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HR KÖRKÉP 2020

Válaszadók száma: 405 válaszadó cég , Adatfelvétel ideje: 2020. szeptember  
Adatfelvételi módszer: online kérdőív véletlenszerű mintavétellel 

a Profession.hu b2b ügyfelei körében
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  Hogyan készülnek a cégek 2021-re?

A koronavírus-járvány jelentősen megváltoztatta az álláspiac 
dinamikáját: a korábbi jelölthiány után a jelentkezésszámok 
megugrottak, a keresleti piac kínálativá vált. Hogyan befolyá-
solja ez a változás a cégek jövő évi toborzási terveit? Milyen  
a piaci hangulat?

Fontos kérdés, hogyan látják helyzetüket, kilátásaikat, és en-
nek megfelelően milyen toborzási stratégiával terveznek  
a cégek a közeljövőben. 405 cég képviselőit kérdeztük, és 
hogy kontextusba helyezzük a válaszokat, összevetjük tavalyi,  
2019-es felmérésünk eredményeivel is. 

  Várakozó állásponton

A Profession.hu adatai szerint 2019-ben még egyértelműen 
optimista hangulat volt érzékelhető a cégeknél, mind a fog-
lalkoztatásra, mind a gazdasági helyzetükre nézve. Idén je-
lentősen többen vannak, akik a jelenlegi helyzetből kiindulva 
változatlanságot vizionálnak 2021-re, és bár saját helyzetüket 
inkább jobbnak, ám versenytársaikét rosszabbnak gondolják.
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A megkérdezett cégek többsége a jövő évre inkább várakozás-
sal tekint, mint egyértelműen optimistán vagy pesszimistán. 
A nagyobb, 100 fő és 1 milliárd forint árbevétel feletti vállalatok 
bizakodóbbak: ők felülreprezentáltak voltak az optimista piaci 
hangulatú cégek körében. 

„A versenytársak helyzetének leértékelése mutatja, hogy  
a cégek jelenleg rosszabb gazdasági helyzetet érzékelnek,  
és növekedésre kevésbé számítanak.” – Dencső Blanka,  
a Profession.hu piackutatási szakértője

  
  A felmérésünkben szereplő cégekről
 

 
Cégméret

A válaszadók ötöde 10 fő alatti kisvállalkozás, csaknem 40%-uk 
11-49 főt foglalkoztat. Negyedük 49-249 fős, a fenn maradó 
10% pedig több mint 250 főnél többet foglalkoztat. 3%-3% azok 
aránya, akik 500-1000 illetve 1000-5000 fős nagyvállalatként 
töltötték ki kérdőívünket. 

Nyitott pozíciók száma

A válaszadók 40%-a éves szinten 1-5 főt toboroz, míg 9%-uk 
100 fő felett hirdet meg nyitott pozíciókat.

A cégek 62%-ánál van a toborzásért felelős dedikált kolléga.
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Éves toborzási budget

Az éves szinten toborzásra költött összeg a cégek felénél  
50-500 ezer forint között mozog, a vállalatok hetede ennél 
jóval többet, 1 és 10 millió forint közötti összeget fordít a to-
borzásra. A válaszadók 4%-a 10 millió forint feletti büdzsével 
gazdálkodik. 

Toborzásra költött összeg / év

50 ezer és 
500 ezer Ft között

51%

50 ezer Ft  
alatt

16%

500 ezer és 
1 millió Ft között

12%

1-10 millió Ft 
között

15%

10 millió Ft felett

4%
nem tudja

3%
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Kiket keresnek?

A válaszadók 40%-a többségében vagy kizárólag kékgalléros 
munkatársakat keres.

A kérdőívet kitöltő cégek csaknem negyede egyenlő arány-
ban toboroz kék- és fehérgalléros munkaerőt.

A válaszadók 37%-a pedig többségében vagy kizárólag fe-
hérgalléros munkatársakat toboroz.

Jellemzően kiket toboroznak

csak  
fehérgalléros  

munkatársakat

21%

egyenlő arányban 
fehér és kékgalléros 

munkatársakat

23%

többségében 
kékgalléros 

munkatársakat

32%
többségében 
fehérgalléros  

munkatársakat

16%

csak kékgalléros  
munkatársakat

8%
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  Leggyakoribb problémák és kihívások

Hasonló problémák mindenütt

A válaszadók háromnegyede azt látja a legnagyobb problémá-
nak, hogy nem megfelelő minőségű jelöltek jelentkeznek az 
álláshirdetésekre. 
A cégek több mint fele küzd azzal, hogy túl magas a jelent-
kezők fizetési elvárása (ugyanez a 2019-es felmérésünk idején 
még 62% volt), de 35% azt is gondolja, hogy kevés jelölt érkezik 
az egyes hirdetésekre. 
 
Milyen egyéb kihívásokkal szembesülnek még a cégek?

• Túl sok jelölt
• A jelöltek nem elég mobilisak
• Nincs megfelelő szakértelem a cégnél a toborzásra
• Nincs elég pénzügyi erőforrás a toborzásra

Összevetve a tavalyi és az idei év adatait, elmondhatjuk: az 
elmúlt egy évben a jelentkezők száma jelentősen nőtt, ez-
zel párhuzamosan viszont egyre több olyan munkavállaló 
is megjelent aki nem rendelkezik a pozíciónak megfelelő 
tapasztalattal, esetlegesen pályaváltó.

 „A megnövekedett jelentkezésszám miatt a cégeknek a ki-
választási folyamatok optimalizálására is megoldást kell ta-
lálniuk – ebben nyújthatnak segítséget a Profession Services 
egy olyan egyedülálló technológiai megoldással, mint az  
intervew mocha, amely a világ egyik legnagyobb tesztadat-
bázisával képes több mint 2000 készséget letesztelni” –  Den-
cső Blanka, a Profession.hu piackutatási szakértője.



https://go.profession.hu/imocha
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  Gazdasági várakozások

2020 váratlan új fordulatokat hozott az élet minden területén. 
Arra voltunk kíváncsiak, hogyan értékelik a cégek saját gazda-
sági és foglalkoztatói helyzetüket.

2019-es felmérésünk idején optimista piaci hangulatot érzé-
keltünk: a válaszadók több mint fele vélekedett úgy, hogy gaz-
dasági növekedést fog elérni, pénzügyi helyzete javul, foglal-
koztatottjainak száma nő.

Idén jelentősen többen vannak, akik a jelenlegi helyzet-
ben változatlanságot vízionálnak és bár saját helyzetüket 
inkább jobbnak, de versenytársaikét rosszabbnak jelzik 
előre. Mások helyzetének a sajátunknál rosszabbra értékelése 
mutatja, hogy a cégek jelenleg rosszabb gazdasági helyzetet 
érzékelnek és növekedésre kevésbé számítanak.
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  Toborzás-kiválasztás 2021 – íme a víziók

Változatlan HR csapat, több csatorna

Ahogy a gazdasági helyzetet illetően, úgy a toborzási és kivá-
lasztási folyamatokban is kiváró álláspontot vizionálnak a cé-
gek: 80% feletti azon válaszadók aránya, akik szerint a HR-fel-
adatokat ugyanolyan létszámban végzik el, mint jelenleg. 
A tavalyi évhez képest jelentősen nőtt azoknak a száma, akik 
a csatornák, eszközök és folyamatok növelésében gondolkod-
nak, azoké pedig csökkent, akik kevesebb csatornát és eszközt 
terveznek használni.



Kevesebb vagy több csatornát 
használnak majd toborzásra?

Kevesebb vagy több csatornát 
használnak majd toborzásra?

2019

21%

36%

27%

26%

8%

5%

7%

5%

71%

59%

66%

69%

2020

Kevesebb vagy több eszközt 
használnak majd kiválasztásra?

Kevesebb vagy több eszközt 
használnak majd kiválasztásra?

Többet         Változatlan  Kevesebbet

Toborzási-kiválasztási várakozások
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Úgy tűnik tehát, tovább fognak finomodni a toborzás és kivá-
lasztás eszközei:

„Egyre több csatorna és eszköz áll a munkakeresők rendelke-
zésére, de még mindig 71%-uk  elsősorban az állásportálokat 
választja és részesíti előnyben. /hivatkozás a lap alján: Online 
kérdőíves adatfelvételi módszer, N = 1800 18-69 internetezőkre 
nemre, korra, iskolai végzettségre, település típusra és EU ré-
giókra reprezentatív (5,9 millió fő a magyar lakosság körében)
Adatfelvétel ideje: 2020. 11. 04-12.)/" – Dencső Blanka, 
a Profession.hu piackutatási szakértője

Budget előrejelzések

Arra is kíváncsiak voltunk, hogyan alakul a felmérésben részt 
vevő cégek esetén a 2021-es toborzási budget: a válaszokból 
kitűnik, hogy ez a költségvetés is jól jelzi a cégek kiváró-szin-
tentartó stratégiáját, hiszen tízből hét cég változatlan kerettel 
tervez. Feltűnő ugyanakkor, hogy évről évre nő a rendelkezés-

Toborzási budget

36% 44%
26%

13%

52% 46%
64%

73%

5%
6% 10% 14%

2017 2018 2019 2020

Javul(nő)  Változatlan  Romlik
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re álló budgetet csökkentők száma, azokon a területeken, ahol 
nő a HR pénzügyi mozgástere, ott jellemzően évente 100 fő 
felett hirdetnek meg pozíciókat. 

A cégek egynegyedénél tervezik, hogy nem növelik a költség-
vetést, ugyanakkor a változatlan költségkeret több eszköz felé 
fog szétoszlani. Tehát a korábban említett színesedő eszköz- 
és csatornapaletta egyes elemeinek részesedése kisebb lehet, 
mint a korábbi években.

A növekedés is megoldás lehet

Vannak olyan vállalatok is, melyek a munkaerőpiac átalakulá-
sában a növekedés lehetőségét látták meg. A Profession.hu-n 
meghirdetett pozíciókra átlagosan 40 százalékkal többen je-
lentkeznek most, mint tavaly – tehát most sok olyan munka-
vállaló elérhető, aki korábban egyáltalán nem volt az. Vagyis 
olyan nagy mennyiségű, minőségi jelöltekből válogathatnak a 
toborzók, amire rég nem volt példa.
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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/

