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A Profession.hu a felnőtt magyar lakosság körében végzett fel-
mérést1 a világjárvány okozta válság hatásaival kapcsolatban.

A Profession.hu évek óta folyamatosan és rendszeresen mo-
nitoringozza a munkaerő-piaci helyzetet. Nincs ez másképp  
a válság időszakában sem, így láthatjuk a jelenlegi helyze-
tét az álláskeresők alakulásának, viselkedési mintázatainak, 
amit a korábbi (válság előtti) időszakkal is össze tudunk ha-
sonlítani és kontextusában kezelve, segíthetjük őket a haté-
kony és sikeres munkahely keresésben. Legfrissebb felméré-
sünkben arra is kerestük a választ, látható-e már a szektorok 
közötti átvándorlás iránya, volumene, a külföldről hazatérők 
létszáma, tervei." – mondta el Dencső Blanka, a Profession.hu 
piackutatási szakértője.

1N = 1000
Adatfelvétel ideje: 2020. április
Kérdőíves adatfelvételi módszer
18-69 éves internetezőkre reprezentatív minta(5,4 M fő, dkt.hu)
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  Munkaerőpiaci pillanatkép

A munkaerő piac gyökeresen átalakult. Új irányt vettek az 
álláskeresési szokások, megváltoztak az elérhető munkaerő 
szakképzettségi arányai. A helyzethez igazodva szükséges le-
het megváltoztatnunk toborzási stratégiánk is. Ebben a kiad-
ványban bemutatunk néhány adatot kutatásunkból, amely 
reményeink szerint segíthet eligazodni a megváltozott piacon.

Minden harmadik álláskereső a koronavírus által okozott hely-
zet miatt keres állást. Ez jelenleg a 18-69 éves (online elérhető) 
munkavállalók körében 401 000 főt jelent.

A legfontosabb álláskeresési okok között  
új tényező a dobogón:

 magasabb fizetés

 a koronavírus által okozott helyzet miatt 
 (közvetve vagy közvetlenül)

 jobb munkakörülmények

Továbbra is a munkakeresés leggyakrabban említett oka 
a magasabb fizetés utáni igény. Korábbi hónapokban ez az 
arány, mint elsődleges indok, 60 % környékén volt, most egy új 
tényező került a helyére: minden harmadik álláskereső a koro-
navírus által okozott helyzet miatt keres állást.

A válság előtti állapothoz képest jól látható a változás a mun-
kavállalók motivációban, preferenciájában és nyitottságában.
Emellett változásként több ezer külföldről hazalátogató új 
munkaerővel is számolhatunk a piacon.

De lássuk a konkrét számokat.
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A járvány következtében 

1. csökkent azok aránya, akik nyitott aktív munkavállalóként 
„csak nézelődnek”; 

2. és nőtt azoké, akik azért keresnek munkát, mert elvesztették 
az állásukat.

2019 azonos időszakához képest 4-5%-kal nőtt a munkanél-
küli státuszúak aránya.
Azon válaszadók, akik jelenleg nem keresnek állást, az alábbi 
okokat jelölték meg:

• Az életkora miatt nem keres munkát
• Egészségügyi okok miatt nem keres munkát
• Nincsenek most számukra érdekes ajánlatok
• A koronavírus miatt nem akar dolgozni/nincs szükség a szak-

tudására

  Álláskeresés okai a koronavírus idején

A kialakult helyzet számos munkaügyi változást eredménye-
zett egyes cégek életében, amelyek olyan mértékben változ-
tatták meg a munkavállalók életét, hogy aktív álláskeresésbe 
kezdtek.
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 Elbocsátástól a kényszerszabadságig

Az álláskeresők a következő fő indokakat jelölték meg:

1. Leépítések:  
A koronavírus hatásai miatt állást keresők 62 százaléka  
a világjárvány következtében vesztette el az állását.  

2. Kényszerszabadságolások: 
Azok, akik nem veszítették el ugyan az állásukat, de a ki-
alakult helyzet miatt keresnek új munkát, 39%-ban a kény-
szerszabadságot jelölték meg az álláskeresés okaként. 

3. Óraszámcsökkentés:  
A dolgozók 14%-a tapasztalt kötelező óraszámcsökkentést. 

4. Fizetéscsökkentés: 
Minden 10. válaszadó azért keres állást, mert meglévő 
munkahelyén csökkentették a fizetését.

5. Veszélyes munkavégzés: 
A munkavállalók 9%-a váltana amiatt, hogy biztonságo-
sabb munkakörben dolgozhasson.

 Kiket érint leginkább a koronavírus?

Az elbocsátások a szolgáltatói, valamint a kereskedelmi és 
építőipari szektorok dolgozóit érintették a legnagyobb szám-
ban. 

Kényszerszabadságra főként szolgáltatói és közigazgatási 
szektorokból, valamint az oktatás területéről küldték a mun-
kavállalókat.
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Elbocsátottak

A leépítések a felmérés szerint főként

• a budapesti
• érettségivel rendelkező
• 30 év alattiakat érintik.

 Változó motivációk

A munkakeresés egyik leggyakrabban említett oka továbbra is 
a magasabb fizetés utáni igény. 
Új tényezőként, korábban fontos indokokat megelőzve került 
be mellé a koronavírus: minden harmadik álláskereső a koro-
navírus miatt kialakult helyzet következtében keres állást.

A válság előtti állapothoz képest jól látható változás, hogy az 
álláskeresők a munkarendjükön szeretnének változtatni:  
kiemelten fontos szemponttá vált, hogy igényeik szerint, rész-
munkaidőben, távmunkában vagy teljes munkaidőben dol-
gozhassanak. 

Míg korábban a jobb munkakörülmények, a fizetésen kívüli 
juttatások, izgalmasabb munka és a szakmai fejlődés is fon-
tos szempontok voltak az álláskeresésnél, ezen indokok a jelen 
helyzetben hátrébb sorolódtak. 
Jelentősen visszaesett a munkakörülmények preferenciája, 
a magánéleti és családi szempontok, ugyanakkor megjelent 
egy új álláskereső kategória: aki nem támaszt elvárásokat, ha-
nem azt állítja, „most bármi jöhet.”
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37%

22% csökkent

csökkent

csökkent

nőtt

csökkent

csökkent

csökkent

nőtt

nőtt

18%

16%

12%

8%

14%

2%

27%

20%

18%

14%

16%

4%

magasabb fizetést szeretnék

a koronavírus miatt kialakult helyzet 
miatt (közvetve vagy közvetlenül)

jobb munkakörülményeket szeretnék

szakmai fejlődésem/
előrelépésem miatt

részmunkaidős állást szeretnék

olyan munkát keresek, ahol vannak a 
fizetésen kívüli egyéb juttatások

magánéleti, családi okok miatt

teljes munkaidős állást szeretnék

biztonságosabb állást szeretnék

távmunkát keresek

izgalmasabb munkát keresek

eddig külföldön dolgoztam,  
most jöttem haza

külföldi  munkát keresek

egyéb

A válság előtti állapothoz képest 
ez az álláskeresési indok:

Munkakeresés oka (%): 
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Visszatérő szereplők a munkaerőpiacon:  
a külföldről hazatérők

Sokan vannak, akik külföldről hazatérve keresnek itthon lehe-
tőségeket: a megkérdezettek 4%-a a járvány miatt tér vissza, 
és most itthon szeretne állást találni. Ez körülbelül 54 000 főt 
jelent a 18-69 éves korú internetező lakosságra vetítve, a szám 
várhatóan 8-10%-ot nőhet még.

Hazatérők

A külföldről visszatérők a felmérés szerint jellemzően inkább
•  nők
•  40 év alattiak 
•  legmagasabb végzettségük szakmunkás bizonyítvány. 

A külföldről visszatérők száma várhatóan tovább növekszik:  
a munkavállalók csaknem negyede, 23% tud olyanról, aki már 
hazajött, és további 8%-uk ismer olyan embert, aki tervezi, 
hogy hazatér hosszabb külföldi tartózkodásából a következő 
1-2 hónapban.
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 Hol keresünk munkát 2020-ban?

Sokat változott az álláskeresés módja is pár hónap alatt:  
a munkaügyi központok és az újsághirdetések szerepe csök-
kent, más platformokon viszont jóval többen keresnek most. 
Jelenleg több mint 20%-kal többen használják az álláskereső 
oldalakat, mint 2019 decemberében.

 A főállású álláskeresők és a nyitottak

Az előző évhez képest 10%-kal nőtt azoknak az aránya, akik 
heti több órában foglalkoznak új munkahelyük felkutatásával.  
A  motivált keresők között felülreprezentált a szakmunkások 
aránya.

Velük szemben a felsőfokú végzettségűek között többen van-
nak, akik csak akkor keresnek, ha épp idejük engedi, viszont 
valamelyest nőtt azok száma is, akik csak akkor igazán tettre-
készek, ha szembejön egy szimpatikus ajánlat. 

Míg tavaly a válaszadók 40%-a gondolta úgy, hogy kevés  
energiabefektetéssel, gyorsan talál új állást, most 12%-uk véle-
kedik így.

  Aktív munkavállalóként  
  a járvány idején 

 
Vajon hogyan látják munkahelyük jövőjét azok, akiknek meg-
maradt az állása? Mire számítanak a közeljövőben? A kutatás-
ban részt vevő aktív dolgozók várakozásairól és hangulatáról is 
képet kaptunk.
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 Zűrzavaros jelen, derűsebb jövőkép

Tízből kilenc céget érint a világjárvány okozta válság a ma-
gyar munkavállalók tapasztalatai szerint.
Az összes megkérdezett 86%-a érez munkahelyén a koro-
navírus miatt zavarokat a működésben.

A munkavállalók egyharmada szerint a jövőben nem befolyá-
solja működésüket a járvány, míg minden második szerint a 
cégük kilátásai kisebb-nagyobb mértékben romlik. 
100-ból 4 munkavállaló gondolja, hogy javulni fog a helyzet, ha 
a vírushelyzet továbbra is fenn fog állni. Ők főként a kereskede-
lemben dolgoznak.

Kevésbé bizakodóak az építőiparban és a mezőgazdaságban, 
valamint a gyártás területén dolgozók: ők voltak felülrepre-
zentáltak azok között, akik szerint nagymértékben romlanak  
a munkahelyek kilátásai a következő fél évben. 

A már tapasztalt negatív hatások emellett főként a szolgálta-
tókon, egyéni vállalkozókon és 5 fő alatti mikrovállalkozásokon 
csapódtak le: ők voltak a legtöbben azok között, akik nagyobb 
zavart tapasztaltak az üzletmenetben.

A kereskedelemben tevékenykedőkön felül pozitívan élik meg 
ezt az időszakot az egészségügyben, oktatásban és államigaz-
gatásban dolgozók.
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Arról is képet kaptunk, milyen mértékű elbocsátásokat  
vizionálnak a jövőben a munkavállalók: 

• A munkavállalók 13%-ánál már megtörténtek az elbocsátá-
sok, míg további 12%-ánál várható lesz valamilyen mértékben.

• Minden 8. válaszadó cégénél megtörténtek már az elbocsá-
tások: főként szolgáltatók, non-profit szervezetek, 50-100 fős 
vállalkozások dolgozói voltak az érintettek.

• A válaszadók több mint negyede nem tudja még, hogy vár-
hatók-e újabb leépítések: a bizonytalanok jellemzően az üz-
leti szféra és az állami oktatási intézmények dolgozóiból ke-
rülnek ki. 

• A válaszadók csaknem fele szerint pedig nem várhatók el-
bocsátások: főleg kereskedelemben, közigazgatásban és 
egészségügyben dolgozók osztják ezt a véleményt.

  Szektorok közötti mozgások

A koronavírus okozta helyzet sajátossága, hogy teljes iparága-
kat kényszerített megállásra. Várható volt tehát, hogy megin-
dul a szektorok közötti mozgolódás: arra voltunk kíváncsiak, 
hogy látszanak-e már trendek, vannak-e jól követhető irányok, 
ahová tömegesen mozdulnak a munkavállalók?
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Akiknek jelenleg NINCS állásuk, azok jellemzően szeretné-
nek továbbra is saját szektorukon belül elhelyezkedni. Így az 
építőiparban, a gyártásban és a termelésben dolgozók ugyan-
ezen területeken keresnek új munkalehetőségeket. Azok, akik 
kimozdulnának jelenlegi szakterületükről, elsősorban a szol-
gáltatói szektorban keresnek állást.

Szektor, amiben állást keres

üzleti 
szféra ipar építőipar kereske-

delem
szolgál-

tatói

termelés
(mezőgaz-

daság,
bányászat,
energetika)

közigaz-
gatás,
egész-

ségügy,
oktatás

egyéb Átlag
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üzleti szféra 5%

ipar 7%

építőipar 5%

kereskedelem 12%

szolgáltatói 26%

termelés
(mezőgazdaság
bányászat,
energetika)

3%

közigazgatás,
egészségügy,
oktatás

18%

egyéb 24%

Elsődleges preferencia

Másodlagos preferencia
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Akiknek jelenleg VAN állásuk, azok körében nagyobb a moz-
gási hajlandóság. Ők a szektoron kívül is gondolkodnak, szá-
mukra a teljes ágazatváltás is lehetséges opció. Figyelemre 
méltó jelenség, hogy 41%-uk számára az állami tulajdonú cé-
gek váltak vonzóvá.
 

Szektor, amiben állást keres

üzleti 
szféra ipar épí-

tőipar
kereske-

delem
szolgál-

tatói

termelés
(mezőgaz-

daság,
bányászat,
energetika)

közigaz-
gatás,
egész-

ségügy,
oktatás

egyéb Átlag
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üzleti szféra 14%

ipar 5%

építőipar 3%

kereskedelem 12%

szolgáltatói 36%

termelés
(mezőgazdaság
bányászat,
energetika)

4%

közigazgatás,
egészségügy,
oktatás

16%

egyéb 10%

Elsődleges preferencia

Másodlagos preferencia
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Reméljük hasznosnak találta kutatásunk kiadványát.
Amennyiben még több szakmai tartalmat olvasna,

kövesse a HR Feed cikkeit!
Sikeres toborzást kívánunk!

Több részlet, jobb döntés.
 

ugyfelszolgalat@profession.hu
 +36 1 224 2070

https://www.profession.hu/blog/

