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Ígéretemhez híven küldöm az összesített adatokat. Kérésükre idén hamarabb készítettük el, bízom 
benne, tudják használni a jövő évi tervezéshez.  Idén ismét nőtt a kérdőívet kitöltők száma, pedig már 
a tavalyi is háromszor több volt, mint az előtte levő 2 évben. Ez azt jelenti, hogy értékesnek találják az 
eredményeket, tudnak vele dolgozni. Ez a cél.  

Az eredményeket összefoglaltuk teljes piac és lebontva létszám, régió, cég típus szerint is. Ahogy látták, 
a kérdéseket kibővítettük pár egyéb szakmai, gazdasági kérdéssel.  

Fontos, minden évben elmondom 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, vagy ahol évek óta leszakadt a cég a versenypiactól. Ez különösen fontos ismételten, mert az 
elmúlt 2-3 évben sok helyen komoly bérfejlesztéseket hajtottak végre.  

Háttér-  

• Idén már közel 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 
 

Rövid áttekintés:  

Egy igen izgalmas évet hagyunk lassan a hátunk mögött. Egy kis kórokozó teljesen megbolygatta a 

világot és ezen belül a cégeket, vezetőket, munkavállalókat és természetesen a családokat. Az első 

hullámban a cégek egy része teljesen bezárkózott, másik része nem állt meg (főleg a termelő cégek), 

az eredmények iparágtól függően változtak. Van, ahol tavasszal az eddigi legjobb eredményeiket 

hozták, van, ahol zuhanás történt. A legtöbb cégnél az első fellendülés után stagnálás indult, aminek 

fő okát abban látják a cégvezetők, hogy sok esetben előre bevásárlás/felvásárlás folyt, de valós igény 

nem volt mögötte. Ezért a nyári hónapok van, ahol már csökkenést, legtöbb helyen stagnálást hoztak. 

Az ősz ismét beindította a gazdaságot, de kiemelkedő eredményeket nem tudott produkálni, inkább 

azt lehet mondani, hogy az ilyenkor megszokott elvárásokat nagyjából hozni tudták a cégek. Az év 

egészét nézve a cégek nagy része mínusz 10-25 % között fogja zárni az évet. Ez a szám az éves tervhez 

viszonyított számot mutatja, s ez még bőven jelenthet és jelenti is sok cégnél, hogy abszolút profitábilis 

maradt. Több cégvezető mesélte, hogy a jövő évre annyi könnyítést kaptak, hogy a 2020-ra megadott 

számokat kellene hozni 2021-ben, nem emelték a célszámokat. Azt, hogy ez teljesíthető lesz-e, furcsán 

hangzik, de senki nem tudja biztosan, a kialakult egészségügyi helyzet sajnos teljes bizonytalanságban 

tart mindenkit. Jövő évre a cégek 60-70 %-ban stagnálást várnak, 20-30 % csökkenést és 10 % 

fellendülést. Mint minden helyzetben, itt is vannak komoly nyertesek, de ez a kisebbik rész. A vesztes 

egyértelműen a szolgáltató piac, a kereskedelem, termelés körülbelül azonos szinten teljesít. 

Elbocsátások elsősorban eddig a bérelt munkaerőt érintették, itt is elsősorban a külföldi munkaerőt, 

termelésben pár helyen átálltak 2 műszakra a 3 műszakról. Kereskedelmi cégek egy része rövidített 

munkaidőben dolgozik. Az elmúlt két hétben sok információ érkezett arról, hogy a nyári nyitás után 

most újra zárnak be a cégek, akit lehet home office-ba raknak, akinek kell, bemegy dolgozni, de külsős 

vendégek fogadását minimalizálják annak érdekében, hogy a fertőzést valaki bevigye pl. egy gyárba és 

emiatt teljesen be kelljen zárni hetekre, ami óriási veszteséget produkálhat. Külön kiemelném az 

autóipart, ami már 2-3 éve küzd, a Covid erre még rátett, de most szeptemberben a számok el kezdtek 
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emelkedni és többen is azt jelezték, hogy bizakodóak újra, mert 1-2 évre szóló új szerződéseket sikerült 

kötniük.  

A legnagyobb vesztes 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.  

A számoknál fontos azt is tudni, hogy sok cég ma már nem decemberben zárja az évet, így van, aki nem 

is tudott még pontos számokat adni, mert náluk július elején vagy szeptemberben kezdődik az év, de 

vannak áprilisi évkezdők is.  

 

Eredmények 

Fizetésemelések 

- Fizikai munkaerő: A cégek több, mint fele 0-5% közötti emelést tervez, negyede 5-10% 

közöttit, 19% nem tervez emelést, 2% pedig 10% feletti emeléssel számol. 

- Szellemi, mérnök: A cégek nagyjából fele 0-5% közötti emeléssel kalkulál, 24% nem tervez 

emelést, 23% 5-10%-os emelésben gondolkodik, 4% pedig 10% feletti emelést tervez. 

- Szellemi, de nem mérnök: A cégek több mint fele 0-5%-os emeléssel számol, negyede 5-10%-

ot tervez, 19% nem számol emeléssel, 2% 10 % feletti emelést tervez. 

- Vezetők: A cégek fele 0-5%-os emelésben gondolkodik, negyede nem számol emeléssel, 20% 

5-10% között kalkulál, 5% 10 % feletti emelésben gondolkodik. 

Béren kívüli juttatások 

A cégek 74%-ánál van valamilyen béren kívüli juttatás, ez azért érdekes, mert évek óta azt hallani, hogy 

sokan megszüntették, de úgy tűnik, ez nem a többség. Az összeg nagyon megoszlik: 32%-nál 100-200e 

Ft között van, a juttatások 24%-nál 200-300e Ft, másik 24%-nál 300-400e Ft között mozog, és 20%-uk 

400e Ft felett. 

Home Office 

Ez a szám hihetetlen mértékben kiugrott az előző évekhez képest. A szolgáltatásban és 

kereskedelemben dolgozó cégeknél egyaránt 87%-ban a munkavégzés része már most, vagy része lesz 

a Home Office. Ez az arány termelésben dolgozó cégeknél kissé alacsonyabb, 60%, de ez logikus is, itt 

sokan nem tudják ellátni a munkájukat otthonról. Általánosan elmondható, hogy az irodai dolgozók 

esetében könnyen megoldható a home office, fizikai dolgozók esetében viszont a személyes jelenlét 

elengedhetetlen. Hasonlóan fontos tud ez lenni még olyan cégek esetében, ahol projekt team-ek 

dolgoznak és függenek egymástól. Ha egy irodában ülnek és azonnal tudnak reflektálni egymásra, 

gyorsabban lehet haladni, mintha mindenki otthon ül és írogatnak egymásnak vagy hívogatják 

egymást. Az is tény viszont, hogy egy irodában sok a „töltelék” beszélgetés is. Ha már le kell írni vagy 

netán telefonálni kell, akkor jobban átgondolják a munkatársak, hogy valóban miben kérnek 

segítséget. Önállóbbá válnak, meg kell oldaniuk helyzeteket, információkat maguk gyűjtenek.  
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Jelenleg home office témában a következő változatok a leggyakoribbak:  

• Választhat a munkatárs, hogy honnan dolgozik, de ezt előre egy hétre meg kell adni, hogy az 

irodában ne legyenek túl sokan 

• Heti váltásban vannak a kollegák, fele csapat egyik héten, másik fele a másik héten megy be az 

irodába. Termelő cégeknél több esetben is kéthetes váltást jelöltek meg.  

• Ezek mellett készülnek a home office szabályzatok a „normális” működésre is, van, ahol 

megtartják a jelenlegi rendszert és ezt már be is jelentette a cég, mert a hatékonyság nem 

csökkent, sőt sok esetben nőtt, mások heti 1-2 alkalommal vagy havi 1-2 alkalommal adnak 

lehetőséget az otthoni munkavégzésre. Ezutóbbiak már inkább a béren kívüli juttatáshoz 

közelítenek.  

• Van, ahol egyelőre a járványügyi szabályozás határozza meg a home office létét vagy nem létét, 

egyelőre nem látják, hogy a jövőben ebből mi tud megmaradni.  

A cégek többségében, akik pozitívak az otthoni munkavégzéssel kapcsolatban, azért tartják előnyösnek 

a home office-t, mert ez sok kollégának segítség, akik cserébe lojálisabbak és többet dolgoznak.  

A járványügyi intézkedés növelte meg a home office jelenlétét, de sokan látták meg az ebben rejlő 

előnyöket.  

Azok a cégek, akiknél nincs távmunka, nagyobb arányban olyan iparágban, működésben dolgoznak, 

ahol ez nem megvalósítható. További 23% pedig nem tartja elég hatékonynak ezt a munkavégzést. A 

cégek 13%-ánál a legtöbb ember nem tudja megoldani, kisebb arányban pedig előfordulnak rossz 

tapasztalatok, vagy épp a munkavállalók nem akarják. De ez sokkal kisebb rész.  

A home office kérdésénél befolyásoló tényező a vezető személyisége, vezetői stílusa, mennyire képes 

megbízni munkatársaiban. Ahol ez meg van, ott a vezető jobban elfogadja a munkatársak felől érkező 

home office-ra vonatkozó igényt, a kontrollt jobban előtérbe helyező vezetőknek nehezebb elengedni 

az irodában folyó munkavégzést, félnek, ha nem látják, mit csinálnak a dolgozók, akkor nem is 

dolgoznak. Az elkövetkező években nagy hangsúlyt kell fektetni a HR szakembereknek arra, hogy a 

vezetőket segítsék ebben a témakörben. Én egyéni coaching-ot szoktam javasolni, de akár lehet team 

coaching keretében is, amikor például egy egész menedzsment csapattal veszik át, hogyan érdemes 

1. ábra Miért előnyös a Home Office? 
 -összesített adatok- 
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ma embereket vezetni, hogy belőlük a legjobbat tudjuk kihozni, anélkül, hogy folyamatosan 

ellenőriznénk őket.  Mindkettőben igény esetén tudunk segíteni: Egyéni/ Vezetői/ Csapatfejlesztés 

Munkaerőpiac 

A cégek elmondása alapján sokkal több a jelentkező, de a minőség sajnos nem változott. A 

legnehezebben Kelet-Magyarországon találnak munkaerőt, Nyugat-Magyarországon és Budapesten 

könnyebben. 

Ehhez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ez nem változott az évek alatt és nem is csoda, hiszen hirtelen 

nem lesz több jó munkaerő a piacon. Aki valóban jó, annak van munkája, sajnos az elbocsátások első 

körön mindig a gyengébb munkaerőt érintik, természetesen tisztelet a kivételnek, mert mindig lehet 

olyan, hogy pl. egy üzletágat bezárnak és komolyabb, kiemelkedő szakemberek is váltásra 

kényszerülnek. De ez a kisebb kör. Magyarország nagyon Budapest központú, illetve szívesebben 

dolgoznak az emberek Nyugat-Magyarországon, mint az ország másik felén. Érdemes a cégeknek talán 

arra is időt, energiát fordítani ebben a térségben, hogy magát a térséget „reklámozzák”, mutassák be 

jobban a jelölti körnek. Miért jó, ha pl. valaki odaköltözik a családjával.  

Létszámváltozás 

A cégek nagyjából fele nem tervez változást, 43% valamilyen bővüléssel kalkulál, túlnyomóan 0-5% 

között. A cégek 8% pedig létszámcsökkenéssel számol.  

3. ábra 2021 létszámváltozás egybevetve a szegmenseket és a földrajzi területet 

2. ábra Munkaerőpiac minden szegmensben és területen együttvéve 

https://www.greensearch.hu/egyeni-csapatfejlesztes/
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Ehhez köthetően átlagosan a cégek 64%-ánál nincs létszámhiány, 28%-ban pedig 5% alatti.  

A legnagyobb arányban Kelet-Magyarországon van hiány, szegmensek tekintetében pedig a 

termelésben. 

Elbocsátások a korábbi válságok mintájára az alábbi pozícióknál várhatóak: fizikai területen a már 

említett bérelt munkaerő esetében első körön, ahol tovább kell menni, ott először műszak 

csökkentéssel fognak appelálni és/vagy munkaidő csökkentéssel, s a végére hagyják az elbocsátást. 

Szellemi dolgozóknál egy-egy terület szakmai vezetője, ügyvezető igazgatók, pénzügyi szakemberek 

cserélődhetnek le. Az ok egyszerű: tőlük várják a válságból való kilábalást, ha nem érzik a központban 

vagy a cég vezetésében, hogy xy ebben segítségére lehet az adott cégnek, elindulnak az 

elbocsátások/cserék. Ez az elkövetkező 6-12 hónapban tapasztalat alapján meg fog történni. Ma már 

nincs idő arra, hogy egy cég túl sokat várjon.  

Az elbocsátás önmagában egy kényes terület, sajnos nagyon sok rossz példával találkozunk. Az 

elbocsátás mindkét fél számára egy kellemetlen szituáció, de fontos, hogy úgy tegyük, hogy a 

körülményekhez képest mindkét fél azt mondhassa a végén: korrektül történtek a dolgok. Az 

elbocsátásra kerülő munkaerő valós támogatást kapjon, ami segíti, hogy korábbi munkáltatójára még 

egy ilyen helyzetben is, de pozitívan emlékezzen. Az „employer branding” itt is előlép. Gondoskodó 

elbocsátás 

Felvételek – válság idején az értékesítésben dolgozók jelentősége még tovább nő, tőlük várják részben 

a forgalom biztosítását. Ami új, az egy újfajta gondolkozás az úgynevezett adatvezérelt sales, amikor a 

cégben fellelhető összes adathalomból kell értékes információkat kiszedni és ezek alapján felépíteni az 

értékesítést. Ez az „átlagos” értékesítő emberektől távol áll, de akiknek van egy kis pénzügyi affinitásuk, 

értik/megértik a piac mozgásait, összefüggéseit a számok segítségével, sikeresek tudnak lenni.  

Többen említették, hogy képzett szakmunkás, pl. szerelő lakatos, CNC gépkezelő, technológus 

megfelelő tudással nincs, aki van, az pedig rendkívül drága munkaerő, kb. 70%-a nyugat európai 

bérszintnek. 

Az adatvezérelt gondolkozás úgy általában most még erőteljesebben utat tör magának, mert adatok 

már vannak, csak sokkal senki nem foglalkozik, ami részben időhiány kérdése is. Egy vá lság idején 

azonban még hangsúlyosabb, hogy kerülni kell a rossz döntéseket, amihez elengedhetetlen, hogy 

tiszta, reális képet kapjunk cégünkről és annak minden területéről. Az ehhez értő szakemberek 

keresése ezért meg fog nőni, ez részben már elindult. Akinek hamarabb lesz ilyen szakembere, annál 

lesz a versenyelőny. Vannak külsős szakemberek is, akik ebben profik, akik rövid időn belül rá tudnak 

világítani hiányosságokra, fejlődési lehetőségekre ha egy cég hozzáengedi őket az adataihoz. Zárójel: 

ha valakinek ebben segítségre lenne szüksége, keressen bizalommal, tudunk szakembert ajánlani: 

Stratégiai tervezés 

 A digitalizációhoz tartozó pozíciók száma is évről évre nő, nem véletlen, hogy külön üzletágat hoznak 

létre ezekre a keresésekre a tanácsadó cégek: Digitalizációs üzletág 

 

 

 

 

https://www.greensearch.hu/gondoskodo-elbocsatas/
https://www.greensearch.hu/gondoskodo-elbocsatas/
https://www.greensearch.hu/strategiai-tervezes/
https://www.greensearch.hu/digitalizacios-uzletag/
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Keresések 

Területi szempontból erősebben eltérnek a szegmensek. Kereskedelemben és a szolgáltatásban 

nagyobb arányban várható keresés a szellemi dolgozók, beosztottak között. Termelésnél túlnyomó 

arányban a fizikai dolgozóknál várható keresés, de ez inkább a csökkenő-növekvő igényekhez igazodva. 

Mindemellett másik oldalról létszámstopot is elrendeltek több helyen a kereskedelmi és szolgáltató 

szektorban. 

A munkaerő keresés módja részben a cégek méretével is összefügg. Nagylétszámú cégeknél, ahol 

komoly HR csapat áll rendelkezésre, a keresések nagy részét belső csapat végzi. Gyakori, hogy maguk 

a cégek is keresnek, de tanácsadót is igénybe vesznek, főleg speciálisabb pozícióknál vagy vezetői 

kereséseknél. Átlagosan a cégek 25%-a dolgozik még kölcsönző cégekkel is. A szám magasabb a 

termelői szektorban (van, ahol ez a szám 40 % feletti) és alacsonyabb a kereskedelem, szolgáltatás 

területén (van ahol a 10 %-ot alig éri el).  

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

elmondható, hogy a cégek 34%-ának általában több fix partnerük van és a keresett pozíció függvénye, 

hogy épp kivel dolgoznak. Hasonlóan gyakori az egy fix partner és az ad hoc, valamikor egy, valamikor 

több. A termelésben a legnagyobb az aránya a több fix partnernek van. A cégméret itt is számít, illetve 

a cégkultúra. 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 nem tartom jónak, mert így nem tud kiderülni a tanácsadó cég felkészültsége, csak az ár 

számít. Nem véletlen kényszerülnek aztán ezek a cégek arra, hogy sok partnerrel dolgoztassanak. 

Lehet, hatékonyabb lenne 2-3 partner, akik cserébe- mélyebben ismernék a céget, s így a keresések is 

sikeresebbek lennének.   

Saját iparágában gazdaságilag mit lát 2021-re? 

Minden szegmens nagyobb arányban, kb. 60%-ban stagnálást vár 2021-re. A kereskedelemben 

emellett a cégek 22%-a inkább a csökkenést prognosztizálja. A szolgáltatásban és termelésben kb. 28% 

gondol/remél fellendülést. 

4. ábra Milyen területre várhatóak keresések 2021-ben? 
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A következő néhány hónap jelentősen fogja befolyásolni a jövő év gazdasági teljesítményét. Sok cég 

azt nyilatkozta, hogy partnereik többsége kivár a rendelések kiadásával, szerződések megkötésével. 

Covid-19 befolyása 

A koronavírus eltérően befolyásolta a különböző szegmenseket. A legnagyobb csökkenés a 

termelésben és a szolgáltatásban figyelhető meg, míg a kereskedelem nagyjából hasonló arányban 

stagnál vagy éppen növekedik. Pár cégnél a Covid 19-nek még akkora hatása idén nem volt, de a jövő 

évben számítanak rá. 

A Covid-19 miatti csökkenés egyes termékeket érintett, másoknál átmeneti volt, sőt volt, ahol nőtt a 

megrendelés, de ez nem volt összefüggésben feltétlenül a pandémiával. 

Van, aki arról írt, hogy az irodaterületeken csökkent a szolgáltatás és így a bevételük is, de 

gyárterületeken jelentősen nőtt a szolgáltatásuk (Covid-19 megelőző intézkedések miatt) ezáltal a 

bevétel is emelkedett.  

Kiegészítő megjegyzés – nagyon szembetűnő volt, 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 a munkatársaik felé, plusz azt, hogy a cég milyen segítséget tud nyújtani nekik ebben, jóval 

kevesebb veszteséget könyvelhettek el a pandémia első hullámánál.  

 
Összefoglalás:  
 
Ahogy írtam az elején, egy izgalmas évet hagyunk el lassan a hátunk mögött. Éppen talán az izgalom 
miatt egy nagyon mozgalmas évet is. Olvastam valahol, megtetszett és ezért most kölcsön veszem:  
„Én derűlátó vagyok, mert borút nézni már nem érek rá.” ☺ És ezt komolyan is gondolom.  
 
Mélyen hiszem, hogy a kihívások azért érkeznek, hogy fejlődjünk akár, mint privát emberek, akár mint 
szakemberek, akik valahol egy cégben ülnek és dolgoznak. Az elmúlt 2-3 év elkényeztetett sokunkat és 
általában ilyenkor arányosan csökken a kreativitás, az újításokra való nyitás, a megújulás igénye. Hiszen 
így is mennek a dolgok. 
 

5. ábra Gazdasági várakozás 2021-re a különböző szegmensekben 
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Az elmúlt hónapok óriási mértékben mutattak rá a különböző hiányosságokra a cégeknél- ez a 
hiányosság lehet eszközök hiánya pl. sok helyen nem voltak laptopok, az átállást ez nagyon 
megnehezítette, nem voltak korábban vállalatirányítási rendszerek, amihez mindenki hozzáfér és 
mindenki ugyanazt látja, bárhol is ül, így a munkának nem kell megállni, nem voltak CRM rendszerek, 
nem tudták, kik a fő ügyfeleik, miért azok és merre lenne érdemes menni. Voltak, akik áttértek 
felhőalapú szoftverekre, hogy a szükséges rendszereket otthonról is elérjék a kollegák. Nem volt home 
office szabályzat, holott maga a home office nem egy újdonság. Számos cégnek nem volt up-to-date 
weboldala, a webshopok-ról nem is beszélve. Webfejlesztőkkel beszélve, nagy mennyiségű munkájuk 
lett az elmúlt hónapokban. De ennél nagyobb dolgokkal is szembesülnünk kellett- a hihetetlen 
kitettséggel, amit a globalizált világ hozott. Emlékeznek, hogy tavasszal mindenki, de tényleg mindenki, 
franciák, németek, angolok, Kínából voltak kénytelen maszkokat, gépeket rendelni, mert egyszerűen a 
nyugati világ - a magasabb profit reményében - többek között ezt is kiszervezte már rég Ázsiába. De ez 
igaz az alkatrészgyártásra is. Több cég szeretett volna leállni tavasszal és előbbre hozni  a nyári, 
általában augusztusi éves karbantartást, ha már úgyis minden áll, de azzal találkoztak, hogy nincs 
elegendő alkatrészük ehhez, viszont most nem is fog megérkezni a karantén miatt a tengerentúlról, 
mert az is onnan érkezik. 
Óriási lecke ez, amit nem lehet nem észrevenni és muszáj lenne, hogy ezekre legyenek lokális, európai 
válaszok, természetesen az ésszerűség határain belül. Ahhoz a csoporthoz tartozom, akik azt 
gondolják, a kelet-európai térség és ezen belül akár Magyarország is lehet ennek az egyik nyertese. 
Érdemes ezen, mint cégvezetők gondolkozni, konkrét javaslatokat tenni a nemzetközi cégvezetés 
számára.  
 
A COVID-19-re sok tekintetben lehetőségként is érdemes tekinteni. Teljes reformra kényszerül az 
egészségügy, az oktatás, amiknek már réges régen meg kellett volna történnie. Reformok születnek a 
cégekben, új módszerek, folyamatok, termékek, szolgáltatások kerülnek/kerülhetnek be az 
eszköztárakba.  Reformok jönnek létre működésben, folyamatokban. Születhetnek olyan újdonságok, 
amikre évekkel ezelőtt még csak nem is gondoltunk. Ha a HR területen maradunk, az online 
interjúztatás pár hét alatt szokványossá vált, de ma már sok ügyfél online kéri a megbeszélést velünk 
vagy bármilyen más partnerükkel is. Sokkal gyorsabban összeszervezhető, senkinek nem kell utazni, 
időben rugalmasabb megoldásokat kínál az online világ. 
Ez nem azt jelenti, hogy a személyes találkozó nem fontos, például egy új partner esetében 
kimondottan szükséges is, de a kettőnek a megfelelő arányával egy ideális egyensúlyt tudunk 
létrehozni magunk, mások és akár tágabb értelemben családunk számára is. Ha pl. otthon dolgozva 5 
órakor befejezek egy online megbeszélést, akkor utána már otthon is vagyok. Nem kell hazautaznom 
egy órát vagy akár többet. Persze van ennek is hátránya, összefolyhat a munka és magánélet területe. 
Ez egy tanulási folyamat mind a munkáltatók és a munkavállalók számára is, ami abszolút mértékben 
megtanulható, kezelhető. Utána rajtunk múlik, hogyan tudjuk ezt alkalmazni. Jónak találom a hibrid 
megoldásokat, hogy aki szeretne mehessen irodába akár csak pár órára is, de aki meg nem és a 
munkáját elvégzi, legyen lehetősége otthon dolgozni.  
 
Válságok idején különösen fontos, hogy összefogjunk, megosszuk az információkat egymással. 
Érdekességképpen szeretném megemlíteni, hogy átolvasva a tavalyi anyagunkat a cégek nagy része 
2020-ra stagnálást vagy csökkenést jósolt előre akkor, amikor a Covid-19 még sehol nem volt.  
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Tekintettel, hogy minden évben a fizetési tanulmány egyben az évet is lezárja, ezúton szeretném 
megköszönni a belénk vetett bizalmat akár mint már meglévő partnereinknek, akár azoknak, akikkel 
még nem volt szerencsénk együttműködni, de szakmailag keressük és segítjük egymást időről időre. 
Nagyon fontosnak tartom, hogy merjünk kérdezni, ha valamiben elakadunk. Biztatom Önöket, hogy 
bátran hívjanak minket, ha úgy érzik tudunk segíteni. Ha nem tudunk, akkor tudni fogjuk, hogy ki tud. 
☺ 
 
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 adnak 
visszajelzést bármilyen előjelűt, mert ez visz minket is előre. Mi az, ami nagyon tetszett, vagy mit 
javasolnak másképp, vagy lehet nem másképp, csak legközelebb mit rakjunk még bele. Páran már a 
kérdőívben plusz kommentként jeleztek 1-2 gondolatot, köszönöm, jövőre figyelembe vesszük.  
 
Ezúton kívánok kitartást az év hátralévő részére és egy kevésbé izgalmas, de sikeres és mozgékony 
2021-es évet! 
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