják nem; 

A 10 fő alatti cégek 67%-a szerint igen, 

33%-a szerint nem; 

500-1000 fő közötti cégek szerint igen; 
200-500 fő közötti cégek 75%-a szerint igen, 

25%-uk szerint nem; 

10-200 fő közötti cégek 85%-a szerint nem, 

15%-a szerint igen; 

1000 fő feletti cégek fele-fele arányban 

gondolják úgy, hogy ad/nem ad lehetőséget. 

500 fő feletti cégek szerint nem ad 

lehetőséget. 
200-500 fő közötti cégek szerint nem; 

    
500 fő feletti cégek úgy gondolják 

lehetőséget ad. 

szolgáltatás 

Az 50 fő alatti cégek 65%-a szerint nem, 

35%-a szerint igen; 

A 200 fő alatti cégek 60%-a szerint igen, 

40%-uk szerint nem; 
Az 50 fő alatti cégek szerint nem ad; 

50 fő feletti cégek 56%-a szerint igen, 44%-

uk szerint nem ad lehetőséget  a Home 

Office, a más régiókból való felvételre. 

200 fő feletti cégek ad lehetőséget erre a 

Home Office, hogy az ország más régióiból is 

vegyenek fel munkatársakat. 

50-500 fő közötti cégek 73%-a szerint nem 

ad, 27%-uk szerint igen; 

  
  500 fő feletti cégek úgy gondolják nem ad 

lehetőséget erre a Home Office. 

termelés 

  Az 50 fő alatti cégek szerint nem ad; Az 50 fő alatti cégek szerint nem ad; 

Az 500 fő alatti cégek 79%-a szerint nem, 

21%-uk szerint igen; 

50-200 fő közötti cégek 88%-a szerint nem, 

12%-uk szerint igen; 

50-500 fő közötti cégek 83%-a szerint nem 

ad, 17%-uk szerint igen; 

Az 500 fő feletti cégek 54%-a szerint igen, 

46%-uk szerint nem ad lehetőséget erre a 

Home Office, hogy az ország más régióiból is 

vegyenek fel munkatársakat. 

200-500 fő közötti cégeknél fele-fele 

arányban megoszlanak a vélemények; 
500-1000 fő közötti cégek szerint nem; 

  
500-1000 fő közötti cégek 78%-a szerint nem 

ad, 22%-uk szerint igen; 

1000 fő feletti cégek 67%-a szerint nem ad, 

33%-uk szerint ad lehetőséget a Home 

Office, hogy az ország más régióiból is 

vegyenek fel munkatársakat. 

  

1000 fő feletti cégek fele-fele arányban 

gondolják úgy, hogy ad/nem ad lehetőséget a 

Home Office a más régiókból való felvételre. 
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Lehetőség a 

kiegyenlítettebb 

fizetésekre, régiós, területi 

különbségek csökkenése a 

régiós felvételek által 

Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

kereskedelem 

A cégek 48%-a nem lát különbséget, 43%-

uknak nincs még tapasztalata, 9%-uk úgy 

gondolja abszolút lehetőséget nyújt. 

A cégek 50%-a nem lát különbséget, 40%-

uknak nincs még tapasztalata, 10%-uk úgy 

gondolja abszolút ad lehetőséget. 

A cégek 55%-ának nincs még tapasztalata, 

45%-uk nem lát különbséget. 

szolgáltatás 

A cégek 50%-ának nincs még tapasztalata, 

40%-uk nem lát különbséget, 10%-uk úgy 

gondolja abszolút lehetőséget nyújt. 

A cégek 83%-ának nincs még tapasztalata, 

17%-uk úgy gondolja abszolút lehetőséget 

nyújt. 

A cégek 53%-ának nincs még tapasztalata, 

47%-uk nem lát különbséget. 

termelés 

A cégek 53%-ának nincs még tapasztalata, 

43%-uk nem lát különbséget, 4%-uk úgy 

gondolja abszolút lehetőséget nyújt. 

A cégek 47%-ának nincs még tapasztalata, 

44%-uk nem lát különbséget, 9%-uk úgy 

gondolja abszolút lehetőséget nyújt. 

A cégek 61%-ának nincs még tapasztalata, 

39%-uk nem lát különbséget. 

 

Home Office 

hatása a 

munkavégzésre 

Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

kereskedelem 

A cégek 61%-ánál nem változott, 22%-a 

szerint nőtt a hatékonyság, 17%-a szerint 

csökkent a munkavégzés hatékonysága az 

otthoni munkavégzéssel. 

A cégek 45%-a szerint csökkent, 33%-uk 

szerint nem változott, 22%-uk szerint nőtt a 

munkavégzés hatékonysága az otthoni 

munkavégzéssel. 

A cégek 75%-a szerint nem változott, 20%-a 

szerint csökkent, 5%-a szerint nőtt a 

munkavégzés hatékonysága az otthoni 

munkavégzéssel. 

szolgáltatás 

A cégek 62%-ánál nem változott, 25%-a 

szerint nőtt a hatékonyság, 13%-a szerint 

csökkent a munkavégzés hatékonysága az 

otthoni munkavégzéssel. 

A cégek 83%-a szerint nem változott, 17%-

uk szerint csökkent a munkavégzés 

hatékonysága a Home Office során. 

A cégek 73%-a szerint nem változott, 20%-a 

szerint csökkent, 7%-a szerint nőtt a 

munkavégzés hatékonysága az otthoni 

munkavégzéssel. 

termelés 

A cégek 63%-ánál nem változott, 19%-a 

szerint nőtt a hatékonyság, 18%-a szerint 

csökkent a munkavégzés hatékonysága a 

Home Office által. 

A cégek 65%-a szerint nem változott, 23%-

uk szerint csökkent, 12%-uk szerint nőtt a 

munkavégzés hatékonysága az otthoni 

munkavégzéssel. 

A cégek 62%-ánál nem változott, 23%-a 

szerint csökkent, 15%-a szerint nőtt a 

munkavégzés hatékonysága a Home Office 

által. 
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Covid-19 miatt 

bizonyos 

funkciókat 

ki/visszaszervezése 

Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

kereskedelem 

A cégek 95%-ánál nem történt változás, 3%-

uk visszavett bizonyos funkciókat, 2%-uk 

kiszervezett funkciókat. 

A cégeknél nem történt változás. 

A cégek 95%-ánál nem történt változás, 5%-

uk kiszervezett/visszavett bizonyos 

funkciókat. 

szolgáltatás 

A cégek 95%-ánál nem történt változás, 4%-

uk kiszervezett funkciókat, 1%-uk visszavett 

bizonyos funkciókat, . 

A cégeknél nem történt változás. 
A cégek 94%-ánál nem történt változás, 6%-

uk kiszervezett funkciókat. 

termelés 
A cégek 97%-ánál nem történt változás, 1-1-a 

kiszervezett vagy visszavett funkciókat. 

A cégek 98%-ánál nem történt változás, 2%-

uk kiszervezett funkciókat. 

A cégek 97%-ánál nem történt változás, 3%-

uk kiszervezett/visszavett bizonyos 

funkciókat. 

 

Milyen 

munkaköröket, 

funkciókat 

szerveztek ki? 

Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

kereskedelem 

A cégek megemlítették a back officet, a 

bérszámfejtést, a marketing tevékenység egy 

részét, a kiszállítást, a social media 

kampányokat, a szállítmányozást, amit 

beszerveztek. 

A cégek megemlítették a back officet és a 

bérszámfejtést. 

A cégek a sales admint és beszerzést 

említették meg. 

szolgáltatás 
A cégek megemlítették a back officet, a 

bérszámfejtést, a dokumentum kezelést. 

A cégek megemlítették a back officet, a 

bérszámfejtést, a dokumentum kezelést. 
A cégek a call centert említették. 

termelés 
A cégek megemlítették a bérelszámolást és 

TB ügyintézést, a kiadott gyártást. 

A cégek megemlítették a gyártást, 

megmunkálást és a szervizt 

A cégek a sales admint és beszerzést 

említették meg. 
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Nem Covid19-hez 

kapcsolódó 

egészségügyi 

kimaradás 

Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

kereskedelem 

A cégek 87%-ánál nem változott, 7%-uknál 

jelentősen csökkent, 6%-uknál jelentősen 

emelkedett. 

A cégek 40-40%-ánál vagy nem változott 

vagy jelentősen emelkedett, 20%-uknál 

jelentősen csökkent. 

A cégek 77%-ánál nem változott, 16%-uknál 

jelentősen csökkent, 7%-uknál jelentősen 

emelkedett. 

szolgáltatás 

A cégek 80%-ánál nem változott, 11%-uknál 

jelentősen csökkent, 9%-uknál jelentősen 

emelkedett. 

A cégeknél nem változott a hiányzások 

száma. 

A cégek 88%-ánál nem változott, 12%-ánál 

jelentősen csökkent. 

termelés 

A cégek 77%-ánál nem változott, 12%-uknál 

jelentősen emelkedett,  11%-uknál jelentősen 

csökkent. 

A cégek 81%-ánál nem változott, 17%-uknál 

jelentősen emelkedett, 2%-uknál jelentősen 

csökkent. 

A cégek 76%-ánál nem változott, 18%-ánál 

jelentősen emelkedett, 5%-uknál jelentősen 

csökkent. 

 

Covid-19 

betegségek miatti 

hiányzás 

Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

kereskedelem 

A cégek 50%-ának ezáltal voltak problémái, 

de sikerült kezelnie őket, 49%-ának nem 

okozott problémát, 1%-ának jelentős 

problémákat okozott. 

A cégek 70%-ának ezáltal voltak problémái, 

de sikerült kezelnie őket, 30%-ának nem 

okozott problémát. 

A cégek 62%-ának ezáltal voltak problémái, 

de sikerült kezelnie őket, 38%-ának nem 

okozott problémát. 

szolgáltatás 

A cégek 50%-ának nem okozott problémát,  

47%-ának ezáltal voltak problémái, de 

sikerült kezelnie őket, 3%-ának jelentős 

problémákat okozott. 

A cégeknek fele-fele arányban vagy nem 

okozott problémát, vagy voltak problémái, de 

sikerült kezelni őket. 

A cégek 65%-ának ezáltal voltak problémái, 

de sikerült kezelnie őket, 23%-ának nem 

okozott problémát, 12%-ának jelentős 

problémákat okozott. 

termelés 

A cégek 70%-ának ezáltal voltak problémái, 

de sikerült kezelnie őket, 29%-ának nem 

okozott problémát, 1%-ának jelentős 

problémákat okozott. 

A cégek 72%-ának ezáltal voltak problémái, 

de sikerült kezelnie őket, 26%-ának nem 

okozott problémát, 2%-ának jelentős 

problémákat okozott. 

A cégek 63%-ának ezáltal voltak problémái, 

de sikerült kezelnie őket, 32%-ának nem 

okozott problémát, 5%-ának jelentős 

problémákat okozott. 
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Mennyire sikerült 

jól kezelni az 

elmúlt 2 év 

eseményeit? 

Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

kereskedelem 

A 200 fő alatti cégek 35%-ának nehézséget 

okozott a kezelés, 25%-ára nem volt hatással, 

20%-ának kifejezetten jót tett ez az időszak, 

17%-a enyhe javulást tapasztalt, 3%-nak 

jelentős problémákat okozott. 

200 fő alatti cégek 40-40%-ának kifejezetten 

jót tett vagy nem volt rá hatással, 20%-ának 

nehézséget okozott a kezelés. 

200 fő alatti cégek 31-31%-ára nem volt 

hatással, vagy nehézséget okozott a kezelés, 

19%-ának kifejezetten jót tett az időszak, 

13%-a enyhe javulást tapasztalt, 6%-ának 

jelentős problémákat okozott. 

200 fő feletti cégek 50%-a enyhe javulást 

tapasztalt, 27%-ának nehézséget okozott a 

kezelés, 14%-ának kifejezetten jót tett az 

időszak, 9%-ára nem volt hatással. 

200 fő feletti cégek 40%-ának nehézséget 

okozott a kezelés, 20-20-20%-a enyhe 

javulást tapasztalt vagy nem volt rá hatással 

vagy kifejezetten jót tett neki az időszak. 

200 fő feletti cégek 40-40%-a enyhe javulást 

tapasztalt vagy kifejezetten jót tett neki az 

időszak, 20%-ára nem volt hatással. 

szolgáltatás 

A 200 fő alatti cégek 34%-ának nehézséget 

okozott a kezelés, 24%-ának kifejezetten jót 

tett, 20%-ára nem volt hatással, 19%-a enyhe 

javulást tapasztalt, 4%-ának jelentős 

problémákat okozott. 
A cégek 67%-ának nehézséget okozott a 

kezelés, 17-17%-ára nem volt hatással vagy 

enyhe javulást tapasztalt. 

A 200 fő alatti cégek 36%-a enyhe javulást 

tapasztalt, 18-18-18%-ának kifejezetten jót 

tett vagy nem volt rá hatással vagy 

nehézséget okozott, 9%-ának jelentős 

problémákat okozott ez az időszak. 

200 fő feletti cégek 38%-ának kifejezetten jót 

tett, 29%-ának nehézséget okozott, 25%-ára 

nem volt hatással, 8%-a enyhe javulást 

tapasztalt ez időszak alatt. 

200 fő feletti cégek 67%-ának nehézséget 

okozott a kezelés, 17-17%-a enyhe javulást 

tapasztalt vagy jelentős problémákat okozott 

a helyzet. 

termelés 

A 200 fő alatti cégek 34%-ának nehézséget 

okozott a kezelés, 31%-a enyhe javulást 

tapasztalt, 28%-ára nem volt hatással, 3-3%-

ának jelentős problémákat okozott vagy épp 

kifejezetten jó tett ez az időszak. 

A 200 fő alatti cégek 32-32%-ának 

nehézséget okozott vagy nem volt rá hatással, 

18%-ának kifejezetten jót tett, 14%-a enyhe 

javulást tapasztalt, 4%-ának jelentős 

problémákat okozott. 

200 fő alatti cégek 50%-ának nehézséget 

okozott, 22%-ának kifejezetten jót tett, 17%-

ára nem volt hatással, 11%-a enyhe javulást 

tapasztalt. 

200 fő feletti cégek 39%-ára nem volt 

hatással, 36%-a enyhe javulást tapasztalt, 

14%-ának nehézséget okozott, 11%-ának 

kifejezetten jót tett ez az időszak. 

200 fő feletti cégek 33%-a enyhe javulást 

tapasztalt, 29%-ának nehézséget okozott, 

17%-ára nem volt hatással, 13%-ának 

jelentős problémákat okozott, 8%-ának 

kifejezetten jót tett ez az időszak. 

200 fő feletti cégek 33-33%-a enyhe javulást 

tapasztalt vagy épp nehézséget okozott a 

kezelést, 22%-ának kifejezetten jót tett, 6-

6%-ára nem volt hatással vagy épp jelentős 

problémákat okozott az időszak. 
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Munkaerőpiac a 

tavalyi évhez 

képest 

Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

kereskedelem 

Az 50 fő alatti cégek 61%-ának nehezebb 

munkaerőt találni, 20%-ánál sokkal több a 

jelentkező, de a minőség sajnos nem lett jobb, 

1%-ánál nem változott, 2%-ának könnyebb 

munkaerőt találni. 

Az 50 fő alatti végek 67%-ánál nehezebb 

munkaerőt találni, 33%-ánál sokkal több a 

jelentkező, de a minőség sajnos nem lett jobb. 

Az 50 fő alatti cégek 62%-ánál nehezebb 

munkaerő találni, 38%-ánál nem változott. 

50-500 fő közötti cégek 53%-ának nehezebb 

munkaerőt találni, 29%-ánál nem változott, 

17%-ánál sokkal több a jelentkező, de sajnos 

a minőség nem lett jobb. 

Az 50 feletti cégeknél nehezebb munkaerőt 

találni a tavalyi évhez képest. 

50-200 fő közötti cégek 50%-ánál nehezebb 

munkaerőt találni, 25%-ánál nem változott, 

12-12% ánál sokkal több a jelentkező, de a 

minőség nem lett jobb vagy  könnyebb 

munkaerőt találni. 

500 fő feletti cégek 50%-ánál nehezebb 

munkaerőt találni, 38%-ánál sokkal több a 

jelentkező, de sajnos a minőség nem lett jobb, 

12%-ánál nem változott a tavalyi évhez 

képest. 

  

200 fő feletti cégek 60%-ánál nehezebb 

munkaerőt találni, 20-20%-ánál sokkal több a 

jelentkező, de a minőség nem lett jobb vagy  

könnyebb munkaerőt találni a tavalyi évhez 

képest. 

szolgáltatás 

Az 50 fő alatti cégek 56%-ának nehezebb 

munkaerőt találni, 20%-ánál nem változott, 

18%-ánál sokkal több a jelentkező, de a 

minőség sajnos nem lett jobb, 7%-ának 

könnyebb munkaerőt találni. 

 Az 50 fő alatti cégek 67%-ánál nehezebb 

munkaerő találni, 33%-ánál nem változott. 

50-500 fő közötti cégek 73%-ának nehezebb 

munkaerőt találni, 17%-ánál sokkal több a 

jelentkező, de sajnos a minőség nem lett jobb, 

10%-ánál nem változott. 

A 200 fő alatti cégek 60%-ánál sokkal több a 

jelentkező, de a minőség sajnos nem lett jobb, 

40%-ánál nehezebb munkaerőt találni. 

50-500 fő közötti cégek 67%-ánál nehezebb 

munkaerő találni, 17-17%-ánál sokkal több a 

jelentkező, de a minőség nem lett jobb vagy  

könnyebb munkaerőt találni. 

500 fő feletti cégek 75%-ánál nehezebb 

munkaerőt találni, 17%-ánál sokkal több a 

jelentkező, de sajnos a minőség nem lett jobb, 

8%-ánál nem változott a tavalyi évhez képest. 

200 fő feletti cégeknél nehezebb munkaerőt 

találni a tavalyi évhez képest. 

500 fő feletti cégeknél fele-fele arányban 

vagy nem változott vagy nehezebb munkaerőt 

találni a tavalyi évhez képest. 
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Munkaerőpiac a 

tavalyi évhez 

képest 

Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

termelés 

Az 50 fő alatti cégek 53%-ánál nehezebb 

munkaerőt találni, 37%-ánál sokkal több a 

jelentkező, de sajnos a minőség nem lett jobb, 

10%-ánál nem változott. 

A 200 fő alatti cégek 82%-ánál nehezebb 

munkaerőt találni, 14%-ánál sokkal több a 

jelentkező, de a minőség sajnos nem lett jobb, 

4%-ánál nem változott. 

A 200 fő alatti cégek 60%-ánál nehezebb 

munkaerőt találni, 40%-ánál nem változott. 

50-500 fő közötti cégek 67%-ánál nehezebb 

munkaerőt találni, 24%-ánál nem változott, 

9%-ánál sokkal több a jelentkező, de sajnos a 

minőség nem lett jobb. 

200-500 fő közötti cégek 90%-ánál nehezebb 

munkaerőt találni, 10%-ánál nem változott. 

200 fő feletti cégek 61%-ánál nehezebb 

munkaerőt találni, 22%-ánál nem változott, 

11%-ánál sokkal több a jelentkező, de a 

minőség nem lett jobb, 6%-ánál könnyebb 

munkaerőt találni. 

500 fő feletti cégek 83%-ánál nehezebb 

munkaerőt találni, 17%-ánál sokkal több a 

jelentkező, de sajnos a minőség nem lett jobb 

a tavalyi évhez képest. 

500 fő feletti cégek 73%-ánál nehezebb 

munkaerőt találni, 20%-ánál sokkal több a 

jelentkező, de a minőség sajnos nem lett jobb, 

7%-ánál nem változott a tavalyi évhez képest. 
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Létszámváltozás 

2022-ben 
Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

kereskedelem 

A 10 fő alatti cégek 67%-a nem tervez 

változást, 25%-uk 0-5%-os létszámbővülést 

tervez, 8%-uk 10-20% közötti 

létszámbővülést tervez. 

  A 10 fő alatti cégek nem terveznek változást. 

10-200 fő közötti cégek 44%-a 0-5% közötti 

létszámbővülést tervez, 33%-a nem tervez 

változást, 16%-uk 5-10% közötti, 3%-uk 

létszámcsökkentést tervez, 2%-uk 20% feletti 

létszámbővülést tervez, 1%-uk 10-20% 

közötti létszámbővüléssel számol. 

200 fő alatti cégek 40-40%-a 0-5% vagy 5-

10% közötti létszámbővülést tervez, 20%-uk 

nem tervez változást. 

10-200 fő közötti cégek 54%-a 0-5% közötti 

létszámbővülést tervez, 38%-a nem tervez 

változást, 8%-a 5-10% közötti 

létszámbővüléssel számol. 

200-500 fő közötti cégek 57%-a nem tervez 

változást, 21%-uk 5-10% közötti, 14%-uk 0-

5% közötti és 7%-uk 10-20% közötti 

létszámbővülést tervez. 

200 fő feletti cégek 60%-a 0-5% közötti 

létszámbővülést tervez, 40%-a nem tervez 

változást. 

200-500 fő közötti cégek 75%-a tervez 

változást, 25%-uk 0-5% közötti 

létszámbővülést tervez. 

500-1000 fő közötti cégek nem terveznek 

változást. 
 500 fő feletti cégek 5-10%-os 

létszámbővüléssel számolnak. 

1000 fő feletti cégek 67%-a 0-5% közötti 

létszámbővülést tervez, 33%-uk nem tervez 

változást. 
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Létszámváltozás 

2022-ben 
Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

szolgáltatás 

A 10 fő alatti cégek 67%-a nem tervez 

változást, 33%-uk 0-5%-os létszámbővülést 

tervez. 

    

10-50 fő közötti cégek 57%-a 0-5% közötti 

létszámbővülést tervez, 21%-a nem tervez 

változást, 12%-uk 5-10% közötti, 5%-uk 10-

20% közötti létszámbővüléssel számol, 2-

2%-uk létszámcsökkentést vagy 20% feletti 

létszámbővülést tervez . 

200 fő alatti cégek 60%-a nem tervez 

változást 40%-a 0-5% közötti 

létszámbővítéssel számol. 

200 fő alatti cégek 64%-a 0-5% közötti, 

27%-a 5-10% közötti létszámbővülést tervez, 

9%-uk nem tervez változást. 

50-200 fő közötti cégek 43%-a 0-5% közötti, 

29%-a 5-10% közötti létszámbővülést tervez, 

20%-uk nem tervez változást, 8%-uk 10-20% 

közötti létszámbővítéssel számol. 

200 fő feletti cégek 0-5% közötti 

létszámbővülést terveznek. 

200 fő feletti cégek fele-fele arányban vagy 

0-5% közötti létszámbővítéssel számolnak 

vagy nem terveznek változást. 

200-500 fő közötti cégek 46%-a 5-10% 

közötti létszámbővülést tervez, 23%-uk nem 

tervez változást, 15-15%-uk 0-5% közötti 

vagy 10-20% közötti létszámbővülést tervez. 

   

500 fő feletti cégek 42-42%-a vagy 0-5% 

létszámbővülést tervez vagy nem tervez 

változást, 16%-uk 5-10%-os 

létszámbővítéssel számol 
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Létszámváltozás 

2022-ben 
Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

termelés 

50 fő alatti cégek 47%-a 0-5% 

létszámbővülést tervez, 26%-uk nem tervez 

változást, 16%-uk 5-10% közötti 11%-uk 10-

20% közötti létszámbővítéssel számol. 

50 fő alatti cégek fele-fele arányban vagy 10-

20% közötti létszámbővítéssel számolnak 

vagy nem terveznek változást. 

50 fő alatti cégek 50%-a 0-5%-os 

létszámbővítéssel számol, 25-25%-os 

arányban vagy 5-10% közötti 

létszámbővítéssel számolnak vagy nem 

terveznek változást. 

50-200 fő közötti cégek 36%-a 0-5% közötti 

létszámbővítést tervez, 32-32%-a 5-10% 

közötti létszámbővülést tervez vagy nem 

tervez változást. 

50-500 közötti cégek 43%-a 0-5% közötti 

létszámbővítéssel számol, 23%-a 5-10% 

közötti létszámbővülést tervez, 20%-a nem 

tervez változást, 7%-uk 20% feletti 

létszámbővítést tervez, 3-3%-uk 10-20% 

közötti létszámbővítést tervez vagy 

létszámcsökkentést. 

50-500 közötti cégek 42%-a 0-5% közötti 

létszámbővítéssel számol, 39%-a nem tervez 

változást, 11%-a 5-10% közötti 

létszámbővülést tervez, 4-4%-uk 10-20% 

közötti létszámbővítést tervez vagy 

létszámcsökkentést. 

200-500 fő közötti cégek 50%-a nem tervez 

változást, 25%-uk 0-5% közötti 15%-uk 5-

10% közötti, 10%-uk 10-20% közötti 

létszámbővülést tervez. 

500 fő feletti cégek 67%-a nem tervez 

változást, 27%-a 0-5% közötti 

létszámbővülést tervez, 7%-uk 5-10% közötti 

létszámbővítéssel számol. 

500 fő feletti cégek 50%-a 5-10% közötti 

létszámbővítéssel számol, 25%-a nem tervez 

változást, 12-12%-uk 0-5% közötti 

létszámbővülést tervez vagy 

létszámcsökkentést. 

500 fő feletti cégek 50%-a 0-5% közötti 

létszámbővülést tervez 25%-a nem tervez 

változást, 17%-uk 5-10% közötti, 8%-uk 10-

20% közötti létszámbővítéssel számol. 
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Küzd-e jelenleg 

létszámhiánnyal 
Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

kereskedelem 

200 fő alatti cégek 48%-a nem, 35%-a 5% 

alatti, 14%-a 5-10% közötti, 3%-a 10% feletti 

létszámhiánnyal küzd. 

200 fő alatti cégek 80%-a 5% alatti 

létszámhiánnyal küzd 20%-ánál nincs 

létszámhiány. 

50 fő alatti cégek 75%-a nem, 12-12%-a 5% 

alatti vagy 5-10% közötti létszámhiánnyal 

küzd. 

200-1000 fő közötti cégek 50%-a 5% alatti 

létszámhiánnyal küzd, 31%-ánál nincs 

létszámhiány, 19%-a 5-10%-os 

létszámhiánnyal küzd. 

200-1000 fő közötti cégek 50%-a 5% alatti, 

25-25%-uk 5-10%os létszámhiánnyal küzd 

vagy nincs náluk létszámhiány. 

50-200 fő közötti cégek 63%-a 5% alatti 

létszámhiánnyal küzd, 37%-ánál nincs 

létszámhiány. 

1000 fő feletti cégek 50%-a nem, 33%-a 5% 

alatti, 17%-a 5-10% közötti létszámhiánnyal 

küzd. 

1000 fő feletti cégek nem küzdenek 

létszámhiánnyal. 

200 fő feletti cégek 60%-a 5-10% közötti, 

20-20%-a vagy 5% alatti létszámhiánnyal 

küzd vagy nincs jelen létszámhiány. 

szolgáltatás 

50 fő alatti cégek 51%-a nem, 38%-a 5% 

alatti 9%-a 5-10% közötti, 2%-a 10% feletti 

létszámhiánnyal küzd. 

    

50-200 fő közötti cégek 46%-a 5% alatti 

létszámhiánnyal küzd, 28%-ánál nincs 

létszámhiány, 26%-a 5-10%-os 

létszámhiánnyal küzd. 

A 200 fő alatti cégek 80%-ánál 5% alatti, 

20%-ánál nincs létszámhiány. 

200 fő alatti cégek 64%-a 5% alatti 

létszámhiánnyal küzd 18-18%-ánál vagy 

nincs vagy 5-10% közötti a létszámhiány. 

200-1000 fő közötti cégek 47%-a 5% alatti, 

41%-a 5-10%-os létszámhiánnyal küzd, 12%-

ánál nincs létszámhiány. 

200 fő feletti cégeknél 5-10% közötti a 

létszámhiány 

200-500 fő közötti cégek 75%-a nem, 25%-a 

5% alatti létszámhiánnyal küzd. 

1000 fő feletti cégek 38-38%-vagy nincs 

vagy 5%-alatti a létszámhiány, 12-12%-ánál 

vagy 5-10%-os vagy 10% feletti a 

létszámhiány. 

  
500 fő feletti cégeknél 5-10% közötti a 

létszámhiány 

termelés 

50 fő alatti cégek 58%-a nem, 21%-a 5% 

alatti 16%-a 5-10% közötti, 5%-a 10% feletti 

létszámhiánnyal küzd. 

50 fő alatti cégeknél fele-fele arányban vagy 

nincs vagy 5% alatti a létszámhiány. 

50 fő alatti cégeknél 75%-ánál 5% alatti, 

25%-ánál 5-10% közötti a létszámhiány. 

50-500 fő közötti cégek 52%-ánál 5% alatti, 

21-21%-ánál nincs vagy 5-10% közötti, 5%-

ánál 10% feletti a létszámhiány. 

50-500 fő közötti cégek 57%-ánál 5% alatti, 

20%-ánál nincs 13%-ánál 5-10% közötti, 

10%-ánál 10% feletti a létszámhiány. 

50-500 fő közötti cégek 50%-ánál 5% alatti, 

35%-ánál nincs 15%-ánál 5-10% közötti a 

létszámhiány. 

500 fő feletti cégek 58%-ánál 5% alatti, 25%-

ánál 5-10% közötti 17%-ánál nincs 

létszámhiány. 

500 fő feletti cégek 47%-ánál nincs, 33%-

ánál 5% alatti, 20%-ánál 5-10% közötti a 

létszámhiány. 

500 fő feletti cégek 50%-ánál 5-10% közötti, 

25-25%-ánál vagy nincs vagy 5% alatti a 

létszámhiány. 
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Milyen területre 

várhatóak 

keresések 2022-re? 

Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

kereskedelem 

A cégek várhatóan 40%-ban beosztottat, 

35%-ban fizikai dolgozót, 17%-ban 

középvezetőt fognak keresni. 6%-uknál 

létszámstopot rendeltek el, 1%-ban 

felsővezetői területre várható keresés. 

A cégek várhatóan 50%-ban fizikai dolgozót, 

30%-ban beosztottat és 10-10%-ban 

középvezetőt és felsővezetőt fognak keresni.  

A cégek várhatóan 52%-ban fizikai dolgozót, 

21%-ban beosztottat, 17%-ban középvezetőt 

fognak keresni. 7%-uknál létszámstopot 

rendeltek el, 3%-ban felsővezetői keresés 

várható. 

szolgáltatás 

A cégek várhatóan 51%-ban beosztottat, 

28%-ban fizikai dolgozót, 17%-ban 

középvezetőt fognak keresni. 4%-uknál 

létszámstopot rendeltek el, 1%-ban 

felsővezetői területre várható keresés. 

A cégek várhatóan 56%-ban beosztottat, 

22%-ban fizikai dolgozót, 11-11%-ban 

középvezetői és felsővezetői keresés várható. 

A cégek várhatóan 64%-ban fizikai dolgozót, 

24%-ban beosztottat, 12%-ban középvezetőt 

fognak keresni. 

termelés 

A cégek várhatóan 52%-ban fizikai dolgozót, 

33%-ban beosztottat, 10%-ban középvezetőt 

fognak keresni. 3%-nál létszámstopot 

rendeltek el, 2%-ban felsővezetői keresés 

várható. 

A cégek várhatóan 53%-ban fizikai dolgozót, 

25%-ban beosztottat, 18%-ban középvezetőt, 

4%-ban felsővezetőt fognak keresni. 

A cégek 45%-ban fizikai dolgozót, 28%-ban 

beosztottat, 20%-ban középvezetőt fognak 

keresni. 4%-nál létszámstopot rendeltek el, 

3%-ban felsővezetői keresés várható 
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Hogyan próbál 

munkaerőt találni? 
Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

kereskedelem 

A cégek 46%-ban maguk is keresnek, de 

tanácsadót is igénybe vesznek, 36%-ban 

maguk keresnek belső csapattal, 14%-ban 

kölcsönző cégen keresztül, 3%-ban mindig 

tanácsadó céget vesznek igénybe. 

A cégek 46%-ban maguk is keresnek, de 

tanácsadót is igénybe vesznek, 31%-ban 

maguk keresnek belső csapattal, 23%-ban 

kölcsönző cégen keresztül. 

A cégek 40%-ban maguk keresnek belső 

csapattal, 34%-ban maguk is keresnek, de 

tanácsadót is igénybe vesznek, 26%-ban 

kölcsönző cégen keresztül. 

szolgáltatás 

A cégek 46%-ban maguk is keresnek, de 

tanácsadót is igénybe vesznek, 38%-ban 

maguk keresnek belső csapattal, 10%-ban 

kölcsönző cégen keresztül, 5%-ban mindig 

tanácsadó céget vesznek igénybe. 

A cégek 57%-ban maguk is keresnek, de 

tanácsadót is igénybe vesznek, 43%-ban 

maguk keresnek belső csapattal. 

A cégek 47%-ban maguk is keresnek, de 

tanácsadót is igénybe vesznek, 43%-ban 

maguk keresnek belső csapattal, 9%-ban 

kölcsönző cégen keresztül. 

termelés 

A cégek 40%-ban maguk keresnek belső 

csapattal, 37%-ban maguk is keresnek, de 

tanácsadót is igénybe vesznek, 21%-ban 

kölcsönző cégen keresztül, 2%-ban mindig 

tanácsadó céget vesznek igénybe. 

A cégek 46%-ban maguk is keresnek, de 

tanácsadót is igénybe vesznek, 27%-ban 

kölcsönző cégen keresztül, 26%-ban maguk 

keresnek belső csapattal. 

A cégek 38%-ban maguk is keresnek, de 

tanácsadót is igénybe vesznek, 34%-ban 

maguk keresnek belső csapattal, 28%-ban 

kölcsönző cégen keresztül. 
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Hány céggel 

dolgoztatnak egy 

keresés során? 

Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

kereskedelem 

50 fő alatti cégek 42%-ának egy fix partnere 

van, fontosnak tartja a partnerséget, bizalmat, 

25%-ánál ad hoc: van amikor eggyel, van 

amikor többel, 22%-ának több fix partnere 

van, a keresett pozíció függvénye kivel 

dolgoztat, 11%-a váltogatja a partnereket, 

nem találta még meg az „igazit”. 

  

50 fő alatti cégek 71%-ának egy fix partnere 

van, fontosnak tartja a partnerséget, bizalmat, 

14-14%-a váltogatja a partnereket, nem 

találta még meg az „igazit” vagy ad hoc: van 

amikor eggyel, van amikor többel. 

50-200 fő közötti cégek 44%-ánál ad hoc: 

van amikor eggyel, van amikor többel, 29%-

ának egy fix partnere van, fontosnak tartja a 

partnerséget, bizalmat, 24%-ának több fix 

partnere van, a keresett pozíció függvénye 

kivel dolgoztat, 3%-a váltogatja a 

partnereket, nem találta még meg az „igazit”. 

200 fő alatti cégeknél fele-fele arányban 

vagy ad hoc: van amikor eggyel, van amikor 

többel vagy egy fix partnerük van. 

50-200 fő közötti cégek 67%-ánál ad hoc: 

van amikor eggyel, van amikor többel, 33%-

ának több fix partnere van, a keresett pozíció 

függvénye kivel dolgoztat. 

200 fő feletti cégek 55%-ának több fix 

partnere van, a keresett pozíció függvénye 

kivel dolgoztat, 25%-ánál ad hoc: van amikor 

eggyel, van amikor többel, 20%-ának egy fix 

partnere van, fontosnak tartja a partnerséget, 

bizalmat. 

200 fő feletti cégek 80%-ának egy fix 

partnere van, fontosnak tartja a partnerséget, 

bizalmat, 20%-ának több fix partnere van, a 

keresett pozíció függvénye kivel dolgoztat. 

200 fő feletti cégeknek több fix partnere van, 

a keresett pozíció függvénye kivel 

dolgoztatnak. 
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Hány céggel 

dolgoztatnak egy 

keresés során? 

Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

szolgáltatás 

50 fő alatti cégek 44%-ának egy fix partnere 

van, fontosnak tartja a partnerséget, bizalmat, 

25%-ánál ad hoc: van amikor eggyel, van 

amikor többel, 19%-ának több fix partnere 

van, a keresett pozíció függvénye kivel 

dolgoztat, 11%-a váltogatja a partnereket, 

nem találta még meg az „igazit”. 

  
50 fő alatti cégeknek egy fix partnere van, 

fontosnak tartják a partnerséget, bizalmat. 

50-200 fő közötti cégek 38%-ánál ad hoc: 

van amikor eggyel, van amikor többel, 27-

27%-ának egy fix partnere van vagy több fix 

partnere van, a keresett pozíció függvénye 

kivel dolgoztat, 8%-a váltogatja a 

partnereket, nem találta még meg az „igazit”. 

200 fő alatti cégeknél 75%-ánál több fix 

partnere van, a keresett pozíció függvénye 

kivel dolgoztat, 25%-ánál ad hoc: van amikor 

eggyel, van amikor többel. 

50-200 fő közötti cégek 40-40%-ánál ad hoc: 

van amikor eggyel, van amikor többel vagy 

több fix partnere van, 20%-ának egy fix 

partnere van. 

200 fő feletti cégek 56%-ának több fix 

partnere van, a keresett pozíció függvénye 

kivel dolgoztat, 22%-ának egy fix partnere 

van, fontosnak tartja a partnerséget, bizalmat, 

17%-ánál ad hoc: van amikor eggyel, van 

amikor többel, 4%-a váltogatja a partnereket, 

nem találta még meg az „igazit”. 

200 fő feletti cégeknek egy fix partnere van, 

fontosnak tartják a partnerséget, bizalmat. 

200 fő feletti cégeknek fele-fele arányban 

vagy több fix partnere van vagy ad hoc: van 

amikor eggyel, van amikor többel. 
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Hány céggel 

dolgoztatnak egy 

keresés során? 

Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

termelés 

50 fő alatti cégek 44%-ának egy fix partnere 

van, 31%-ának több fix partnere van, 19%-

ánál ad hoc: van amikor eggyel, van amikor 

többel, 6%-a váltogatja a partnereket, nem 

találta még meg az „igazit”. 

50 fő alatti cégeknél ad hoc: van amikor 

eggyel, van amikor többel. 

50 fő alatti cégeknek fele-fele arányban vagy 

egy fix partnere van vagy ad hoc: van amikor 

eggyel, van amikor többel. 

50-200 fő közötti cégek 38%-ának egy fix 

partnere van, fontosnak tartja a partnerséget, 

bizalmat, 31-31%-ának több fix partnere van 

vagy ad hoc: van amikor eggyel, van amikor 

többel. 

50-200 fő közötti cégek 42%-ának több fix 

partnere van, 26%-ánál ad hoc: van amikor 

eggyel, van amikor többel, 21%-a váltogatja a 

partnereket, nem találta még meg az „igazit”, 

11%-ának egy fix partnere van. 

50-200 fő közötti cégek 71%-ánál ad hoc: 

van amikor eggyel, van amikor többel, 29%-

ának több fix partnere van, a keresett pozíció 

függvénye kivel dolgoztat. 

200 fő feletti cégek 61%-ának több fix 

partnere van, a keresett pozíció függvénye 

kivel dolgoztat, 26%-ánál ad hoc: van amikor 

eggyel, van amikor többel, 13%-ának egy fix 

partnere van. 

200 fő feletti cégeknek 52%-ának több fix 

partnere van, 28%-ának egy fix partnere van, 

fontosnak tartja a partnerséget, bizalmat, 

20%-ánál ad hoc: van amikor eggyel, van 

amikor többel. 

200 fő feletti cégek 94%-ának több fix 

partnere van, a keresett pozíció függvénye 

kivel dolgoztat, 6%-ánál ad hoc: van amikor 

eggyel, van amikor többel. 
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Gazdaság a saját 

iparágban 2022 
Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

kereskedelem 

Az 50 fő alatti cégek 56%-a fellendülést, 

42%-uk stagnálást, 2%-uk csökkenést vár. 

Az 50 fő alatti cégek 67%-a stagnálást, 33%-

uk fellendülést vár. 

Az 50 fő alatti cégek 75%-a stagnálást, 25%-

uk fellendülést vár. 

50-200 fő közötti cégek 52%-a stagnálást, 

43%-uk fellendülést, 5%-uk csökkenést vár. 

50-200 fő közötti cégek fele-fele arányban 

vagy stagnálást vagy fellendülést várnak. 

50-200 fő közötti cégek 63%-a fellendülést, 

37%-uk stagnálást vár.  

500-1000 fő közötti cégek fellendülést 

várnak. 

200 fő feletti cégek 60%-a fellendülést, 20-

20%-a csökkenést vagy stagnálást vár. 
200 fő feletti cégek fellendülést várnak. 

1000 fő feletti cégek 67%-a stagnálást, 33%-

uk fellendülést vár. 
    

szolgáltatás 

Az 50 fő alatti cégek 69%-a fellendülést, 

31%-uk stagnálást vár. 
    

50-200 fő közötti cégek 60%-a fellendülést, 

31%-uk stagnálást, 9%-uk csökkenést vár. 

200 fő alatti cégek 80%-a fellendülést, 20%-

uk stagnálást vár. 
Az 50 fő alatti cégek stagnálást várnak. 

200-500 fő közötti cégek 85%-a fellendülést, 

15%-uk stagnálást vár. 
200 fő feletti cégek stagnálást várnak. 

50-200 fő közötti cégek 63%-a fellendülést, 

37%-uk stagnálást vár.  

500-1000 fő közötti cégek 75%-a 

fellendülést, 25%-uk csökkenést vár. 
 200 fő feletti cégek fele-fele arányban 

fellendülést vagy stagnálást várnak. 

1000 fő feletti cégek 63%-uk fellendülést, 

37%-uk stagnálást vár. 
    

termelés 

200 fő alatti cégek  56%-a fellendülést 44%-

uk stagnálást vár. 

Az 50 fő alatti cégek fele-fele arányban vagy 

fellendülést vagy stagnálást várnak. 

A 200 fő alatti cégek 60%-a fellendülést, 

30%-uk stagnálást, 10%-uk csökkenést vár. 

200-500 fő közötti cégek 65%-a stagnálást, 

30%-uk fellendülést, 5%-uk csökkenést vár. 

50-200 fő közötti cégek 50%-a fellendülést, 

45%-uk stagnálást, 5%-uk csökkenést vár. 

200-500 fő közötti cégek 80%-a fellendülést, 

20%-uk stagnálást vár. 

500-1000 fő közötti cégek 75%-a 

fellendülést, 25%-uk stagnálást vár. 

200-500 fő közötti cégek fele-fele arányban 

vagy fellendülést vagy stagnálást várnak. 

500-1000 fő közötti cégek 60%-a stagnálást, 

40%-uk fellenülést vár. 

1000 fő feletti cégek 63%-a stagnálást, 37%-

uk fellendülést vár. 

500 fő feletti cégek 60%-a fellendülést, 27%-

uk stagnálást, 13%-uk csökkenést vár. 

1000 fő feletti cégek 67%-a fellendülést, 

33%-uk stagnálást vár. 



 

41 

 

 

Covid-19 gazdasági 

befolyása 
Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

kereskedelem 

    
10 fő alatti cégek 67%-ánál csökkenés, 33%-

ánál fellendülés tapasztalható. 

Az 50 fő alatti cégek 46%-ánál fellendülés, 

42%-ánál stagnálás, 12%-ánál csökkenés 

tapasztalható. 

Az 50 fő alatti cégek 67%-ánál stagnálás, 

33%-ánál fellendülés tapasztalható. 

10-50 fő közötti cégek 80%-ánál stagnálás, 

20%-ánál fellendülés tapasztalható. 

50 fő feletti cégek 48%-ánál stagnálás, 39%-

ánál fellendülés, 12%-ánál csökkenés 

tapasztalható. 

50- 500 fő közötti cégek fele-fele arányban 

tapasztalnak stagnálást és fellendülést. 

50-200 fő közötti cégek 50%-a fellendülést, 

25-25%-a csökkenést vagy stagnálást 

tapasztalnak. 

  500 fő feletti cégek fellendülést tapasztalnak. 200 fő feletti cégek fellendülést tapasztalnak. 

szolgáltatás 

    
Az 50 fő alatti cégek 67%-ánál stagnálás, 

33%-ánál fellendülés tapasztalható. 

200 fő alatti cégek 50%-a fellendülést, 40%-

a stagnálást, 10%-a csökkenést tapasztal. 

A cégeknél 50%-ánál fellendülés, 33%-ánál 

stagnálás, 17%-ánál csökkenés tapasztalható. 

50-200 fő közötti cégek 50%-a fellendülést, 

38%-a stagnálást 12%-a csökkenést tapasztal. 

200 fő feletti cégek 60%-a stagnálást, 32%-a 

fellendülést, 8%-a csökkenést tapasztal. 
  

200 feletti cégek 83%-a csökkenést, 17%-a 

stagnálást tapasztal. 

termelés 

500 fő alatti cégek 61%-ánál stagnálás, 26%-

ánál fellendülés, 13%-ánál csökkenés 

tapasztalható. 

  

50 fő alatti cégek 50%-a csökkenést, 25-

25%-a fellendülést vagy stagnálást 

tapasztalnak. 

500-1000 fő közötti cégeknél fele-fele 

arányban tapasztalható stagnálás vagy 

fellendülés. 

1000 fő alatti cégek 46%-a stagnálást, 34%-a 

fellendülést, 20%-a csökkenést tapasztal. 

50-500 fő közötti cégek 54%-a fellendülést, 

23-23%-a csökkenést vagy stagnálást 

tapasztal. 

1000 fő feletti cégek stagnálást tapasztalnak. 
1000 fő feletti cégek 67%-a fellendülést, 

33%-a stagnálást tapasztal. 

500 fő feletti cégek 37-37%-ánál vagy 

fellendülés vagy stagnálás, 25%-ánál 

csökkenés tapasztalható. 
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A munkavállalói 

elégedettség a 

Covid-19 alatt 

Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 

kereskedelem 

A cégek 63%-ánál stagnált, 26%-ánál nőtt, 

11%-ánál csökkent a munkavállalói 

elégedettség. 

A cégek 40-40%-ánál nőtt vagy stagnált, 

20%-ánál csökkent a munkavállalói 

elégedettség. 

A cégek 71%-ánál stagnált, 14-14%-ánál 

csökkent vagy nőtt a munkavállalói 

elégedettség. 

szolgáltatás 

A cégek 59%-ánál stagnált, 30%-ánál nőtt, 

11%-ánál csökkent a munkavállalói 

elégedettség. 

A cégek 50%-ánál csökkent, 33%-ánál 

stagnált, 17%-ánál nőtt a munkavállalói 

elégedettség. 

A cégek 71%-ánál stagnált, 23%-ánál nőtt, 

6%-ánál csökkent a munkavállalói 

elégedettség. 

termelés 

A cégek 62%-ánál stagnált, 26%-ánál nőtt, 

12%-ánál csökkent a munkavállalói 

elégedettség. 

A cégek 70%-ánál stagnált, 17%-ánál nőtt, 

13%-ánál csökkent a munkavállalói 

elégedettség. 

A cégek 63%-ánál stagnált, 24%-ánál nőtt, 

13%-ánál csökkent a munkavállalói 

elégedettség. 


