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A legfontosabb technológiai és gazdasági 
trendek kivétel nélkül hatással vannak  
a munkaerőre és a szervezetekre. Új  
munkakörök keletkeznek, miközben  
más munkakörök iránt nőnek az igények, 
vagy éppen eltűnnek. Olyan új készségek 
jelennek meg, amelyekre hirtelen  
mindenki igényt tart, míg más készségek, 
amelyek évtizedeken át keresettek voltak, 
hirtelen másodlagossá válnak. Az embe-
rek mobilitási preferenciái, a munkahely-
lyel szemben támasztott elvárásai, vagy 
éppen tanulási hajlandósága változik  

az új munkamódok, technológiák és  
a gazdasági fejlődés hatására. Minél 
pontosabban megérti egy vállalat  
ezeket a változásokat, annál jobban  
tud hozzájuk alkalmazkodni.

Tavalyhoz hasonlóan idén is arra törek-
szünk, hogy ezeket a jelenségeket adatok 
segítségével konkréttá és kézzelfoghatóvá 
tegyük, azért, hogy a vállalatvezetés és a 
HR gyorsan és megfelelően tudjon reagálni. 
Nem mindegy, milyen gyorsan érkezik 
meg az új munkaerő, nem mindegy  

meddig marad és az sem, hogy mekkora  
a tanulási hajlandósága. 

A Profession.hu életrajzi-, hirdetési,  
és egyéb adatai egyedülálló lehetőséget 
teremtenek a fentiek minél pontosabb 
megértéséhez. A BCG szervezeti  
tanácsadói szemlélete szorosan  
összekapcsolja a HR folyamatokat az 
üzletiekkel. Ennek az együttműködésnek 
a második állomásaként született ez  
a tanulmány.
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aktív önéletrajz2

álláshirdetés1

regisztrált felhasználó2

400 000

415 000

1 000 000

1.  Összesített feladott hirdetésszám a Profession.hu-n 2017 és 2019 között. A kiadvány elemzéseinek tárgyát a 2017 és 2019 január  
- szeptemberi időszakok összehasonlítása képzi. A hároméves időszak a hosszabb távú trendek beazonosítása érdekében került kiválasztásra. 

2. A szerkesztés zártakor aktuális számok  
Megjegyzés: A számokat kerekítettük
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A munkaerő-kereslet az elmúlt három évben 
növekedett, viszont a növekedés üteme 
lassul. A kereslet az egyes szektorokon belül 
folyamatosan átrendeződik. Ezt két fő trend 
határozza meg: 

1.  A digitalizáció és automatizálás hatása a 
vállalatok munkaerő-igényére.

2.  A magas fluktuáció és a munkaerőhiány által 
szükségessé váló álláshely-racionalizáció. 
A kínálati oldalon több a jelentkező és a 
jelentkezők intenzívebben keresnek állást,  
mint három éve.

A munkaerőpiac 
dinamikája
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Továbbra is nőtt az üres  
álláshelyek száma 

Hároméves távlatban 2017 és 2019 között  
növekedett a munkaerő-kereslet: a Profession.hu-n 
megjelenített álláshirdetések száma 6%-kal nőtt 
évente átlagosan. A kereslet 2018 közepén volt  
a legmagasabb és azóta a betöltetlen álláshelyek 
száma enyhén visszaesett. 

A vállalatok többsége  
továbbra is optimista

Továbbra is pozitívan látják a vállalatok a jövőbeni 
létszám alakulását. A piacot a lassuló növekedés 
jellemzi; 2020-ban a vállalatok 90%-a tervezi  
a jelenlegi állomány megtartását vagy növelését. 
Ez a szám 2019-ben 96% volt. A munkaerő-kereslet 
növekszik, viszont szektoronként eltérő okok miatt. 
A főbb okok az organikus keresletnövekedés, 
a fluktuáció, az új készségek iránti kereslet 
növekedése.

2018

Profession.hu B2B  
ügyfelek felmérése,  

Augusztus 2018   
n=234

2019

Profession.hu B2B  
ügyfelek felmérése,  

Július 2019   
n=271

Felmérés: “Milyen irányba vár létszámváltozást a következő évben?”
2019. július, Forrás: Profession.hu hirdetői felmérés 2018, 2019

Változik a vállalatok  
toborzási stratégiája

A vállalatok munkaerő-toborzási csatornái  
átalakuláson mennek éppen keresztül:  
a hirdetések mellett proaktív toborzásra  
váltanak. Ezt tükrözi, hogy a proaktívan kereső 
toborzók a Profession.hu jelölteket felölelő  
CV - adatbázisában 30%-al több keresést  
indítottak 2019-ben, mint egy évvel azelőtt1. 

A munkaerőhiány miatt nagyobb erőfeszítést 
igényel a már meglévő állások betöltése – 
többe kerül a jelöltek elérése, a hirdetések 
láthatóságának javítása. A munkaerőhiányra 
újszerű válasz az átszervezés: a betöltetlen 
munkahelyek összevonása, valamint új pozíciók 
kialakítása. 

A munkaerőpiacon láthatóan nagyobb hangsúlyt 
fektetnek a munkáltatók a meglévő munkaerő 
megtartására, az elköteleződés növelésére. Ezt 
támasztja alá, hogy a Profession.hu toborzás- 
támogatási szolgáltatásának megrendelései  
20%-kal nőttek éves átlagban 2017 óta2.

45%

68%

28%

45%

10%4%

Növekszik Változatlan Csökken

1. A proaktív toborzói jelölt CV-adatbázis keresés alatt a Profession.hu oldalára feltöltött álláskeresői profilok és CV-k közötti keresőszavas böngészést értjük.
2. A “Profession Services” megrendelés- szám alapján - pl. fejvadász, social media, employee engagement kampányok és szolgáltatások. 
Forrás: Profession.hu felmérés: HR Körkép 2018 és 2019; BCG elemzés
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A MUNKAERŐPIAC DINAMIKÁJA

A munkaerő-kereslet növekszik, 
viszont ennek szektoronként  
eltérőek az okai. A főbb okok  
az organikus keresletnövekedés,  
a fluktuáció pótlása és az 
új készségek iránti kereslet 
növekedése.

08



A munkaerő-kereslet szinte minden szektorban növekszik. 
Ahol csökkenő hirdetésszámot látunk, ott a változó toborzási 
stratégia van a háttérben

—
Magas a kereslet az egészségügyi  
dolgozók iránt, az egészségügyi  
ellátásban és a gyógyszeriparban 
egyaránt.

A hirdetésszám csökken, nem a kereslet: 
más csatornákon keresztül keresik  
a Programozókat és az SSC-s munkaerőt

—
Bár az adatok alapján az SSC (Üzleti 
támogató központok) és az IT fejlesztés 
szektorokban a kereslet visszaesése 
figyelhető meg, valójában toborzási  
csatornavándorlásról van szó: állás- 
hirdetések helyett aktív toborzással 
keresnek munkaerőt a vállalatok.  
A Profession.hu CV-adatbázisában 
mindkét szektorban 14%-kal nőtt  
a keresések száma 2018 óta. 

—
Az álláshirdetések számában a bank- 
szektorban láthatjuk a legnagyobb 
növekedést. Ez a szektor magas  
fluktuációját tükrözi.

—
Az ipari termelésben a munkaerő- 
kereslet mérsékelt csökkenését látjuk 
2018 óta. Ez az autóipari termelés 
visszaesésére és ennek a beszállítókra 
való hatására vezethető vissza.

—
Szinte minden szektorban nőtt  
a munkaerőigény 2017-hez képest,  
bár erősen eltérő mértékben.

Bank, Biztosítás, Bróker
Egészségügy, Gyógyszeripar
Adminisztráció, Asszisztens, Irodai munka
Szakmunka
Pénzügy, Könyvelés
Mérnök
Fizikai, Segéd, Betanított munka
Ügyfélszolgálat, Vevőszolgálat
Szállítás, Beszerzés, Logisztika
Építőipar, Ingatlan
IT üzemeltetés, Telekommunikáció
HR, Munkaügy
Marketing, Média, PR
Értékesítés, Kereskedelem
Cégvezetés, Menedzsment
Gyártás, Termelés
IT programozás, Fejlesztés
Üzleti támogató központok

—
A szakmunka és a fizikai munka  
a legkeresettebb kategóriák közé  
tartoznak. Az ezekben a kategóriákban  
tapasztalható dinamikus igény- 
növekedés arra utal, hogy továbbra  
sem sikerült megfelelő ösztönzőket 
találni a munkaerő bevonzására.

1. CAGR: Éves átlagos növekedés
2. YTD: Year-to-Date: Január - Szeptember 
Megjegyzés: Az évközi adatokban 2017 és 2018 között növekedés, míg 2018 és 2019 között csökkenés figyelhető meg. Az ábrán a legalább 1000 aktivált 
hirdetésszámmal rendelkező szektorok kerülnek bemutatásra; kihagyott főkategóriák: Jog, Jogi tanácsadás, Közigazgatás, Mezőgazdaság, Környezet, Oktatás, 
Kutatás, Tudomány. A Vendéglátás szektor nem kerül bemutatásra, mivel alacsony bázis-értékkel rendelkezik.

1

2

3

4

16%
16%

14%
13%

9%
9%

5%
5%
5%

4%
2%

1%
0%

0%
0%

-1%
-3%

-9%

A Profession.hu-n aktivált álláshirdetések számának változása, főkategóriánként
CAGR1, 2017-2019 YTD2

Részletes bemutatás a következő oldalakon
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1. CAGR: Éves átlagos növekedés
2. YTD: Year-to-Date: Január - Szeptember
Megjegyzés: A két leggyorsabban növekvő és a két legjobban csökkenő munkakör kerül bemutatásra.  
A legalább 100 hirdetéssel rendelkező alkategóriák kerülnek bemutatásra.

Bank, biztosítás
Álláshirdetések számának  
változása, CAGR1, 2017-2019 YTD2

29%

24%

8%

2%

Bank, Biztosítás 
vezető

Banki, Biztosítási 
szakügyintéző

Kockázat-
kezelő

Banki  
értékesítő

1

A bankszektorban  
az alkalmazottak létszáma 
nem növekszik. A hirdetések 
számának gyors növekedése 
mögött a fluktuáció áll

A MUNKAERŐPIAC DINAMIKÁJA
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03
A hirdetések száma alapján a bank- 
szektorban a nagyfokú szaktudást  
és tapasztalatot igényelő vezetői és 
elemzői állásokat hirdetik a legnagyobb 
számban.

01
A banki szakügyintéző és biztosítási 
bróker tipikusan magas fluktuációval 
bíró szakterületek, a kereslet-növekedést 
elsősorban ezek a munkakörök hajtják.

04
A bankszektor munkaereje viszont  
könnyebben mobilizálható, mint más 
szektorokban. A bankszektorban dolgozók 
inkább hajlanak a munkahelycserére,  
- váltásra; a fluktuáció mértéke a 20%-ot 
is eléri (BCG tapasztalat alapján). Vagyis 
a hirdetésszám növekedése a meglévő 
állások helyettesítési kényszerének  
tudható be.

02
A szektoron belül a legkevésbé a bank- 
fióki dolgozókat (“Banki értékesítés”) 
kereső hirdetések száma nőtt, minden 
bizonnyal a bankfiókok visszaszoruló 
szerepe miatt. 
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Ügyfélszolgálat
Álláshirdetések számának  
változása, CAGR1, 2017-2019 YTD2

28%

5% 5%

-3%

2

A Shared Service Center 
(SSC) álláshirdetések  
száma visszafogottan nőtt Diszpécser Ügyfélszolgálat 

vezető
Telefonos  

ügyfélszolgálati 
munkatárs

Kintlévőség
kezelő

1. CAGR: Éves átlagos növekedés
2. YTD: Year-to-Date: Január - Szeptember
Megjegyzés: A két leggyorsabban növekvő és a két legjobban csökkenő munkakör kerül bemutatásra.  
A legalább 100 hirdetéssel rendelkező alkategóriák kerülnek bemutatásra.

A MUNKAERŐPIAC DINAMIKÁJA
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03
A diszpécser munkakör hirdetés 
növekedését az ügyfélszolgálati központok 
egyre bővülő feladatköre magyarázza.  
A hagyományos ügyfélkezelés mellett 
egyre több SSC központban vezetnek be 
például értékesítést az alaptevékenységek 
közé - a munka egyre összetettebbé válik.

01
Az SSC álláshirdetések száma  
visszafogott növekedést mutat annak  
ellenére, hogy a szektor köztudottan  
magas munkaerő-fluktuációval küzd.

04
A jövőben várható az automatizált 
megoldások (mesterséges intelligencia, 
robotika) elterjedése a humán erőforrás 
megszerzésének, fenntartásának és  
megtartásának magas költségei miatt.

02
Az álláshirdetések száma alapján messze  
a legkeresettebb munkakör a telefonos ügy-
félszolgálat. A munkakör köztudottan magas 
fluktuációs rátájához képest a mindössze 
5%-os keresletnövekedés arra utal, hogy 
egy-egy megüresedett állást nem feltétlenül 
új munkaerő felvételével pótolnak. Az üzleti 
támogató központok inkább átszervezéssel,  
flexibilisebb foglalkoztatási- és munkaformák 
bevezetésével igyekeznek effektívebben 
kihasználni a meglévő munkaerő-állományt 
az üresedések betöltésére.
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IT üzemeltetés
Álláshirdetések számának  
változása, CAGR1, 2017-2019 YTD2

16%

5%

-9%

-14%

Hálózati- és 
Rendszermérnök

IT Support,  
Helpdesk  

munkatárs

IT  
Projektmenedzser

Hálózatüzemeltető/
Telekommunikációs 

munkatárs

3

1. CAGR: Éves átlagos növekedés
2. YTD: Year-to-Date: Január - Szeptember
Megjegyzés: A két leggyorsabban növekvő és a két legjobban csökkenő munkakör kerül bemutatásra.  
A legalább 100 hirdetéssel rendelkező alkategóriák kerülnek bemutatásra.

A komplexebb feladatokat 
végző rendszermérnökök 
iránti kereslet nőtt meg  
leginkább az utóbbi években, 
míg az IT-ügyfélszolgálati 
munkatársakat kereső 
hirdetések száma mérsékelt 
növekedést mutat.

A MUNKAERŐPIAC DINAMIKÁJA
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03
A kivitelező és támogató pozíciók  
a keresettebbek a vezetői és menedzser- 
pozíciókkal szemben, ami az új generációs 
munkamódszerek és horizontális munka- 
megosztás elterjedésére is utalhat.

01
Az IT szakemberek toborzása során  
ma nagyobb merítésre van szükség;  
a felvételi folyamat során több ponton  
is magas a lemorzsolódási ráta.

02
Meglepő, hogy az információbiztonsági és 
vállalatirányítási rendszerszakértők iránti 
kereslet stagnál (2%, illetve +0% CAGR), 
annak ellenére, hogy ezek a munkavállalók 
kulcsfontosságú szereplők a mára már 
minden vállalatot érintő digitalizációs  
folyamatban.
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Az ipari termelésben  
jelentős különbségek  
vannak a keresett 
munkakörök között,  
a kereslet átrendeződik

Gyártás
Álláshirdetések számának  
változása, CAGR, 2017-2019 YTD1

16%

9%

-12%
-14%

4

Gyártástechnika Automatizálás Minőség-
ellenőrzés

Termék-
fejlesztés

1. CAGR: Éves átlagos növekedés
2. YTD: Year-to-Date: Január - Szeptember
Megjegyzés: A két leggyorsabban növekvő és a két legjobban csökkenő munkakör kerül bemutatásra.  
A legalább 100 hirdetéssel rendelkező alkategóriák kerülnek bemutatásra.

A MUNKAERŐPIAC DINAMIKÁJA
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03
Az automatizációra való áttérés folyamata 
már Magyarországon is megfigyelhető; 
hosszú távon akár a munkaerőhiányt is 
orvosolhatná.

05
Az össz-szektorális stagnálás a kereslet-
ben az átszervezésekben is nyomon 
követhető. Amennyiben a munkavállaló 
elhagyja a vállalatot, a pozíciót nem 
feltétlenül töltik be, nem pótolják más-
sal. Pozíciók összevonása, a feladatok 
átszervezése gyakran könnyebb és 
olcsóbb megoldás a hosszú évek óta  
munkaerőhiánnyal küzdő szektorban.

01
Az autóipar általános, globális szinten 
megfigyelhető lassulása a magyarországi 
beszállítói szektorra is hatással van  
a szektor álláshirdetéseinek alakulása 
alapján.

04
Kevesebb hagyományos fehérgalléros 
pozíciót hirdetnek meg.

06
Mindenki a gyártás-technikusokat vadássza! 
Ahogy az autóiparban, úgy az egyéb 
gyártósorral rendelkező vállalatoknál  
is az alacsonyan és közepesen képzett  
munkaerő hiánya a legnagyobb probléma. 
A megkérdezett vállalatok válaszai alapján 
egy-egy technikus felvétele hasonlóan 
időigényes, mint egy mérnöké.

02
Míg a termékfejlesztési és egyéb fejlesztési 
funkciók kevésbé keresettek, mint két éve, 
egyre keresettebbek azon szakemberek, 
akiket átképzéssel vagy azonnali  
átcsoportosítással munkába lehet állítani 
nagyobb mértékű automatizáció esetén.
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Kapuőrből lepkefogók: az utóbbi 
évek legmeghatározóbb trendje 
a toborzási szokások kényszerű 
elmozdulása a proaktív keresés felé. 
Bizonyos munkakörökben a jelöltek 
megszólítása még toborzókon 
keresztül is nehézkessé vált, úgy 
tűnik, a jelöltek egyre inkább 
immunisak lesznek a tömeges 
megkeresésekre. 

A MUNKAERŐPIAC DINAMIKÁJA
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1. CAGR: Éves átlagos növekedés 
2. YTD: Year-to-Date: Január - Szeptember 
3. Argon védőgázas volfrámelektródás ívhegesztés

Akikre vadásznak  
– proaktív keresés az életrajzok között 

Minden szektorban nő az aktív keresések aránya,  
ahogy a vállalatok egyre tudatosabban mennek  

a számukra fontos szakemberek után.

A toborzók által a Profession CV-adatbázisába leadott direkt keresések változása:
A leggyorsabban növekvő keresőszavak száma
CAGR1, 2017-2019 YTD2

1

2

3

4

Bank, biztosítás Biztosítási tanácsadó

Customer service representative

Adminisztrációs munkatárs

Értékesítés támogató

C/C++

Tesztelő

Product owner

Gépkezelő operátor

Elektronikai technikus

AWI Hegesztő3

134%

108%

102%

92%

108%

99%

78%

212%

125%

84%

Ügyfélszolgálat

IT üzemeltetés

Gyártás

A MUNKAERŐPIAC DINAMIKÁJA
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1. CAGR: Éves átlagos növekedés
2. YTD: Year-to-Date: Január - Szeptember
Megjegyzés: Az ábrán az alacsony jelentkezőszámmal rendelkező, valamint az egymással átfedésben lévő kategóriák nem kerülnek bemutatásra 

—
Másrészt, egy jelentkező több állás- 
hirdetésre is beadhatja jelentkezését, 
vagyis a kínálati piac aktivitásának 
mértéke ezért is nőhetett. A Profession.hu  
adatbázisa alapján a leadott jelent-
kezések száma 11%-kal nőtt átlagosan 
évente, azaz nagyobb volt az állás-
keresők aktivitása, többen több állásra 
jelentkeztek.

—
Egyfelől, az egy hirdetésre jelentkező 
jelöltek száma azért is növekedhetett, 
mert a munkaerő-kínálat bővült.  
A Profession.hu adatbázisába újonnan 
regisztráltak száma, valamint az adott 
évben aktív profillal rendelkezők száma 
is magasabb volt 2019-ben (2% CAGR) 
mint 2017-ben. Ennek oka lehet az 
eddig inaktív munkavállalók piacra 
lépése is.

Bár az egy hirdetésre eső jelent-
kezések száma függ a kereslet és 
a kínálat alakulásától is, a vizsgált 
időszakban a hirdetések száma 
általánosságban viszonylag stabil 
maradt, így az egy hirdetésre 
jelentkezők számának növekedése 
mögött két ok valószínűsíthető:

Az egy hirdetésre jelentkezők száma – „többen többre”

Üzleti támogató központok
Pénzügy, Könyvelés
Fizikai, Segéd, Betanított munka
HR, Munkaügy
IT programozás, Fejlesztés
Értékesítés, Kereskedelem
Marketing, Média, PR
Gyártás, Termelés
Cégvezetés, Menedzsment
IT üzemeltetés, Telekommunikáció
Szállítás, Beszerzés, Logisztika
Mérnök
Szakmunka
Építőipar, Ingatlan
Bank, Biztosítás, Bróker
Ügyfélszolgálat, Vevőszolgálat
Adminisztráció, Asszisztens, Irodai munka

28%
17%

15%
13%

13%
11%

8%
8%

7%
7%
6%

6%
6%

4%
4%

3%
2%

Egy hirdetésre eső jelentkezések számának változása főkategóriánként
(CAGR1, 2017-2019 YTD2
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Majdnem háromszoros a különbség egyes megyék  
között az egy hirdetésre jelentkezők számában

Az egy hirdetésre eső jelentkezések száma  
Átlag, 2019

Komárom-
Esztergom

Győr-Moson- 
Sopron

Vas

Zala

Somogy

Veszprém
Fejér

Tolna

Baranya

Bács-Kiskun

Csongrád

Békés

Jász-Nagykun- 
SzolnokPest

Heves
Nógrád

Borsod-Abaúj- 
Zemplén

Szabolcs-Szatmár- 
Bereg

Hajdú-Bihar

—
Egyértelműen megmutatkozik a munkaerő-piaci dinamika 
kelet-nyugati törésvonala: a három keleti megyében jóval 
többen jelentkeznek egy-egy meghirdetett állásra. Kivételt 
képez két dél-magyarországi megye, Baranya és Csongrád.

—
Országszerte átlagosan majdnem kétszer kevesebb jelölt jut 
egy kékgalléros állásra, mint irodai munkára.

—
Több megyében befolyásoló tényező az elvándorlás: 
megyék között vagy külföldre.

—
Egyes megyékben a kereslet-kínálat aránya a budapesti  
piachoz mérhető. Akár háromszoros különbségek is  
vannak a megyék között az egy hirdetésre eső jelentkezők 
számában, és ez a fehérgalléros kategóriák esetében  
még magasabb is lehet.

—
A budapesti munkaerő-piaci dinamika hasonló, mint egyes 
kelet-magyarországi megyékben, viszont ellentétes iránnyal: 
Budapesten a kereslet, keleten  
a kínálat teng túl.

4315

Budapest

A MUNKAERŐPIAC DINAMIKÁJA
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Adok vagy megtartok? Egyes megyékben kevesebb,  
mint 50% az adott megyén belüli jelentkezések aránya,  
máshol több mint 70%

Megyén belüli jelentkezések aránya  
%, 2019

Megtartók

Adók Mobilisak vagyunk-e?

69%

73% 58%

61%

49%
41%

54%

75%

56%

69%

27%

76%

49%

54%

42%
16%

72%

76%

57%

—
Más megyékben sokkal kisebb a megyén kívülre jelentkezők 
aránya. Ebben az értelemben Csongrád, Hajdú-Bihar, 
Borsod, vagy Vas és Baranya rendelkeznek a legnagyobb, 
70%-on felüli megyén belüli jelentkezési értékekkel.  
Ez sok esetben nem feltétlen azt jelenti, hogy az átlagnál 
több a helyi munkalehetőség, ezekben az értékekben  
a távolság és a kulturális faktorok is szerepet játszanak, 
valamint az is, hogy a szomszédos megyéket a további 
munkalehetőségek relatív hiánya jellemzi. 

—
Az egész ország, és különösen Pest megye esetében 
Budapest elszívó ereje egyértelmű. A magyar munkaerő 
országon belüli mobilitása hagyományosan alacsony. Ez 
lassan kezd megváltozni, a kereslet dinamikájának és egyes 
ösztönzők hatására, mint például a lakhatási támogatás 
kedvezményesebb szabályozói megítélése.

—
Kelet-Magyarországon Nógrád, Heves és Békés, nyugaton 
Somogy és Tolna számítanak munkaerőt adó megyéknek, 
tehát az innen jelentkező álláskeresők átlagosan több mint 
fele megyén kívüli hirdetésekre adta be jelentkezését.

—
A mobilitási hajlandóság viszont egyelőre véges: egyes  
szektorokban jellemző, hogy munkahelyváltásnál  
a fő tényező a munkahely közelsége. Azok a dolgozók,  
akik messzebbről járnak munkába, általában kevésbé  
elégedettek a munkahelyükkel, és sok esetben felmondási 
ok számukra, hogy közelebb találnak munkát.

Munkaerő-megtartó megye  
(Megyén belüli jelentkezések 50% felett)

Munkaerő-adó megye  
(Megyén belüli jelentkezések 50% alatt)

69%
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Honnan? Hová?  
Cél-megyék Nyugat-  
és Kelet-Magyarországon 

A MUNKAERŐPIAC DINAMIKÁJA
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49%51%59%59%73%84%

Pest

Nógrád

Honnan?

Hová?

Fejér

Pest

Csongrád

Tolna

Győr-Moson 
-Sopron

Heves

Heves

Baranya

Békés Somogy

Megyék, ahonnan a legtöbben jelentkeznek más megyékbe  
Megyén kívüli jelentkezések aránya (%, 2019)
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Az utóbbi éveket egyértelműen a keresleti piac 
jellemezte. De hogyan tükröződik ez az egymásra 
találásban? Az álláskeresés egy megfontoltabb,  
a vártnál hosszabb folyamattá kezd válni. A vállalatok 
különböző módszereket alkalmaznak a munkaerő 
bevonzására – többet költenek a toborzásra és/vagy 
megváltoztatják a juttatási csomagot – vajon mi  
a nyerő stratégia?

Az egymásra  
találás



1. YTD: Year-to-Date: Január - Szeptember 2. Első és utolsó beadott jelentkezés között eltelt idő 

—
A legkevesebb időt a  
kékgalléros és az IT-s  
munkakörökben töltenek 
álláskereséssel a munka- 
vállalók.

—
A gyártás, HR és mérnöki 
szektorokban megfigyelhető 
hosszabb álláskeresési 
időszak mögött a keresleti 
piac áll: a magas kereslettel 
bíró szakmákban a jelöltek 
több ajánlat között válogat- 
hatnak vagy kivárják a  
megfelelő álláslehetőséget.

—
Az első és utolsó beadott 
jelentkezés között eltelt  
idő alapján mértük fel  
a munkahelyváltás  
periódusának hosszát.

—
Jellemzően öt hónapig tart 
a munkahelyváltás, ami 
alapján feltételezhető, hogy 
egyes álláskeresők még a 
felmondási periódus vagy 
próbaidő alatt elkezdenek  
új állások felé kacsintgatni.

Az álláskereséssel eltöltött idő2   
Az első és utolsó jelentkezés között eltelt idő átlaga és szórása, 2019
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Álláskeresés ideje2 (napok, 2019)

Átlag Egy hirdetésre eső jelentkezőszám 
változása (CAGR, 2017-2019 YTD1)

A munkahelyváltás folyamata  
jellemzően öt hónapig tart

84%

x%

8% 13% 6% 3% 4% 17% 7% 6% 13% 15%
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01
Az alap-juttatáscsomagba tartozik az utazási juttatás,  
a mobiltelefon, a laptop és az éves bónusz - a megkérdezett 
vállalatok 60-70%-a kínálja ezeket a juttatási csomagban.

Egyre nagyobb szerepet 
kapnak a cégek juttatás- 
csomagjaiban a pénzügyi 
juttatások és a „well-being”

A juttatások elterjedtségének változása 2017 és a tervezett 2020-as jutattáscsomagok 
között, Profession.hu felmérés, 2018- 2019 

60%

40%

0%

20%

-20%

-40%
0%

14. havi bér

Extra szabadnap

Étkezési jegy

Sport
Vállalati  

kedvezmény
Céges autó

13. havi bér

Bónusz

Saját autó 
elszámolhatóság

Profit megosztás

Ruházat

Üdülési hozzájárulás

Iskolai hozzájárulás

Tömegközlekedés Tréning Laptop

Mobil
Prémium

Parkolás
Ingázási  

hozzájárulás

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

%-os változás a juttatást ajánló vállalatok számában

A juttatást ajánló vállalatok %-a

Feltörekvő juttatások

Visszaszoruló juttatások

Alap-juttatáscsomag

AZ EGYMÁSRA TALÁLÁS
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02
2017 és 2019 között egyre több vállalat kínál a jólléttel  
és szabadidővel kapcsolatos juttatásokat, mint például  
a sportolási hozzájárulás és lehetőségek, valamint  
az extra szabadnap.

03
A hagyományos béren kívüli juttatások, mint  
a cafeteria, az iskolai, valamint az üdülési hozzájárulás 
visszaszorulóban vannak a szabályozási környezet  
változásai miatt.

29

Forrás: Profession.hu felmérés B2B ügyfelek között, n=271; 
29
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A munkaadók által elvárt készségek 
változóban vannak, de mennyire vagyunk 
hajlandóak új készségek elsajátítására?

Ki mit tud? -  
a keresett készségek



A munkaerőpiacon elvárt készségek  
a technológiai változások által hajtott világban 
gyorsan változnak. A munkavállalóknak 
folyamatosan, egész életükön át szükséges 
tanulniuk és fejlődniük, míg a vállalatoknak 
biztosítaniuk kell a megfelelő lehetőségeket 
ehhez. A munkavállalók számára az önképzés 
nemcsak az alkalmazhatóság fenntartása, 
hanem a munkahely által kínált lehetőségek 
maximalizálása miatt is megkerülhetetlen 
lesz. A vállalatok számára az átképzési és 
továbbképzési stratégia kialakítása, a ritka  
és értékes tehetségek megtartása, valamint  
a teljes társadalmi hatás (total societal impact) 
válik kritikussá a közeljövőben.
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Miért tartjuk fontosnak 
a munkerőpiacon elvárt 
készségek vizsgálatát?

Egyre többször fordul elő, hogy a 
munkaerőpiaci készségek és igények 
nem találkoznak. Ez a készség-
diszkrepancia („skills mismatch”) már 
ma is megfigyelhető jelenség: az OECD 
országaiban ötből két munkavállalót 
már most érint. A BCG idén januárban 
megjelent Fixing the Global Skills Mismatch1 
című tanulmánya szerint Magyarországon 
a munkaerő 36-40% százaléka nem 
rendelkezik a munkavégzéséhez szükséges 
készségekkel.

Hogy megbirkózzon a globalizáció és a 
technológiai változások munkavégzésre 
gyakorolt hatásával, Magyarországon az 
emberek 56%-a lenne hajlandó átképezni 
magát, és 57%-uk már most is jelentős 
erőfeszítéseket tesz készségei fejlesztésére. 
Ez a BCG és az állásportálokat tömörítő 
globális The Network szervezet nemrég 
megjelent Decoding Global Trends in Upskilling 
and Reskilling2 című tanulmányából derült 
ki. Bár Magyarország ezen mutatói 
megfelelnek a hasonló gazdasági fejlettségű 
országok értékeinek, bizonyos területeken 
a globális átlag alatt marad a tanulási-
fejlődési hajlandóságunk, ami a jövőben 
jelentős hátrányt jelenthet a globális 
környezetben.

Szakadék tátong a munkavállalók 
készségei és a munkaerőpiaci igények 
között. Erre a problémára az egyénnek, az 
államnak és a vállalatoknak közösen kell 
megoldást találniuk. Annál is inkább, mert 
a technológiai változások ezt egyre inkább 
megkövetelik, és mert ez a fenntartható 
versenyképesség egyik alapját jelentheti. 
Egy emberközpontú megközelítésre van 
szükség, amely segíti a munkavállalókat 
az alapvető készségek elsajátításában, és 
ami lehetővé teszi az egész életen át tartó 
tanulást és foglalkoztathatóságot.
Az államnak minden munkavállaló számára 
egyenlő és nyílt hozzáférést kell biztosítania 
az önfejlesztési és foglalkoztatási 
lehetőségekhez. Az oktatási rendszernek 
agilisan kell válaszolnia a keresett 
készségek gyors változásaira és személyre 
szabott megközelítéseket kell nyújtania, 
figyelembe véve az egyén adottságait, 
tehetségét és tudását.

A munkaadóknak megkülönböztetéstől 
mentes, készségek és kompetenciák 
alapján végzett toborzást kell folytatniuk, 
figyelembe véve a munkavállalók 
folyamatosan változó értékeit. Nem 
utolsó sorban, a munkaadóknak 
szerepet kell vállalniuk a munkaerő 
versenyképességének fenntartásában, 
ezzel is pozitívan hozzájárulva a vállalat 
teljes társadalmi hatásához (total societal 
impact).

KI MIT TUD? - A KERESETT KÉSZSÉGEK
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1. The Boston Consulting Group: Fixing the Global Skills Mismatch, 2020. január
2. A BCG és a Network  Decoding Global Trends in Upskilling and Reskilling című tanulmánya 197 ország 366 ezer dolgozójának megkérdezésével készült.  
A felmérésben 12 400 magyar válaszadó vett részt.
Megjegyzés: A rácsvonalak a globális átlagot jelzik. „A tanulásra fordított erőfeszítés” alatt évente néhány hét vagy annál több tanulással töltött időt értünk 
(nullától néhány hónapig terjedő skálán); A “globalizáció hatása” alatt azokat a válaszadókat értjük, akik úgy érzik, hogy súlyosan érintik mind a globalizáció, 
mind a technológiai változások.

—
A tanulmány négy kategóriára osztotta a felmért országokat 
két szempont alapján:  
1.  Mennyire érzékeljük a globalizáció hatását életünkre és 

munkánkra, és így mennyire kényszerülünk arra, hogy 
folyamatosan képezzük magunkat.

2. Mennyi időt fordítunk továbbtanulásra és átképzésre.

—
Magyarországon a globális átlaghoz képest kevéssé 
proaktívan igyekszünk válaszolni a globalizáció által 
támasztott munkaerő-piaci kihívásokra, derül ki a Boston 
Consulting Group, és az állásportálokat tömörítő nemzetközi 
szervezet, a The Network közös tanulmányából2.

—
A feltörekvő országok, mint India, Törökország, valamint 
a kelet-európai régióban Horvátország és Szerbia is a 
proaktívan alkalmazkodók közé tartozik: itt a globalizációs 
hatás érzékelése akcióval is párosul, igyekeznek lépést  
tartani a munka világának változó követelményeivel.

—
Annak ellenére, hogy a magyar válaszadók jelentős része 
azt mondta, hogy márpedig érzékeli a globalizáció hatását a 
munkájára és a munkaerőpiacra, az is kiderült a válaszaikból, 
hogy kevésbé vagyunk hajlandóak alkalmazkodni és 
átképezni magunkat, mint sok más ország lakója. 
Magyarország a „hezitálók” csoportjába került, Szlovéniával 
és Németországgal együtt.
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A globalizáció kihatásának érzékelése

Európa and Közép Ázsia
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Észak-Amerika

Közép-Európa

Érzékeljük a globalizáció hatásait,  
mégis habozunk cselekedni!
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A fejlesztői és az új munkamódokhoz kapcsolódó 
készségek keresettek a bankszektorban

—
A komplex problémák és projektek 
kezelésére kialakított keretrendszerek, 
munkamódszerek ismerete, mint a 
Scrum és az Agilis egyre elterjedtebb 
követelmény a szektorban.

—
A programozói nyelvek és szoftverek 
ismeretének követelménye arról  
tanúskodik, hogy a bankok egyre 
nagyobb mértékben toboroznak IT 
fejlesztőket: külső beszállítókra való 
hagyatkozás helyett belső fejlesztési 
kompetenciákat építenek ki.

—
Ma már az adatkezelés magasabb 
szintű ismeretét várják, ahogy erről a 
Python nyelv népszerűsége tanúskodik. 
Az egyszerűbb adatbázis-lekérdező 
nyelvek, mint pl. az SQL, kevésbé 
keresettek.

1. CAGR: Éves átlagos növekedés  
2. Scrum: Összetett problémák megoldására kifejlesztett általános keretrendszer
3. Python: Általános célú, magas szintű interpreteres programozási nyelv
4. Git: Szoftver-forráskódok verziókezelő rendszere
5. SQL: Structured Query Language (strukturált lekérdezőnyelv) relációsadatbázis-kezelők lekérdezési nyelve
6. Oracle: Üzleti szoftverek 
Megjegyzés: A Bankszektorba tartozó munkakörök: Banki szakügyintéző, Banki értékesítés, Kockázatkezelő, Elemzés, Termékfejlesztés, Bank / Biztosítás  
vezető, Befektetési tanácsadó, Finanszíozás, Treasury, Broker, Biztosítás értékesítés, 

Bankszektor – A keresésekben a leggyorsabban növekvő  
és csökkenő készségek a keresések száma alapján 
CAGR1, 2017-2019, 10000 hirdetés

Scrum2

Precíz munkavégzés

Megbízhatóság

Agilis

Üzleti szemlélet

Bankszakmai tapasztalat

Python3

Git4

Angol nyelvtudás

SQL5

Oracle6

44%

41%

40%

33%

30%

28%

27%

26%

-6%

-11%

-23%

Szektor

KI MIT TUD? - A KERESETT KÉSZSÉGEK
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A bankszektor elvárásai nem  
tartanak lépést a korral

1. Az egyes készségekhez kötődő %-os arány azt mutatja, a vizsgált hirdetések között milyen arányban jelent meg az adott kifejezés 2019-ben. 

Leggyakrabban előforduló készségek 
%-os arány1, 2019, 1000 hirdetés

Leggyorsabban növekedő és csökkenő készségek 
CAGR, 2017-2019, 1000 hirdetes

Gazdasági ismeretek

Ügyfélorientált hozáállás

Precíz

Problémamegoldás

Üzleti szemlélet

Rugalmasság

Jelzálog-hitelezés

Kommunikációs készség

Talpraesett személyiség

Dinamikus személyiség

Emberismeret

Szabálykövetés

Szakmai 
tapasztalat

Gazdasági
ismeretek

Pénzügyi ismeretekDinamikus személyiség

Értékesítési szemlélet

Talpraesettség

Kommunikációs készség

Szabálykövetés

42%

40%

40%

38%

37%

32%

25%

22%

5%

-11%

-13%

-19%

20%

19%

48%

49%

52%

23%

57%

58%

Munkakör

Csak tapasztalt legyen!

—
A banki értékesítői munkakörben nem 
jellemző az újszerű, modern készségek 
iránit igények megjelenése, mint 
például az agilis munka-módszertan  
vagy az adatelemzés. Az eddigi 
tapasztalat mindent visz! Bár a 
tapasztalat egyértelműen előny,  
félő, hogy a bankok így rendkívül 
beszűkítik a megcélozható munkaerő- 
állományt a már egyébként is szűkös 
piacon. Érdemes lenne átgondolni 
egy ideális banki értékesítő profilját: 
milyen, egyéb pozíciókban szerzett 
készségek lennének átemelhetőek  
a bankok kontextusába? 

Vissza az alapokhoz! 

—
Hároméves távlatban a legnagyobb 
növekedést az alapkészségek  
mutatnak, mint az ügyfél-orientáltság 
és a precizitás. Szerintünk ennek 
két oka lehetséges: az egyik, hogy 
az utóbbi években felhígult a banki 
értékesítői munkaerő-állomány,  
és ez most korrekció alatt van.  
A másik, hogy még korai stádiumban 
van Magyarországon a bankfióki  
ügyintézés modernizálása, auto- 
matizálása. Ettől függetlenül érdekes 
fejlemény, hogy miután a globális 
pénzügyi válság következményeként 
felívelt a szabálykövetési kompetencia 
iránti igény, most ismét kisebb a 
hangsúly ezen a hirdetők részéről.
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Szakmailag fejlett csapatjátékosokat  
keresnek az IT üzemeltetői szektorban

1. CAGR: Éves átlagos növekedés 
2. Python: Általános célú, magas szintű interpreteres programozási nyelv
3. Scripting: Magas szintű, általában célhoz finomított nyelven való programozás
4. Sharepoint: Csoportmunka támogatására, fájlok megosztására és weboldalak közzétételére kifejlesztett szoftvercsalád
5. ERP: Enterprise resource planning
Megjegyzés: Az IT Üzemeltetés szektorba tartozó munkakörök: IT Support/ IT Helpdesk, Rendszerüzemeltető, Hálózati- és Rendszermérnök, Rendszergazda, 
Vállalti-irányítási rendszer / SAP, Információbiztonság, Projektmenedzsment, Telekommunikáció, IT, Telecom vezető 
Forrás: A BCG és a The Network toborzó iroda közös nemzetközi tanulmánya: Decoding Global Talent in Upskilling and Reskilling, 2019.  
(366 000 felmért egyén 197 országból) 

IT üzemeltetés  — Leggyorsabban növekedő és csökkenő készségek 
CAGR1, 2017-2019, 28000 hirdetés

Felhő-alapú rendszerek 54%

46%

39%

29%

27%

27%

24%

24%

-18%

-19%

23%

-27%

-35%

Csapatmunka

Biztonsági szakértelem

Motivált

Python2

Proaktív

Scripting3

Monitorozás, felügyelet

Sharepoint4

Hálózatok

Tesztelés

ERP5

Német nyelvtudás

—
Megfigyelhető, hogy az úgynevezett 
„soft” készségek terén a csapatmunkával 
és az új munkamódszerekkel kapcsolatos 
készségeket keresik a hirdetők.

—
Az IT üzemeltetés szektorban a konkrét 
technológiák és rendszerek ismeretét 
értékelik a cégek a legmagasabbra.  
A pozíciók betöltéséhez egyre  
specifikusabb és behatároltabb  
szakmai tudás szükséges.

—
Ahogy a programozói szektorban, úgy 
az IT üzemeltetésben is egyre nagyobb 
érték az adatkezelés ismerete (Python).

Szektor

KI MIT TUD? - A KERESETT KÉSZSÉGEK
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A Hálózati és rendszermérnök  
munkakör elvárásai

1. Az egyes készségekhez kötődő %-os arány azt mutatja, a vizsgált hirdetések között milyen arányban jelent meg az adott kifejezés 2019-ben.
2. Felhő-alapú nagyvállalati platform és rá épített infrastruktúra, elsősorban nagyvállalati felhasználók számára 

Leggyakrabban előforduló készségek 
%-os arány1, 2019, 1400 hirdetés

Leggyorsabban növekedő és csökkenő készségek 
CAGR, 2017-2019

Microsoft Azure certifikáció2

Monitorozás, felügyelet

Troubleshooting, hibaelhárítás

Cloud technológiák

Biztonság technikai ismeretek

Csapatjátékos hozzáállás

IT infrastruktúra fenntartás

Cisco Certified Network Associate

Linux rendszerek ismerete

Problémamegoldó hozzáállás

Nyelvtudás

Német nyelvtudás

524%

246%

139%

92%

61%

58%

49%

41%

21%

-6%

-23%

-60%

Angol
Nyelvtudás

SQL

Linux, Windows 
operációs rendszerek 
ismerete

Vmware  
rendszerben  
jártasság

Hálózati rendszerek

Felhő-alapú rendszerek

Kommunikációs készség

Biztonsági rendszerek

Rendszerszemlélet

32%

13%

26%

15%

23%

22%

21%

17%

30%

14%

Cisco eszközök 
ismerete

Munkakör

Specifikus szakértelem 
kerestetik

—
Konkrét szoftverek és operációs 
rendszerek ismerete szükséges 
a rendszermérnök munkakör 
betöltéséhez.

Gyorsan kell adaptálódni!

—
Egy-egy új rendszer használata 
rendkívül gyorsan elterjedhet nagyvál-
lalati körökben és ennek ismeretét 
szinte azonnal megkövetelik a 
pályázóktól: jelenleg a Microsoft Azure 
ismerete a sztár. A német nyelvtudás 
keresletének jelentős visszaesése 
annak tudható be, hogy a szűkös IT 
üzemeltetői piacon túl restriktív az 
elvárás. A vállalatok inkább belső 
tréningeken oktatják a nyelvet azokak, 
akik munkavégzéséhez a német 
nyelvtudás elengedhetetlen.
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Értsd meg és irányíts! 

Megjegyzés: A felmérés erejét a minta nagysága és diverzitása adja: a kutatás 197 ország 366 ezer dolgozójának megkérdezésével  
készült, 12 400 magyar válaszadó részvételével. 

Kommunikáció

Komplex probléma-megoldás

Vezetői képességek

Alkalmazkodóképesség

Kreativitás

Analitikus képességek

Érzelmi intelligencia

Innováció

Kritikus gondolkodás

Kockázatvállalás

Agilis munkamódszer

Együttműködés

Cross-kulturális érzékenység

Magyarország Németország

JÖVŐBELI KÉPESSÉGEK FONTOSSÁGA
Mely kompetenciák lesznek fontosak jövőbeli munkahelyén?

1 1

2 2

3 3

4

4

5

5

6

67

7

8 8

9

9

10

1011

11

12

1213

13

1 2 3Legfontosabb 4 5Fontos 6 1110 12 13Nem fontos 7 8 9Kevésbé fontos 

A BCG tanulmánya azt is megmutatta, hogy a várakozások szerint a jövőben 
komplexebb lesz a munkavégzés, és ehhez az analitikus képességek mellett 
a csapatban elért vezető pozíciót érezzük a legszükségesebbnek. Érződik a 
szájhagyomány alapján ismert magyarországi individualizmus: a németországi 
sorrendhez képest a csapatmunkának sokkal kisebb jelentőséget tulajdonítunk, 
az egyén-fókuszú társadalomban mindannyian vezetni szeretnénk!

KI MIT TUD? - A KERESETT KÉSZSÉGEK
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1. The Boston Consulting Group: Fixing the Global Skills Mismatch, 2020 január
Forrás: BCG / The Network toborzó iroda saját webes felmérése és elemzése alapján.

Magyarországon a munkavállalók elsősorban egyedül és 
“learning by doing” módszerrel képzik magukat, a digitális 
oktatási lehetőségek még nem terjedtek el

Egyéni tanulás

Magyarország Globális átlag

“On-the-job” tréning

Hagyományos oktatási 
intézmények

Online oktatási 
intézmények

Konferenciák & 
műhelymunkák

Mobil applikációk

Kormányzati 
programok

TANULÁSI CSATORNA PREFERENCIÁK
A munkahelyi képességek fejlesztése céljából leggyakrabban használt csatornák

1 1

2 2

3 4

4 5

5 3

6 6

7 7

1 2Legfontosabb 3 4Fontos 5 6 7Kevésbé fontos 

A különböző készségek egyre  
gyorsabban elavulnak: például a 
műszaki készségek esetén ez akár 
már két év alatt megtörténhet. A BCG 
idén megjelent Fixing the Global Skills 
Mismatch1 tanulmánya szerint 2022-
re a betöltendő munkahelyek 27% 
-a várhatóan ma még nem is létező 

pozíciók lesznek. Ez szintén példázza 
az átképzés és továbbképzés szüksé-
gességét.

A munkavállalóknak felelősséget kell 
vállalniuk saját szakmai fejlődésükért, 
hogy választott karrierjüket tudatosan 
építeni tudják és teljes mértékben ki 

tudják használni a kínálkozó munka- 
lehetőségeket.

Magyarországon elsősorban egyedül 
és a “learning by doing” módszerrel 
képzik magukat az emberek, a  
digitális oktatási lehetőségek még 
nem terjedtek el.
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Két szektort választottunk ki részletes 
bemutatásra, mivel ezek világszerte 
óriási változáson mennek keresztül az 
életet egyre jobban átszövő digitalizáció 
és adat-vezéreltség eredményeként: 
a sztárszakma IT programozókat, 
valamint azokat, akiknek manapság 
a legnehezebb a dolguk, a HR-es 
munkatársakat.

Nagyító alatt:  
Az IT és a HR szektor



1. YTD: Year-to-Date: Január - Szeptember

A pályakezdő 
programozók 
foghatók még meg 
álláshirdetéseken 
keresztül

A Programozó, 
fejlesztő pozíciókra 

jelentkezők 
tapasztalata 

%, 2019 YTD1

11%

19%10%

32%
27%

1 - 3 év

> 10 év

3 - 5 év

5 - 10 év

Pályakezdő

A digitális tehetségeket 
aktívan kell keresni és 
megszólítani

—
növekedés  
a CV-adatbázisban 
leadott IT fejlesztői 
és IT üzemeltetői 
kulcsszavas 
keresésekben

—
A Profession.hu-n az IT munka-
körökben feladott hagyományos 
hirdetések száma stagnál, míg 
az egyéb toborzási csatornák 
fellendülőben vannak. Növekszik 
például a CV-adatbázis, a toborzó 
és fejvadász vagy a közösségi 
média szolgáltatások használata.

—
Az aktív jelentkezők fele  
három évnél kevesebb szakmai  
tapasztalattal rendelkezik.  
A pályakezdők magas aránya 
annak is betudható, hogy a  
tapasztalt szakembereket toborzói  
csatornákon keresztül keresik.

14%

Keresett munkakörök: A toborzók által az IT munkakörre 
leadott leggyorsabban növekvő keresések a Profession.hu 
CV-adatbázisában  
CAGR, 2017-2019 YTD1 

C++ fejlesztő

Android fejlesztő

Product owner

Java / Spring

iOS fejlesztő

Linux

IT Projektmenedzser

IT Helpdesk

PHP developer

Adattárház kezelő

PL/SQL

.net

108%

79%

78%

74%

68%

62%

54%

-16%

-4%

-28%

-39%

-46%

IT fejlesztő
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1. YTD: Year-to-Date: Január - Szeptember
2. A Programozás, Fejlesztés szektorba tartozó munkakörök: Programozó/Fejlesztő, Projektmenedzsment, IT Tanácsadó / Elemző, Tesztelő, Adatbázisszakértő, 
Rendszertervező, IT fejlesztési vezető, Rendszerintegrátor

IT Programozás, fejlesztés2 -  
Leggyorsabban növekedő és csökkenő készségek
CAGR, 2017-2019 YTD1, 12000 hirdetes

Scrum

Agilis

Integration

Python

Frontend

git

Software design

Angol nyelvtudás

Java

php

SQL

.net

44%

33%

28%

27%

27%

26%

14%

-7%

-6%

-11%

-11%

-14%

IT fejlesztő

01
A software design, és frontend nem 
szigorúan programozói feladatok. Az 
elvárás arra utal, hogy a jelentkezőktől 
kérik, hogy a teljes munkafolyamatot 
átlássák és menedzselni tudják. 02

Az adatkezelés a leggyorsabban 
növekedő programozói készség. 
Egyre fontosabb a csapatmunka– 
menedzsment (Scrum) és a közös 
munka kezelése (git).

03
Bizonyos programozói nyelvek mára 
elavulttá váltak, kevésbé keresettek. 
A programozói nyelvek állandó 
fejlődésen mennek keresztül – itt is 
fontos tényezővé válik az önképzés.  
A trendekkel való kapcsolattartás 
viszont kétoldalú elvárás:  
a tehetséges programozók oda  
mennek szívesen dolgozni, 
ahol a legújabb technológiákat 
alkalmazhatják és fejleszthetik 
önmagukat.

Ne csak fejlessz, 
menedzselj is! 

—
A programozóktól nemcsak  
a programozói nyelvekben,  
hanem a projektmenedzsment-  
keretrendszerekben való jár-
tasságot is várnak. A Scrum és 
Agilis készségek gyors elterjedése 
arra utal, hogy egyre fontosabb, 
hogy egy fejlesztő gyorsan és 
hatékonyan dolgozzon csapatban, 
alkalomadtán vezesse is azt.  
Az introvertált fejlesztők képe  
már a múlté!

NAGYÍTÓ ALATT: AZ IT ÉS A HR SZEKTOR
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1. YTD: Year-to-Date: Január - Szeptember

A Profession.hu-n megjelenített álláshirdetések számának 
változása a HR főkategóriában 
CAGR, 2017-2019 YTD1 

Képzés, Fejlesztés

HR generalista, Specialista

HR adminisztráció

Bérszámfejtés

HR manager, HR vezető

Szervezetfejlesztés

Toborzás, Kiválasztás
Munkaerő közvetítés,  
Kölcsönzés, Fejvadászat

19%

10%

7%

3%

-3%

-5%

-8%

-19%

A képzés és fejlesztés munkakör 
dinamikus növekedése a cégkultúrák 
változására utalhat

HR

A jelentkezők túlnyomó 
része többéves 
tapasztalattal 
rendelkezik 

A HR szektorban  
jelentkezők  
tapasztalata 

%, 2019 YTD1

26%

23%
22%

20%

9%
> 10 év

3 - 5 év5 - 10 év

1 - 3 év

Pályakezdő

Több képzés,  
kevesebb toborzás? 

—
A kereslet stagnál, a keresett 
munkakörökben a toborzás erősen 
visszaesett – a feltételezett ok 
a toborzási piac aktivitásának 
konszolidációja. A képzés és 
fejlesztés munkakör dinamikus 
növekedése a cégkultúrák  
változására utalhat – egyre 
nagyobb a hangsúly a munkahelyi 
fejlődésen. 

—
A Profession.hu adatbázisa 
alapján a jelentkezők túlnyomó 
része többéves tapasztalattal 
rendelkezik – ugyanakkor a 
pályakezdők alacsony aránya 
arra utal, hogy kevés a szektoron 
belüli elhelyezkedési lehetőség 
frissdiplomások számára. 
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1. YTD: Year-to-Date: Január - Szeptember 2. 2018 és 2019 között, forrás: Profession.hu adatbázis 3. Megjegyzés: A HR szektorba tartozó munkakörök: 
Bérszámfejtés / TB ügyintézés, HR Generalista/ Specialisa, Toborzás/ Kiválasztás, HR Adminisztráció, HR Manager, Képzés/ Fejlesztés, Munkaerő közvetítés / 
Fejvadászat, Szervezetfejlesztés

Nem csak a tudás,  
a személyiség is számít

HR szektor3  
CAGR, 2017-2019 YTD1, 7600 hirdetes

Pozitív hozzáállás

Rendszerszemlélet

Empatikus

Service-orientált

Magabiztos személyiség

Német nyelvismeret

Jogszabályok ismerete

62%

48%

35%

16%

16%

-10%

-11%

—
Az aktív jelentkezők fele több mint öt 
éves munkatapasztalattal rendelkezik  
– viszont nem feltétlenül a HR  
szakmában. A pályakezdők aránya  
a többi szektorhoz képest alacsony  
(IT: 36%, bank: 11%).

—
Emelkedtek a fizetési elvárások  
a HR szektorban2 2019-ben az  
előző évhez képest.

+14% 5év

—
...átlagosan az elhelyezkedés  
ideje a HR szektorban, ami az egyik  
leghosszabb a munkaerőpiacon.

5hónap

HR

—
A HR-eseknek manapság a 
készségeken kívül személyiségbeli 
elvárásoknak kell megfelelniük: 
pozitív, magabiztos és empatikus 
személyiségeket keresnek a 
munkáltatók. Kevésbé gyakori 
elvárások a német nyelv és a 
jogszabályok ismerete: mindkét 
fajta tudás pótolható on-the-job 
vagy munka melletti képzéseken. 

NAGYÍTÓ ALATT: AZ IT ÉS A HR SZEKTOR
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1. YTD: Year-to-Date: Január - Szeptember
Megjegyzés: A három legkeresettebb pozíció kerül bemutatásra

Leggyakrabban előforduló készségek 
%-os arány, 2019 YTD1

n=400 

Leggyorsabban növekedő és csökkenő készségek 
CAGR, 2017-2019 YTD1

Proaktív személyiség

Service-orientált

Leadership képesség

Problémamegoldó hozzáállás

Munkajogi ismeretek

Nyelvtudás

Excel

10%

6%

4%

3%

2%

-2%

-3%

Felsőfokú
végzettség

Angol
nyelvtudás

Menedzsment 
tapasztalat

Kommunikációs
készség

Leadership

Excel

Munkajogi
ismeretek

MS Office

43%

45%

18%

17%

31%

18%

28%

24%

HR vezető

Diplomás menedzserek

—
A HR vezetők számára  
elengedhetetlen a felsőfokú 
végzettség és a menedzsment 
tapasztalat, egyre gyakoribb 
követelmény a “leadership”,  
mint készség.

Hol vannak  
az adatok? 

—
A leginkább megkövetelt elvárások 
közül hiányoznak a HR-szakma 
új-generációs készségei: az 
adatelemzés, a digitális készségek, 
az analitika, annak ellenére, hogy 
a nemzetközi gyakorlat alapján a 
HR szektor jövője egyértelműen 
ezekben rejlik!
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Csapatunk

Együttműködő partnereink

Nyitrai Boglárka
Business Developer,  
Profession.hu

Kádas-Erdélyi Diána
Business Intelligence 
Team Lead 
Profession.hu

Benczik Dóra  
B2B Marketing Manager
Profession.hu 

Tüzes Imre 
Head of Business  
Development
Profession.hu 

Kotsis Ádám 
Associate Director
BCG 

Nagy Dávid 
Consultant
BCG 

Teszenyi Zsombor  
Tech Recruitment  
Team Lead
Profession.hu

Jávorka Anna
Consultant
BCG 

Fehér Margit
Senior Marketing &  
Communications Specialist
BCG
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