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Kérésüknek megfelelően idén pár héttel előbbre hoztuk a tanulmány elkészítését ezzel is segítve 

mindenkit ebben a folyamatosan változó, turbulens világban. Nagyon örülünk, hogy értékesnek 

találják évről évre a munkánkat és megvalósul célunk, hogy partnereink döntési folyamatait 

támogatni tudjuk a következőkben összefoglalt információkkal.  

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

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

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

Mindig hangsúlyozzuk a fizetésemelések, juttatások kérdéskörnél, hogy mindenki magához 

mérten olvassa az adatokat, pl. ahol most is piac felettiek a bérek vagy idén, évközben már 

voltak emelések, ott más az emelés mértéke, mint ahol valami ok miatt évek óta leszakadt a cég 

a versenypiactól.  

A felmérés összeállításának alapvető adatai, módszertan 

• Mintegy 3000 cégnek ment ki a megkeresés 

• Cégtípusok: kereskedelem, szolgáltató szektor, termelő vállalatok 

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

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

B2B, reklámipar, nehézipar, SSC központok 

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

terület szerepelt, de az összesítésben 3 fő csoportot határoztunk meg, különben nagyon 

szétesnének a számok) 

Az eredmények összesített, átlag eredmények, a részletes adatokhoz képest eltérhetnek, mások 

lehetnek az arányok. A cégtípus, cégméret és földrajzi elhelyezkedés alapján lebontott adatokat 

külön pdf-ként csatoltuk. 
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Eredmények 

Összesített eredményben a cégek 97%-a, - van amelyik régióban 100%-a - tervez béremelést 

2023. évre, ezen belül, országos szinten a termelő cégek 30%-a, Közép- és  Nyugat-

Magyarországon pedig a cégek 49 %-a tervezi a legmagasabb emelést, ami 10-20 % közötti. 

1. Fizetésemelések 

 

 

- Fizikai munkaerő: a cégek nagyobb 

része 10-20 % közötti emelést tervez, de a 

kisebb rész is minimum 5-10 % közöttit.  

 

 

 

- Szellemi, mérnök: a cégek nagyobb része 

10-20 % közötti emelést tervez, de a kisebb rész 

is minimum 5-10 % közöttit. 

 

 

 

- Szellemi, de nem mérnök: itt is 

hasonlóak a százalékok, viszont az 5-10 % 

és a 10-20 % közötti emelés aránya szinte 

megegyezik. 

nem tervezünk

9%

0-5%

4%

5-10%

32%

10-20%

53%

20% felett

2%

1. ábra - Fizikai munkaerő 

nem tervezünk

7%

0-5%

6%

5-10%

38%

10-20%

46%

20% felett

3%

2. ábra - Szellemi munkaerő, mérnök 

nem tervezünk

3%

0-5%

6%

5-10%

44%

10-20%

45%

20% felett

2%

3. ábra - Szellemi munkaerő, nem mérnök 
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- Vezetők: mint minden évben ezen a 

szinten a legalacsonyabbak a százalékok, itt 

nagyobb számban az 5-10 %-os emelés jelenik 

meg és kisebb mértékben a 10-20% közötti. Ez a 

korábbi évekhez képest annyiban más, hogy 

vezetői szinten az elmúlt években sok esetben 

meg sem jelent emelés.  

 

A válaszok között 20% feletti emelés is feltűnt, de a legerősebb régióban is csak a cégek 8-

10%-ánál, az átlag inkább 2-4 % között mozog egy-egy régióban ennél az emelésnél.  

2. Béren kívüli juttatások/Cafetéria 

A cégek 80%-ánál van valamilyen béren 

kívüli juttatás. Ez ismételten 1-2 %-os 

emelkedést jelent a tavalyi évhez képest is, 

ez azért érdekes, mert évek óta azt hallani, 

hogy sokan megszüntették ezt a bérelemet, 

de úgy tűnik, mégsem ez a többség. Az 

összegek emelkedtek, de közben a forint is 

inflálódott. Az is évek óta egy tendencia, 

hogy minél nagyobb létszámú egy cég, 

átlagban annál nagyobb összeget fizetnek 

ki cafeteria keretében a munkatársaknak. A 

100-200.000 Ft közötti juttatás évről évre csökken, a 200-400.000 Ft közötti összeg ami 

legtöbbször megjelenik (45 %) és van egy körülbelül 30%-a a cégeknek, akik 400.000 Ft feletti 

összeggel kalkulálnak a jövő évre. Tudunk olyan cégekről is, aki 600.000-800.000 Ft-ot 

fizetnek ennek a juttatásnak a keretében.  

Már tavaly is vizsgáltuk a magánegészségügyi szolgáltatás, mint a cafetéria része mennyire 

megtalálható és ha nem, ezt mennyire tervezik a cégek bevezetni az elmúlt 3 év történései után 

(nem csak a Covid-ra vetítve). Pici javulás egy-egy régióban, szektorban látható, de releváns 

áttörés nem történt. A cégek 73%-nál egyáltalán semmilyen egészségügyi szolgáltatásban nem 

100-200.000 Ft

22%

200-300.000 Ft

21%
300-400.000 Ft

24%

400.000 Ft felett

33%

nem tervezünk

4%

0-5%

10%

5-10%

47%

10-20%

38%

20% felett

1%

4. ábra - Vezetők 

5. ábra - Cafetéria 
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részesülnek a dolgozók, 20%-nál igen és minden szinten (vezető, beosztott), 7%-nál csak a 

vezetők. Ahol ez a szám a legmagasabb az a Budapest és Közép-magyarországi régiós terület 

szolgáltató cégei. Arra a kérdésre, hogyha idén nem is volt, de tervezik-e jövőre bevezetni, itt 

kicsi javulást látunk, ahol erre a legtöbb figyelmet szentelik az a kereskedelmi és szolgáltató 

szektor cégei szintén Budapest és Közép-magyarország régió területén.  

Az általánosan is ismert egészségi állapot jellemzőinek tükrében különösen elgondolkodtató, 

hogy a cégek 72-73%-a egyáltalában nem is tervezi a kötelező elemen (törvényileg előírt 

foglalkozásegészségügyi vizsgálatok) felül, kiegészítő egészségügyi szolgáltatás cafetérián 

belüli elérhetővé tételét, mint egy juttatási formát. 

A magyar egészségügyi rendszer nem sokat változott tavaly óta, ha valaki valamilyen 

vizsgálatra el szeretne menni szinte csak magán úton tud belátható időn belül. Fontos lenne erre 

figyelnie minden felelősségteljes vállalati vezetőnek, hiszen egy ilyen rejtve maradó kockázat 

miatt végül nagyon sokat veszíthetünk, nem csupán a táppénzes időszak költségei, de a 

munkaerő tervezhetősége tekintetében is, ami a mai szűkös munkaerőpiacon különösen 

fájdalmas lehet.  

Tavaly is hangsúlyoztuk, hogyha egy ilyen gondoskodásban részesülhet a dolgozó és akár még 

a közeli családjára is kiterjedhetnek a lehetőségek, többszörösére nőhet a munkatársak 

lojalitása. Nagyon sokszor a házastárson és gyerekeken keresztül lehet jobban megtartani egy 

dolgozót. Az természetesen működhet, hogy valaki nem rögtön belépés után válik jogosulttá 

egy ilyen szolgáltatásra és a szolgáltatások köre az idő előre menetelével jobban kiterjedhet. 

9%

16%

75%

7%

20%

73%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

igen, de csak vezetői szinten

igen, minden szinten

nem

2022 2021

6. ábra - Magánegészségügy 2022 vs. 2021 
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3. Home office / távmunka 

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

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

hozzáállássá vált az adatok alapján.  

A szám tovább nőtt, van olyan szektor, ahol a cégek 95%-a alkalmazza a home office 

intézményét és ami a legszembetűnőbb, hogy már a termelő cégek közel 75%-ánál (van, ahol 

ez 82%) megnyílt a lehetőség – természetesen nem minden pozícióban – az otthoni 

munkavégzésre. Amit látunk, tapasztalatunk a keresések során, hogy a leginkább elfogadott a 

heti 1-2 nap lett, amit a munkatársak előre bejelentett időpontban vagy fix napokon 

használhatnak home office munkavégzésre.  

 

Idén feltettük azt a kérdést, hogy miért teszik lehetővé a home office típusú munkavégzést. A 

két leggyakrabban elhangzott válasz:  

1. ez sok kollegának segítség, cserébe többet dolgoznak, lojálisabbak 

2. a kisgyerekesek kimondottan hálásak a lehetőségért 

Ezek mellett megjelent a közlekedési dugó elkerülése, 10-13%-ban a környezetkímélés, 

alacsonyabb irodaköltségek és végre elindult a más régióból érkező jelöltek alkalmazására való 

lehetőségének felfedezése is. Van olyan szektor, ahol ez 23%-ban már megjelenik. De miért is 

ne ülhetne például egy kontroller Debrecenben és dolgozna egy szegedi cégnek. Sok olyan 

munkakör van, ami a napi fizikai jelenlétet nem követeli meg. Továbbra is biztatnám a 

3%

8%

17%

73%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

váltott hetek kollegákkal

csak home office és ad hoc irodai

munka előzetes bejelentés alapján

választható lesz a munkavégzés helye

heti 1-2 nap

7. ábra - Home office módja 
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cégvezetőket, hogy ne 

ragaszkodjanak a csak 50 km-es 

körzetből érkező jelöltekhez. 

Komoly nemzetközi nyugat-

európai cégek alkalmaznak közép-

kelet-európai munkatársakat home 

office rendszerben. A magyar 

cégek is megtehetnék ezt régiótól 

és ha olyan a feladatkör, pozíció, 

akár határtól függetlenül is.  

Ehhez a kérdéskörhöz tartozik, hogy ez mennyire ad lehetőséget a kiegyenlítettebb fizetésekre 

a különböző régiók vonatkozásában. A tapasztaltabbak (43%) úgy látják akkora különbségek 

már nincsenek, mint pár éve a fizetések között, de a cégek nagy részének még nincs tapasztalata, 

viszont úgy érzi egy részük (7%), hogy ez abszolút ad/adhat lehetőséget a kiegyenlítettebb 

bérekre.  

Az elmúlt egy év ismételten 

bővelkedett külső kihívásokban: 

ukrán-orosz háború, energiaválság, 

infláció. Nem is kérdés, hogy ez 

mindenkit érintett, a cégek 56%-a ezek 

miatt  valamilyen nehézségekkel 

küzdött, 11%-nak jelentős problémákat 

okozott és mint mindig, vannak cégek,  

11 és 6%, akik javulást vagy kifejezett 

fejlődést tapasztaltak üzleti 

menetükben.  

Vizsgáltuk azt is, hogy a kata változás mennyire érintette a cégeket, vesztettek vagy éppen 

nyertek munkatársakat. Nagyon magas százalékban nem érintette a cégeket ez a változás és 

ahol érintette is inkább pozitívan, munkavállalót tudtak nyerni vele. De ezek se nagy számok. 

Valószínű azért is kaptuk ezt a képet, mert a kérdőívet 90%-ban a nemzetközi cégekhez vagy 

magyar nagyvállalatokhoz küldtük ki, ahol a jellemző a munkavállalók alkalmazottként való 

8%

11%

11%

15%

25%

31%

alacsonyabb irodaköltség

így megnyerhetünk magunknak

más régiók szakembereit is

környezetkímélés fontos szempont

reggeli-esti dugó elkerülése

kis gyerekeseknek kimondottan

előnyös

sok kollegánknak segítség, cserébe

többet dolgoznak, lojálisabbak

8. ábra - Miért teszik lehetővé a home office-t? 

kifejezetten jót tett nekünk az 

időszak

6%
enyhe javulást 

tapasztaltunk

11%

nem volt ránk 

hatással

16%

nehézséget 

okozott a 

kezelés

56%

jelentős problémákat 

okozott

11%

9. ábra - Az elmúlt 1 év kihívásai 
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foglalkoztatása. HR vezetőkkel beszélgetve a KATA változástól sokan azt remélték, hogy 

sikerül behozni nehéz pozíciókba korábbi vállalkozókat alkalmazottként, de ahogy írtuk is fent, 

ennek a száma elenyésző volt. Az emberek, akik évek óta vállalkozóként dolgoztak ezt az 

életformát úgy tűnik nem akarják elengedni, ami valahol érthető is. Vállalkozóként teljesen 

szabadon dönt az idejéről, arról, hogy mit vállal el és kinek meddig dolgozik.  

Az extraprofit adó a megkérdezett és választ adó cégek nagy részét közvetlen nem érinti, de 

15-30% között közvetve az áremelkedésben 

viszont igen.  

A napi élet áremelkedését lekövetve a cégek 

53%-a 2022-ben külön ezt nem kompenzálta, 

de 23% azért nem, mert év elején nagyobb 

mértékben emelést hajtott végre a 

fizetésekben.  

Aki adott, az fizetésemelés vagy más juttatások formájában tette. Az nagyon színes, hogy 

melyik régió melyik szektora ezt hogyan oldotta meg, - részletek az Excel táblában - de van, 

ahol 76 % fizetésemelésben, a többi egyéb juttatásban, van, ahol a teljes fordítottja és van ,ahol 

50-50%-os megoszlásban. A fizetésemelés mértéke a legtöbb esetben 10 % volt, a másik 

legtöbb válasz az 5 %-ra érkezett és pár cég 15 %, vagy e feletti emelést hajtott végre.  

igen

47%

nem

30%

nem, mert egy lépcsőben 

év elején már nagyobb 

emelést vittünk véghez

23%

10. ábra - Külső környezeti változások 2022-es 

kompenzálása 
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Megkérdeztük azt is, ha egyéb juttatások formájában, akkor ezek mik voltak: rezsi vagy 

üzemanyagtámogatás, magasabb cafeteria vagy ezeken kívül bármi. Kisebb százalékban rezsi 

és/vagy magasabb cafetéria és/vagy üzemanyaghozzájárulás a leggyakoribb válasz 

úgynevezett egyéb módon kategória lett. Kértük, ha ezutóbbi akkor részletezzék ezek mik 

voltak, ezzel is segítve, ötletet adva másoknak, íme a válaszok:  

• vásárlási utalvány 

• egyösszegű juttatás (van, aki pontosan is megadta az összeget, 200.000 Ft az 500.000 

Ft alatt keresőknek, van, aki mindenkinek egyszeri nettó 200.000 Ft-ot) 

• évközi és/vagy év végi extra bónusz 

• extra prémium 

• havi pótlék határozott időre 

• előrehozott béremelés a 4. negyedévben, jövő évi első negyedév helyett 

• jelenléti bónusz időszakos emeléssel 

• munkaidő csökkentése holt szezonban 

40%

10%

1%

10%

19%

21%

egyéb

üzemanyaghozzájárulás +

cafetéria/ rezsi / egyéb

rezsi hozzájárulás +

magasabb cafetéria

magasabb cafeteria

rezsi hozzájárulás

üzemanyaghozzájárulás

9%

22%

50%

11%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

5% alatt

5%

10%

15 %

15 % felett

egyéb 

juttatás

28%

fizetésemelés

56%

fizetésemelés és 

egyéb juttatás

16%

11. ábra – Megemelkedett árak kompenzálásának megoszlásai 2022-ben 
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• több home office lehetőség 

• dolgozói kölcsön fűtés korszerűsítésre, megemelt bérelőleg lehetőség 

• 3 részletben pénz kifizetés az utolsó negyedévben 

• iskolakezdési támogatás 

• fizetés átváltása EUR-ra, átváltás alsó határának befixálásával 

Ehhez a témához kapcsolódott az 

a kérdés, hogy összességében 

tervez-e a cégük a megemelkedett 

árak miatt kompenzációt idei év 

végén vagy jövő év elején. 20 %-

a cégeknek már megtette 

évközben, 36% jövő év elején 

tervezi, a maradék nem tervezi 

vagy év végére rakta. Aki 

különben már megtette, az nem zárja ki, hogy év elején is még ehhez hozzátesz az árak 

folyamatos emelkedése miatt, de ez inkább az alacsonyabb fizetésű pozíciók esetében jellemző. 

Aki most is közel 1 millió forintot keres vagy e fellett, ott nem várhatóak további 

kompenzálások.   

A kompenzálás módja 54%-ban fizetésemelés, emellett a magasabb cafeteria és egyéb módon 

jelent meg legtöbb válaszban és a kisebb részben a rezsi hozzájárulás illetve az 

üzemanyaghozzájárulás. Az egyéb módok között a fent már említett juttatások vagy annak egy 

része szerepel. A leggyakoribb az egyszeri nagyobb összegű támogatás. 

Arra a kérdésre, hogy a rezsiköltség emelkedés milyen irányba viszi/viheti a munkavégzés 

módját elég határozott válaszok érkeztek: a nagy többséget egyáltalán nem befolyásolja, de van 

ahol kevesebb és van, ahol meg éppen több home office-al kalkulálnak. Az utóbbi kettő között 

a kevesebb home office kapott több szavazatot. Ezt erősíti, hogy bár munkavállalói oldalról 

nincsenek erre vonatkozó adatai a cégeknek, de van egy 3%-a  cégeknek, akik a munkavállalóik 

20%-ának az irodába való visszatérésére számítanak.  

20%

29%

36%

16%

0% 10% 20% 30% 40%

már kompenzált

év végén fog kompenzálni

jövő év elején kompenzál

nem kompenzál

12. ábra - Megemelkedett árak kompenzálása az idei év végén, vagy jövő év 

elején 
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Céges szinten a rezsiemelkedés a nagylétszámú cégeket érinti a legjobban, akik vagy nagy 

irodaépülettel és/vagy komolyabb termelői egységgel, gyárépületekkel is rendelkeznek. A 

szektorok közül a termelői szektor a legjobban kitett a rezsiemelkedésnek. 

A home office kérdéshez érdekes piaci információ lehet még a következő: a cégek piaci áron 

fűtik ki az irodákat, emellett pedig az áramért is piaci árat kell fizetniük, ezért a munkavállalók 

home office-ba küldése logikus lépés lenne a munkáltatók részéről. Ráadásul az otthoni 

rezsiszámlához a cégek a minimálbér 10 százalékáig adómentesen hozzájárulhatnak – ez 22 

ezer forintot jelent egy hónapban. 

4. Munkaerőpiac 

Sok cégtől hallani, hogy hoznak át Magyarországra pozíciókat, mert a forint romlásával a 

külföldi tulajdonú cégek számára a magyar munkaerő olcsóbb lett, ami egy esetleges válság 

idején különösen fontos tényezővé tud válni.  

A mai munkaerőpiacot szinte mindenki nehezebbnek látja a tavalyi évhez képest. Ez 

kiemelkedő a termelő szektorban, viszont két fontos tényező megjelent a munkaerőpiacon:  

1. 25 év alattiak alkalmazása a kedvezőbb adózás miatt, 

2. idősebb kollegák alkalmazása, nyugdíj mellett dolgozók felvétele 

Az első csak a cégek 1-2 %-ban, de megjelent, a második esetben van olyan régió, szektor, ahol 

eléri a 17%-ot (termelő szektor, Nyugat-Magyarország). 

Munkaerőhiány tekintetében nem is az a lényeg, hogy hány százalék a betöltetlen állás, hanem 

hogy miért nehéz munkarőt találni. A szám önmagában nem magas, 5-10 % és sok cég 

válaszolta azt, hogy éppen most nem küzd hiánnyal, viszont az az 5-10 % ami van, az olyan 

nehéz, hogy hónapokig nem sikerül megfelelő szakembert találni. Ezt mi is folyamatosan 

tapasztaljuk, kutatjuk és keressük a válaszokat. Később erről részletesen fogok írni. 

5. Létszámváltozás 

A 2023-as létszámtervek letükrözik a mostani bizonytalan világot. A cégek, ha bővítenek, akkor 

többségében 0-5% között tervezik azt, 9% létszámcsökkenéssel is számol, és a cégek majdnem 

fele nem tervez semmilyen létszámváltozást. Ami jó hír is, hiszen lehet nem bővülnek, de 

legalább nem is csökkenek, pontosabban nem terveznek ezzel. Szektorok tekintetében 
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természetesen vannak különbségek és van egy-egy cég, aki 20%-os bővüléssel is számol, van 

olyan szektor, ahol a bővülés minden százaléka megjelenik, a fenti számok összefoglalóak, 

mellékelt Excel táblában, diagramokban a részletek megtekinthetőek. 

A bővítés szándéka tavalyhoz 

képest kevesebb (tavaly 57% 

bővülni kívánt), csökkenéssel 

nagyon kevés cég számolt. Viszont 

a növekvő igényeket a piac nem 

tudta kiszolgálni, a cégek 

folyamatosan létszámhiánnyal 

küzdenek és van, ahol 10% feletti a 

betöltetlen pozíciók részaránya. 

Tavaly a piac azt jósolta, hogy 

várható egy erőteljesebb fluktuáció 

2022-re ami, mint írtam is akkor, 

egy jóval egészségesebb 

munkaerőpiaci helyzetet teremthet mindenki számára. Mi volt a valóság? Fluktuáció valóban 

elindult, de aztán a háború és a válság szele megint sokakat megtorpanásra ösztökél. Ilyen 

helyzetekben az emberek kivárnak. Biztos sok olyannal találkoztak Önök is, hogy nagy nehezen 

találnak szakembert s a megegyezés előtt visszalépnek vagy akár meg is egyeztek, de végül 

nem lép be az illető. A háttérben két eset szokott lenni – a munkatárs elmegy felmondani és a 

cég, mivel tudja, hogy nehéz embert találni megemeli a fizetését és érzelmileg próbál hatni a 

munkatársra, hogy mennyire jó vele együtt dolgozni, mennyire jó szakember, csapattag, ne 

menjen el és végül marad. Ide már kötődik, az új helyre még nem. A másik általában a család, 

aki nem szeretné, hogy a férj, feleség egy bizonytalan gazdasági világban a biztosat feladja. 

Ezért szokott az lenni, hogy ma sok esetben egy váltásra valamennyire nyitott ember akár 30%-

al is több bért kér, mint amit jelenleg keres, mert úgy érzi, a rizikó amit vállal nagyobb, mint 

pár éve.  

Visszatérve még a bővülésekre: aki számol bővüléssel ott nagy százalékban a fizikai dolgozók 

esetében, a kereskedelmi és szolgáltató szektor 40%-a inkább szellemi munkaerő kapcsán, 

elsősorban Budapest és Közép-Magyarország területén. 
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13. ábra - Létszámváltozási tervek 2022 vs. 2023 
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A munkaerőt 40%-ban a cégek maguk keresik belső csapat és tanácsadó cégek segítségével, 

35%  szinte mindig csak maguk keresnek és van egy 20 %-a a vállalatoknak, akik  kölcsönző 

cégeket és a személyzeti tanácsadó cégeket részesítik előnybe. Ez általában összefügg a cég 

méretével, nagyobb cégeknél nagyobb belső recruiter csapatok dolgoznak, míg a kis- és 

közepes vállalatoknál nincs kapacitás, idő, energia és legfőképpen szakember a keresésekre. 

A keresések kapcsán nagyon vegyes, hogy ki hány partnerrel dolgozik együtt, de most már 

megmaradt fix pontként, hogy a legtöbb cégnek vannak állandó partnerei, nem folyamatos a 

váltogatás. Ez tavaly jött elő először.  

Általánosságban elmondható, hogy a cégek 40%-ának általában több fix partnerük van és a 

keresett pozíció függvénye, hogy épp kivel dolgoznak. Ezt követi a cégek 28%-a akik egy 

partnerrel dolgoznak, mert fontosnak érzik, hogy valaki jól megismerje a céget, partneri és 

bizalmi viszony tudjon kialakulni a két cég között. Szakmailag nagyon jónak tartom, ha ez 

megvan, működik akkor előbb utóbb a jelöltek is meglesznek. 

Tavaly 6 % még nem találta meg a számára megfelelő partnert ebben a témakörben. Ez az idei 

évre 4 %-ra csökkent.  

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

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

az egyedi odafigyelés és a projektek száma is kevesebb. Minél nagyobb egy cég, annál kevésbé 

kerül ez fókuszba, sok esetben a tanácsadóknak nem is egy HR munkatárssal, hanem a 

beszerzéssel kell kapcsolatban lenni egy-egy keresési szerződés megkötésénél. Szakmailag 

továbbra sem tartom jónak, mert így nem fog kiderülni a tanácsadó cég felkészültsége, csak az 

ár számít. E mellett a szakmai elvárások megfogalmazása is indirekten kerül át a tanácsadó 

céghez, ami okozhat részleges félreértéseket a keresési kritériumok megfogalmazásánál vagy a 

prioritások meghatározásánál. Az is igaz a nagy cégek sok embert keresnek, egy tanácsadó cég 

nem is tudna minden pozícióra szakembert hozni, ezért jó szívvel olvastam, hogy a korábbi 

akár 8-10 partnerrel való együttműködést felváltotta az általam is javasolt 2-3 fix partner.  

6. Saját iparágában gazdaságilag mit lát 2023-ra? 

Sajnos egyöntetűen nem bizakodóak a cégek. Tavaly  55% () fellendülést, 42% (→) stagnálást 

és csak 3% () prognosztizált csökkenést. Most a csökkenés és stagnálás teszi ki a vélemények 
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nagy részét olyannyira, hogy 

49% stagnálást, 39% 

csökkenést és 13% jelez 

fellendülést. Olyan szavak is 

megjelentek a kifejtős 

részben, hogy katasztrófa, 

recesszió, elbocsátások, ami 

az elmúlt 2-3 évre nagyon 

nem volt jellemző, még a 

Covid alatt sem. 

Természetesen vannak a gazdasági életnek olyan szektorai, cégei, ahol nagyon erős fellendülést 

várnak (pl. energiaválságot, termelői hatékonyságot kezelő/segítő cégek) de például a 

kereskedelem, szolgáltató szektor pesszimista. A pozitív vélemények között volt, hogy a várt 

fellendülés alapja lehet az Európán kívüli export bővülése.  

Összefoglalás 

Tavaly arról beszélgettünk, a választás éve jön, ami gazdaságilag mindig egy érdekes év, sok 

szempontból hozhat változásokat, elindulhatnak váratlan folyamatok (pl. új törvények, 

adóváltozások), amiket nem feltétlenül tudunk előre jelezni és a stratégiai tervezésben kellő 

súllyal figyelembe venni. Most már tudjuk, nemcsak a választás éve volt, sok egyéb kihívással 

kell, kellett a cégeknek szembenézni. Talán emlékeznek, hogy tavaly óvatosságra intettem 

Önöket béremelés kapcsán, mert akkor a többség olyan bizakodó volt, hogy valahol extra 

emeléseket terveztek. 

Ha béreket akarunk emelni, vagy új juttatásokat bevezetni aminek a mértéke az előző évekhez 

képest nagyobb, ne egy lépésben tegyük, mert nem tudjuk pontosan felmérni a következő év 

minden folyamatát, nehogy olyan költségeket generáljunk, ami egy válság kapujához vezethet. 

Ha egy pozitív lépést rövid időn belül korrekció követ, pl. leépítés, juttatások csökkentése vagy 

megvonása, annak a negatív hatása sokkal erősebb, mint a mostani helyzet pozitív oldala. 

Vezetőként bizonyára Önök is tapasztalják, hogy amit adnak, azt a munkavállalók többsége 

természetesnek veszi és pár hónapig örül neki, de amit elveszünk, az sérelemként még évek 

múlva is előjön témaként a dolgozók között.  
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Már tavaly hiperinflációról beszélgettünk, ami akár évekig velünk maradhat. Nincs elegendő 

alapanyag, túlterheltek a kikötők, kamionos hiány van, az ellátási lánc költségei folyamatosan 

emelkednek, üresek a raktárak, egyre erősödik az áruhiány. Amit azóta látunk, hogy minden 

megoldható, de magasabb költségeken. A legtöbb vállalat a magasabb költségeket áremeléssel, 

vagy máshol elért hatékonyságnöveléssel tudja kompenzálni, a kérdés, hogy a végén a 

fogyasztó még mit hajlandó megfizetni. Ezek a kézzelfogható tények már tavaly is itt voltak a 

pozitív jövőkép mellett. Amikor döntenek emelésekről, plusz juttatásokról körültekintően 

tegyék. 

Emellett van olyan ügyfelünk, egyben a cég tulajdonosa is, aki azt mondta, hogy az élet egyik 

fontos része a munka, mindenkinek. Igen, most nehezebb lesz, igen most minden drágább lesz, 

de dolgozni kell, pénzt keresni kell, mert egy-egy ember mögött családok vannak és ez mozgatja 

a gazdaságot. Amiről le kell mondani az óriási profit. A tulajdonosoknak be kell érnie 

kevesebbel átmenetileg. Amit kell: beruházni, befektetni emberekbe, eszközökbe, termékekbe. 

Előre kell menekülni. Alapanyag is van, csak nem a szomszédból, ettől drágább. De van. Újra 

kell rendezni a sorokat, ahogy az üzleti életben oly sokszor. Megint mire van szükség, mint 

vezető: rugalmasság, tájékozottság, nyitottság, empátia. Érdemes szerintem ezen 

elgondolkozni.  

Fejvadász kihívás 2022/2023 

Az idei év legnagyobb kihívása és valószínűleg ez marad 2023-ra is HR/fejvadász szempontból 

ugyanaz, mint tavaly: elegendő szakembert találni partnereinknek. Befejezésként engedjék 

meg, hogy megosszam saját véleményemet szerintem miért nehéz ma munkaerőt találni, hova 

tűntek a munkavállalók:  

Sokszor és sokan kérdezik tőlem, mi lehet az oka, hogy nincsen elegendő munkavállaló. Hova 

lettek hirtelen, elpárologtak? Igen, de nem hirtelen. Már az elmúlt 10 évben elkezdődött a 

folyamat, ami mostanra csúcsosodott ki, és érte el azt a szintet, ami már sokaknak feltűnik és 

beszélünk róla. 

Csak Ausztriában 100.000 feletti a kint dolgozók száma 

Még a Covid előtti években, 2015-2019 között megnőtt a kereslet a munkavállalók iránt. 

Eddigre ugyanis a 2008-as válság összes szereplője nagyjából kilábalt a nehézségekből, 

fejlesztésekbe, minőségi cserékbe kezdett. Ez azt jelentette, hogy hirtelen több munkavállalót 
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kerestek a piacon, mint ahányan elérhetőek voltak. Az elmúlt 10 évben tetszik, nem tetszik, 

sokan Európa vagy a világ más országában próbáltak boldogulni, élni és dolgozni. Hivatalosan 

is fél millió ember nem itthon él, és ennek fele kint is dolgozik. És ezek a hivatalos számok. 

Nem hivatalos adatok szerint ez már elérte az egy millió feletti számot is egy olyan országra 

vetítve, ahol összesen 4,5 millió embert a foglalkoztatnak. A napokban (2022 ősz) jelent meg 

adat arról, hogy Ausztriában történelmi csúcsra került a kint dolgozó magyarok száma. Az 

elmúlt másfél évtizedben több százezer magyar költözött külföldre. Ausztriában ez idő alatt öt 

és félszeresére nőtt a magyar állampolgárok lélekszáma. A Statistik Austria adatai szerint 2022 

elején 94 411 magyar állampolgár élt Ausztriában. Júliusban 114 448 magyar állampolgár 

dolgozott kint, az ingázók és az idényben dolgozók az első adatban nincsenek benne. És ez csak 

Ausztria.  

Megnőtt a munkavállalók elvárása 

Erre jött rá a Covid, ami 2019-től kezdve több szempontból új korszakot hozott a HR terület 

életébe. Teljesen átalakult a munkavégzés módja, ideje (rugalmasabb lett), 2021 első feléig a 

munkavállalók részéről erős visszafogottság volt jellemző váltás tekintetében. A hibrid 

munkavégzés egyre jobban eluralkodott, az otthoni és irodai munkavégzés váltását már 

nélkülözhetetlen feltételként szabják meg a munkahelykeresők. A bérelvárások az egekbe 

szöktek, hiszen a kevesebb munkaerő érzi a hiányt, kockázatot lát a váltásban, így megemeli az 

elvárásait. Nagyon nehéz teljesítménnyel fedezni a többlet bért a vállalkozásoknak ilyen rövid 

idő alatt.  

2021 második felétől ismét elindult a piac, mozgolódni kezdtek a munkavállalók, el kezdték 

érzékelni a bátrabb társaikon keresztül, hogy szükség van rájuk, lehet akár 2-3 párhuzamos 

ajánlatuk is: válogathatnak feladat, felelősség, megközelíthetőség, fizetés szempontjából is. 

Viszont ők már nemcsak itthon nézelődnek, hanem a nagyvilágban, itthoni munkavégzéssel. 

Ez azt jelenti, hogy ismét elvesztünk munkavállalókat a hazai piacról olyan pozíciók, feladatok 

esetében, ami könnyedén elvégezhető távolról is és maximum havi egyszer kell valamilyen 

központban megjelenni. De az is leszűkülhet egy online beszélgetésre, és csak évente kétszer 

kell valahova kiutazni egy csapatépítő tréningre. Értelemszerűen nem magyar bérekért.  

A világjárvány legnagyobb áldozatai 

A Covid egyik legnagyobb áldozatai az éttermek, szállodák, turizmussal összekötött szolgáltató 

cégek, munkaerő szempontjából is. Sok ember a Covid kapcsán azt érezhette, hogy ezek a 
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szektorok végtelen sérülékenyek, és amíg például a hotel zárva tartott, és neki máshol kellett 

dolgoznia, hiába nyitott ki újra, nem ment vissza. Arra is rájöttek sokan, hogy egy „átlagosabb” 

munkahely nemcsak munkában/pénzben kiszámíthatóbb, hanem időben is. Nem kell éjszaka, 

hétvégén, ünnepnapokon dolgozni. Amíg korábban sikk volt reptéren, hotelben, neves 

étteremben dolgozni, mára ez megfordult. S mire ezt elfelejtjük, az hosszú évekig tart. 

Mondhatnánk, hogy az innen kieső munkavállalók lehetőséget adtak a cégeknek, hogy 

találjanak szakembert saját maguk számára. Ez részben működött is, de a speciálisabb 

munkakörökbe – mint például a mérnökök –, nehéz berakni egy szállodai portást vagy egy 

légiutaskísérőt. De sok olyan pozíció van, ahol tréninggel, betanítással pár hónap után az illető 

már képes ellátni a munkát. 

Nem csoda, hogy nehézségekkel küzd a munkaerőpiac 

2022 tavaszától kezdve újra extrém helyzetbe került Európa, így Magyarország is: ukrán-orosz 

háború, különböző energia és üzemanyag válságok, gazdasági világválság réme. Azt se 

felejtsük, hogy idén volt a parlamenti választás itthon, ami mindig lelassít mindent pár hónapra.  

Mindezeket összeadva nem csoda, hogy nehézségekkel küzd a munkaerőpiac, hiszen mindez 

sok az embereknek, sok mindenkinek. Ma már komoly üzleti elemzők arról írnak, hogy az 

országok – és ezen belül a cégek – gazdasági fellendülésének legnagyobb akadálya a 

szakemberhiány lesz. Ha ezt nem tudjuk megoldani, hiába vannak/lesznek szuper ötleteink, 

termékeink, szolgáltatásaink. Amennyiben nincsen ember, aki mindezeket működteti, megette 

a fene. Mindent nem lehet robotokra és mesterséges intelligenciára cserélni. Ha még lehetne is, 

azokat valakinek ki kell találni, össze kell rakni, tudni kell működtetni, karbantartani és így 

tovább.  

Összefoglalva, mi nehezíti a cégek életét munkaerő szempontjából:  

• külföldre vándorolt munkaerő kb. 1 millió ember (nem hivatalos adat), 

• itthonról, de külföldre dolgozók, 

• kevesebb a váltani szándékozó ember, mint amennyi nyitott pozíció található, 

• alaphangon 20-30%-kal többet kérő munkatársak, csak a tavalyi évhez képest, 

• bizonytalan üzleti környezet, félelem az emberekben, váltási stop, 

• +1 vezetők rugalmatlansága, új helyzetre való késői reagálás: nincs lehetőség home 

office-ra, csak a környékről veszünk fel embert. Kész ember kell, a fiatalok elutasítása 
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sztereotípiák alapján (pl. lusták, nem megbízhatóak, sok pénzt akarnak, karriert akarnak 

túl hamar – valóban mindenki?). Idősebbek kizárása sztereotípiák alapján (már nem 

akar sokat dolgozni, lassú, nem ismeri a mai technikákat – valóban mindenki?).  

Mi az, ami segíthet minket amennyiben új munkaerőt szeretnénk cégünkbe:  

• idősebbek megtartása, felvétele, hiányosságok tréningezése, 

• fiatalok alkalmazása, tréningezése, 

• más iparágakban tapasztalatot szerzett munkatársak felvétele, szükség esetén tréninggel 

segítése, 

• home office lehetőség, akár minden nap, előre lefektetett világos keretekkel, 

• más régiók munkavállalóira nyitottság, 

• rugalmas munkavégzés helye, ideje, az eredmény és az elvégzett munka számítson, 

• rugalmasság, alkalmazkodás az új helyzetekhez, folyamatos változásra nyitottság, 

• partneri viszony a munkavállalóval, igények rendszeres időközönkénti átbeszélése 

mindkét oldalról (például rezsiemelkedés, üzemanyag költségek emelkedése - lehet, 

hogy valakinek az a segítség, ha ebben kap támogatást). 

Ha valóban jön egy komolyabb gazdasági válság, több lesz az elérhető munkavállaló? 

Amire számítunk, hogy leépítés esetén a termelő cégeknél a fizikai állomány területén, fehér 

gallérosok esetén olyan munkakörökben lehetnek, ami nem kell a napi működéshez vagy egy 

időre elengedhető (pl. adminisztráció, marketing nem online része). 

Általánosan a piac egészére elmondható lesz, hogy leépítés a kevesebb tapasztalatot igénylő 

munkakörök esetében várható. A kérdés, hogy ebből kell-e éppen sok a piacnak. Váltásra nyitott 

specialistákból nem lesz több, mert nekik egy válságban is lesz munkájuk, még kevesebben 

akarnak majd váltani, mindenki törekszik a biztonság felé, a megszokott felé. Ezért inkább 

szakmai vezetőként, HR vezetőként legyünk nyitottak a fent pontokba szedett gondolatokra, és 

ne csináljunk úgy, mintha a piac ugyanúgy működne, mint 10-15 évvel ezelőtt.  
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Tekintettel, hogy minden évben a fizetési tanulmány egyben az évet is lezárja, ezúton szeretném 

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

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

egymást időről időre.  

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

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

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

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

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

látnának szívesen feldolgozva. A kitöltés anonim, de volt egy cégvezető, aki, mint korábbi 

piackutató cég munkatársa jobbító szándékkal sok javaslatot tett. Amennyiben van ideje, kedve, 

szívesen veszem, ha közvetlen megkeres.  

Ezúton kívánok kitartást az év hátralévő részére, az előrejelzéseknél jobb 2023-as évet 

mindannyiunknak. 

2023 szeptemberében újra együtt nézhetjük meg, mi az, ami az előrejelzésekből, jóslatokból, 

várakozásokból megvalósult. 

A legjobbakat kívánom Mindenkinek,  
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