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KORONAVÍRUS 2020 – 
A MUNKAADÓK HELYZETE
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A Profession.hu többszáz cég körében végzett felmérést a vi-
lágjárvány okozta hatásokkal kapcsolatban. 2020 első félévé-
ben, három alkalommal kérdeztünk a koronavírus hatásairól: 
témáink között felmerülnek a céges kilátások, a tervezett és 
bevezetett megszorítások, valamint a home office tapasztala-
tok is.

A válaszokból kitűnik, hogy a járványhelyzet okozta első sokk 
után az év második felére már újra bizakodóan tekintenek  
a magyar cégvezetők.  
 
„A június végén, több mint 750 cég részvételével készült felmé-
résünkben látható, hogy a cégek többsége optimista hangu-
latba került a jövő toborzásaival kapcsolatban. Valamint azt 
is látjuk, hogy a hirdetésekre való jelentkezések száma nő, így 
aktívabb munkaerőpiaci áramlásról beszélhetünk.” – mondta 
el Dencső Blanka, a Profession.hu piackutatási szakértője.

Adatfelvétel ideje:
1. felmérés: 2020. március, 107 válaszadó cég
2. felmérés: 2020. április, 343 válaszadó cég
3. felmérés: 2020. június, 758 válaszadó cég
Adatfelvételi módszer: online kérdőíves adatfelvétel (a profession.hu ügyfeleinek körében)
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  A koronavírus hatásai 2020 első felében

3 pillanatkép



Első felmérésünk idején 
még nagyon eltérő 
tapasztalatokkal talál-
koztunk:  

• Míg a cégvezetők 
egyötöde csak enyhén 
vagy egyáltalán nem 
tapasztalta a korona-
vírus hatását, addig a 
válaszadók harmada 
a legrosszabb forgató-
könyvre készült, és a 
cég tönkremenetelét 
vizionálta.

Második felmérésünk 
idején már látszottak  
a járványhelyzet kézzel 
fogható hatásai: 
 
• Tízből kilenc céget 

érintett a kialakult 
válság.

• A válaszadók kéthar-
madát kisebb, egy-
harmadát nagyobb 
mértékben sújtotta a 
helyzet.

• Utóbbiak közül 7% 
teljesen leállította a 
működését.

• A kereskedelmi szek-
tor vállalatai és az  
5M Ft alatti árbevételű 
cégek érezték meg 
leginkább a koronaví-
rus hatásait, az üzleti 
szektor és az 1 milliárd 
Ft feletti árbevételű 
cégek kevésbé érin-
tettek.

Harmadik felmérésünk 
idejére már szinte min-
den vállalkozást érintett 
valamilyen módon a 
járványhelyzet: 

• A több mint 750 
válaszadó cég 80%-
a nyilatkozott úgy, 
hogy kisebb mértékű 
korlátozással, de mű-
ködnek. 

• További 17%-uknál 
nagymértékű korláto-
zásokat vezettek be, 
3%-uk teljesen leállí-
totta működését.

2020 június2020 április2020 március
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  Változások és döntések  
  a COVID árnyékában

A koronavírus megjelenése gyorsabban és erősebben rázta 
meg a világot, mint bármelyik korábbi válság. A vállalkozások 
vezetőinek ugyanilyen hirtelen kellett meghozni korábban 
példa nélküli döntéseket: ahogy ez elmúlt időszakban sokszor 
elhangzott, ilyen helyzetekre nincs bevett mintázatunk vagy 
megoldási stratégiánk.

A megszűnő vagy jelentősen csökkenő bevételek, a korlátozá-
sokból adódó nehézségek és akadályok a cégek nagy részénél 
megszorító intézkedésekhez vezettek leépítések vagy átszer-
vezések formájában. Ugyanakkor ahogy a koronavírus váratla-
nul érkezett, úgy az enyhülés is gyorsan beköszöntött. Júniusi 
felmérésünk során már sokkal bizakodóbb válaszokat kaptunk 
a lenti témákban is.

Lássuk a leggyakoribb változásokat a cégek körül!

Változó bevételek

A bevételek megtorpanása érintette a legkorábban és legin-
kább a vállalkozásokat. 
Áprilisi felmérésünk idején a cégek többsége csökkenő árbe-
vételről számolt be:

• 67%-uknál különböző nagyságrendben, de csökkent az átlag 
havi árbevétel a válság kirobbanása óta

• mindössze 13%-uk számolt be növekedésről.

Bizakodásra adhat okot, hogy a helyzet június végére némi-
képp enyhült, és megduplázódott azok száma, akiknél pozitív-
ba fordult a mutató.
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50% feletti összeggel nőtt

20-50%-kal nőtt

20%-nál kevesebbel, de nőtt

20%-kal csökkent

20-50%-kal csökkent

50-70%-kal csökkent

70% felett csökkent

Nem tudja

Cégek havi átlag árbevételének változásai  
a válság kirobbanása óta

• április
• június
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Elbocsátások

Bár sok esetben történtek elbocsátások, az elsődleges eszköz 
a költségcsökkentésre mégsem ez volt.

• Áprilisban a munkavállalók fele nyilatkozta, hogy a cégük-
nél eddig sem voltak elbocsátások és a későbbiekben sem 
várhatóak szerintük. Ezt a cégek körében történt felmérés 
is megerősítette: a cégek fele (50%) jelezte, hogy eddig sem 
volt és nincs is tervben munkavállalók elküldése. Ugyanakkor 
minden ötödik cégben voltak már kisebb-nagyobb elbocsá-
tások, és minden tizedik cégnél várható további leépítés. 

• Június végére a cégek kétharmada jelezte, hogy (végül) nem 
került sor elbocsátásra és mindössze 6%-uk gondolkodik 
úgy, hogy kisebb mértékű elbocsátásra lehet számítani. Ez 
utóbbit inkább az állami tulajdonú, illetve a nagy létszámot 
foglalkoztató cégek prognosztizálták. 

• A felmérések eredményei azt mutatják: az elbocsátások az 
üzleti szférát és a kereskedelmi szektort érintették eddig, 
míg az ipari és főként építőipari cégek felkészülnek rá, hogy  
a következő fél évben elbocsátásokra lesz szükség. A szol-
gáltató szektor cégvezetői még bizonytalanok, ugyanakkor 
a közigazgatást, egészségügyet és oktatást eddig sem érin-
tette és a későbbiekben sem érintené a válság miatti elbo-
csátás.
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Költségcsökkentő intézkedések

Nem mindenhol volt szükség átszervezésre vagy leépítésre: 
áprilisban és júniusban a cégek ötöde jelezte, hogy vállalatuk-
nál nem került sor semmiféle intézkedésre. 
Ahol történtek változások, ott elsődlegesen a munkavállalók 
munkakörülményeinek változtatása történt meg és csak min-
den tizedik esetben volt az elbocsátás az eszköz.
Lássuk a leggyakoribb intézkedéseket! Ahogy a diagramok is 
mutatják, a helyzet javulásával párhuzamosan júniusra jelen-
tősen enyhültek ezek a változások, és bizakodóbbak a követ-
kező fél évre vonatkozó előzetes várakozások is.
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Ténylegesen bevezetett intézkedések

66%
53%

37%
30%

21%
15%

18%
15%

18%
11%

21%
9%

12%
7%

11%
8%

5%
6%

4%
7%

3%
2%

2%
3%

6%
2%

Home office, átirányítás

Munkaidő beosztást változtattak, 
vagy munkaidő keretet  

változtattak

A koronavírus miatt  
csökkentették a fizetéseket

A koronavírus miatt  
kényszerszabadságra küldtek 

munkavállalókat 

Részmunkaidős foglalkoztatást 
vezettek be

Elbocsátottak  
munkavállalókat

 Csökkentették a béren kívüli 
juttatásokat

 Megvonták a pénzbeli  
prémiumokat/jutalmakat  

 

Fizetés nélküli szabadságot  
rendeltek el  

 

Ideiglenes munkaerő-állomány 
leépítésére került sor 

Önkéntes juttatások  
visszavonása, csökkentése

Átszervezés, csoportos  
létszámleépítés  

Egyéb intézkedés

• április
• június
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Tervezett intézkedések a következő 6 hónapban

44%
17%

34%
13%

20%
3%

17%
3%

12%
2%

11%
5%

25%
6%

10%
5%

9%
4%

7%
2%

5%
2%

5%
2%

15%
1%

Home office, átirányítás

Munkaidő beosztást változtatnak, vagy 
munkaidő keretet változtatnak

Részmunkaidős foglalkoztatást 
vezetnének be

A koronavírus miatt kényszerszabadságra 
küldenek munkavállalókat 

A koronavírus miatt csökkentik  
a fizetéseket

Fizetés nélküli szabadságot  
rendelnének el

Megvonják a pénzbeli  
prémiumokat/jutalmakat

Csökkentik a béren kívüli  
juttatásokat 

Elbocsátanak  
munkavállalókat

Önkéntes juttatások  
visszavonása, csökkentése 

Ideiglenes munkaerő-állomány 
leépítésére kerülne sor 

Átszervezés, csoportos  
létszámleépítés történne  

Egyéb intézkedés

• április
• június
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Milyen típusú vállalkozásokat érintett legsúlyosabban
a helyzet?

Azok közül, akik teljesen leállították működésüket,
felülreprezentáltak
• az egyéni vállalkozók
• a szolgáltatói szektorban működők
• az 5 millió forint alatti árbevételű cégek.

MARAD A HOME OFFICE VAGY SEM?

A következő fél évben a home-office lehetőségével az állami 
oktatási intézmények és az egyéni vállalkozók számolnak leg-
inkább. A legalább 1 Mrd árbevételű, valamint az 500 főnél na-
gyobb létszámú cégek is tervezik megtartani azt.
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  HR a koronavírus idején

A járványhelyzet új kihívások elé állította a HR-szakembereket 
is. Kutatásunkban arra is kíváncsiak voltunk, hogyan változtak 
feladataik, toborzási gyakorlataik, milyen teendőkre jutott ke-
vesebb energia ebben az időszakban. 

Átalakuló HR teendők

A válaszokból kiderült, hogy az elmúlt hónapokban egyre töb-
ben szerveznek virtuális/videós interjút személyes interjúk he-
lyett. A leggyakrabban használt szoftverek a Zoom, a Teams 
és a Skype, a járványhelyzet kialakulása óta 15-20%-kal többen 
használják ezeket, mint korábban.

Gyakori, hogy az álláshirdetések megszövegezése sokkal pon-
tosabb és részletesebb, mint a vírushelyzetet megelőzően, 
hogy minél inkább releváns jelöltektől érkezzenek a jelentke-
zések.
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Melyekre nincsen jelenleg 
kapacitásuk, mi az amit,  
most inkább elhagynak  

és a munkafolyamataikból 
kivettek, pedig szükség  

lenne rá

Feladatok, amelyekben  
a válság hatására,  
az átalakult piaci  

környezetben új módszert 
vagy eszközt alkalmaznak

március június

Személyes interjúk 37% 29%

Sourcing –  
jelöltek felkutatása 26% 8%

A pályázók előzetes 
szelekciója 23% 21%

Közösségi média 
kampány  

(ami a toborzáshoz  
kapcsolódik)

23% 12%

A kiválasztásra  
nem került pályázók 

kiértesítése
22% 9%

Hirdetés  
megjelentetése 20% 34%

Telefonos/virtuális 
előszűrés 20% 30%

Referenciák lekérése 20% 10%

Személyiségtesztek 
kitöltetése 19% 4%

Nyelvi előszűrés 17% 5%

Munkaadói márka 
menedzselése 17% 8%

Munkaköri leírás 
elkészítése 16%

Egyéb 5% 9%
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Frissülő eszköztár

A helyzet enyhülésével aztán újra megélénkült a toborzási 
kedv is: bár a válság alatt a cégek fele egyébként is változatla-
nul vagy csupán némiképp csökkentett tervvel tervezte foly-
tatni a 2020-as munkatárs felvételeket, június végére megfele-
ződött még azon cégek száma is, akik jelentősen vagy teljesen 
leállították a munkavállalók keresését.

Eszközök:

A válság hatására minden negyedik-ötödik cég elkezdett új 
eszközöket, platformokat használni az új munkavállalók ke-
resésére, sokan több eszközt is bevetnek egyszerre a toborzás-
ban. 

76%

15%

6%

41%

11%

27%

8%

50%

12%

Állásportálokon hirdetés, keresés

Ismeretségek, ajánlások alapján

Social médián keresztüli hirdetés, keresés 
(fizetett, szponzorált FB kampány)

Belső álláspályáztatás

Spontán jelentkezők  
saját adatbázisa

Külső szolgáltatók (személyzeti 
tanácsadók, fejvadászok, stb.)

Nyomtatott sajtós hirdetések

Más (nem állásportál, nem social)  
internetes hirdetés, keresés

eDM/display kampány 
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Akik állásportálon hirdetnek, azok harmada a közösségi felüle-
teken is elindítja párhuzamosan ugyanazt a keresést. 10% alatt 
van, akik közösségi médián keresztül hirdetnek, de nem hasz-
nálnak állásportált.

Van átfedés az állásportálok és tanácsadó cégek használatá-
ban is: minden tizedik cég használja egyszerre mindkét esz-
közt toborzásra, és csupán 1% azok aránya, akik külső szolgál-
tatót igen, de állásportált nem vesznek igénybe. 

Munkavégzés irodán innen és túl

Ahol lehetőség meg volt rá, a munkahelyek hazaköltöztek. Kí-
váncsiak voltunk arra, hogy milyen gyakorlatot követtek a ki-
sebb és nagyobb cégek, hol vált elérhetővé a home office?

Végre arra a sokat vitatott kérdésre is választ kaptunk, hogy 
mennyire hatékony az otthoni munka, ráadásul a világszintű 
tesztüzem rögtön éles helyzetben, nehezített pályán indult.

A meglepő eredmény: a munkaadók csaknem háromne-
gyede szerint legalább olyan hatékony, vagy hatékonyabb 
volt a munkavégzés, mint irodai környezetben.
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Nagyobb cég, nagyobb rugalmasság?

Kiderült, hogy minél nagyobb egy cég, annál magasabb a full 
home-office aránya:

Home office és hatékonyság

0
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32

%

      

28
34

38 40

50

64

10 fő alatt 11-49 fő 50-249 fő 250-499 fő 500-999 fő 1000-4999 fő 5000 fő felett

Kevésbé volt  
hatékony így  

a munkavégzés,  

26%

Hatékonyabb  
lett a  

munkavégzés,  

18%

Ugyanúgy teljesített  
mindenki,  

mint a munkahelyen,  

57%

500 fő feletti cégek esetében ez az arány 
jelentősen magasabb, 70% feletti 

Egyéni vállalkozók  
és saját tulajdonú cégek 

vezetői nyilatkozták  
ezt jellemzően
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Home office és juttatások

A cégek 93%-ában nem tervezik a juttatások átalakítását  
a home officeban dolgozók esetében. Ahol viszont igen, ott 
internet támogatást, rezsi/étkezési támogatást terveznek be-
vezetni. 

Vissza a munkahelyre, de biztonságosan!

A megkérdezett munkaadók közül minden ötödik otthonról 
dolgozik továbbra is, minden második pedig megtartja ennek 
a lehetőségét a biztonságos munkavégzés érdekében.

Azok a vállalkozások, ahol visszatérnek a dolgozók a munkahe-
lyekre, változatos megoldásokkal tesznek a vírusfertőzés meg-
előzéséért és a biztonságos munkavégzésért:

• A cégek több mint háromnegyede biztosít dolgozóinak 
egészségvédelmi felszerelést (maszk, kesztyű, fertőtlenítő).

• Egynegyedük a biztonságos étkezés lehetővé tételével és 
szintén egynegyedük a munkaállomások egymástól való tá-
volabbá tételével teszi lehetővé, hogy biztonságosabb legyen 
a munkavégzés. 

• Az A-B munkahét minden nyolcadik cégre jellemző.
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Javuló kilátások

Összegezve a fentieket, arra is kíváncsiak voltunk, hogy álta-
lánosságban mennyire bizakodók a munkáltatók az előttünk 
álló időszakot illetően.

• Hogyan befolyásolja a koronavírus terjedése a cége 
kilátásait a következő 6 hónapban? 

• Hogy látja cége kilátásait a következő 6 hónapban?

A jövő most tervezhetetlenebb, mint valaha. Az állandó újrater-
vezés, a folyamatosan változó stratégiák a cégvezetői jövőké-
peket sem hagyták sértetlenül, ugyanakkor a helyzet enyhü-
lésével egyre nagyobb számban jelennek meg az optimistább 
vélemények is.

Míg áprilisban száz megkérdezett munkaadóból csupán  
4 olyat találtunk, aki a következő fél évtől javulást várt vol-
na, addig most már MINDEN MÁSODIK cég bízik ebben.

 





19

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/

