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Általánosan béremelések 

kapcsán terveznek-e 

jövőre emelést? 

Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Kereskedelem A cégek terveznek emelést jövőre. 
A cégek 97%-a tervez és 3%-a nem 

tervez jövőre béremelést. 
A cégek terveznek emelést jövőre. 

Szolgáltatás 
A cégek 87%-a tervez és 13%-a nem 

tervez jövőre béremelést. 
A cégek terveznek emelést jövőre. A cégek terveznek emelést jövőre. 

Termelés 
A cégek 97%-a tervez és 3%-a nem 

tervez jövőre béremelést. 
A cégek terveznek emelést jövőre. 

A cégek 95%-a tervez és 5%-a nem 

tervez jövőre béremelést. 

 

Amennyiben igen, 

tervezik-e az infláció 

mértékét meghaladó 

emelést? 

Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Kereskedelem 

A cégek 64%-a nem tervezi, 36%-a az 

infláció mértékét meghaladó emelést 

tervez. 

A cégek 88%-a nem tervezi, 12%-a az 

infláció mértékét meghaladó emelést 

tervez. 

A cégek 80%-a nem tervezi, 20%-a az 

infláció mértékét meghaladó emelést 

tervez. 

Szolgáltatás 

A cégek 86%-a nem tervezi, 14%-a az 

infláció mértékét meghaladó emelést 

tervez. 

A cégek 67%-a nem tervezi, 33%-a az 

infláció mértékét meghaladó emelést 

tervez. 

A cégek az emelés során nem tervezik 

meghaladni az infláció mértékét. 

Termelés 

A cégek 51%-a nem tervezi, 49%-a az 

infláció mértékét meghaladó emelést 

tervez. 

A cégek 70%-a nem tervezi, 30%-a az 

infláció mértékét meghaladó emelést 

tervez. 

A cégek 63%-a nem tervezi, 37%-a az 

infláció mértékét meghaladó emelést 

tervez. 
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Fizetésemelés fizikai 

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

Kereskedelem 

Az 50 fő alatti cég esetén 29-29%-os 

megegyező arányban 5-10 % között 

vagy 20% felett, vagy nem tervez. 14% 

10-20% között. 

A 10 fő alatti cégek 67%-a 5-10% 

közötti, 33%-a 10-20% között. 

A cégek 40-40%-ban vagy 5-10% között 

vagy 10-20% közötti emelést terveznek, 

20%-uk 0-5% közöttit. 
A 10 fő feletti cégek 52%-a 10-20% 

közötti, 29%-a 5-10%-os emelést tervez, 

14%-a nem tervez, 3-3%-a 0-5% közötti 

vagy épp 20% feletti emelést tervez. 
Az 50 fő feletti cég esetén 67% 10-

20%-os emelést, 33% 5-10%-os emelést 

tervez. 

Szolgáltatás 

A cégek 37%-a 5-10% közötti, 25%-a 

10-20% közötti emelést tervez, másik 

25% nem tervez emelést, 13%-a 0-5% 

közötti emeléssel kalkulál. 

A cégek 53%-a 10-20% közötti, 20% 5-

10% közötti emelést tervez, másik 20% 

nem tervez emelni, 7% 0-5% közötti 

emeléssel kalkulál. 

A cégek fele 0-5% közötti, a másik fele 

5-10% közötti emelést tervez. 

Termelés 

A cégek 60%-a 10-20% közötti, 35% 5-

10%közötti, 5% 0-5% közötti emelést 

tervez. 

Az 50 fő alatti cégek 53%-a 5-10% 

közötti, 41%-a 10-20% közötti, 6%-a 0-

5% közötti emeléssel kalkulál. 

Az 500 fő alatti cégek 62%-a 10-20% 

közötti, 28%-a 5-10% közötti emeléssel 

számol, 7%-uk nem tervez emelni, 

további 3% 0-5% közötti emelést tervez. 

Az 50 fő alatti cégek 52%-a 10-20% 

közötti, 34%-a 5-10% közötti, 2-2%-a 0-

5% közötti vagy épp 20% feletti 

emeléssel kalkulál. 

Az 500 fő feletti cégek 44-44%-a 5-

10% közötti vagy 10-20% közötti 

emeléssel számol, 11%-a 20% felettivel 

kalkulál. 
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Fizetésemelés szellemi 

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

Kereskedelem 

A cégek 45%-a 10-20% között, 

37%-a 5-10% között és 18%-a 20% 

feletti emelést tervez 

A 10 fő alatti cégek 5-10%-os 

emelést terveznek 

A cégek 40% 10-20% közötti, másik 

40% 0-5% közötti, 20% 5-10% közötti 

emeléssel számol. 

A 10-1000 fő közötti cégek 56%-a 

10-20% között, 33%-a 5-10% között, és 

11% megegyező arányban nyilatkozott 

0-5% között vagy 20% feletti emelésről 

vagy, hogy hogy nem tervez emelést 

Az 1000 fő feletti cégek 75%-a 5-

10% közötti és 25%-a 10-20% közötti 

emelést tervez. 

Szolgáltatás 

A cégek 37-37%-a 5-10% vagy 10-

20% közötti emelést tervez, 12-12%-a 

pedig vagy 0-5% között tervez vagy 

nem tervez emelni. 

Az 50 fő alatti cégek 64%-a 10-

20% között, 27%-a 5-10% között tervez 

emelést, 9%-a nem tervez emelni. 

A cégek fele 0-5% közötti, a másik 

fele 5-10% közötti emelést tervez. 

Az 50-200 fő közötti cégek 50%-a 

5-10% közötti, 42%-a 10-20% közötti és 

8%-a 0-5% közötti emelést tervez. 

A 200 fő feletti cégek 60%-a 10-

20% közötti, 30%-a 5-10% közötti és 

10% 0-5% közötti emeléssel számol. 

Termelés 

Az 500 fő alatti cégek 40%-a 5-

10% közötti, 36%-a 10-20% közötti, 

12%-a 0-5% közötti, 8%-a 20% feletti 

emeléssel számol, 4% pedig nem tervez 

emelni. A cégek 59%-a 5-10% közötti, 

37%-a 10-20% közötti és 4%-a 0-5% 

közötti emelést tervez. 

A 200 fő alatti cégek 56%-a 10-

20%-os, 28%-a 5-10%-os emeléssel 

számol, 11%-a nem tervez emelni, 5% 

pedig 0-5%-os emelést tervez. 

A 200 fő feletti cégek 58%-a 5-

10%-os, 37%-a 10-20%-os és 5%-a 0-

5%-os emeléssel számol. 

Az 500-1000 fő közötti cégek 83%-

a 10-20%-os, 17%-a 10-20%-os 

emeléssel számol. 

Az 1000 fő feletti cégek 67%-a 5-

10%-os, 33%-a 10-20%-os emelést 

tervez. 
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Fizetésemelés mérnökök Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Kereskedelem 

A cégek 46%-a 10-20% közötti, 36%-a 

5-10% közötti és 18%-a 20% feletti 

emelést tervez. 

Az 500 fő alatti cégek 53%-a 10-20% 

közötti, 29%-a 5-10% közötti emelést 

tervez, 10%-a nem tervez emelni, 4-4% 

0-5% közötti vagy 20% feletti emeléssel 

számol. 

A cégek 50%-a 10-20% közötti, 25%-a 

0-5% közötti emeléssel számol, a másik 

25% nem tervez emelni. Az 500 fő feletti cégek 50%-a 5-10% 

közötti, 25%-a 10-20% közötti emelést 

tervez, a másik 25%-a nem tervez 

emelni. 

Szolgáltatás 

A cégek 37-37%-a 10-20% vagy 5-10% 

közötti emelést tervez, 26%-a nem 

tervez emelést. 

Az 50 fő alatti cégek 50%-a 10-20% 

közötti, 37%-a 5-10% közötti emelést 

tervez, 13%-a nem tervez emelést. 

A cégek fele-fele arányban vagy 0-5% 

között vagy 5-10% között terveznek 

emelést. 

Az 50-200 fő közötti cégek 44%-a 5-

10% közötti, 39%-a 10-20% közötti, 

11%-a 0-5% közötti emelést tervez, 6%-

a nem tervez emelést. 

A 200 fő feletti cégek 47%-a 10-20% 

közötti, 23%-a 5-10% közötti emelést 

tervez, másik 23% nem tervez emelni és 

6% 0-5%-os emeléssel számol. 

Termelés 

Az 50 fő alatti cégek 67%-a 0-5% 

közötti, 33%-a 5-10% közötti emelést 

tervez. 

A cégek 55%-a 5-10% közötti, 41%-a 

10-20% közötti, 3%-a 0-5% közötti és 

1%-a 20% feletti emelést tervez. 

A cégek 55%-a 10-20% közötti, 29%-a 

5-10% közötti, 8%-a 0-5% közötti 

emelést tervez, 5% nem tervez emelni, 

3% 10% feletti emeléssel számol. 

Az 50-1000 fő közötti cégek 50%-a 10-

20% közötti, 32%-a 5-10% közötti, 7-

7%-a 0-5% közötti vagy 20% feletti 

emelést tervez, 4% nem tervez emelni. 

Az 1000 fő feletti cégek 67%-a 5-10% 

közötti, 33%-a 10-20% közötti emelést 

tervez. 
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Fizetésemelés vezetők Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Kereskedelem 

A cégek 50%-a 5-10% közötti, 30%-a 

10-20% közötti, 10-10%-a 0-5% közötti 

vagy 20% feletti emelést tervez. 

Az 500 fő alatti cégek 49%-a 10-20% 

közötti, 40%-a 5-10% közötti, 5%-a 0-

5% közötti emelést tervez, másik 5%-a 

nem tervez emelni, 1%-a 20 % feletti 

emeléssel számol. 

A cégek 40-40%-a 0-5% közötti vagy 

10-20% közötti emeléssel számol, 20% 

nem tervez emelni. 
Az 500 fő feletti cégek 50%-a 5-10% 

közötti, 25% 10-20% közötti emelést 

tervez, a másik 25% nem tervez emelni. 

Szolgáltatás 

A cégek 38%-a 5-10% közötti, 25-25%-

a 10-20% közötti vagy 0-5% közötti 

emeléssel számol, 12% nem tervez 

emelni. 

Az 50 fő alatti cégek 55%-a 5-10% 

közötti, 36%-a 10-20% közötti, 9%-a 0-

5% közötti emeléssel számol. A cégek fele-fele arányban vagy 0-5% 

közötti vagy 5-10% közötti emeléssel 

számolnak. 
Az 50 fő feletti cégek 52%-a 10-20% 

közötti, 30%-a 5-10% közötti, 16%-a 0-

5% közötti emeléssel számol, 2% nem 

tervez emelni. 

Termelés 

Az 50 fő alatti cégek 67%-a 0-5% 

közötti, 33%-a 10-20% közötti emelést 

tervez. A cégek 60%-a 5-10% közötti, 30%-a 

10-20% közötti, 8%-a 0-5% közötti és 

1-1%-a 20% feletti emelést tervez vagy 

nem tervez emelni. 

A 200 fő alatti cégek  56%-a 10-20% 

közötti, 28%-a 5-10% közötti emelést 

tervez, 11% nem tervez emelni, 6%-a 0-

5% közötti emeléssel számol. Az 50 fő feletti cégek 59%-a 5-10% 

közötti, 23%-a 10-20% közötti, 12%-a 

0-5% közötti és 6%-a 20% feletti 

emelést tervez. 

A 200 fő feletti cégek 75%-a 5-10% 

közötti, 20%-a 10-20% közötti 5%-a 0-

5% közötti emeléssel számol. 
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Cafetéria Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Kereskedelem 
A cégek 81%-ánál van 19%-ánál nincs 

cafetéria. 

A cégek 79%-ánál van, 21%-ánál nincs 

cafetéria. 

A cégek 60%-ánál van, 40%-ánál nincs 

cafetéria. 

Szolgáltatás 
A cégek 75%-ánál van, 25%-ánál nincs 

cafetéria. 

A cégek 80%-ánál van, 20%-ánál nincs 

cafetéria. 

A cégeknél fele-fele arányban van vagy 

nincs cafetéria 

Termelés 
A cégek 78%-ánál van, 22%-ánál nincs 

cafetéria. 

A cégek 78%-ánál van, 22%-ánál nincs 

cafetéria. 

A cégek 84%-ánál van, 16%-ánál nincs 

cafetéria. 
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Cafetéria - 2023 Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Kereskedelem 

A cégek 33-33%-a vagy 100-200.000 Ft 

között, vagy 400.000 Ft felett tervezi, 

22%-a 200-300.000 Ft között, 11%-a 

300-400.000 Ft között tervezi 

megtartani a cafetériát. 

Az 50 fő alatti cégek 53%-a 400.000 Ft felett, 

32%-a 300-400.000 Ft között, 15%-a 100-

200.000 Ft között tervezi megtartani a 

cafetériát.  
 

Az 50-500 fő közötti cégek 34%-a 100-

200.000 Ft között, 30%-a 200-300.000 Ft 

között, 23%-a 400.000 Ft felett, 13%-a 300-

400.000 Ft között tervezi megtartani a 

cafetériát. 
 

Az 500 fő feletti cégek 400.000 Ft felett 

tervezik megtartani a cafetériát. 

A cégek 67%-a 200-300.000 Ft között, 

33%-a 400.000 Ft felett tervezi 

megtartani a cafetériát.  

Szolgáltatás 

A cégek 68%-a 300-400.000 Ft között, 

16-16% 200-300.000 Ft között vagy 

400.000 Ft felett tervezi megtartani a 

cafetériát. 

A 200 fő alatti cégek 40%-a 400.000 Ft felett, 

24%-a 200-300.000 Ft között, 20%-a 100-

200.000 Ft között, 16%-a 300-400.000 Ft 

között tervezi megtartani a cafetériát.  
 

A 200-1000 fő közötti cégek 46%-a 300-

400.000 Ft között, 39%-a 400.000 Ft felett, 

15%-a 100-200.000 Ft között tervezi 

megtartani a cafetériát. 
 

Az 1000 fős feletti cégek 40-40%-a 100-

200.000 Ft vagy 200-300.000 Ft között, 20%-

a 400.000 Ft felett tervezi megtartani a 

cafetériát. 

A cégek 200-300.000 Ft között tervezik 

megtartani a cafetériát.  

Termelés 

A 200 fő alatti cégek 46%-a 200-

300.000 Ft között, 40%-a 100-200.000 

Ft között, 7-7%-a 300-400.000 Ft között 

vagy 400.000 Ft felett tervezi megtartani 

a cafetériát. 

 

A 200 fő feletti cégek 50%-a 300-

400.000 Ft között, 21-21%-a 200-
300.000 Ft között vagy 400.000 Ft felett 

tervezi, 7%-a 100-200.000 Ft között 

tervezi megtartani a cafetériát 

Az 50 fő alatti cégek 33%-a 400.000 Ft felett, 

33%-a 300-400.000 Ft között, 20-20%-a 100-

200.000 Ft vagy 200-300.000 Ft között tervezi 

megtartani a cafetériát.  
 

Az 50-200 fő közötti cégek 40%-a 300-

400.000 Ft között, 27%-a 100-200.000 Ft 

között, 20%-a 200-300.000 Ft között, 13%-a 

400.000 Ft felett tervezi megtartani a 

cafetériát. 
 

A 200 fő feletti cégek 44%-a 400.000 Ft 

felett, 26%-a 300-400.000 Ft között, 15-15%-

A 100-200.000 Ft vagy 200-300.000 Ft között 

tervezi megtartani a cafetériát. 

A 500 fő alatti cégek 39%-a 100-

200.000 Ft között 27%-a 200-300.000 

Ft között, 17-17% 400.000 Ft felett vagy 

300-400.000 Ft között tervezi 

megtartani a cafetériat.  

 

Az 500 fő feletti cégek 44-44%-a 200-

300.000 Ft között vagy 400.000 Ft 

felett, 12%-a 300-400.000 Ft között 

tervezi megtartani a cafetériát. 
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Cafeteria keretbe bele 

tartozott- e eddig a 

magánegészségügyi 

szolgáltatás? 

Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Kereskedelem 
A cégek 90%-ánál nem tartozott bele, 

10%-ánál beletartozott miden szinten. 

A cégek 70%-ánál nem tartozott bele, 

21%-ánál beletartozott miden szinten, 

9%-ánál csak vezetői szinten volt jelen. 

A cégek 67%-ánál nem tartozott bele, 

33%-ánál beletartozott miden szinten. 

Szolgáltatás 
A cégek 76%-ánál nem tartozott bele, 

12-12%-ánál vagy minden szinten vagy 

csak vezetői szinten tartozott bele. 

A cégek 55%-ánál nem tartozott bele, 

35%-ánál beletartozott miden szinten, 

10%-ánál csak vezetői szinten volt jelen. 

A cégeknél nem tartozott bele a keretbe. 

Termelés 
A cégek 83%-ánál nem tartozott bele, 

17%-ánál beletartozott miden szinten. 

A cégek 76%-ánál nem tartozott bele, 

17%-ánál beletartozott miden szinten, 

8%-ánál csak vezetői szinten volt jelen. 

A cégek 84%-ánál nem tartozott bele, 8-

8%-ánál vagy minden szinten vagy csak 

vezetői szinten tartozott bele. 

 

Magánegészségügyi 

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

Kereskedelem 

A cégek 73%-a nem tervezi, 27%-a 

minden szinten tervezi beemelni 

magánegészségügyi szolgáltatást a 

cafetéria keretbe. 

A cégek 75%-a nem tervezi, 17%-a 

minden szinten tervezi, 8%-a csak 

vezetői szinten tervezi beemelni 

magánegészségügyi szolgáltatást a 

cafetéria keretbe. 

A cégek nem tervezik beemelni 

magánegészségügyi szolgáltatást a 

cafetéria keretbe. 

Szolgáltatás 

A cégek nem tervezik beemelni 

magánegészségügyi szolgáltatást a 

cafetéria keretbe. 

A cégek 54%-a nem tervezi, 38%-a 

minden szinten tervezi, 8%-a csak 

vezetői szinten tervezi beemelni 

magánegészségügyi szolgáltatást a 

cafetéria keretbe. 

A cégek nem tervezik beemelni 

magánegészségügyi szolgáltatást a 

cafetéria keretbe. 

Termelés 

A cégek 79%-a nem tervezi, 14%-a 

minden szinten tervezi, 7%-a csak 

vezetői szinten tervezi beemelni 

magánegészségügyi szolgáltatást a 

cafetéria keretbe. 

A cégek 72%-a nem tervezi, 21%-a 

minden szinten tervezi, 7%-a csak 

vezetői szinten tervezi beemelni 

magánegészségügyi szolgáltatást a 

cafetéria keretbe. 

A cégek 67%-a nem tervezi, 22%-a csak 

vezetői szinten, 11%-a minden szinten 

tervezi beemelni magánegészségügyi 

szolgáltatást a cafetéria keretbe. 



 

12 

 

  

Home office - 2022 Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Kereskedelem 
A cégek 82%-ánál volt, 18%-ánál nem 

volt része a HO a munkavégzésnek. 

A cégek 89%-ánál volt, 11%-ánál nem 

volt része a HO a munkavégzésnek. 

A cégek 80%-ánál volt, 20%-ánál nem 

volt része a HO a munkavégzésnek. 

Szolgáltatás 
A cégek 75%-ánál volt, 25%-ánál nem 

volt része a HO a munkavégzésnek. 

A cégek 95%-ánál volt, 5%-ánál nem 

volt része a HO a munkavégzésnek. 

A cégeknél része volt a HO a 

munkavégzésnek. 

Termelés 
A cégek 76%-ánál volt, 24%-ánál nem 

volt része a HO a munkavégzésnek. 

A cégek 82%-ánál volt, 18%-ánál nem 

volt része a HO a munkavégzésnek. 

A cégek 68%-ánál volt, 32%-ánál nem 

volt része a HO a munkavégzésnek. 
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Miért (lesz) része a Home 

Office a 

munkavégzésnek? 

Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Kereskedelem 

A cégeknél a HO oka: 1. Ez sok 

kollegánknak segítség, cserébe többet 

dolgoznak, lojálisabbak (29%). 2. A 

kisgyerekeseknek kimondottan előnyös 

(23%). 3. Környezetkímélés (18%). 4. A 

reggeli-esti dugók elkerülése és az 

alacsonyabb irodaköltségek miatt (12-

12%). 5. Így más régiók szakembereit is 

megnyerheti a cég (6%). 

A cégeknél a HO oka: 1. Sok 

kollegánknak segítség, cserébe többet 

dolgoznak, lojálisabbak (33%). 2. 

Dugók elkerülése (22%). 3. Kis 

gyerekeseknek kimondottan előnyös 

(21%). 4. Környezetkímélés (13%). 5. 

Alacsonyabb irodaköltség (6%). 6. Így 

más régiók szakembereit is megnyerheti 

a cég (5%). 

A cégeknél a HO oka: 1. Sok 

kollegánknak segítség, cserébe többet 

dolgoznak, lojálisabbak (43%). 2. A kis 

gyerekeseknek kimondottan előnyös 

(29%). 3. Így más régiók szakembereit 

is megnyerheti a cég + dugók elkerülése  

(14-14%). 

Szolgáltatás 

A cégeknél a HO oka: 1. A 

kisgyerekeseknek kimondottan előnyös 

(38%) 2. Ez sok kollegánknak segítség, 

cserébe többet dolgoznak, lojálisabbak 

(31%). 3. Így más régiók szakembereit 

is megnyerheti a cég (23%).4.  

alacsonyabb irodaköltség miatt (8%).  

A cégeknél a HO oka: 1. Sok 

kollegánknak segítség, cserébe többet 

dolgoznak, lojálisabbak (31%). 2. Kis 

gyerekeseknek kimondottan előnyös 

(26%). 3. Dugók elkerülése (14%).  4. 

Környezetkímélés és így más régiók 

szakembereit is megnyerheti a cég (11-

11%). 5. Alacsonyabb irodaköltség 

(7%).  

A cégeknél a HO oka: 1. Sok 

kollegánknak segítség, cserébe többet 

dolgoznak, lojálisabbak + dugók 

elkerülése (33-33%). 2. Így más régiók 

szakembereit is megnyerheti a cég + a 

kis gyerekeseknek kimondottan előnyös 

(17-17%) 

Termelés 

A cégeknél a HO oka: 1. sok 

kollegánknak segítség, cserébe többet 

dolgoznak, lojálisabbak, emellett a kis 

gyerekeseknek kimondottan előnyös 

(30- 30%). 2. Így más régiók 

szakembereit is megnyerheti a cég 

(15%). 3. Környezetkímélés (10%). 4. 

dugók elkerülése (8%). 5. alacsonyabb 

irodaköltség (7%) 

A cégeknél a HO oka: 1. Sok 

kollegánknak segítség, cserébe többet 

dolgoznak, lojálisabbak (28%). 2. Kis 

gyerekeseknek kimondottan előnyös 

(24%). 3. Dugók elkerülése (15%).  4. 

Környezetkímélés és így más régiók 

szakembereit is megnyerheti a cég (12-

12%). 5. Alacsonyabb irodaköltség 

(8%).  

A cégeknél a HO oka: 1. Sok 

kollegánknak segítség, cserébe többet 

dolgoznak, lojálisabbak (31%). 2. Kis 

gyerekeseknek kimondottan előnyös 

(27%). 3. Így más régiók szakembereit 

is megnyerheti a cég (15%). 4. 

Alacsonyabb irodaköltség (13%).  5. 

Környezetkímélés (9%). 6. Dugók 

elkerülése (5%).  
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Milyen módon lesz része a 

home office 

munkavégzésüknek? 

Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Kereskedelem 

A cégeknél fele-fele arányban vagy heti 

1-2 napot adnak, vagy választható lesz a 

munkavégzés helye. 

A cégek 75%-ánál heti 1-2 napot 

biztosítanak, 16%-ánál választható lesz 

a munkavégzés helye, 5%-ánál csak 

home office és ad hoc irodai munka 

előzetes bejelentés alapján, 4%-ánál 

váltott hetek lesznek a kollégákkal. 

A cégek 75%-ánál heti 1-2 napot 

biztosítanak, 25%-ánál választható lesz 

a munkavégzés helye. 

Szolgáltatás 

A cégek 71%-ánál heti 1-2 napot 

biztosítanak, 14-14%-ánál vagy váltott 

hetek lesznek a kollégákkal vagy csak 

home office és ad hoc irodai munka 

előzetes bejelentés alapján. 

A cégek 62%-ánál heti 1-2 napot 

biztosítanak, 30%-ánál választható lesz 

a munkavégzés helye, 8%-ánál csak 

home office és ad hoc irodai munka 

előzetes bejelentés alapján. 

A cégeknél heti 1-2 napot biztosítanak. 

Termelés 

A cégek 80%-ánál heti 1-2 napot 

biztosítanak, 17%-ánál csak home office 

és ad hoc irodai munka előzetes 

bejelentés alapján és 35%-ánál 

választható lesz a munkavégzés helye. 

A cégek 71%-ánál heti 1-2 napot 

biztosítanak, 16%-ánál választható lesz 

a munkavégzés helye, 10%-ánál csak 

home office és ad hoc irodai munka 

előzetes bejelentés alapján, 3%-ánál 

váltott hetek lesznek a kollégákkal. 

A cégek 86%-ánál heti 1-2 napot 

biztosítanak, 7-7%-ánál vagy váltott 

hetek lesznek a kollégákkal vagy csak 

home office és ad hoc irodai munka 

előzetes bejelentés alapján. 
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Munkatársak felvétele a  

Home Office által más 

régióból 

Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Kereskedelem 
A cégek 82%-a nem érzi úgy, 18%-a 

úgy érzi ad lehetőséget. 

A 1000 fő alatti cégek 83%-a nem érzi 

úgy, 17%-a úgy érzi ad lehetőséget. A cégek 75%-a nem érzi úgy, 25%-a 

úgy érzi ad lehetőséget. Az 1000 fő feletti cégek 75%-a látja 

benne a lehetőséget, 25%-a nem 

Szolgáltatás 

A cégek megoszlanak fele-fele 

arányban, van aki úgy érzi ad 

lehetőséget, van aki nem. 

A 50 fő alatti cégek 73%-a nem érzi 

úgy, 28%-a úgy érzi ad lehetőséget. A cégek megoszlanak fele-fele 

arányban, van aki úgy érzi ad 

lehetőséget, van aki nem. Az 50 fő feletti cégek 58%-a látja benne 

a lehetőséget, 42%-a nem 

Termelés 

A 1000 fő alatti cégek 72%-a nem érzi 

úgy, 28%-a úgy érzi ad lehetőséget. 

A 1000 fő alatti cégek 75%-a nem érzi 

úgy, 25%-a úgy érzi ad lehetőséget. 

Az 50 fő alatti cégek látják benne a 

lehetőséget. 

Az 1000 fő feletti cégek 83%-a látja 

benne a lehetőséget, 17%-a nem 

Az 1000 fő feletti cégek látják benne a 

lehetőséget. 

A 50 fő feletti cégek 77%-a nem érzi 

úgy, 23%-a úgy érzi ad lehetőséget. 
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Ez mennyire ad 

lehetőséget a 

kiegyenlítettebb 

fizetésekre, csökkentek a 

régiós, területi 

különbségek? 

Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Kereskedelem 
A cégek 73%-ának nincs még 

tapasztalata, 27%-a nem lát különbséget. 

A cégek 50%-ának nincs még 

tapasztalata, 46%-a nem lát különbséget, 

4% szerint abszolút lehetőséget ad. 

A cégek 75%-a nem lát különbséget, 

25%-ának nincs még tapasztalata. 

Szolgáltatás 

A cégek 50%-a nem lát különbséget, 

25%-a szerint abszolút ad lehetőséget, a 

másik 25%-ának nincs még tapasztalata 

ebben. 

A cégek 46%-a nem lát különbséget, 

41%-ának nincs még tapasztalata ebben, 

13%-a szerint abszolút ad lehetőséget. 

A cégek nem látnak különbséget. 

Termelés 
A cégek 54%-a nem lát különbséget, 

46%-ának nincs még tapasztalata. 

A cégek 61%-ának nincs még 

tapasztalata, 34%-a nem lát különbséget, 

5% szerint abszolút lehetőséget ad. 

A cégek 63%-ának nincs még 

tapasztalata, 35%-a nem lát különbséget, 

12%-a szerint abszolút ad lehetőséget. 
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Mennyire sikerült jól 

kezelni az elmúlt 1 év 

eseményeit? (pl.: háború, 

lakossági rezsi emelkedés, 

üzemanyag emelkedés, 

magas infláció) 

Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Kereskedelem 

A cégek 64%-ának nehézséget okozott a 

kezelés, 18-18%-uknak vagy jelentős 

problémákat okozott vagy nem volt 

rájuk hatással. 

A cégek 53%-ának nehézséget okozott a 

kezelés, 15%-a enyhe javulást tapasztalt, 

14%-ára  nem volt hatással, 11%-ának 

jelentős problémákat okozott, 7%-ának 

kifejezetten jót tett ez az időszak. 

A cégek 85%-ának nehézséget okozott a 

kezelés, 15%-ának kifejezetten jót tett 

ez az időszak. 

Szolgáltatás 

A cégek 64%-ának nehézséget okozott a 

kezelés, 12-12 -12%-uk megegyező 

arányban nyilatkozott jelentős 

problémákról vagy enyhe javulásról 

vagy, hogy nem volt rájuk hatással. 

A cégek 52%-ának nehézséget okozott a 

kezelés, 21%-ára  nem volt hatással, 

13%-a enyhe javulást tapasztalt, 8%-

ának jelentős problémákat okozott, 6%-

ának kifejezetten jót tett ez az időszak. 

A cégek fele-fele arányban nyilatkoztak 

arról, hogy nem volt rájuk hatással, vagy 

nehézséget okozott a kezelés. 

Termelés 

A cégek 59%-ának nehézséget okozott a 

kezelés, 16%-ának jelentős problémákat 

okozott, 11-11%-ára nem volt hatással 

vagy kifejezetten jót tett ez az időszak, 

3%-a enyhe javulást tapasztalt. 

A cégek 60%-ának nehézséget okozott a 

kezelés, 12-12-12%-uk megegyező 

arányban nyilatkozott jelentős 

problémákról vagy enyhe javulásról 

vagy, hogy nem volt rájuk hatással, 4%-

ának kifejezetten jót tett ez az időszak. 

A cégek 55%-ának nehézséget okozott a 

kezelés, 24%-ára  nem volt hatással, 8-

8%-ának jelentős problémákat okozott 

vagy épp enyhe javulást tapasztalt , 5%-

ának kifejezetten jót tett ez az időszak. 
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A KATA változás 

mennyiben érinti a 

cégüket? 

Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Kereskedelem 
A cégek 91%-át nem érinti, 9%-át érinti, 

számít amunkatársak elvesztésre. 

A cégek 93%-át nem érinti, 6%-át érinti, 

számít a munkatársak elvesztésre, 1%-át 

érintheti, de pozitívan, bizonyos 

pozíciókba megnyerhet szakembereket 

munkavállalónak. 

A cégeket nem érinti a KATA változás. 

Szolgáltatás 

A cégek 87%-át nem érinti, 13%-át 

érintheti, de pozitívan, bizonyos 

pozíciókba megnyerhet szakembereket 

munkavállalónak. 

A cégek 82%-át nem érinti, 9-9%-át 

negatívan érinti, számít a munkatársak 

elvesztésre vagy pozitívan érintheti, 

bizonyos pozíciókba megnyerhet 

szakembereket munkavállalónak. 

A cégeket nem érinti a KATA változás. 

Termelés 

A cégek 87%-át nem érinti, 8%-át érinti, 

számít a munkatársak elvesztésre, 5%-át 

érintheti, de pozitívan, bizonyos 

pozíciókba megnyerhet szakembereket 

munkavállalónak. 

A cégek 96%-át nem érinti, 3%-át érinti, 

számít a munkatársak elvesztésre, 1%-át 

érintheti, de pozitívan, bizonyos 

pozíciókba megnyerhet szakembereket 

munkavállalónak. 

A cégek 97%-át nem érinti, 3%-át 

érintheti, de pozitívan, bizonyos 

pozíciókba megnyerhet szakembereket 

munkavállalónak. 
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Az extraprofit különadó 

mennyiben érinti a 

cégüket? 

Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Kereskedelem 

Az 50 fő alatti cégeket nem érinti. 

Az 500 fő alatti cégek 83%-át nem 

érinti, 15%-át áremelkedésben, 2%-át 

létszámcsökkenésben érinti. 
A cégek 80%-át nem érinti, 20%-át 

áremelkedésben érinti.  Az 50 fő feletti cégek 67%-át nem 

érinti, 33%-át érinti 

létszámcsökkenésben és 

áremelkedésben is. 

Az 500-1000 fő közötti cégeket nem 

érinti. 

Az 1000 fő feletti cégek felét nem 

érinti, felét áremelkedésben érinti. 

Szolgáltatás 

Az 50 fő alatti cégeket nem érinti. 

A cégek 72%-át nem érinti, 21%-át 

áremelkedésben, 6%-át 

létszámcsökkenésben és 

áremelkedésben is érinti. 

A cégek 70%-át nem érinti, 30%-át 

áremelkedésben érinti 

Az 50-200 fő közötti cégeket 75%-át 

nem érinti, 25%-át áremelkedésben 

érinti. 

Az 200 fő feletti cégeket nem érinti. 

Termelés 

Az 50 fő alatti cégeket nem érinti. 
A 200 fő alatti cégek 87%-át nem érinti, 

13%-át áremelkedésben érinti. 
A 200 fő alatti cégeket nem érinti. 

Az 50-1000 fő közötti cégeket 86%-át 

nem érinti, 14%-át áremelkedésben 

érinti.  

A 200-500 fő közötti cégek 88%-át nem 

érinti, 8%-át áremelkedésben érinti, 4%-

át Magyarországon kívüli telephely 

létrehozásában érinti. 

A 200-500 fő közötti cégek 80%-át nem 

érinti, 20%-át áremelkedésben érinti. 

Az 500 fő feletti cégek 90%-át nem 

érinti, 10%-át áremelkedésben érinti. 
Az 500 fő feletti cégeket nem érinti. 

Az 1000 fő feletti cégeket nem érinti. 
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A külső környezeti 

változások hatására 

bekövetkezett 

áremelkedéseket a 

dolgozók felé valamilyen 

formában a cég 

kompenzálta-e a 2022 év 

folyamán? 

Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Kereskedelem 

A cégek 63%-a nem kompenzált, ebből 

a 27% azért, mert egy lépcsőben év 

elején már nagyobb emelést vitt véghez, 

37% adott kompenzációt. 

A cégek 58%-a nem kompenzált, ebből 

a 23% azért, mert egy lépcsőben év 

elején már nagyobb emelést vitt véghez, 

42% adott kompenzációt. 

A cégek 80%-a nem kompenzált, ebből 

a fele azért, mert egy lépcsőben év 

elején már nagyobb emelést vitt véghez, 

20% adott kompenzációt. 

Szolgáltatás 

A cégek 62%-a nem kompenzált, ebből 

a 25% azért, mert egy lépcsőben év 

elején már nagyobb emelést vitt véghez, 

38% adott kompenzációt. 

A 200 fő alatti cégek 80%-a nem 

kompenzált, ebből 34% azért, mert egy 

lépcsőben év elején már nagyobb 

emelést vitt véghez, 20% adott 

kompenzációt. A cégek adtak valamilyen formájú 

kompenzációt. 
A 200 fő feletti cégek 60%-a adott 

valamilyen kompenzációt, 40%-a nem, 

ebből 15% azért, mert egy lépcsőben év 

elején már nagyobb emelést vitt véghez. 

Termelés 

A cégek 76%-a adott valamilyen 

formájú kompenzációt, 24%-a nem, 

ebből 19% azért, mert egy lépcsőben év 

elején már nagyobb emelést vitt véghez. 

Az 50 fő alatti cégek 61%-a nem 

kompenzált, ebből 22% azért, mert egy 

lépcsőben év elején már nagyobb 

emelést vitt véghez, cégek 39%-a adott 

kompenzációt. 

Az 50 fő alatti cégek nem 

kompenzáltak, 50%-ban azért, mert egy 

lépcsőben év elején már nagyobb 

emelést vitt véghez 

Az 50 fő feletti cégek 54%-a adott 

kompenzációt, 46% nem, ebből 23% 

azért nem, mert egy lépcsőben év elején 

már nagyobb emelést vitt véghez. 

Az 50 fő feletti cégek 53%-a adott 

kompenzációt, 47% nem, ebből 19% 

azért nem, mert egy lépcsőben év elején 

már nagyobb emelést vitt véghez. 
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Ha 2022-ben adtak 

kompenzációt, milyen 

módon?  

Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Kereskedelem 

A cégek 72%-a fizetésemelésben, 14-

14% vagy fizetésemelésben és egyéb 

juttatásokon keresztül vagy csak egyéb 

juttatásokon keresztül kompenzált.  

A cégek 52%-a fizetésemelésben, 33%-a 

egyéb juttatásokon keresztül, 14%-a 

fizetésemelés és egyéb juttatásokon 

keresztül. 

A cégek fele fizetésemelésben, másik 

fele egyéb juttatásokon keresztül. 

Szolgáltatás 

A cégek 75%-a fizetésemelében, 25%-a 

fizetésemelés és egyéb jutattásokon 

keresztül. 

A cégek 46%-a fizetésemelésben, 37%-a 

egyéb jutattásokon keresztül, 17%-a 

fizetésemelés és egyéb juttatásokon 

keresztül. 

A cégek fele fizetésemelésben, másik 

fele egyéb juttatásokon keresztül. 

Termelés 

Az 500 fő alatti cégek 75%-a 

fizetésemelésben, 20%-a egyéb 

juttatásokon keresztül, 5%-a 

fizetésemelés és egyéb juttatásokon 

keresztül. 

Az 500 fő alatti cégek 58%-a 

fizetésemelésben, 27%-a fizetésemelés 

és egyéb juttatásokon keresztül, 15%-a 

egyéb juttatásokon keresztül. 

Az 500 fő alatti cégek 76%-a 

fizetésemelésben, 12-12%-a 

fizetésemelés és egyéb juttatásokon 

keresztül vagy csak egyéb juttatásokon 

keresztül. 

Az 500 fő feletti cégek 44%-a egyéb 

juttatásokon keresztül, 34%-a 

fizetésemelés és egyéb juttatásokon 

keresztül, 22%-a csak fizetésemelésben.  

Az 500 fő feletti cégek 80%-a egyéb 

juttatásokon keresztül, 20%-a 

fizetésemelésben. 

Az 500 fő feletti cégek 80%-a egyéb 

juttatásokon keresztül, 20%-a 

fizetésemelésben. 
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Ha fizetésemelés 

formájában, milyen 

mértékben? 

Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Kereskedelem 

A cégek 33-33%-ban 5 vagy 10%-os 

emelést adtak, 17-17%-ban 15% vagy 

afeletti emelést. 

Az 50 fő alatti cégek 39%-a 10%-os, 

33%-a 5%-os, 11-11%-a vagy 5% alatti 

vagy épp 15%-os, 6% 15% feletti 

emelést adott. 

A cégek 10%-os emelést adtak. 
Az 50-200 fő közötti cégek 70%-a 

10%-os, 20%-a 5% alatti, 10%-a 5%-os 

emelést adott. 

A 200 fő feletti cégek 50%-a 10%-os, 

25-25%-a vagy 5%-os vagy 15% feletti 

emelést adott. 

Szolgáltatás 
A cégek 60%-a 10-os, 40%-a 5% alatti 

emelést adott. 

Az 50 fő alatti cégek 50%-a 5%-os, 25-

25%-a 5% alatti vagy 10%-os emelést 

adott. 

A cégek 5%-os emelést adtak. 

Az 50-200 fő közötti cégek 70%-a 

10%-os, 20%-a 5%-os, 10%-a 15% 

feletti emelést adott. 

A 200 fő feletti cégek 50%-a 10%-os, 

33%-a 5%-os 17%-a 5% alatti emelést 

adott. 

Termelés 

Az 50 fő alatti cégek 67%-a 5% alatti 

33%-a 10%-os emelést adott. 

Az 50 fő alatti cégek 46%-a 10%-os, 

36%-a 15%-os, 9-9%-a 5% alatti vagy 

15% feletti emelést adott. 

Az 50 fő alatti cégek 10%-os emelést 

adtak. 

Az 50-200 fő közötti cégek 46%-a 

10%-os, 36%-a 5%-os, 9-9%-a 15%-os 

vagy afeletti emelést adott. 

Az 50-200 fő közötti cégek 44%-a 

10%-os, 25%-a 15% feletti, 19%-a 15%-

os, 12%-a 5%-os emelést adott. 

Az 50-200 fő közötti cégek 62%-a 

10%-os, 25%-a 5%-os, 13%-a 15%-os 

emelést adott. 

A 200 fő feletti cégek 44%-a 5%-os, 

33%-a 10%-os,11-11%-a 5%-alatti vagy 

15%-os emelést adott. 

A 200 fő feletti cégek 65%-a 10%-os, 

17%-a 5%-os, 6-6-6%-a 5%-alatti vagy 

15%-os vagy afeletti emelést adott. 

A 200 fő feletti cégek 60%-a 10%-os, 

20-20%-a 15%-os vagy afeletti emelést 

adott. 
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Ha egyéb juttatásokon 

keresztül, azok mik 

voltak? 

Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Kereskedelem 

A cégek megegyező arányban vagy 

üzemanyag hozzájárulásban, vagy 

magasabb cafetériában vagy egyéb 

módon. 

A cégek 42%-a egyéb módon, 26%-a 

üzemanyag hozzájárulásban, 12-12%-a 

magasabb cafetériával vagy rezsi 

hozzájárulással, 4-4% üzemanyag 

hozzájárulással és magasabb cafetériával 

vagy üzemanyag hozzájárulással és 

egyéb módon. 

A cégek egyéb módon járultak hozzá. 

Szolgáltatás 
A cégek megegyező arányban vagy rezsi 

hozzájárulásban vagy egyéb módon. 

A cégek 61%-a egyéb módon, 23%-a 

rezsi hozzájárulásban, 8-8% magasabb 

cafetéria és rezsi hozzájárulással vagy 

magasabb cafetéria és üzemanyag 

hozzájárulással. 

A cégek egyéb módon járultak hozzá. 

Termelés 

A cégek 47%-a rezsi hozzájárulásban, 

29%-a egyéb módon, 18%-a üzemanyag 

hozzájárulásban, 6% üzemanyag és rezsi 

hozzájárulásban is. 

A cégek 39%-a 

üzemanyaghozzájárulásban,22%-a 

egyéb módon, 13-13% rezsi 

hozzájárulásban vagy üzemanyag 

hozzájárulásban és magasabb 

cafetériával is, 9% magasabb 

cafetériával, 4%-a üzemanyag és rezsi 

hozzájárulásban is. 

A cégek 55%-a egyéb módon, 27% 

magasabb cafetériával, 9-9% csak 

üzemanyag hozzájárulással vagy 

üzemanyag hozzájárulással és magasabb 

cafetériával. 
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Áremelkedések 

kompenzálása év végén, 

jövő év elején 

Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Kereskedelem 

A cégek 55%-a jövő év elején, 36%-a év 

végén tervez kompenzálni, 9%-a már 

megtette. 

A 200 fő alatti cégek 38%-a jövő év 

elején, 23%-a év végén tervez 

kompenzálni, 26%-a nem tervez, 13%-a 

már megtette. A cégek 40-40%-a év végén tervez 

kompenzálni vagy nem tervez, 20%-a 

jövő év elején. 

A 200-500 fő közötti cégek fele már 

megtette, másik fele év végén tervezi. 

Az 500 fő feletti cégek 62%-a nem 

tervez, 38%-a jövő év elején tervez 

kompenzálni. 

Szolgáltatás 

A cégek 38%-a jövő év elején, 25%-a év 

végén tervez kompenzálni, másik 25%-a 

már megtette, 12% nem tervez. 

A 200 fő alatti cégek 37%-a jövő év 

elején, 29%-a év végén tervez 

kompenzálni, 17-17% nem tervez vagy 

már megtette. 

A cégek fele már megtette, másik fele 

jövő év elején tervezi. 

A 200-500 fő közötti cégek 33-33%-a 

már megtette vagy év végén tervezi, 

25%-a jövő év elején, 8%-a nem tervezi 

kompenzálni. 

Az 500 fő feletti cégek 38%-a év végén, 

25%-a nem tervez kompenzálni, másik 

25% már megtette, 12%-a jövő év elején 

tervezi. 

Termelés 

A 200 fő alatti cégek 37%-a már 

megtette, 26-26%-a jövő év elején vagy 

év végén tervez kompenzálni, 11% nem 

tervez. 
Az 500 fő alatti cégek 37%-a jövő év 

elején, 36%-a év végén tervez 

kompenzálni, 19% már megtette, 8% 

nem tervez. 

A 200 fő alatti cégek 39%-a jövő év 

elején tervez, 33%-a már megtette, 17%-

a nem tervez és 11%-a év végén tervez 

kompenzálni. 

A 200-500 fő közötti cégek fele már 

megtette, másik fele jövő év elején 

tervezi. 

A 200-500 fő közötti cégek 36%-a év 

végén, 27%-a jövő év elején tervez 

kompenzálni, 18-18%- már megtette 

vagy nem tervez. 

Az 500 fő feletti cégek 50%-a év végén, 

25%-a jövő év elején tervez 

kompenzálni, másik 25% már megtette. 

Az 500 fő feletti cégek 50%-a év végén, 

30%-a jövő év elején tervez 

kompenzálni, 20% már megtette. 

Az 500 fő feletti cégek 56%-a jövő év 

elején, 33%-a év végén tervez 

kompenzálni, 11% már megtette. 
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Ha tervezi kompenzálni a 

külső változásokat év 

végén vagy jövő év elején, 

milyen módon? 

Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Kereskedelem 

A cégek 51%-a fizetésemelésben, 19%-a 

egyéb módon, 12-12%-a magasabb 

cafetériával vagy rezsi hozzájárulással, 

6%-a üzemanyag hozzájárulással. 

A cégek 55%-a fizetésemelésben, 19%-a 

egyéb módon, 9-9%-a magasabb 

cafetériával vagy rezsi hozzájárulással, 

8%-a üzemanyag hozzájárulással. 

A cégek 67%-a egyéb módon, 33%-a 

fizetésemeléssel. 

Szolgáltatás 

A cégek 45%-a fizetésemeléssel, 33%-a 

magasabb cafetériával, 22%-a egyéb 

módon. 

A cégek 57%-a fizetésemelésben, 19%-a 

egyéb módon, 10-10%-a magasabb 

cafetériával vagy rezsi hozzájárulással, 

4%-a üzemanyag hozzájárulással. 

A cégek fele fizetéssel, fele üzemanyag 

hozzájárulással. 

Termelés 

A cégek 50%-a fizetésemelésben, 17%-a 

rezsi hozzájárulással, 15%-a egyéb 

módon, 9-9%-a üzemanyag 

hozzájárulással vagy magasabb 

cafetériával. 

A cégek 56%-a fizetésemelésben, 15%-a 

üzemanyag hozzájárulással, 10-10%-a 

rezsi hozzájárulással vagy magasabb 

cafetériával, 9%-a egyéb módon. 

A cégek 55%-a fizetésemelésben, 17%-a 

magasabb cafetériával, 12%-a 

üzemanyag hozzájárulással, 9%-a egyéb 

módon, 7%-a rezsi hozzájárulással. 
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A lakossági rezsiköltség 

emelkedés Önök szerint 

milyen irányba viszi a 

munkavégzés módját? 

Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Kereskedelem 
A cégek 73%-ánál nem változik, 18%-

ánál kevesebb HO, 9%-ánál több HO. 

A 10 fő alatti cégek 67%-ánál nem 

változik, 33%-ánál több HO.  

A cégek 80%-ánál nem változik, 20%-

ánál kevesebb HO. 

A 10-50 fő közötti cégek 65%-ánál nem 

változik, 30%-ánál kevesebb HO, 5%-

ánál több HO. 

Az 50-200 fő közötti cégek 87%-ánál 

nem változik, 13%-ánál több HO. 

A 200-500 fő közötti cégek 75%-ánál 

nem változik, 25%-ánál kevesebb HO. 

Az 500-1000 fő közötti cégek 75%-ánál 

több HO, 25%-ánál nem változik. 

Az 1000 fő feletti cégek 75%-ánál nem 

változik, 25%-ánál kevesebb HO. 

Szolgáltatás 
A cégek 76%-ánál nem változik, 12-

12%-ánál kevesebb vagy épp több HO. 

A cégek 73%-ánál nem változik, 25%-

ánál kevesebb HO, 2%-ánál több HO. 

A cégek felénél nem változik, a másik 

felénél kevesebb HO. 

Termelés 

Az 50 fő alatti cégeknél nem változik. 

A 50 fő alatti cégek 78%-ánál nem 

változik, 17%-ánál kevesebb HO, 6%-

ánál több HO. 

A 50 fő alatti cégek felénél nem 

változik, másik felénél kevesebb HO. 

Az 50-200 fő közötti cégek 94%-ánál 

nem változik, 6%-ánál több HO. 

Az 50-200 fő közötti cégek 82%-ánál 

nem változik, 18%-ánál több HO. 

Az 50-200 fő közötti cégek 75%-ánál 

nem változik, 19%-ánál kevesebb HO, 

6%-ánál több HO. 

A 200 fő feletti cégek 78%-ánál nem 

változik, 22%-ánál kevesebb HO. 

A 200-500 fő közötti cégek 88%-ánál 

nem változik, 8%-ánál több HO, 4%-

ánál kevesebb HO. 

A 200-500 fő közötti cégek 64%-ánál 

nem változik, 18-18%-ánál több vagy 

kevesebb HO. 

Az 500 fő feletti cégek 60%-ánál nem 

változik, 40%-ánál kevesebb HO. 

Az 500 fő feletti cégek 78%-ánál nem 

változik, 22%-ánál kevesebb HO. 
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Önöknél a munkavállalók 

hány százaléka kíván 

visszatérni az irodában 

való munkavégzéshez 

(home office-ból) a 

lakossági rezsiköltségek 

emelkedések miatt? 

Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Kereskedelem 

A cégek 64%-ának nincs erre vonatkozó 

adata, 27%-a nem vár változást, 9%-ánál 

a munkavállalók 20%-a tervez 

visszatérni az irodába. 

A cégek 50%-ának nincs erre vonatkozó 

adata, 44%-a nem vár változást, 4%-ánál 

a 20% felett várható a visszatérés,  1%-

ánál a munkavállalók 20%-a tervez 

visszatérni az irodába. 

A cégek 80%-ának nincs erre vonatkozó 

adata, 20%-a nem vár változást. 

Szolgáltatás 
A cégek 63%-a nem vár változást, 38%-

ának nincs erre vonatkozó adata. 

A cégek 67%-ának nincs erre vonatkozó 

adata, 33%-a nem vár változást. 

A cégek felének nincs erre vonatkozó 

adata, a másik fele nem vár változást. 

Termelés 
A cégek 51%-ának nincs erre vonatkozó 

adata, 49%-a nem vár változást. 

Az 50 fő alatti cégek 50%-ának nincs 

erre vonatkozó adata, 44%-ánál nem 

várható változás, 6%-ánál a 

munkavállalók 5%-a tervez visszatérni 

az irodába. 

Az 50 fő alatti cégek felénél a 

munkavállalók 5%-a tervez visszatérni 

az irodába, a másik felének nincs erre 

vonatkozó adata. 

Az 50 fő feletti cégek 57%-ának nincs 

erre vonatkozó adata, 43%-a nem vár 

változást. 

Az 50-200 fő közötti cégek 56%-ának 

nincs erre vonatkozó adata, 38%-ánál 

nem várható változás, 6%-ánál 20% 

feletti visszatérés várható. 

A 200 fő feletti cégek 55%-ánál nem 

vár változást, 45%-ának nincs erre 

vonatkozó adata. 
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A rezsiköltségek 

emelkedése céges szinten 

mennyire érinti Önöket? 

Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Kereskedelem 
A cégek 46%-át közepes, 36%-át nagy, 

18%-át nem nagy mértékben érinti. 

A 10 fő alatti cégek 67%-át nem nagy, 

33%-át közepes mértékben érinti. 

A cégek 60%-át nagy, 20-20%-át 

közepes vagy nem nagy mértékben 

érinti. 

A 10-200 fő közötti cégek 59%-át 

közepes, 31%-át nagy, 10%-át nem nagy 

mértékben érinti. 

A 200 fő feletti cégek 58%-át nagy, 

25%-át nem nagy, 17%-át közepes 

mértékben érinti. 

Szolgáltatás 

A 200 fő alatti cégek 50%-át nem nagy, 

25-25% közepes vagy nagy mértékben 

érinti. 

Az 50 fő alatti cégek 46%-át közepes, 

36%-át nem nagy, 18%-át nagy 

mértékben érinti. 

A cégeket közepes mértékben érinti. 
Az 50-500 fő közötti cégek 61%-át 

közepes, 28%-át nagy, 11%-át nem nagy 

mértékben érinti. 

  
Az 500 fő feletti cégek 75%-át nagy, 

25%-át közepes mértékben érinti. 

Termelés 

Az 500 fő alatti cégek 76%-át nagy, 

16%-át közepes, 8%-át nem nagy 

mértékben érinti. A cégek 65%-át nagy, 26%-át közepes, 

9%-át nem nagy mértékben érinti. 

Az 50 fő alatti cégek felét nem nagy 

vagy közepes mértékben érinti. 

Az 50-500 fő közötti cégek 52%-át 

nagy, 33%-át közepes, 15%-át nem nagy 

mértékben érinti. 

Az 500 fő feletti cégek  58%-át 

közepes, 34%-át nagy, 8%-át nem nagy 

mértékben érinti. 

Az 500 fő feletti cégek  67%-át nagy, 

33%-át közepes mértékben érinti. 
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A rezsiköltségek 

emelkedése miatt milyen 

intézkedéseket kívánnak 

bevezetni, ami érinti a 

munkavállalókat?  

Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Kereskedelem 

A cégek 73%-a nem vezet be új 

intézkedést, 18%-ánál több HO-ra lesz 

lehetőség, 9%-a visszavezeti a fix 

munkaidőt pl. 8-5-ig. 

A cégek 79%-a nem vezet be új 

intézkedést, 10%-a visszavezeti a fix 

munkaidőt pl.8-5-ig, 9%-a több HO-ra 

ad lehetőséget, 1%-a több HO-t és fix 

munkaidőt vezet be. 

A cégek 80%-a nem vezet be új 

intézkedést, 20%-a fix munkaidőt vezeti 

vissza pl. 8-5-ig. 

Szolgáltatás 

A cégek 83%-a nem vezet be új 

intézkedést, 17%-a a fix munkaidőt 

vezeti vissza pl. 8-5-ig. 

A cégek 85%-a nem vezet be új 

intézkedést, 12%-a több HO-ra ad 

lehetőséget, 4%-a a fix munkaidőt vezeti 

vissza pl. 8-5-ig. 

A cégek nem vezetnek be új intézkedést. 

Termelés 

A cégek 78%-a nem vezet be új 

intézkedést, 16%-a fix munkaidőt vezeti 

vissza, 3-3%-a több HO-t és fix 

munkaidőt vezet be vagy csak több HO-

ra ad lehetőséget. 

A cégek 84%-a nem vezet be új 

intézkedést, 13%-a több HO-ra ad 

lehetőséget, 3%-a fix munkaidőt vezeti 

vissza, 1%-a több HO-t és fix munkaidőt 

vezet be. 

A cégek 84%-a nem vezet be új 

intézkedést, 14%-a több HO-ra ad 

lehetőséget, 3%-a a fix munakidőt vezeti 

vissza. 
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Munkaerőpiac a tavalyi 

évhez képest 
Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Kereskedelem 

A cégek 64%-a szerint nem változott, 

18%-a szerint nehezebb találni, 9%-a 

szerint sokkal több a jelentkező, de a 

minőség sajnos nem lett jobb, másik 9% 

szerint könnyebb találni. 

A cégek 39%-a szerint nehezebb 

munkaerőt találni, 31%-a szerint nem 

változott, 15%-a szerint sokkal több a 

jelentkező, de a minőség sajnos nem lett 

jobb, 10% szerint könnyebb találni 

munkaerőt, 3%-a szerint megnőtt az 

idősebb kollégák, nyugdíj mellett 

dolgozók száma,  1% könnyeben tud 

fiatal, 25 év alatti új munkaerőt találni a 

kedvezőbb adófeltételeknek 

köszönhetően. 

A cégek 75%-a szerint nem változott, 

25%-a szerint nehezebb munkaerőt 

találni. 

Szolgáltatás 

A cégek 36%-a szerint nehezebb 

munkaerőt találni, 27%-a szerint nem 

változott, 18%-a szerint  sokkal több a 

jelentkező, de a minőség sajnos nem lett 

jobb, 9% szerint könnyebb találni 

munkaerőt, másik 9% szerint megnőtt az 

idősebb kollégák, nyugdíj mellett 

dolgozók száma. 

A cégek 48%-a szerint nem változott, 

28%-a szerint nehezebb munkaerőt 

találni, 7-7-7%-a szerint sokkal több a 

jelentkező, de a minőség sajnos nem lett 

jobb, vagy megnőtt az idősebb kollégák, 

nyugdíj mellett dolgozók száma, vagy 

könnyebb találni munkaerőt, 3% 

könnyeben tud fiatal, 25 év alatti új 

munkaerőt találni a kedvezőbb 

adófeltételeknek köszönhetően. 

A cégek fele szerint nehezebb 

munkaerőt találni, a másik fele szerint 

sokkal több a jelentkező, de a minőség 

sajnos nem lett jobb. 

Termelés 

A cégek 46%-a szerint nehezebb 

munkaerőt találni, 22%-a szerint nem 

változott, 17%-a szerint megnőtt az 

idősebb kollégák, nyugdíj mellett 

dolgozók száma, 10%-a szerint sokkal 

több a jelentkező, de a minőség sajnos 

nem lett jobb, 5% szerint könnyebb 

találni munkaerőt. 

A cégek 39%-a szerint nehezebb 

munkaerőt találni, 37%-a szerint nem 

változott, 13%-a szerint sokkal több a 

jelentkező, de a minőség sajnos nem lett 

jobb, 6%-a szerint megnőtt az idősebb 

kollégák, nyugdíj mellett dolgozók 

száma, 4% szerint könnyebb találni 

munkaerőt, 1% könnyeben tud fiatal, 25 

év alatti új munkaerőt találni a 

kedvezőbb adófeltételeknek 

köszönhetően. 

A cégek 49%-a szerint nehezebb 

munkaerőt találni, 31%-a szerint nem 

változott, 8%-a szerint megnőtt az 

idősebb kollégák, nyugdíj mellett 

dolgozók száma, 5%-a szerint sokkal 

több a jelentkező, de a minőség sajnos 

nem lett jobb,  másik 5% szerint 

könnyebb találni munkaerőt, 2% 

könnyeben tud fiatal, 25 év alatti új 

munkaerőt találni a kedvezőbb 

adófeltételeknek köszönhetően. 
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Küzd-e jelenleg 

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

Kereskedelem 

A cégek 73%-a nem küzd hiánnyal, 

18%-a 5% alatti, 9%-a 10% feletti 

létszámhiánnyal küzd. 

A cégek 51%-a nem küzd hiánnyal, 

34%-a 5% alatti, 10%-a 5-10% 

közötti, 4%-a 10% feletti 

létszámhiánnyal küzd. 

A cégek nem küzdenek 

létszámhiánnyal. 

Szolgáltatás 

A cégek 63%-a 5-10% közötti, 25%-a 

5% alatti, 12%-a 10% feletti 

létszámhiánnyal küzd. 

A cégek 36%-a 5% alatti 

létszámhiánnyal küzd, 31%-a nem 

küzd létszámhiánnyal, 26%-ánál 5-

10%-os, 7%-ánál 10% feletti a hiány. 

A cégek 5% alatti létszámhiánnyal 

küzdenek. 

Termelés 

A cégek 43%-a 5% alatti, 27%-a 5-

10% közötti létszámhiánnyal küzd, 

22%-a nem küzd létszámhiánnyal, 

8%-ánál viszont 10% feletti a hiány. 

A cégek 43%-a 5% alatti 

létszámhiánnyal küzd, 28%-a nem 

küzd létszámhiánnyal, 22%-ánál 5-

10%-os, 7%-ánál 10% feletti a hiány. 

A cégek 45%-a 5% alatti 

létszámhiánnyal küzd, 37%-a nem 

küzd létszámhiánnyal, 18%-ánál 5-

10%-os a hiány. 
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2023. évben milyen 

létszámváltozást 

terveznek?  

Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Kereskedelem 

A cégek 64%-a nem tervez változást, 

18%-a 0-5% közötti, 9%-a 10-20% 

közötti bővüléssel számol, másik 9% 

létszámot csökkent. 

Az 50 fő alatti cégek 54%-a nem tervez 

változást, 30%-a 0-5% közötti bővüléssel 

számol, 7% létszámcsökkentést tervez, 4-

4%-a  5-10%-os vagy 10-20%-os 

létszámbővítést tervez. 

A cégek 43%-a nem tervez változást, 

másik 43%-a 0-5% közötti, 14%-a 5-

10% közötti bővüléssel számol. 

Az 50-200 fő közötti cégek 56%-a nem 

tervez változást, 28%-a 0-5% közötti, 9%-a 

5-10% közötti létszámbővülést tervez, 6%-a 

létszámcsökkentést tervez. 

A 200-500 fő közötti cégek 50%-a 0-5% 

közötti bővülést tervez, 25%-a nem tervez 

változást, másik 25%-a 5-10% közötti 

bővüléssel számol. 

Az 500 fő feletti cégek 63%-a nem tervez 

változást, 25%-a 0-5% közötti bővüléssel 

számol, 12%-a létszámot csökkent. 

Szolgáltatás 

A cégek 63%-a 5-10% közötti bővülést 

tervez, 25%-a nem tervez változást, 

12%-a 10-20%-os létszámbővülést 

tervez. 

Az 50 fő alatti cégek 45-45% nem tervez 

változást vagy 0-5% közötti bővítést tervez 

10%-a létszámot csökkent. 

A cégek fele nem tervez változást, másik 

fele 0-5% közötti létszámbővüléssel 

számol. 

Az 50-200 fő közötti cégek 42%-a nem 

tervez változást, 33%-a 0-5% közötti 

bővülést tervez, 12%-a 10-20% közötti, 8%-

a 5-10% közötti létszámbővítést tervez, 4% 

létszámcsökkentést tervez. 

A 200-500 fő közötti cégek 41%-a 0-5% 

közötti bővülést tervez, 17-17%-a nem tervez 

változást, vagy 10-20% közötti bővüléssel 

számol, másik 17%-a létszámot csökkent, 

8%-a 5-10% közötti bővüléssel számol. 

Az 500 fő feletti cégek 38%-a 0-5% közötti, 

25%-a létszámot csökkent, 12-12%-a 0-5%-

os vagy 5-10% közötti  bővüléssel számol, 

másik 12%-a nem tervez változást. 
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2023. évben milyen 

létszámváltozást 

terveznek?  

Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Termelés 

Az 50 fő alatti cégek 67%-a 0-5% 

közötti, 33%-a 20% feletti bővítést 

tervez. 

Az 50 fő alatti cégek 56%-a nem tervez 

változást, 28%-a 0-5% közötti, 11% 10-

20% közötti, 6%-a 5-10% közötti bővítést 

tervez. 

Az 50 fő alatti cégek fele nem tervez 

változást, fele 0-5% közötti bővítést 

tervez. 

Az 50-200 fő közötti cégek 50%-a 

nem tervez változást,  26%-a 5-10% 

közötti, 12%-a 0-5% közötti bővülést 

tervez, másik 12% létszámcsökkentést 

tervez. 

Az 50-200 fő közötti cégek 41%-a nem 

tervez változást, 32%-a 0-5% közötti 

bővülést tervez, 14% létszámcsökkentést 

tervez, 9%-a 5-10% közötti, 4%-a 10-20% 

közötti létszámbővítést tervez. 

Az 50-200 fő közötti cégek  44%-a 0-

5% közötti bővülést tervez, 31%-a nem 

tervez változást, 13%-a 20% feletti, 

6%-a 5-10% közötti létszámbővítést,  

másik 6% létszámcsökkentést tervez. 

A 200-500 fő közötti cégek 50%-a 

létszámcsökkentést tervez, 33%-a 0-

5% közötti, 17%-a 5-10% közötti 

bővülést tervez. 

A 200-500 fő közötti cégek 33%-a nem 

tervez változást, 25%-a 5-10% közötti, 

21%-a 0-5% közötti, 13%-a 10-20% 

közötti bővülést tervez,  13%-a 

létszámcsökkentést tervez. 

A 200-500 fő közötti cégek 46%-a 5-

10% közötti bővülést tervez, 27%-a 

nem tervez változást, 18%-a 0-5% 

közötti bővüléssel számol, 9%-a 

létszámcsökkentést tervez. 

Az 500 fő feletti cégek 42%-a 0-5% 

közötti, 25%-a 5-10% közötti  

bővüléssel számol, másik 25%-a 

létszámot csökkent, 8%-a nem tervez 

változást. 

Az 500 fő feletti cégek 50%-a nem tervez 

változást, 20%-a 0-5% közötti, 10-10%-a 

5-10% vagy 10-20%-os  bővüléssel 

számol, a harmadik 10%-a létszámot 

csökkent. 

Az 500 fő feletti cégek 44%-a nem 

tervez változást, 33%-a 0-5% közötti, 

11%-a 20% feletti  bővüléssel számol, 

másik 11%-a létszámot csökkent. 

 

 

  



 

34 

 

 

 

 

Milyen területre 

várhatóak keresések 

2023-ban? 

Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Kereskedelem 

A cégek 33%-ánál fizikai dolgozó, 25%-

ánál szellemi dolgozó, beosztotti 

szinten, másik 25%-ánál létszámstopot 

rendeltek el 2023-ra, 8-8%-ánál szellemi 

dolgozó, középvezető vagy felsővezetői 

szinten. 

A cégek 42%-ánál szellemi dolgozó, 

beosztotti szinten, 24%-ánál fizikai 

dolgozót, 18%-ánál létszámstopot 

rendeltek el 2023-ra, 13%-ánál szellemi 

dolgozó, középvezetői szinten, 3%-ánál 

felsővezetői szinten. 

A cégeknél fizikai dolgozókat fognak 

keresni várhatóan. 

Szolgáltatás 

A cégek 54%-ánál fizikai dolgozó, 30%-

ánál szellemi dolgozó, beosztotti 

szinten, 8%-ánál  szellemi dolgozó, 

középvezetői szinten, másik 8%-ánál 

létszámstopot rendeltek el 2023-ra. 

A cégek 46%-ánál szellemi dolgozó, 

beosztotti szinten, 27%-ánál fizikai 

dolgozót, 15%-ánál szellemi dolgozó, 

középvezetői szinten, 7%-ánál 

létszámstopot rendeltek el 2023-ra, 5%-

ánál felsővezetői szinten. 

A cégek 50%-ánál fizikai dolgozó, 25-

25%-ánál szellemi dolgozó, beosztotti 

szinten vagy középvezetői szinten. 

Termelés 

A cégek 53%-ánál fizikai dolgozó, 29%-

ánál szellemi dolgozó, beosztotti 

szinten, 15%-ánál  szellemi dolgozó, 

középvezetői szinten, 2%-ánál 

felsővezetői szinten, másik 2%-ánál 

létszámstopot rendeltek el 2023-ra. 

A cégek 52%-ánál fizikai dolgozó, 27%-

ánál szellemi dolgozó, beosztotti 

szinten, 15%-ánál  szellemi dolgozó, 

középvezetői szinten, 5%-ánál 

létszámstopot rendeltek el 2023-ra, 1%-

ánál felsővezetői szinten. 

A cégek 55%-ánál fizikai dolgozó, 23%-

ánál szellemi dolgozó, beosztotti 

szinten, 13%-ánál  szellemi dolgozó, 

középvezetői szinten, 7%-ánál 

létszámstopot rendeltek el 2023-ra, 2%-

ánál felsővezetői szinten. 
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Hogyan próbál 

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

Kereskedelem 

A cégek 56%-ban maguk keresnek, 

belső csapat végzi a keresést, 

kiválasztást, 44%-ban maguk is 

keresnek, de tanácsadót is igénybe 

vesznek. 

A cégek 41%-ban maguk is keresnek, de 

tanácsadót is igénybe vesznek, 36%-ban 

maguk keresnek, belső csapat végzi a 

keresést, kiválasztást, 12%-ban 

kölcsönző cégek keresztül, 11%-ban 

csak tanácsadó céget vesznek igénybe. 

A cégek fele maga is keres, de 

tanácsadót is igénybe vesz, a másik 

felénél belső csapat végzi a keresést, 

kiválasztást. 

Szolgáltatás 

A cégek 36%-ban maguk keresnek, 

belső csapat végzi a keresést, 

kiválasztást, 28%-ban kölcsönző cégen 

keresztül, 36%-ban maguk is keresnek, 

de tanácsadót igénybe vesznek. 

A cégek 42%-ban maguk is keresnek, de 

tanácsadót is igénybe vesznek, 38%-ban 

maguk keresnek, belső csapat végzi a 

keresést, kiválasztást, 20%-ban 

kölcsönző cégek keresztül, 1%-ban csak 

tanácsadó céget vesznek igénybe. 

A cégek 40%-ban maguk keresnek, 

belső csapat végzi a keresést, 

kiválasztást, 40%-ban kölcsönző cégen 

keresztül, 20%-ban maguk is keresnek, 

de tanácsadót igénybe vesznek. 

Termelés 

A cégek 43%-ban maguk is keresnek, de 

tanácsadót igénybe vesznek, 32%-ban 

maguk keresnek, belső csapat végzi a 

keresést, kiválasztást, 25%-ban 

kölcsönző cégen keresztül. 

A cégek 41%-ban maguk is keresnek, de 

tanácsadót is igénybe vesznek, 35%-ban 

maguk keresnek, belső csapat végzi a 

keresést, kiválasztást, 23%-ban 

kölcsönző cégek keresztül, 1%-ban csak 

tanácsadó céget vesznek igénybe. 

A cégek 38-38%-ban maguk is 

keresnek, de tanácsadót is igénybe 

vesznek vagy maguk keresnek, belső 

csapat végzi a keresést, kiválasztást, 

21%-ban kölcsönző cégek keresztül, 

2%-ban csak tanácsadó céget vesznek 

igénybe. 
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Egy keresés kapcsán hány 

céggel dolgoztat egy 

időben ugyanarra a 

keresésre? 

Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Kereskedelem 

A 10 fő alatti cégeknek 1 fix partnere 

van, fontosnak tartják a bizalmat. 

A 200 fő alatti cégek 34%-ának 1 fix 

partnere van, 30%-ánál ad hoc: van 

amikor eggyel, van amikor többel, 28%-

ának több fix partnere van, a keresett 

pozíció függvénye kivel dolgoztat, 8%-a 

váltogatja a partnereket, még nem találta 

meg az "igazit". 
A cégeknek 1 fix partnere van, 

fontosnak tartják a bizalmat. 
A 10 fő feletti cégek 75%-ánál ad hoc: 

van amikor eggyel, van amikor többel, 

25%-ának 1 fix partnere van 

A 200 fő feletti cégek 83%-ának több 

fix partnere van, a keresett pozíció 

függvénye kivel dolgoztat, 17%-ánál ad 

hoc: van amikor eggyel, van amikor 

többel. 

Szolgáltatás 

A 200 fő alatti cégek 67%-ánál ad hoc: 

van amikor eggyel, van amikor többel, 

33%-ának 1 fix partnere van. 

Az 50 fő alatti cégek 42%-ának vagy 1 

fix partnere van, 29-29%-ánál ad hoc: 

van amikor eggyel, van amikor többel 

dolgoztat egy keresés során vagy több 

fix partnere van, a keresett pozíció 

függvénye kivel dolgoztat. A cégek felének több fix partnere van, a 

keresett pozíció függvénye kivel 

dolgoztat, másik felénél ad hoc: van 

amikor eggyel, van amikor többel 

dolgoztat egy keresés során. 

Az 50 fő feletti cégek 72%-ának több 

fix partnere van, a keresett pozíció 

függvénye kivel dolgoztat, 14%-ának 1 

fix partnere van, 11%-ánál ad hoc: van 

amikor eggyel, van amikor többel 

dolgoztat egy keresés során, 3%-a 

váltogatja a partnereket, még nem találta 

meg az "igazit". 

A 200 fő feletti cégek 67%-ának több 

fix partnere van, a keresett pozíció 

függvénye kivel dolgoztat, 33%-ánál ad 

hoc: van amikor eggyel, van amikor 

többel. 
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Egy keresés kapcsán hány 

céggel dolgoztat egy 

időben ugyanarra a 

keresésre? 

Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Termelés 

A 200 fő alatti cégek 38%-ánál ad hoc: 

van amikor eggyel, van amikor többel, 

31%-ának 1 fix partnere van, 25%-ának 

több fix partnere van, a keresett pozíció 

függvénye kivel dolgoztat, 6%-a 

váltogatja a partnereket, még nem találta 

meg az "igazit". 

Az 50 fő alatti cégek 37-37%-ának 

vagy 1 fix partnere van vagy ad hoc: van 

amikor eggyel, van amikor többel 

dolgoztat egy keresés során, 19%-a 

váltogatja a partnereket, még nem találta 

meg az "igazit", 6%-ának több fix 

partnere van, a keresett pozíció 

függvénye kivel dolgoztat. 

A 200 fő alatti cégek 47%-ának több fix 

partnere van, a keresett pozíció 

függvénye kivel dolgoztat, 33%-ának 1 

fix partnere van, 20%-ánál ad hoc: van 

amikor eggyel, van amikor többel. 
Az 50-200 fő közötti cégek 42%-ának 1 

fix partnere van, 32%-ának több fix 

partnere van, a keresett pozíció 

függvénye kivel dolgoztat, 21%-ánál ad 

hoc: van amikor eggyel, van amikor 

többel, 5%-a váltogatja a partnereket, 

még nem találta meg az "igazit". 

A 200-500 fő közötti cégek 66%-ának 

több fix partnere van, a keresett pozíció 

függvénye kivel dolgoztat, 17%-ánál ad 

hoc: van amikor eggyel, van amikor 

többel, másik 17%-ának 1 fix partnere 

van. 

A 200-500 fő közötti cégek 42%-ának 

több fix partnere van, a keresett pozíció 

függvénye kivel dolgoztat, másik 42%-

ánál ad hoc: van amikor eggyel, van 

amikor többel,16%-ának 1 fix partnere 

van. 

A 200-500 fő közötti cégek 60%-ának 

több fix partnere van, a keresett pozíció 

függvénye kivel dolgoztat, 20%-ánál ad 

hoc: van amikor eggyel, van amikor 

többel,10%-ának 1 fix partnere van, 

másik 10%-a váltogatja a partnereket, 

még nem találta meg az "igazit". 

Az 500 fő feletti cégeknek több fix 

partnere van, a keresett pozíció 

függvénye kivel dolgoztatnak. 

Az 500 fő feletti cégek70%-ának több 

fix partnere van, a keresett pozíció 

függvénye kivel dolgoztatnak, 20%-ánál 

ad hoc: van amikor eggyel, van amikor 

többel, 10%-ának 1 fix partnere van. 

Az 500 fő feletti cégek 50%-ának több 

fix partnere van, a keresett pozíció 

függvénye kivel dolgoztatnak, 38%-

ának 1 fix partnere van, 12%-ánál ad 

hoc: van amikor eggyel, van amikor 

többel. 
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Saját iparágában 

gazdaságilag mit vár a 

2023-as évre? 

Nyugat-Magyarország Budapest és Közép-Magyarország Kelet-Magyarország 

Kereskedelem 

A 10 fő alatti cégek fele csökkenést, 

másik fele fellendülést.  

Az 50 fő alatti cégek 57%-a csökkenést, 

39%-a stagnálást, 4%-a fellendülést. 

A cégek 60%-a csökkenést, 40%-a 

stagnálást. A 10 fő feletti cégek 57%-a csökkenést, 

29%-a stagnálást, 14%-a fellendülést. 

Az 50-200 fő közötti cégek 59%-a 

stagnálást, 34%-a csökkenést, 6%-a 

fellendülést. 

A 200-1000 fő közötti cégek fele 

stagnálást, másik fele csökkenést. 

Az 1000 fő feletti cégek 75%-a 

stagnálást, 25%-a csökkenést. 

Szolgáltatás 
A cégek 50%-a csökkenést, 25-25%a 

vagy fellendülést vagy stagnálást. 

Az 500 fő alatti cégek 53%-a stagnálást, 

34%-a csökkenést, 13%-a fellendülést. 

A cégek stagnálást várnak. Az 500-1000 fő közötti cégek 67%-a 

csökkenést, 33%-a fellendülést. 

Az 1000 fő feletti cégek stagnálást. 

Termelés 

Az 50 fő alatti cégek 67%-a stagnálást, 

33%-a csökkenést. A 200 fő alatti cégek 45-45%-a 

csökkenést vagy stagnálást, 10%-a 

fellendülést. 

Az 50 fő alatti cégek fele stagnálást, a 

másik fele fellendülést. 

Az 50-200 fő közötti cégek 56%-a 

csökkenést, 31%-a stagnálást, 13%-a 

fellendülést. 

Az 50-200 fő közötti cégek 69%-a 

stagnálást, 19%-a fellendülést, 12%-a 

csökkenést. 

A 200-500 fő közötti cégek 50%-a 

stagnálást, 33%-a fellendülést, 17%-a 

csökkenést. 

A 200-500 fő közötti cégek 54%-a 

stagnálást, 25%-a fellendülést, 21%-a 

csökkenést. 

A 200 fő feletti cégek 55%-a stagnálást, 

40%-a csökkenést, 5%-a fellendülést. 

Az 500-1000 fő közötti cégek 67%-a 

stagnálást, 33%-a csökkenést. Az 500 fő feletti cégek 40-40%-a 

csökkenést vagy stagnálást, 20%-a 

fellendülést. 
Az 1000 fő feletti cégek 50%-a 

fellendülést, 33%-a stagnálást, 17%-a 

csökkenést. 

 


