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Szakmai partnerként támogattuk a Cégek Éjszakája rendezvényt, aminek keretében a résztvevő 
érdeklődők kitöltöttek egy rövid kérdőívet a munkahelykeresés, választás témakörben, melynek 
eredményét ezúton osztjuk meg Önökkel:  
 
Pályakezdők:  

• Legfontosabb számukra, amikor a karrierükre gondolnak, hogy az adott cégnél 1-3 éven belül 
lehessen előre lépni és/vagy más területet megismerni. Viszonylag sokan válaszolták a külföldi 
munkalehetőséget is, de csak a 3. helyre szorult a többi mellett. 

• Fizetések- az volt a kérdés mit preferálnak jobban, ha alacsonyabb a fixük és egy magasabb 
mozgó bérük van (ami elérhető és reális), vagy eleve magasabb fix fizetést kapnak, de nincs 
mozgóbérük. A válaszadók fele az egyiket, a másik a másikat választotta, ami azt jelenti, hogy 
ez nagyon ember és személyiség függő. Van, aki bizalmatlan és nem hisz a mozgóbérben vagy 
akár önmagában annyira, hogy bemerjen vállalni egy alacsony fix, magas mozgóbér 
konstrukciót. Az viszont, hogy a válaszadók fele nem zárkózik el az alacsonyabb fix 
konstrukciótól, azt is mutatja, hogy még fiatalok, kevésbé ismerik a munkaerőpiacot és annak 
eszközeit. Sok esetben kapnak még szülői támogatást, s nem tartanak még el családokat.  

• Arra a kérdésre, hogy a fizetés mellett milyen egyéb kompenzációnak örülnek, a következő 
válaszokat kaptuk – a legfontosabb számukra a munkaeszközök biztosítása, úgy mint laptop, 
telefon, autó (értékesítői pozícióknál), ami érthető is, mert nekik ezt megvásárolni még sokba 
kerül a kezdő fizetésből. Ezután jött a bónusz, utazás támogatás, tanulmányok támogatása, 
cafeteria és a legvégén a lakhatási támogatás. Ezutóbbi szerintem azért csúszott hátra, mert 
pályakezdőként még sokan otthon élnek, ahogy szoktuk mondani a „mama hotelben”.  

De egy picit utána mentünk és egy másik megvilágításban is megnéztük a kérdést néhány 
pályakezdővel beszélve, nekik mi a véleményük: kezdő fizetéssel 1-2 évig még nincs nagyon lehetőség 
elköltözni, mert olyan magasak az albérlet árak, hogy az ember ha munka mellett egy kicsit félre is 
szeretne tenni, akkor egyszerűen nem tudja kifizetni az albérletet. Sokan élnek lakótárssal ideig óráig, 
de amikor párjuk lesz inkább velük bérelnek tovább. A lakhatási támogatás jóval ritkább juttatás a 
cégeknél, mint pl a cafeteria ezért is jelölhették be kevesebben. Ez azt jelenti, hogy amennyiben 
fiatalok esetén több lehetőség lenne pl. albérlet támogatásra, és nemcsak akkor ha ez átköltözéssel jár 
egy másik városba, országba, többen jelölnék be, mint preferencia.  
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1. ábra Az alapbéren kívül melyik a négy legfontosabb egyéb kompenzáció? 
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• A következő kérdésben azt feszegettük, hogy mit tartanak elfogadható kezdő fizetésnek a 
pályakezdők – ezt az összeget nettó 200-300.000 Ft közé rakták a legtöbben, kb. 60%, 20% e 
felettit tartana reálisnak a mai piaci árak mellett, míg a maradék 20% elfogadna nettó 150-
200.000 Ft-os fizetést is.  

• Ezután következtek a cégre vonatkozó kérdések: mi az az 5 dolog, amit a legfontosabbnak tart 
a munkahelyével kapcsolatban: 1. helyen végzett fej-fej mellett a támogató cégkultúra és a 
többnyelvű munkakörnyezet, lehessen a tanult nyelveket használni, amivel összefügg az is, 
hogy ideálisan multikulturális környezetet preferálnak, 3. helyen a vezetőkkel való informális 
kapcsolatra való lehetőséget, 4. helyen az otthoni munkavégzést, 5. helyen a vegyes 
korosztályú csapatot jelölték meg, ahol van kitől tanulni, de fiatalok is vannak. Számukra a 
legkevésbé fontos, hogy szeparált irodában vagy nyitott térben kell-e dolgozniuk, a kettő közül 
az open office-t jelölték meg dupla annyian, de ezek a preferenciák teljesen a végére maradtak 
a többihez képest.  

• Milyen méretű cégben dolgoznának szívesen? A négy kategória a következő volt: 1-50, 50-250, 
250-1000 fő, 1000 fő felett. Érdekes volt látni, hogy inkább a kisebb méretet preferálják, ami 
mondjuk 10 éve biztosan, hogy a nagyobb multik felé billentette volna el a mérleget, 20 éve 
meg teljesen biztosan, amikor jöttek be a nagy nemzetközi vállalatok Magyarországra. Közel a 
fele a válaszadóknak az 50-250 fős cégeket rakja előre, utána a másik 3 kategóriában 
egyenletesen oszlottak meg a válaszok. Ezt sokszor szoktam is hangsúlyozni, hogy egy mai 
fiatalt már nem lehet elkápráztatni csak azzal, hogy valaki nagy cég. Másik oldalról a fiataloknak 
meg mindig azt ajánlom, hogy kezdjenek egy nagy cégnél, mert ott sok mindenbe 
beleláthatnak, általában sokkal több tréningen részt lehet venni és pár év múlva, ha szeretne, 
menjen át egy kisebb céghez. Itt fontos még megemlíteni, hogy a mai nappal sokkal több fiatal 
gondolkozik saját cégben, mint 10 évvel ezelőtt. Vagyis a munkáltatóknak nemcsak a 
versenytárs a versenytárs, amikor munkavállalót akar magának nyerni. Éppen ezért egyre 
fontosabb, nem tudjuk elégszer hangsúlyozni az „employer branding”-et, amikor pontosan 
elmondjuk, eljuttatjuk a piac felé azt az információt, hogy miért jó nálunk dolgozni.  

• Iparágak tekintetében az alábbi 5 iparágban szeretnének a legtöbben dolgozni: valamilyen 
ipari szegmensben, informatika vagy ehhez kapcsolódó területen (ne felejtsék, amit az 
adatvezérelt pozíciókról írtam a fizetési tanulmányban, mert ezek a fiatalok nagyon jól kezelik 
a technikát, egy szakértővel együtt nagyon sokat segíthetnek egy cégnek), autóiparban, 
egészségügyi termékeket előállító cégnél, gyógyszeriparban, bankban, FMCG kereskedelmi 
cégeknél, energiaszektorban. Ez több, mint 5, de az utolsó 5-re azonos arányban adtak 
válaszokat. A lista közepén szerepelnek az áruházak, telekom, műszaki termékek 
kereskedelme, olajipar, biztosítás, logisztika, állami szektor.  
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2. ábra Pályakezdőként mit tart elfogadható kezdő fizetésnek? 
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A legkevésbé a dohányiparba és a szolgáltató központokba vágynak a fiatalok. Ezen 
iparágaknak különösen fontos megmutatni, mit tudnak nyújtani egy fiatalnak.  

• Az utolsó kérdésünk arra vonatkozott, hogy a COVID-19 mennyire befolyásolja őket a 
munkahely keresésben/váltásban. A megkérdezettek közel 40%-át egyáltalán nem 
befolyásolja és vagy tervezi a váltást, vagy ha megkeresik, nyitottan fogadja. Másik 40% azt 
mondta, igen óvatosabb lett, kétszer meggondolja, hogy váltson-e, a megmaradt pár válaszadó 
egyáltalán nem gondolkozik most váltásban COVID-19-től függetlenül.  

 

Tapasztalattal rendelkező munkavállalók (itt a kérdések részben mások voltak):  
 

• Karrier tekintetében a legfontosabb számukra az előrelépési lehetőség illetve a külföldi 
munkavégzés lehetősége. Ezt követte, de jóval lemaradva, a más munka lehetősége 
ugyanannál a cégnél. A külföldi munkavégzéshez egy megjegyzés – nekünk az a tapasztalatunk, 
hogy általában az emberek 1/3-a nyitott külföldi munkavégzésre, 1/3 nem, 1/3 igen, de csak 
bizonyos országokba, legtöbbször csak Európa jöhet szóba.  

• A négy legfontosabb dolognak az alapfizetés mellett a következőket tartják: bónusz, 
tanulmányok anyagi és időbeli támogatása, megfelelő munkaeszközök biztosítása (laptop, 
telefon, autó), majd a cafeteria. A lakhatási támogatás itt elő sem jött, aminek oka részben, 
hogy ekkora már van saját lakásuk, illetve az, hogy ez valóban nem egy gyakori juttatási forma.  

3. ábra Top 5 szegmens/iparág, ahol a legszívesebben dolgoznának  
- egymáshoz viszonyított arányok- 
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4. ábra Az alapbéren kívül melyik a négy legfontosabb egyéb kompenzáció? 
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• Amikor munkakörnyezetükre gondolnak a következő 5 preferenciát emelték ki: többnyelvű 
környezet, támogató cégkultúra, otthoni munkavégzés lehetősége, nemzetközi cégkörnyezet, 
kor tekintetében vegyes korosztályú csapat.  

• A tapasztaltabb munkavállalók számára is a legideálisabb az 50-250 fős cég méret, ahol a 
folyamatokat, működést még könnyen át lehet látni, ahol a kapcsolatok informálisabbak, 
emberközelibbek. Kis cégnél (1-50 fő)  vagy 1000 fő feletti cégnél dolgoznának a 
legkevesebben.  

• Az alábbi 5 szegmensben/iparágban dolgoznának legszívesebben a kérdőívet kitöltő 
munkavállalók: informatika vagy valamilyen technológiai cég, ipari cégeknél, 
szolgáltatóközpontban, gyógyszeriparban, autóiparban, energia szektorban. Összehasonlítva a 
pályakezdők válaszaival ami kiugró, hogy míg a pályakezdők kimondottan hátra sorolták a 
szolgáltató központokat, a tapasztaltabb munkatársak egész előre. Ez azért érdekes, mert az 
SSC-k kimondottan fiatalokat keresnek és lehet részben ezért nagy a fluktuáció náluk. Lehet, 
ha jobban nyitottak lennének a már tapasztalattal rendelkezőkre, ami persze magasabb 
bérigényt is jelent, a fluktuációt nagy mértékben csökkenthetnék.  

• A következő kérdés az volt, hogy a  COVID-19 mennyire befolyásolta/befolyásolja az esetleges 
munkahelyváltoztatásukat, – teljesen logikusan az „idősebb” korosztály, ahol már lehet család, 
idős szülő, akit segíteni kell jóval óvatosabbak, mint a pályakezdők- a válaszadók nagy része 
(66%)  azt válaszolta, hogy jóval óvatosabbak, kétszer meggondolják, hogy váltsanak-e, illetve 
egyáltalán nem is gondolkodnak most váltásban.  

• A válaszadók több, mint fele nem fél attól, hogy elveszti az állását, de 41 % meg igen. Ez azt 
sugallja, alapvetően sokakban nagy a bizonytalanság.  

• A cégek felismerték, hogy sokaknak lehet segítség és akár költség szempontból magának a 
cégnek is, ha segítik munkavállalóikat az otthoni munkavégzésben. Összesen 13 % válaszolta, 
hogy nem lehet otthonról dolgozniuk. A többieknél a cég eszközökkel és/vagy eszközökkel és 
flexibilitás megadásával  (pl. mindegy mikor dolgozik, a munka legyen meg; nem mindennap 
home office, de lehetőség heti pár alkalommal) segíti a home office rendszert.  

• A cégek 65%-ánál a COVID-19 kapcsán felajánlották a munkatársaknak, hogy akár hosszútávon 
is dolgozhassanak otthonról.  

 

5. ábra Top 5 szegmens/iparág, ahol a legszívesebben dolgoznának  
-egymáshoz viszonyított arányok-  
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• Az utolsó kérdésünk az volt, hogy amennyiben a cégek megengedik a home office használatát, 
azt milyen rendszerben, milyen feltételekkel – egyelőre itt még nagyon sokszínűek a 
megoldások. Tapasztalatom, hogy mindenki próbálgatja a saját iparága, cége, csapata,  
munkatársai számára az ideális megoldást megtalálni. A következő lehetőségek jöttek fel: 
legnagyobb számban azt válaszolták, hogy teljes munkaidőben dolgozhatnak otthonról, ezt 
követte, az „én döntöm el, de egyeztetni kell a vezetőmmel” lehetőség majd a heti 1-2 alkalom.  

 

Összehasonlítás:  

A korosztályból/tapasztalatból adódóan nem minden kérdés szólt mindkét csoporthoz, de amelyik 
igen, ott az alábbi dolgokat lehet összehasonlítani:  

 

• A pályakezdőknél és a tapasztaltabbaknál is elsődleges az előrelépés lehetősége egy adott 
cégnél. A pályakezdők viszont egyáltalán nem szeretnének olyan nagy számban külföldön 
dolgozni, mint a tapasztaltabb munkatársak. Ezt mi is tapasztaljuk a keresések során, 
aminek a fő oka, hogy a tapasztaltabb munkatársak könnyebben találnak munkát saját 
szakmájukban, míg egy pályakezdőnek sok esetben teljesen más területen sikerül csak 
elhelyezkednie, mint amit tanult. Emellett külföldön élni, dolgozni egy fiatal számára egyik 
oldalról vonzó, másik oldalról nehezebb, egyedül vannak, nincsenek barátok, ismerősök és 
eleve a felnőtt életet még tanulják. Az idősebbek sok esetben már családdal együtt 
mozdulnak, ami sokak szerint a családokat nagyon össze szokta rázni, mert legfőképpen 
egymásra tudnak számítani.  

• Fizetések- A pályakezdő mind az alacsony fix, magasabb bónusz és a magasabb fix, 
alacsonyabb bónusz konstrukciót is el tudják képzelni. A tapasztaltabbak már úgy vannak 
vele, a bónusz vagy van vagy nincs, nem mindig a magyar leányvállalat döntheti el és 
nemcsak a magyar vállalat teljesítményén múlik, ezért inkább a magasabb fix fizetésre 
szavaznak egy változó, alacsonyabb bónusszal. Érthető, mert sok esetben már családok is 
állnak egy-egy munkavállaló mögött fix költségekkel.  

• A fizetés mellett a pályakezdők első helyre a munkához szükséges eszközök biztosítását, 
míg a tapasztaltabbak a bónuszt rakták. Az eszközök a 3. helyre szorulnak náluk.  
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6. ábra Ha a cégek megengedik a home office használatát, azt milyen rendszerben, 
milyen feltételekkel? 
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• Munkakörnyezet tekintetében a tapasztaltak is előre sorolják a többnyelvűséget, vagyis a 
tanult nyelvek használatának lehetőségét, de pl. a nemzetközi környezet már hátrébb 
került, míg a támogató cégkultúra és a home office az elsők között szerepelt, míg ezutóbbit 
a pályakezdők csak a 4. helyre rakták. Ez azt mutatja, hogy számukra még sokkal fontosabb, 
hogy egy csapatban dolgozhassanak, együtt kávézzanak, ebédelhessenek, legyenek 
informális kapcsolatok, illetve legyen kitől kérdezni, tanulni napi szinten, ha szükségük van 
rá. Az idősebb korosztály már annak örül, ha pl. időre tud menni a gyerekért, ha beteg a 
gyerek nyugodt szívvel otthon tud maradni, s elvégzi a munkát otthonról.  

• Az ideális cégméret nyertese mindkét korosztálynál az 50-250 fős cégek lettek. A 
tapasztaltabbak kimondottan kerülik az 1000 főnél nagyobb cégeket, ha lehet. Itt szinte 
egyáltalán nem jelenik meg a start-up vagy saját cég lehetősége. A gondolattal sokan 
eljátszanak a tapasztaltabb korosztály esetében is, de a megvalósítás sokszor elmarad. 
Ennek az az oka, hogyha valaki már egy nemzetközi cég egyik vezetője, ott olyan fizetési 
csomagja van, amit lehet évekig nem tud kihozni egy vállalkozásból, ez pedig sokakat 
elgondolkoztat és végül maradásra bír.  

• Iparágak tekintetében mindkét korosztálynál első helyen a technológiai és informatikai 
cégek nyerte, ezt követik az ipari cégek. Ahogy már említettem fentebb, a kiugró különbség 
az SSC-k esetében van, pont fordított a gondolkozás, mint amit akár mi is vártunk 
válaszként. A fiatalok kevésbé csatlakoznának egy szolgáltatóközponthoz, míg a 
tapasztalattal rendelkezők szívesen kipróbálnák magukat ebben a környezetben. 

• Utolsó közös kérdés, hogy a COVID-19 mennyire befolyásolja az emberek 
munkahelyváltását napjainkban. Itt egyértelműen a „lazábbak” a fiatalok voltak, míg az 
idősebb korosztály jóval óvatosabb, ez szintén érthető, a rizikóvállalás fiatalon még 
könnyebben is megy család nélkül, kisebb felelősség mellett. Plusz egy fiatal még sokféle 
munkát el tud magának képzelni, míg egy tapasztaltabb, nagy valószínűséggel szeretne 
szakmájában és minimum azonos pozíció szinten maradni, mint ahol van vagy előrelépni.  

 

Összefoglalás:  

Átolvasva a kérdésekre adott válaszokat, leszűrhetjük, hogy ma az embereknek korosztálytól 
függetlenül az olyan munkahely szimpatikus, ahol lehet a tanult nyelveket használni, van előrelépési 
lehetőség és támogató a cégkultúra. A fiatalok inkább járnak be egy irodába dolgozni, míg az idősebbek 
szívesen veszik, ha van lehetőség otthoni munkavégzésre. Iparágak tekintetében első helyeken a 
technológiai cégek, ipari szegmens cégei és az energiaszektor végzett, jelenleg az autóipar jóval 
hátrébb került, mint pár évvel ezelőtt. Cégméret tekintetében a preferált méret a középvállalatok, ahol 
az emberek ismerik még egymást, ahol gyorsabbak a döntési mechanizmusok, több mindenbe bele 
lehet látni, nagyobb felelősséget lehet kapni, de már elég nagyok, hogy legyenek rendszerek, kialakult 
folyamatok. S nem túl nagyok, ahol az egyén jobban elveszik. Szakmai véleményem 20 év tapasztalata 
alapján, hogy ez nagyon emberfüggő. Van akinek élete a cég, az jobban részt is szeretne benne venni, 
van akinek fontosak az emberi kapcsolatok, a napi beszélgetések, az egymás családjának ismerete, ők 
mind a kis-és középvállalatokat fogják preferálni. De van aki nem a munkájában akarja megvalósítani 
önmagát, számára elég ha a szűk környezet (osztály, üzletág) megfelelő, nem érdeklik a gyors döntések, 
csinálja amit kérnek tőle, de többet nem is szeretne belefektetni a cégbe, munkába.  
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Egy munkahelyen mindenkire szükség van, hiszen nem tudunk minden egyes ambiciózus embernek 
karriert nyújtani és szükség van a szorgos, megbízhatóan dolgozó munkatársakra is, akiknél lehet 
tiszteletben kell tartani, hogy neki valóban 5 óráig tart a munkaidő. Ennél a kérdésnél úgy érzem azért 
is húznak el a százalékok a középvállalatok felé, mert akik eljöttek egy virtuális állásbörzére (Cégek 
Éjszakája), ők jóval nyitottabbak az új, a más felé, és az ilyen cégek felé orientálódnak, ahol nemcsak 
megtalálhatják ezt, hanem ahol a cég fejlődésében aktívan részt is vehetnek. Ezzel csak azt akarom 
mondani, hogy nagyobb körben mérve lehet azért más cégméret is előre törne.  

A COVID-19 természetesen senkit nem hagy hidegen és mindenkinek befolyásolja a munkaerőpiacon 
való mozgását. Mi, mint személyzeti tanácsadó cég is erősen érezzük, hogy az emberek óvatosabbak, 
félnek váltani, kivárnak. Félnek, hogyha váltanak és a gazdaság nem indul el, akkor a cég ahova mentek 
kénytelen költségeket csökkenteni, embereket elküldeni, s mindig az utoljára érkezettek elsőként az 
áldozatok. És valljuk be őszintén, ebben van igazság. Tavaly még arról beszélgettünk, hogy nincs elég 
képzett szakember, nehéz embert találni. Tulajdonképpen ez nem változott. Lehet szakember még 
lenne, de nem akar váltani. Folyamatosan futunk abba bele, hogy az utolsó pillanatban mégis 
meggondolják magukat a jelöltek és nem váltanak. Ha lehetne kívánni valamit, akkor mindenképpen 
azt kívánnám, hogy a nem elegendő szakember miatt legyenek nehezek a keresések, és ne a vírustól 
és annak a következményeitől való félelem miatt.  

 

A következő 2 oldalon táblázatban összefoglaltuk a kapott információkat.  
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Részletes adatok (akinél nincs válasz, ott a kérdést se tettük fel): 

Kérdés Pályakezdők Tapasztalt munkavállalók 

Mi a két legfontosabb 
szempont a karriertervezés 

során? 

A pályakezdőknél a legfontosabb 
az előrelépés 1-3 éven belül,  
aztán az  adott cégnél más 

területet megismerni 

A tapasztalt munkavállalóknál 
azonos arányban az 1-3 éven 
belüli előrelépés és a külföldi 

munkalehetőség 

Fizetés szempontjából mit 
preferál jobban? 

50% alacsonyabb fix fizetés, 
mozgóbérrel, 50% magasabb fix 

fizetés, mozgóbér nélkül  

80% a magasabb fix és az 
alacsonyabb mozgó bért, bónuszt 

jelölte be.  

Az alapbéren kívül melyek 
a legfontosabb egyéb 

kompenzációk? 

22%-nál a munkaeszközök 
(laptop, telefon, autó), 20-20% 
bónusz és utazási támogatás, 

18%nál tanulási támogatás, 13%-
nál cafeteria, 6%-nál lakhatási 

támogatás 

22%-nál a tanulási támogatás, 
21-21%-nál a bónusz és a 

munkaeszközök (laptop, telefon, 
autó), 18%-nál cafeteria, 14%-

nak az utazási támogatás, 4%-nál 
a lakhatási támogatás 

Pályakezdőként mit tart 
elfogadható kezdő 

fizetésnek? 

63%-nál nettó 200-300e Ft 
között, 21%-nál nettó 300e Ft 
felett, 15% 150-200e Ft között 

- 

Mi azaz 5 dolog, ami a 
legfontosabbnak tart a 

munkahelyével 
kapcsolatban? 

24-24%-nál támogató cégkultúra 
és többnyelvű munkavégzés, 

19%-nál multikulturális 
környezet, 17%-nál vezetőkkel 
való informális kapcsolat, 16%-

nál otthoni munkavégzés 

22-22%-nál a támogató 
cégkultúra és a többnyelvű 

munkakörnyezet, 20%-nál az 
otthoni munkavégzés, 14%-nál a 

multikulturális környezet, 11-
11%-nak a vegyes korosztály és a 

vezetőkkel való informális 
kapcsolat 

Milyen méretű cégben 
dolgoznának szívesen? 

44% 50-250 fő közötti cégben, 
21% 250-1000 fő között, 18% 
1000 fő felett, 16% 1-50 fős 

cégben 

41% 50-250 fő közötti cégben, 
26% 250-1000 fő között, 16-16% 
1-50 fő között vagy 1000 fő felett 

Melyik az 5 iparág amiben 
a legszívesebben 

dolgozna? (egymáshoz 
viszonyított arányaiban 

mérve) 

19% ipari szegmens, 17% 
informatika vagy valamilyen 
technológiai cég, 14% banki 

szektor, egységesen 10% 
gyógyszeriparban, autóiparban, 
FMCG kereskedelmi cégeknél, 

egészségügyi termékeket 
előállító cégben, 

energiaszektorban 

25% informatika vagy valamilyen 
technológiai cég, 20% ipari 

szegmens, 15-15% szolgáltató 
központban, gyógyszeriparban, 

13-13% autóiparban, 
energiaszektorban 
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Kérdés Pályakezdők Tapasztalt munkavállalók 

A  COVID-19 mennyire 
befolyásolta/befolyásolja az 

esetleges 
munkahelyváltoztatásukat? 

42% igen, óvatosabb, 37%-ot 
nem befolyásolja, tervezi a 
váltást, 21% jelenleg nem 

gondolkodik váltásban 

54% igen, óvatosabb, 36%-ot 
nem befolyásolja, tervezi a 
váltást, 32% jelenleg nem 

gondolkodik váltásban 

Számít-e arra, hogy elbocsátják 
a közeljövőben? - 59% nem, 41% igen 

Hogyan segíti a munkáltatója 
az otthoni munkavégzést? - 

39%  azt válaszolta, hogy 
segítik eszközökkel és rugalmas 

munkaidővel, 26% csak 
eszközökkel, 20% esetében 

plusz támogatást nem kapnak, 
de dolgozhatnak otthonról, 

13%-nál nem megengedett az 
otthoni munkavégzés 

Felajánlották, hogy akár 
hosszútávon is dolgozhasson 

otthonról? 
- 65% igen, 35% nem 

Amennyiben megengedik a 
home office használatát, azt 
milyen rendszerben, milyen 

feltételekkel? 

- 

33% teljes munkaidőben 
dolgozhat otthonról, 29% 

maga dönti el, de egyeztetnie 
kell a vezetőjével 26% heti 1-2 
alkalom, 12% heti 3-4 alkalom 

 

Greensearch képviseletében az anyagot összeállította: 

 
Deák Andrea 
Ügyvezető igazgató 
M: +36 209364183 
e-mail: andrea.deak@greensearch.hu 
Greensearch Kft. 
Capital Square-1133. Váci út.76 
www.greensearch.hu 

 

 

 


