
Fizetés emelés fizikai 

dolgozók
Budapest és környéke Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország

10 fő alatti cégek 86% nem tervez, 14% 5-10% 

között

10-50 fő 43% nem tervez, 34% 0-5% között, 20% 

5-10% között, 3% 10-20% között

50 fő alatti cégek 67% nem tervez, 33% 5-10% 

között

10 fő alatti cégek 50% nem tervez, 50% 0-5% 

között

50-200 fő 57% 0-5% között, 25% nem tervez, 

19% 5-10% között
50-200 fő 0-5% között , 60% 0-5 % között igen

10-200 fős 50% 0-5%, 25% 5-10% 25% nem 

tervez

200-500 fő 50% nem tervez, 25% 0-5% között, 

25% 5-10% között
200-500 fős cégek 40% nem tervez

200-500 fős cégek 30%-a nem tervez, 40% 0-5 % 

között, 30% 5-10 % között

500-1000 fő között és felett 33% 0-5% között, 

33% 10-20% között 33% nem tervez

 500 fő felett 25% nem tervez, 25% 5-10 % között 

tervez, 50% 0-5 % között

500-1000 fő között illetve felett 45% 0-5% 

között, 30 % nem tervez, 25% 10 % felett

10 fő alatti cégek nem terveznek

10-50 fő 60% nem tervez, 30% 0-5% között, 10% 

5-10% között

50 fő alatti cégek 70% nem tervez, 30% 5-10% 

között tervez
50 fő alatti cégek 0-5% között

50-200 fő 58% nem tervez, 25% 5-10% között, 

17% 0-5% között
50-200 fős cégek 0-5 % között terveznek

50-200 fő 50% nem tervez, 25% 0-5% között, 

25% 5-10% között

200-500 fő 50% 0-5% között, 33% 5-10% között, 

17% nem tervez
 200-500 fős cégek nem terveznek fizetés emelést 200-500 fő 0-5% között

500-1000 fő 50% nem tervez, 50% 0-5% között
 500 fő felettiek 70 %-a nem tervez, 30 % 0-5 % 

között tervez
500 fő felett 5-10% között

1000 fő felett 60% 0-5% között, 40% 5-10% 

között
.

50 fő alatti cégek 80% 0-5% között, 20% 5-10% 

között
50 fő alatti cégek 0-5% között

50 fő alatti cégek 33% nem tervez, 33% 5-10% 

között, 17% 0-5% között, 17% 10-20% között
50-200 fő 75% 5-10% között, 25% 0-5% között

50-200 fő 50% 5-10% között, 33% 0-5% között, 

17% nem tervez

50-500 fő közötti cégek 45% 5-10%, 36% 0-5%, 

18% nem tervez
200-500 fő 60% 0-5% között, 40% 5-10% között

200-500 fő 60% 0-5% között, 20% 5-10% között, 

20% nem tervez

500 fő felett 5-10% között 500-1000 fő 5-10% között 500 fő felett 0-5% között

1000 fő felett 80% 5-10% között, 20% 0-5% 

között

kereskedelem

szolgáltatás

termelés



Fizetés emelés szellemi 

dolgozók
Budapest és környéke Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország

Az 50 fő alatti cégek 53% 0-5%, 30% nem tervez, 

13% 5-10%, 4% 10% felett

50 fő alatti cégek 50% nem tervez, 50% 10% 

felett

10 fő alatti cégek 50% 0-5% között, 50% 5-10% 

között

50-200 fő 50% 0-5% között, 28% nem tervez, 

22% 5-10% között
50-200 fő 0-5% között 10-50 fő 0-5% között

200-500 fő 75% 0-5% között, 25% nem tervez
200-500 fős cégek 70%-nál 0-5 %,  a maradék 30 

%-nál 5-10 % között

50-200 fő 33% 0-5% között, 33% 5-10% között, 

33% nem tervez, 

1000 fő felett 75% 0-5% között, 25% 5-10% 

között

 500-1000 fő közötti és feletti cégeknél 75% 0-5 

% között , 25 % nem tervez

200-500 fős cégnél 30% nem tervez, 50% 0-5 % 

között, 20 % 5-10 % között, 25% 5-10 % felett

500-1000 fő között illetve felett 0-5%között

 10 fő alatti cégek nem terveznek 50 fős cégek nem terveznek,, 50 fő alatti cégek 0-5% között

10-50 fő 56% 0-5% között, 33% 5-10% között, 

11% nem tervez

50-200 fős cégek 60% nem tervez, 20% 0-5 % 

között, 20% 5-10 % között

50-200 fő 50% 5-10% között, 25% 0-5% között, 

25% nem tervet

50-200 fő 36% 0-5% között, 29% 5-10% között, 

21% nem tervez, 14% 10% felett

200 fő feletti cégek 30 %-a 5-10% között 

terveznek emelést, 70 % viszont nem tervez 

emelést

200-500 fő 0-5% között

200 fő felett 69 % 0-5% között, 31% 5-10% 

között
500 fő felett 5-10% között

50 fő alatti cégek 50% 5-10% között, 33% nem 

tervez, 17% 0-5% között

50 fő alatti cégek 60% 0-5% között, 20% 5-10% 

között, 20% nem tervez
50 fő alatti cégek 0-5% között

50-200 fő 38% 5-10% között, 31% 0-5% között, 

31% nem tervez
50-200 fő 50% 0-5% között, 50% 5-10% között

50-200 fő 46% 5-10% között, 36% 0-5% között, 

18% nem tervez

200-500 fő 70% 0-5% között, 20% nem tervez, 

10% 5-10% között
200-1000 fő 0-5% között

200-500 fő 50% 0-5% között, 33% nem tervez, 

17% 5-10% között

500-1000 fő 5-10% között 1000 fő felett 60% 0-5%, 40% 5-10% 500 fő felett 0-5% között

1000 fő felett 50% 0-5% között, 50% 5-10% 

között

kereskedelem

szolgáltatás

termelés



Fizetés emelés mérnökök Budapest és környéke Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország
10 fő alatti cégek 43% nem tervez, 43% 0-5% 

között, 14% 10% felett

10 fő alatti cégek 50% 0-5% között, 50% 5-10% 

között

10-50 fő 47% 0-5% között, 39% nem tervez, 8% 5-

10% között, 6% 10% felett

50 fő alatti cégek 33% 5-10% között, 33% 10% 

felett 33% nem tervez
10-50 fő 60% 0-5% között, 40% 5-10% között

50-200 fő 47% 0-5% között, 29% nem tervez, 

23% 5-10% között 
50-200 fő 0-5% között

50-200 fő 33% 0-5% között, 33% 5-10% között, 

33% nem tervez

200-500 fő 0-5% között
200-500 fős cégek 70%-nál 0-5 %, a maradék 30 

%-nál 5-10 % között

 200-500 fős cégnél 30 % nem tervez, 50 % 0-5 % 

között, 20 % 5-10 % között

500 fő felett 75% 0-5% között, 25% 5-10% között
 500-1000 fő között illetve feletti cégeknél 75% 0-

5 % között , 25 % 5-10 % között
500-1000 fő között és felett 0-5% között

10 fő alatti cégek nem terveznek

10-50 fő 56% 0-5% között, 33% nem tervez, 11% 

5-10% között
50 fő alatti cégek nem terveznek 50 fő alatt 0-5% között

50-200 fő 46% nem tervez, 23% 0-5% között, 

15% 5-10% között, 15% 10% felett

50-200 fős cégek 25 % nem tervez, 40% 0-5 % 

között, 35 % 5-10 % között tervez

50- 200 fő 50% nem tervez, 25% 0-5%, 25% 5-

10%

200-500 fő 60% 0-5% között, 40% 5-10% között
500 fő felett egységesen 30 % nem tervez, 50 % 0-

5 % között, 20 % 5-10 % közötti emelést gondol
200-500 fő 0-5% között

500-1000 fő 50% nem tervez, 50% 0-5% között 500 fő felett 5-10% között

1000 fő felett 60% 0-5% között, 40% 5-10% 

között

50 fő alatti cégek 40% nem tervez, 40% 5-10% 

között, 20% 0-5% között

50 fő alatti cégek 40% 0-5% között, 20% 5-10% 

között, 20% 10 % felett, 20% nem tervez
50 fő alatti cégek 0-5% között

50-200 fő 39% 0-5% között, 39% 5-10% között, 

23% nem tervez
50-200 fő 50% 0-5% között, 50% 5-10% között

50-200 fő 46% 5-10% között, 27% nem tervez, 

18% 0-5% között, 9% 10% felett

200-500 fő 67% 0-5% között, 22% nem tervez, 

11% 5-10% között
200-500 fő 80% 0-5% között, 20% 5-10% között

200-500 fő 67% 0-5% között, 17% 5-10% 

között,17% nem tervez

500-1000 fő 5-10% között 500-1000 fő 0-5% között

1000 fő felett 50% 0-5% között, 50% 5-10% 

között

1000 fő felett 60% 5-10% között, 40% 0-5% 

között

500 fő felett 67% 0-5% között, 33% 5-10% között

kereskedelem

szolgáltatás

termelés



Fizetés emelés vezetők Budapest és környéke Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország
10 fő alatti cégek 38% 0-5% között, 38% nem 

tervez, 25% 10% felett

10 fő alatti cégek 50% 0-5% között, 50% 5-10% 

között

10-50 fő 47% 0-5% között, 37% nem tervez, 10% 

5-10% között, 5% 10 % felett

50 fő alatti cégek 33% nem tervez, 33% 5-10% 

között, 33% 10% felett

10-50 fő 50% 5-10% között, 25% nem tervez, 

25% 0-5% között

50-200 fő 56% 0-5% között, 28% nem tervez, 

17% 5-10% között
50-200 fős cégek nem terveznek 50-200 fő 50% nem tervez, 50% 5-10% között, 

200-1000 fő 75% 0-5% között, 25% nem tervez

 200-500 fős cégek 30 % nem tervez, 40 % 0-5 % 

között és ugyanez igaz az 500 fő feletti cégeknél 

is

200-500 fős cégeknél 40% nem tervez, 60 %-nál 0-

5 % között terveznek emelést

1000 fő felett 75% 0-5% között, 25% 5-10% 

között
500-1000 fő között és felett 0-5% között

10 fő alatti cégek nem terveznek 50 fő alatti cégek nem terveznek

10-50 fő 67% 0-5% között, 22% 5-10% között, 11 

nem tervez
 50-200 fős cégek 0-5 % között 50 fő alatti cégek 0-5% között

50-200 fő 33% nem tervez, 27% 0-5% között, 

27% 5-10% között, 13% 10% felett

 200-500 fős cégek szintén 0-5% között terveznek 

emelést

50-200 fő 25% nem tervez, 25% 0-5% között, 

25% 5-10% között, 25% 10% felett

200-500 fő 67% 0-5% között, 33% 5-10% között
500 fő feletti létszámnál 43 % nem tervez, a 

többi 0-5 % között tervez emelést
200-500 fő 5-10% között

500-1000 fő 0-5% között
500 fő felett 50 % 0-5 % között tervez, 50% 5-10 

% között tervez emelést

1000 fő felett 40% nem tervez, 40% 0-5% között, 

20% 5-10% között

50 fő alatti cégek 50% nem tervez, 33% 0-5% 

között, 17% 5-10% között

50 fő alatti cégek 50% 0-5% között, 25% 5-10% 

között, 25% nem tervez
50 fő alatti cégek 60% 0-5%, 40% nem tervez

50-200 fő 31% nem tervez, 31% 0-5% között, 

31% 5-10% között, 7% 10% felett
50-200 fő 50% 0-5% között, 50% 5-10% között

50-200 fő 36% 0-5% között, 36% 5-10% között, 

18% nem tervez, 9% 10% felett

200-500 fő 70% 0-5% között, 20% nem tervez, 

10% 5-10% között
200 fő felett egységesen 0-5% között

200-500 fő 50% 0-5% között, 33% nem tervez, 

17% 5-10% között

500-1000 fő 5-10% között 500 fő felett 67% 0-5% között, 33% nem tervez

1000 fő felett 50% 0-5%, 50% 5-10%

szolgáltatás

termelés

kereskedelem



Béren kívüli juttatások Budapest és környéke Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország
10 fő alatti cégek 50%-ánál van, 50%-ánál nincs 10 fő alatti cégeknél van

10-50 fő között 76%-ánál nincs, 24%-ánál van
10-200 fő közötti cégek 45%-ánál nincs, 55%-nál 

van

50 fő felett 81%-ánál van 19%-ánál nincs béren 

kívüli juttatás

 200-500 fős cégeknél 30%-nál nincsen, 70%-nál 

van

1000 fő feletti cégeknél van béren kívüli juttatás

szolgáltatás
A cégek 65%-ánál van és 35%nál nincs béren 

kívüli juttatás
A cégeknél van béren kívüli juttatás A cégeknél van béren kívüli juttatás

termelés
A cégek 69%-ánál van, 31%-nál nincs béren kívüli 

juttatás

A cégek 79%-ánál van, 21%-nál nincs béren kívüli 

juttatás

A cégek 89%-ánál van, 11%-nál nincs béren kívüli 

juttatás

kereskedelem A cégeknél van béren kívüli juttatás



Béren kívüli juttatások 

mértéke
Budapest és környéke Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország

10 fő alatti cégek 300e Ft felett . 50 fő alatti cégek 100-200e Ft között

10-50 fős 29%-a 100-200e Ft között, 26%-a 300-

400e Ft között, 26%-a 400e Ft felett, 20%-a 200-

300e Ft között

50 fő alatti cégek 50%-a 300-400e Ft között, 50% 

400e Ft felett
50-200 fős 300-400e Ft között

50-200 fős 44%-a 100-200e Ft között, 31%-a 200-

300e Ft között, 19%-a 300-400e Ft között, 6% 

400e Ft felett

50-500 fős 200-300e Ft között 
200-500 fős cégek felénél 100-200e Ft között a 

másik felénél 200-300e Ft között

200-500 fős 67%-a 300-400e Ft között, 33% 100-

200e Ft között
500 fő felett 300-400e Ft között

500-1000 fős cégek esetében 70% 200-300e Ft 

között, 30 % 300-400.000e Ft között

500 fő felett 200-400e Ft között
1000 fő felett  300-400e Ft között, de páran 400e 

Ft felett adnak juttatást

50 fő alatti cégek 40%-a 200-300e Ft között, 20% 

100-200e Ft között, 20% 300-400.000 Ft között, 

20% 400.000 Ft felett

50 fő alatti cégek nem fizetnek vagy 100-200e Ft 

között adnak ilyen juttatást
10 fő alatti cégek 300-400e Ft között

50-200 fős 43%-a 100-200e Ft között, 29% 300-

400.000 Ft között, 14% 200-300.000 Ft között, 

14% 400.000 Ft felett

50-200 fős cégek esetében 40% 100-200e Ft 

között ad, 60% 200-300e Ft között

50-200 fős 50%-a 200-300e Ft között, 25% 100-

200e Ft között, 25% 400e Ft felett

200-500 fős 40%-a 200-300e Ft között, 40% 400e 

Ft felett, 20% 100-200e Ft között

200-500 fős cégek 60% 100-200e Ft között, 30% 

300-400.000 Ft között, 10% 400.000 Ft felett
200-500 fős 100-200e Ft között

500-1000 fős 200-300e Ft között

500-1000 fő közöti és feletti cégek 30%-a 100-

200e Ft között, 45 %-a 200-300e Ft között, 25 % 

300-400e Ft között

500-1000 fő között és felett 300-400e Ft között

1000 fő feletti 50%-a 100-200e Ft között, 25%-a 

200-300e Ft között, 25%-a 300-400e Ft között

50 fő alatti cégek 33%-a 100-200e Ft között, 33% 

300-400e Ft között, 33% 400e Ft felett

50 fő alatti cégek 50%-a 200-300e Ft között, 25% 

100-200e Ft között, 25% 400e Ft felett

50 fő alatti cégek 33%-a 100-200e Ft között, 33% 

200-300e Ft között, 17% 300-400e Ft között, 17% 

400e Ft felett

50-200 fős 43%-a 200-300e Ft között, 29% 100-

200e Ft között, 14% 300-400e Ft között, 14% 

400e Ft felett

50-200 fős 40%-a 100-200e Ft között, 40% 300-

400e Ft között, 20% 400e Ft felett

50-200 fős 50%-a 100-200e Ft között, 30% 400e 

Ft felett, 20% 300-400e Ft között

200-500 fős 44%-a 400e Ft felett, 33% 200-300e 

Ft között, 11% 100-200e Ft között, 11% 300-400e 

Ft között

200-500 fős 60%-a 300-400e Ft között, 20% 100-

200e Ft között, 20% 200-300e Ft között

200-500 fős 40%-a 400e Ft felett, 20% 100-200e 

Ft között, 20% 200-300e Ft között, 20% 300-400e 

Ft között

500-1000 fős 300-400e Ft között 500-1000 fős 300-400e Ft között

1000 fő feletti 50%-a 200-300e Ft között, 50%-a 

400e Ft felett

1000 fő feletti 50%-a 100-200e Ft között, 25% 

200-300e Ft között, 25% 300-400e Ft között

szolgáltatás

kereskedelem

termelés

500-1000 fő között és felett cégek 40%-ánál 100-

200e Ft között, 40%-nál 200-300.000 Ft , 20%-nál 

300-400.000 Ft



Home Office Budapest és környéke Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország
10 fő alatti cégeknek része vagy része lesz a 

Home Office a jövőben

10 fő alatti cégeknek része vagy része lesz a 

Home Office a jövőben

10-200 fő 86%-ának igen, 14%-nál nem
50 fő alatti cégek 67%-ánál része vagy része lesz, 

33%-nál nem
10-50 fő 80%-ának igen, 20%-nál nem

200 fő feletti cégeknél része vagy része lesz 50-200 fős cégeknél igen 50-200 fő 37%-ánál nem, 63%-ánál igen, ,

200-500 fős cégek esetében 20% elzárkózik, de 

80% valamilyen módon ad Home Office-ra 

lehetőséget

200-500 fős cégek 75 %-nál igen, 25 %-nál nem

 500 fő felett 80% valamilyen formában 

bevezette, 20%-nál tervben van
500-1000 fő közötti illetve feletti cégeknél igen

10 fő alatti cégeknek része vagy része lesz a 

Home Office a jövőben
10 fő alatti cégeknél nem

10 fő alatti cégeknek része vagy része lesz a 

Home Office a jövőben

10-500 fő 87%-ának igen, 13%-nál nem

50-200 fős cégek esetében 60 % nyitott a Home 

Office-ra, 20 % vegyes megoldásban gondolkozik, 

20 % elzárkózik

50-200 fő 50%-ánál igen 50%-ánál nem

500 fő felett igen
200 fő feletti cégeknek része vagy tervezetten 

része lesz a Home Office a jövőben
200 fő felett igen

50 fő alatti cégek  83%-ánál nem (lesz) része 50 fő alatti cégek 60%-nál igen, 40%-ánál nem 500 fő alatti cégek 63%-ánál igen 37%-ánál nem

50-500 fő 70%-nál igen 30%-nál nem 50-200 fő 88%-ánál nem 12%-ánál igen 500 fő feletti cégeknél igen

500-1000 fő cégnél igen 200 fő felett 82% igen, 18% nem

1000 fő felett 50% igen 50% nem

kereskedelem

szolgáltatás

termelés



Miért része a Home Office? Budapest és környéke Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország

kereskedelem

A cégek 32%-ban kollégák felé nyújtott segítség 

miatt, akik cserébe többet dolgoznak. 23%-ben 

kisgyerekesek, 19%-ban a forgalom miatt. 11%-

ban az alacsonyabb irodai költség, 10%-ban 

nagyobb hatékonyság által. 5% szerint így a más 

régiók szakembereit is megnyerhetik.

A cégek 50%-a a kollégáknak segít ezzel, akik 

cserébe többet dolgoznak, 50% a kisgyerekesek 

miatt.

A cégek 42%-ban kollégák felé nyújtott segítség 

miatt, akik cserébe többet dolgoznak. 33%-ban a 

kisgyerekesek, 17%-ban a nagyobb hatékonyság, 

8%-ban a dugók elkerülése miatt. 

szolgáltatás

A cégek 32%-ban kollégák felé nyújtott segítség 

miatt, akik cserébe többet dolgoznak. 25%-ben 

kisgyerekesek, 18%-ban a forgalom miatt. 12%-

ban az alacsonyabb irodai költség miatt,7% 

szerint így a más régiók szakembereit is 

megnyerhetik,  6%-ban nagyobb hatékonyság 

által. 

A cégek elsősorban a kollégák felé nyújtott 

segítség miatt tartják előnyösnek a Home Office-

t.

A cégek 43%-ban kollégák felé nyújtott segítség 

miatt, akik cserébe többet dolgoznak. 29%-ben 

kisgyerekesek miatt. A többi szempont azonos 

arányban oszlik meg.

termelés

A cégek 36%-ban kollégák felé nyújtott segítség 

miatt, akik cserébe többet dolgoznak. 27%-ben 

kisgyerekesek, 16%-ban a forgalom miatt. 9%-

ban az alacsonyabb irodai költség miatt,7% 

szerint így a más régiók szakembereit is 

megnyerhetik,  a többi szempont azonos 

arányban oszlik meg.

A cégek 34%-an a kisgyerekesek, 31%-ban 

kollégák felé nyújtott segítség miatt tartja 

előnyösnek. 16%-ban az alacsonyabb 

irodaköltség miatt, a többi szempont azonos 

arányban oszlik meg.

A cégek 44%-ban kollégák felé nyújtott segítség 

miatt, akik cserébe többet dolgoznak. 30%-ban 

kisgyerekesek miatt. 12% szerint így a más régiók 

szakembereit is megnyerhetik. 7-7%-ban a 

hatékonyság és alacsonyabb irodaköltség által.

Home Office gyakorisága Budapest és környéke Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország

kereskedelem

A cégek 42%-a nyitva hagyja, figyelembe véve a 

munkakört, 27% heti 1x, 24% heti 2x, 6% havi 2x, 

1% havi 1x

A cégek 67%-a heti 1x, 33% heti 2x
A cégek 50%-a nyitva hagyja, figyelembe véve a 

munkakört. 25% heti 2x, 25% havi 2x

szolgáltatás
A cégek 57%-a nyitva hagyja, figyelembe véve a 

munkakört, 26% heti 2x, 14% heti 1x, 3% havi 2x
Általában heti 2x

A cégek 40%-a heti 1x, 40% heti 2x, 20%-a nyitva 

hagyja, figyelembe véve a munkakört.

termelés

A cégek 42%-a heti 2x, 26%-a nyitva hagyja, 

figyelembe véve a munkakört, 21% heti 1x, 5-5%-

ban havi 1x és 2x

A cégek 64%-a nyitva hagyja, figyelembe véve a 

munkakört, 21% heti 2x, 14% heti 1x

A cégek 78%-a nyitva hagyja, figyelembe véve a 

munkakört, 17% heti 1x, 6% heti 2x



Miért nem lesz része a Home 

Office?
Budapest és környéke Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország

kereskedelem

A cégek 40%-a olyan iparágban, működésben 

dolgozik, ahol ez nem megvalósítható. 37% nem 

tartja elég hatékonynak, 17% szerint a legtöbb 

ember nem tudja megoldani, 3-3%-ának rossz a 

tapasztalata, a munkavállalói nem akarják

A cégek 40%-a szerint nem elég hatékony, azonos 

arányban nem akarják a munkavállalók, rossz a 

tapasztalatuk és olyan  iparágban, működésben 

dolgozik, ahol ez nem megvalósítható

A cégek 44%-a olyan iparágban, működésben 

dolgozik, ahol ez nem megvalósítható, 22%-ban a 

munkavállalók nem akarják, 22% szerint nem 

elég hatékony, 11%-ának rossz a tapasztalata

szolgáltatás

A cégek 50%-a olyan iparágban, működésben 

dolgozik, ahol ez nem megvalósítható. 30% nem 

tartja elég hatékonynak, 10-10%-ának rossz a 

tapasztalata, a munkavállalói nem akarják

A cégek általában olyan iparágban, működésben 

dolgoznak ahol ez nem megvalósítható

A cégek 40%-ában a munkavállalók nem akarják, 

azonos arányban rossz a tapasztalat, a legtöbb 

ember nem tudja megoldani, olyan iparágban 

működésben dolgoznak, ahol nem megoldható

termelés

A cégek 65%-a olyan iparágban, működésben 

dolgozik, ahol ez nem megvalósítható. 17% nem 

tartja elég hatékonynak, 10%ban a legtöbb 

ember nem tudja megoldani, 7%-ának rossz a 

tapasztalata

A cégek 63%-a olyan iparágban, működésben 

dolgozik, ahol ez nem megvalósítható. 12-12% 

nem tartja elég hatékonynak, a legtöbb ember 

nem tudja megoldani, 6-6%-ának rossz a 

tapasztalata, a munkavállalók nem akarják

A cégek 41%-a olyan iparágban, működésben 

dolgozik, ahol ez nem megvalósítható, 23% 

szerint a legtöbb ember nem tudja megoldani, 

18%-ánál nem elég hatékony, 14%-nak rossz a 

tapasztalata, 4%-ánál a munkavállalók nem 

akarják

Hogyan látja a 

munkaerőpiacot?
Budapest és környéke Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország

kereskedelem

A cégek 45%-a szerint sokkal több a jelentkező, 

de a minőség sajnos nem lett jobb, 29%-uk nem 

érez változást, 16% szerint könnyebb és 9% 

szerint pedig nehezebb munkaerőt találni

A cégek 75%-a szerint sokkal több a jelentkező, 

de a minőség sajnos nem lett jobb, 25% 

nehezebben talál munkaerőt.

45% szerint nem változott a munkaerőpiac, 27% 

könnyebben talál munkaerőt, 27% szerint pedig 

sokkal több a jelentkező, de a minőség sajnos 

nem lett jobb.

szolgáltatás

A cégek 38%-a szerint sokkal több a jelentkező, 

de a minőség nem jobb, 38%-uk nem érez 

változást, 20% szerint könnyebb és 3% szerint 

pedig nehezebb munkaerőt találni

A cégek szerint sokkal több a jelentkező, de a 

minőség sajnos nem lett jobb

A cégek 43%-a szerint sokkal több a jelentkező, 

de nem változott a minőség, 28% nem érez 

változást, 28% pedig könnyebben talál 

munkaerőt

termelés

A cégek 38%-a szerint sokkal több a jelentkező, 

de a minőség  nem lett jobb, 28%-uk nem érez 

változást, 19% szerint könnyebb és 16% szerint 

pedig nehezebb munkaerőt találni

A cégek 46%-a szerint sokkal több a jelentkező, 

de a minőség sajnos nem lett jobb, 26%-uk nem 

érez változást, 17% szerint nehezebb és 12% 

szerint pedig könnyebb munkaerőt találni

41% könnyebben talál munkaerőt,  a cégek 30%-

a szerint nem változott, 22% szerint  sokkal több 

a jelentkező, de a minőség nem jobb, 7% 

nehezebben talál munkaerőt



2021 létszámváltozás Budapest és környéke Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország

10 fő alatti cégek nem terveznek változást
10 fő alatti cégek 50%-a nem tervez változást, 

50% 0-5% közötti bővüléssel számol

10-50 fő 51%-a nem tervez változást, 32% 0-5% 

között, 7% 5-10% közötti bővüléssel számol, 2,4% 

létszámcsökkentést tervez

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

között tervez bővülést

10-50 fő 40%-a nem tervez, 40% 0-5% között, 

20% 5-10% közötti bővülést kalkulál

50-200 fő 61%-a nem tervez változást, 28% 0-5% 

között, 11 % 5-10% közötti bővülést tervez
50-500 fő 0-5% közötti bővüléssel számol 50-200 fő közötti cégek nem terveznek változást, 

200-500 fő 50%-a nem tervez változást, 25% 0-

5%, 25% 5-10% közötti bővüléssel számol

500-1000 fő közötti és feletti cégek egy része 

egyáltalán nem tervez, egy másik fele 0-5 % 

közötti bővüléssel számol

200-500 fős cégek 40%-a nem tervez, 60 % 0-5 % 

közötti létszámbővülésre számít

500 fő feletti cégek 75%-a nem tervez változást,  

25% 5-10% közötti bővülést tervez

500-1000 fő között és felett 0-5% közötti 

bővülést gondolnak

10 fő alatti cégek nem terveznek változást

10-50 fő 50%-a nem tervez változást, 30% 0-5%, 

20% 5-10% közötti bővülést kalkulál

50-200 fő 33%-a nem tervez,  27% 0-5% között, 

20% 5-10% közötti bővüléssel számol, 13,3% 

csökkentést tervez, 6,7% 20% feletti bővülést 

gondol

50-200 fő 75%-a 0-5% közötti bővülést gondol, 

25% nem tervez változást

200-500 fő 66%-a 0-5% közötti bővülést tervez, 

17% nem tervez változást, 17% csökkentéssel 

számol

200 fő feletti cégek 0-5% közötti bővüléssel 

kalkulálnak

500-1000 fős cégek nem terveznek változást

1000 fő feletti cégek 60%-a nem tervez változást, 

40% csökkentést gondol

50 fő alatti cégek 67%-a 0-5% közötti bővülést 

gondol, 33% nem tervez változást

50 fő alatti cégek 60%-a nem tervez, 40% 0-5% 

közötti bővülést gondol

50 fő alatti cégek 67%-a nem tervez változást, 

33% 0-5% közötti bővüléssel kalkulál

50-200 fő 39%-a 0-5% közötti bővüléssel számol, 

23% nem tervez, 23% 5-10% közötti bővítést, 

15% csökkentést tervez

50-200 fő 62% nem tervez, 25% 0-5% között, 

13% 5-10 % között tervez bővülést

200-500 fő 40%-a nem tervez változást, 30% 

csökkentéssel számol, 20% 0-5% között, 10% 5-

10% felett gondol bővítést

200-500 fő 60% 0-5% között, 20% 5-10% között, 

20%-a 20% feletti bővüléssel kalkulál

500-1000 fő közötti cégek nem terveznek 

változást

500-1000 fő közötti cégek nem terveznek 

változást

500 fő felett 33%-a csökkentést tervez, 33% nem 

tervez változást, 33% 0-5% közötti bővüléssel 

számol

1000 fő felett 50% nem tervez, 50% 5-10%-os 

bővülést tervez

1000 fő felett 60% csökkentést , 40% 0-5% 

közötti bővülést gondol

termelés

kereskedelem

A 200-500 fő közötti cégek 20% feletti bővülést 

gondolnak, de ezek főleg azok a cégek, akik eleve 

létszámhiánnyal küzdenek lásd lentebb, 

átlagosan a többi cég maximum 0-5 % közötti 

bővülést prognosztizál

szolgáltatás

50 fő alatti cégek 5-10% közötti bővüléssel 

számolnak

50-500 fő 50%-a nem tervez, 33% 0-5% közötti 

bővülést tervez, 17% csökkentéssel számol



Jelenlegi létszámhiány Budapest és környéke Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország
Az 200 fő alatti cégek 78%-ánál nincs, 13%-nál 

5% alatti, 7%-nál 5-10% közötti, 2%-nál 10% 

feletti

200-500 fő 75%-ánál 5% alatti, 25%-ának nem

500 fő felett nincs létszámhiány

A 200 fő alatti cégek 73%-ánál nincs, 27%-nál 5% 

alatti

200 fő feletti cégek 54%-ánál 5% alatti, 46%-nál 

nincs

Az 50 fő alatti cégek 50%-ánál 5% alatti 

létszámhiány van, 33%-nál nincs, 17%-nál 10% 

feletti

1000 fő alatti cégek 58%-ánál nincs, 31%-nál 5% 

alatti, 10%-nál 5-10% közötti

Az 50 fő feletti cégek 58%-ánál nincs, 35%-nál 5% 

alatti, 7%-nál 10% feletti

1000 fő feletti cégek 60%-ánál 5% alatti, 40%-

ánál nincs

A cégek 57%-ánál nincs, azonos arányban van 5% 

alatt, 5-10% között és 10% felett

kereskedelem

szolgáltatás

termelés

A 200-500 fő közötti cégeknél 10% feletti hiány 

van, ezek elsősorban pénzügyi szolgáltató cégek, 

a többieknél egységesen 50%-nál nincs 

létszámhiány, 40 %-nál pár százalékos a hiány 

csak

A cégek 50%-ánál nincs, 25%-nál 5% alatti, 25%-

nál 5-10% közötti
A cégeknél nincs létszámhiány

A cégek 56%-ánál nincs, 44%-nál 5% alatti a 

létszámhiány



Milyen területre várhatóak 

keresések?
Budapest és környéke Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország

A 10 fő alatti cégek 50%-ánál létszámstop, 25-

25%-nál szellemi dolgozó, beosztott és 

középvezető

Az 50 fő alatti cégek 44%-ánál szellemi dolgozó, 

beosztott, 33%-nál fizikai dolgozó, 22%-nál 

létszámstopot rendeltek el

10-200 fő közötti cégek 40%-ánál szellemi 

dolgozó, beosztott, 27%-nál létszámstop, 20%-

nál fizikai dolgozó 7%-nál középvezető, 4%-nál 

felsővezető

Az 50 fő feletti cégek 28%-ánál létszámstop, 28%-

ánál szellemi dolgozó, beosztott, 28%-ánál 

középvezető, 16%-nál fizikai dolgozók

200 fő felett 31-31%-nál fizikai dolgozó és 

szellemi dolgozó, beosztott, 23%-nál 

középvezető, 15%-nál létszámstop

50 fő alatti cégek 41%-ánál szellemi dolgozó, 

beosztott, 29%-ánál középvezető 29%-ánál 

létszámstop

Az 50 fő alatti cégeknél fizikai dolgozó

50-200 fő 47% szellemi dolgozó beosztott, 29% 

fizikai dolgozó, 15% középvezető, 9% 

létszámstop

50-200 fő 50%-nál fizikai dolgozó, 33%-nál 

szellemi dolgozó beosztott, 17%-nál felsővezető

200-500 fő 43% szellemi dolgozó, beosztott, 29% 

középvezető, 21% fizikai dolgozó, 7% felsővezető

200-500 fő között egyformán fizikai dolgozó, 

szellemi dolgozó, beosztott és középvezető

500-1000 fő 50% szellemi dolgozó, beosztott, 

50% létszámstop

500 fő felett 50%-ban fizikai dolgozó, 50% 

szellemi dolgozó, beosztott

1000 fő felett 44% szellemi dolgozó beosztott, 

33% fizikai dolgozó, 11% középvezető, 11% 

létszámstop

50 fő alatti cégek 56%-ánál fizikai dolgozó, 33% 

szellemi dolgozó, beosztott, 11% létszámstop

50 fő alatti cég 60%-ánál fizikai dolgozó, azonos 

arányban szellemi dolgozó beosztott és 

középvezető

50 fő alatti cégek 56%-ánál fizikai dolgozó, 

azonos arányban szellemi dolgozó, beosztott és 

létszámstop

50-200 fő 58% fizikai dolgozó, 17% középvezető, 

12% szellemi dolgozó beosztott, 8% létszámstop, 

4% felsővezető

50-200 fő 67%-ánál fizikai dolgozó, 17%-nál 

középvezető, 8-8% szellemi dolgozó, beosztott és 

felsővezető

50-200 fő 57%-ánál fizikai dolgozó, azonos 

arányban létszámstop, szellemi dolgozó, 

beosztott és középvezető 

200-500 fő 32-32%-ánál fizikai dolgozó és 

szellemi dolgozó beosztott, 23% létszámstop, 

13% középvezető

200-1000 fő 60% fizikai dolgozó, 27% szellemi 

dolgozó, beosztott, 13% létszámstop

200-500 fő 36%-ánál fizikai dolgozó, 27%-ánál 

szellemi dolgozó, beosztott, 18% létszámstop, 9-

9% közép- és felsővezető

500 fő felett 44% fizikai dolgozó, 37% szellemi 

dolgozó beosztott, 19% középvezető

1000 fő felett 50% fizikai dolgozó, 25% szellemi 

dolgozó, beosztott, 12% középvezető, 12% 

létszámstop

500 fő felett 57% fizikai dolgozó, 29% 

felsővezető, 14% szellemi dolgozó, beosztott

termelés

A cégek 80%-ánál fizikai dolgozó, 20%-nál 

létszámstopot rendeltek el
kereskedelem

szolgáltatás

30% fizikai dolgozó, 70 % szellemi dolgozó, de jó 

pár helyen év végéig létszámstopot rendeltek el, 

plusz, ha valaki felmond nem keresnek helyette 

új szakembert



Munkaerő keresés Budapest és környéke Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország

Az 50 fő alatti cégek 48%-a maga is keres, de 

tanácsadó céget is igénybe vesz, 40% maga keres, 

belső csapattal, 7% kölcsönző cégen keresztül, 

5% mindig tanácsadó céget vesz igénybe

50-200 fő 56%-a maguk keresnek, belső 

csapattal, 26% maguk keresnek és tanácsadó 

céget is igénybe vesznek, 15% kölcsönző cégen 

keresztül, 4% mindig tanácsadót vesz igénybe

200-500 fő 50% maguk keres, de tanácsadó 

céggel is, 40% maga keres, belső csapattal, 10% 

kölcsönző cégen keresztül

500 fő felett 75%-ban maguk keresnek, belső 

csapattal, 25% maga keres, de tanácsadó céggel 

is

200 fő alatti cégek 46%-a maga keres, belső 

csapattal, 42% maguk is keresnek és tanácsadó 

céget is igénybe vesznek, 10% kölcsönző cégen 

keresztül, 2% tanácsadó céggel

50 fő alatti cégek maguk is keresnek, de 

tanácsadó céggel is

200 fő feletti cégek 50%-a belső csapattal keres, 

35% maga is és tanácsadó céggel is, 15% 

kölcsönző cégen keresztül

50 fő feletti cégek 55%-a maga keres, belső 

csapattal, 33% maga is keres és tanácsadóval is, 

11% kölcsönző céget is igénybe vesz az előbbiek 

mellett

A 50 fő alatti cégek 50%-a maga is keres és 

tanácsadó céggel is, 38% belső csapattal, 12% 

kölcsönző cégen keresztül

200 fő alatti cégek 38% maguk keresnek, 29-29% 

belső csapattal és tanácsadóval, kölcsönző cégen 

keresztül, 4% tanácsadó céggel

50 fő alatti cégek 57%-a belső csapattal, 43% 

maga is keres, de belső csapattal is

50-500 fő között 56% belső csapattal, 32% maga 

keres és tanácsadó céggel is, 12% kölcsönző 

cégen keresztül

200-1000 fő között 47% belső csapattal és 

tanácsadó céggel, 35% kölcsönző céggel, 17% 

maguk keresnek

50-500 fő között 47% belső csapattal, 32% maga 

is keres, de tanácsadóval is, 21% kölcsönző 

céggel

500-1000 fő 50%-a belső csapattal és 

tanácsadóval, 33% maga keres, 17% kölcsönző 

céggel

1000 fő felett 57% belső csapattal, 29% 

kölcsönző céggel, 14% maga is keres, de 

tanácsadóval is

500 fő felett 43-43% belső csapattal, kölcsönző 

céggel, 14% maga is keres, de tanácsadóval is

1000 fő felett 40% belső csapattal, 40% 

kölcsönző céggel, 20% maguk is és tanácsadóval 

is

termelés

szolgáltatás

A cégek 47% belső csapattal végzi a keresést, 

30% kölcsönző cégen keresztül is, 23 % 

tanácsadó céggel dolgoztat minden pozícióra

A cégek pozíciótól függően maguk keresnek, ha 

van belső csapattal, de speciálisabb vagy vezetői 

szinteken külső segítséget (is) kérnek, ez lehet 

kölcsönző cég vagy tanácsadó cég

A cégek 60%-a maga keres, belső csapattal, 27%-

uk maguk is keresnek és tanácsadó céget is 

igénybe vesznek, 13% kölcsönző cégen keresztül

kereskedelem



Egy keresés kapcsán hány 

céggel dolgoznak együtt?
Budapest és környéke Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország

kereskedelem

A cégek 34%-ának egy fix partnere van. 30%-nál 

ad hoc, hogy hány partnerrel dolgoznak, van 

amikor eggyel van amikor többel. 23%-nak több 

fix partnere van, a keresett pozíciótól függ, hogy 

kivel dolgoznak. 13%-uk váltogatja a partnereit.

A cégek 50%-a váltogatja a partnereket a 

keresések folyamán. 500 fő feletti cégeknél sok 

beszállítóval dolgoznak egyszerre, de ezeket előre 

egy évre kiválasztják. A 0-500 fő közötti cégeknél 

jobban jellemző a fix partner, sokkal nagyobb 

hangsúly van az egyedi odafigyelésen, többet 

számít a kialakult bizalom, partneri kapcsolat

A cégek 50%-ánál ad hoc, hogy hány céggel 

dolgoznak együtt, ez a kereséstől függ. 33%-ának 

több fix partnere van, a keresett pozíció 

függvénye, hogy kivel dolgoznak. 17%-nak egy fix 

partnere van.

szolgáltatás

A cégek 41%-ának több fix partnere van, a 

keresett pozíciótól függ, hogy kivel dolgoznak. 

30%-nak egy fix partnere van. 26%-uknál ad hoc, 

van amikor eggyel vagy amikor többel. 4% még 

nem találta meg a megfelelő céget, váltogatja a 

partnereket.

A 200-500 fős cégek több fix partnerrel 

dolgoznak, a keresett pozíciótól függ, hogy kivel. 

A többi cég 50%-a egy fix partnerrel dolgozik, 50 

%-a folyamatosan próbálgatja a különböző 

cégeket

A cégek 80%-ának egy fix partnere van, 20% több 

fix partnerrel dolgozik, a keresett pozíció 

függvényében.

termelés

A cégek 37%-ának egy fix partnere van. 37%-nál 

ad hoc, hogy hány partnerrel dolgoznak, van 

amikor eggyel van amikor többel. 26%-nak több 

fix partnere van, a keresett pozíciótól függ, hogy 

kivel dolgoznak.

A cégek 47%-ának több fix partnere van, a 

keresett pozíciótól függ, hogy kivel dolgoznak.  

31%-uknál ad hoc, van amikor eggyel vagy 

amikor többel. 16%-nak egy fix partnere van. 5% 

még nem találta meg a megfelelő partnert, 

váltogatja a cégeket.

A cégek 55%-ának több fix partnere van, a 

keresett pozíciótól függ, hogy kivel dolgoznak.  

20%-uknál ad hoc, van amikor eggyel vagy 

amikor többel. 20%-nak egy fix partnere van. 5% 

még nem találta meg a megfelelő céget



Saját iparágban mit lát 2021-

re?
Budapest és környéke Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország

A 200 fő alatti cégek 63%-a stagnálást, 24% 

csökkenést, 12% fellendülést

200 fő felett 62% stagnálást, 38% fellendülést

10 fő alatti cégek stagnálást

10-50 fő 50%-a fellendülést, 30% stagnálást, 20% 

csökkenést

50-200 fő 60%-a stagnálást, 33% fellendülést, 7% 

csökkenést

200 fő felett 69% stagnálást, 31% fellendülést

200 fő alatti cégek 63%-a stagnálást, 32% 

fellendülést, 5% csökkenést

50 fő alatti cégek 60%-a fellendülést, 40% 

stagnálást

50 fő alatti cégek 50% stagnálást, 33% 

csökkenést, 17% fellendülést

200-500 fő 60% stagnálást, 30% csökkenést, 10% 

fellendülést

50-200 fő 38%-a fellendülést, 38% csökkenést, 

25% stagnálást

50-500 fő 67% stagnálást, 28% fellendülést, 5% 

csökkenést

500 fő felett stagnálást
200-1000 fő 50% stagnálást, 33% fellendülést, 

17% csökkenést
500 fő felett stagnálást

1000 fő felett 80% stagnálást, 20% csökkenést

Covid hogyan befolyásolta Budapest és környéke Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország

kereskedelem
A cégek 47%-ánál stagnálás, 39%-nál csökkenés 

és 15%-nál fellendülés
A cégek 50%-ánál stagnálás, 50%-nál fellendülés

A cégek 46%-ánál stagnálás, 27%-nál fellendülés, 

27%-nál csökkenés

szolgáltatás
A cégek 54%-ánál stagnálás, 26%-nál csökkenés, 

8%-nál fellendülés

A cégek 40%-ánál csökkenés, 50%-nál stagnálás, 

10%-nál fellendülés

A cégek 57%-ánál stagnálás, 28%-nál csökkenés, 

14%-nál fellendülés

termelés
A cégek 53%-ánál csökkenés, 34%-nál stagnálás, 

13%-nál fellendülés

A cégek 50%-ánál csökkenés, 38%-nál stagnálás, 

13%-nál fellendülés

A cégek 55%-ánál csökkenés, 30%-nál stagnálás, 

15%-nál fellendülés

termelés

szolgáltatás A cégek 86%-a stagnálást, 14% fellendülést

A cégek nagy részénél stagnálást vagy csökkenést 

várnak, pár cég jelezte csak, hogy ők fellendülést 

is el tudnak képzelni

kereskedelem A cégek átlagosan stagnálást várnak
A cégek 36%-a csökkenést, 36% stagnálást, 28% 

fellendülést


