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HR KÖRKÉP 2021

Adatfelvétel ideje: 2021. augusztus – szeptember

Foglalkoztatási létszám és Budapest-vidék székhely szerinti reprezentatív minta  
a Profession.hu ügyfeleire 

Mintanagyság: 
1. kör: 286 cég, 2. kör: 218 cég, 3. kör: 246 cég, 4. kör: 323 cég

Adatfelvételi módszer: online kérdőív a Profession.hu 
- az elmúlt 1 évben hirdető - ügyfelei körében 
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 Víziók és stratégiák:  

  így készülnek a cégek 2022-re

Hol tartunk most? Visszatértünk a megszokotthoz, vagy még 
mindig a járványhelyzet változásmenedzsmentje tölti ki a 
napjainkat? Hogyan alakult a HR szerepe az elmúlt évekhez 
képest? Átfogó munkaerőpiaci helyzetkép.

A koronavírus 2020-as megjelenése megtorpanást hozott  
a 2019-es év derűlátó várakozásaihoz képest: a Profession.hu 
adatai szerint a tavalyi évben többségükben változatlanságot 
vizionáltak a cégvezetők mind a foglalkoztatás, mind a gazda-
sági helyzet tekintetében.

Idén egyértelműen optimistább képet festenek a HR-esek 
és cégvezetők: a cégek már újra a 2019-es évet idéző várako-
zásokkal tekintenek a jövőbe. Tízből hat cég optimista és lét-
számnövekedéssel tervez, míg a többiek is többségükben in-
kább a változatlanságot és nem a csökkenést jelzik előre.

A pénzügyi tervek is tükrözik a pozitív várakozásokat: a gaz-
dasági helyzet javulását újra a 2019-es év eredményeihez ha-
sonlóan, azt kissé meghaladó számban várják a cégvezetők. 
Fontos kiemelni, hogy ugyanakkor nőtt azoknak az aránya is, 
akik nem tudják megbecsülni az idei pénzügyi eredményeket: 
ebben fontos szerepet játszik az is, kit mennyire vetett vissza  
a járványhelyzet.
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2017         2018          2019          2020          2021

25%
38% 29% 47%

30%

5% 9% 13% 5% 4%

6% 3% 5% 3% 6%

65%
50% 53% 44%

61%

Mit gondol, várhatóan a következő üzleti évben  
az Önök cégénél a:

Foglalkoztatottak száma

A toborzási költségvetés alakulása is összecseng az optimis-
tább jövőképpel: a tavalyi kiváró-szinten tartó stratégiához ké-
pest tízből három cég tervezi a jövő évi HR budget növelését. 
Míg tavaly a válaszadók hetedénél csökkentették a HR költ-
ségvetést, idén ez az arány már megfeleződött: újra mernek 
többet költeni a cégek, de legalábbis nem vesznek el további 
erőforrásokat.

  csökkenni fog         változatlan marad          növekedni fog          nem tudja
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2017         2018          2019          2020          2021

24%

30%
26%

37%

23%
3% 13% 7% 15% 2%

15% 5% 5% 12% 11%

59%

53%
62%

37%

64%

A cégének gazdasági-pénzügyi helyzete

„Ha 2020 a változások éve volt, 2021 a visszatérő munkál-
tatói optimizmusról szólhat. A cégvezetők jelentős része 
újra várakozással tekint a jövőbe: a toborzási előrejelzé-
sek és a növekedést prognosztizáló pénzügyi tervek azt 
mutatják, 2022-ben újra a stabil növekedés lehet irány-
adó.” / Dencső Blanka, a Profession.hu piackutatási és 
üzletfejlesztési szakértője/

  csökkenni fog         változatlan marad          növekedni fog          nem tudja
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  A felmérésünkben szereplő cégekről
Cégméret

A válaszadók 39%-a 10 fő alatti kisvállalkozás, szintén 39%-uk 
11-49 főt foglalkoztat. Egyhatoduk 50-249 fős, a fenn maradó 
6% pedig 250 főnél több munkavállalót foglalkoztat. 1% azok-
nak az aránya, akik 1000 fő feletti nagyvállalatként töltötték ki 
kérdőívünket.

Nyitott pozíciók száma

A válaszadók csaknem fele éves szinten 1-5 főt toboroz, míg 
5%-uk 100 fő felett hirdet meg nyitott pozíciókat.
A cégek csaknem kétharmadánál van a toborzásért felelős 
dedikált kolléga – ez az adat egyébként összecseng a korábbi 
évek válaszaival, azaz nem történt ezen a téren a cégek HR-te-
vékenységében elmozdulás semelyik irányba.

Kiket keresnek?

Tízből négy cég többségében vagy kizárólag kékgalléros mun-
katársakat keres, szintén ennyien többségében vagy kizárólag 
fehérgalléros munkatársakat toboroznak, a fennmaradó vá-
laszadók pedig egyenlő arányban keresnek kék- és fehér-
galléros munkaerőt.
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  Munkaerőpiaci változások
Munkaerővándorlás

A cégek közötti vándorlás egyre több vállalatnak okoz fejtörést: 
2020-ban minden második cég tapasztalt az előző évekhez ké-
pest nagyobb fluktuációt, a munkahelyek több mint felénél a 
fluktuáció mértéke 6%-nál magasabb volt. A munkaerőván-
dorlás a vendéglátás, egészségügy, valamint a személy-és va-
gyonvédelem ágazatokban volt nagyon magas és az átlagos-
nál több céget érintő.

A mozgolódás a válaszadók fele szerint a 20-29 éves korosz-
tályra jellemző, a fluktuáció iskolai végzettség szerint főként az 
alap- és középfokú végzettségűeket érinti – így az őket foglal-
koztatóknál a munkaerő megtartása a HR egyik kulcskérdése 
lehet. Vannak olyan szegmensek is, ahol a munkavállalók nem 
szívesen váltanak: az 50 év felettiek, illetve a többdiplomás 
vagy tudományos fokozatú munkavállalók kevésbé mozdul-
nak, őket szinte alig érinti a fluktuáció kérdése.

Nehezen betölthető munkakörök

A cégek több, mint felénél van olyan terület/munkakör, amely-
nek betöltése nehézséget okoz. Mely cégeknek okoz a szokott-
nál nagyobb kihívást a toborzás? A válaszokból kitűnik, hogy a 
kékgalléros munkavállalókat alkalmazó és az 1 milliárd forint 
feletti árbevételű cégeknél nehezített a nyitott pozíciók betöl-
tése, illetve azoknál, ahol a fluktuáció leginkább a 30-39 évese-
ket érinti.
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Az ágazatok között felülreprezentált a szakemberhiányban: 
 gépipar

 bútoripar

 távközlés

 személy- és vagyonvédelem  
       (magasabb szintű szaktudást igénylő pozíciók)

Nehezen betölthető pozíciók:
 gépkezelő, targoncás, raktáros, szerelő

 mérnök

 pénzügyi szakember (szaktudást igénylő) 

 pedagógus

Könnyen betölthető munkakörök

Előfordulnak olyan pozíciók is, ahol a túl sok jelentkező keze-
lése okoz nehézséget. Persze sok jó jelölt közül még mindig 
könnyebb választani: a cégek 44%-nál van olyan terület, mun-
kakör, amelynek betöltése nem okoz nehézséget, amire köny-
nyen találnak munkaerőt.

Jellemző szektorok: 
 kultúra, sport
 jog, személy-és vagyonvédelem

Könnyen betölthető pozíciók: 

 irodai adminisztrátor

 betanított/segédmunkás

 szellemi munka (szakmai végzettség és nyelvtudás nélkül),
       értékesítő, ügyfélszolgálati munkatárs
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Új tényező: a home office

A pandémia egy évek óta fel-felbukkanó munkavállalói igény-
nek, a home office-nak adott tágabb teret. Vajon hosszú tá-
von is velünk maradhat az otthoni munkavégzés, vagy vissza-
térünk a munkahelyekre?

Sok munkahely konzervatívan áll a kérdéshez, vagy a munka 
jellegéből adódóan nem megoldható a home office: tízből hat 
cég esetében a munkavállalók többségének be kell járni 
dolgozni – felmérésünk szerint a kötelező bejárás felülrepre-
zentált a kékgalléros, vidéki és a 250 fő feletti cégek, többek 
közt például a gyártó vállalatok körében.
  Más vállalatoknál gyorsan és hosszabb távra tervezve is meg-
történt az átállás: a home office-t teljes mértékben támogató 
vagy vegyes munkavégzést preferáló cégek között a fehérgal-
léros munkakörök és a budapesti foglalkoztatók vannak több-
ségben. 
Arról is megoszlanak a vélemények, hogy várható-e változás 
a bejárók, az otthonról dolgozók és a hibrid munkavégzők 
arányában: tízből hat cég szerint a következő évben nem fog 
változni a náluk jelenleg működő munkarend. Mások szerint 
nőhet az otthoni vagy távoli munkavégzés mértéke: azoknál 
a cégeknél, ahol jelenleg vegyesen járnak be és dolgoznak 
home office-ban, magasabb arányban számítanak a home 
office növelésére.

6%
20%

16%
58%

  a többség home office-ban dolgozik

  a többség vegyesen dolgozik:  
     home office-ban is és be is kell járnia

  mind a kettő jellemző, van aki  
     home office-ban dolgozik, van aki bejár

  a többségnek be kell járnia

Home 
office
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Bérfejlesztés

A cégek csaknem felének van általánosan alkalmazott bér-
politikája és további 21% tervezi bevezetni azt. A válaszadók  
65%-ánál volt 2020-ban bérfejlesztés, 57%-uknál volt 2021-ben 
és kétharmaduk tervez jövőre is. Az elmúlt évekkel összevetve 
így alakul a válaszadóknál a bérfejlesztés mértéke:

Bérelemek

A különböző bérelemek gondosan tervezett használata nagy 
mozgásteret ad a bértervezésnél és a különböző dolgozói cso-
portok motivációját is testreszabottan erősítheti. A cégek fe-
lénél alapbér alapján állapítják meg a bért, ugyanakkor a fel-
sővezetők és a fizikai munkavállalók esetében az átlagosnál 
jobban jellemző a vegyes bérezés, azaz az alapbér és a telje-
sítmény alapú javadalmazás. A béremelés jellemzően egyéni 
és szervezeti teljesítményfüggő, de a felsővezetőknél jellem-
zőbb a teljesítmény alapú, míg a fizikai munkavállalók eseté-
ben gyakoribb a munkaerő megtartás céljából megállapított 
béremelés. Felmérésünkből kiderült, hogy a kékgallérosokat 
foglalkoztatóknál nem ritka, hogy a szervezeti és egyéni telje-
sítmény mellett a csoport teljesítménye is befolyásolja a bért, 
illetve náluk a megélhetési költségek (infláció) alakulása is té-
nyező a bér kialakításában.

5% alatt  5-9%     10-14%  15%

Bérfejlesztés mértéke

  2020    2021    2022

11% 16% 8%

32% 36% 40% 37% 35% 34%
20%

13%
18%
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Juttatások

Minden harmadik cég jelezte, hogy idén nőtt náluk a béren 
kívüli juttatások keretösszege, átlagosan 8%-os növekedésről 
számoltak be. A keretösszegek növelése az átlagosnál ma-
gasabb arányban fordult elő a személyzeti tanácsadó cégek, 
személyi szolgáltatások szektorban dolgozók, és a 100 M alatti 
árbevételű cégek esetében.

Nem terjedt el mindenhol a béren kívüli juttatás: bár a keret- 
összeg növekedését többen jelezték, magasabb azon cé-
gek aránya, akik egyáltalán nem adnak ilyen jellegű juttatást.  
A korábbi évekhez hasonlóan a legjellemzőbb béren kívüli jut-
tatás a jutalom és a prémium, bár előbbi kisebb gyakorisággal 
fordul elő, mint 2018-2019-ben. A bérjellegű juttatások sorában  
a saját gépkocsihasználat és a 13. havi fizetés is kevesebb, mint 
a cégek ötödében van jelen, ez is elmarad a 2020 előtti idő-
szakhoz képest. A kutatásban megkérdezettek 2022-re ezeken 
az arányokon javítani szeretnének, és ha kisebb mértékben is, 
de növekedéssel terveznek.

Míg a pandémia előtt a juttatások mesterhármasa az étkezé-
si utalvány, mobiltelefon, utazási hozzájárulás volt, addig idén 
már leváltotta az étkezési utalványt a laptop/notebook biztosí-
tása a munkavállalóknak.
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Jutalom

Prémium

Saját gépkocsi használatának 
elszámolása

13. havi fizetés

Ruhapénz

Nyereségrészesedés

14. havi fizetés

Részvényjuttatás

Egyiket sem

Egyéb

42%

34%

21%

25%

18%

7%

0%

6%

4%

2%

44%

33%

19%

27%

15%

8%

1%

7%

4%

2%

51%

39%

23%

17%

19%

9%

2%

9%

5%

2%

Bérjellegű juttatások

  2020-ban   2021-ben   terveznek 2022-ben?
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Nem bérjellegű juttatások

Mobiltelefon

Munkába járás költségeinek 
megtérítése

Laptop/Notebook

Vállalati gépkocsi

Oktatások támogatása

Parkolás

Helyi közlekedés támogatása

Kedvezményes, ill. ingyenes vállalati 
termékek

Plusz szabadság

Iskolakezdési támogatás

Meleg étkeztetési utalvány/
hozzájárulás

Sportolási lehetőség

Egészségpénztári kiegészítés

Üdülési támogatás/üdülési csekk

56%

47%

35%

12%

32%

29%

12%

10%

8%

7%

3%

11%

23%

14%

58%

48%

39%

14%

32%

28%

12%

10%

8%

6%

5%

13%

22%

14%

56%

48%

38%

16%

34%

31%

14%

12%

10%

8%

6%

15%

24%

14%

  2020-ban   2021-ben   terveznek 2022-ben?
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A minimálbér emelésének hatása

A cégek 92%-a hallott róla, hogy bruttó 200.000 Ft-os minimál-
bérről folynak az egyeztetések, az érintettek nagy része pedig 
már meg is tette vagy tervezi a változáshoz szükséges lépése-
ket. A válaszadók közül tízből négy céget nem érint ez a válto-
zás, minden harmadik pedig már betervezte a jövő évi bérfej-
lesztésbe vagy már elvégezte a szükséges számításokat ezzel 
kapcsolatban - utóbbi a pénzügyi szektorra az átlagosnál job-
ban jellemző. A rendelkezés fő közvetlen eredménye a mini-
málbéren lévők fizetésének emelkedése lehet, de a cégek 
16%-a jelezte, hogy előfordulhat olyan közvetett hatása is, 
hogy nem lesz új munkaerőfelvétel vagy akár leépítésekre 
is sor kerülhet.

  Toborzási helyzetkép
Tudatos mérés és tervezés

A megkérdezett Profession.hu hirdetők felére jellemző, hogy 
rendelkeznek kialakult toborzási-kiválasztási folyamattal, illet-
ve létszámtervet is készítenek. Nemcsak a tervezésben tudato-
sak, hanem a csatornák kiválasztásában is: a felmérésben részt 
vevő cégek kétharmada ad hoc vagy rendszeresen méri a hir-
detései hatékonyságát is.

Azoknál a cégeknél, ahol humánerőforrás-igény csökkentésé-
ben gondolkodnak, ott jellemzően digitalizálnak vagy auto-
matizálnak egyes munkafolyamatokat, vagy a közeljövőben 
tervezik ezek bevezetését. Szintén jellemzőek a fluktuáció 
csökkentésére tett intézkedések és a belső képzések, szakmai 
utánpótlási programok is.
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Változó HR szerepkörök

Az elmúlt két évben nem változtak a HR-esek fő toborzási fe- 
ladatai, ugyanakkor az egyes résztevékenységek hangsúlyai 
évről évre tolódnak.

Megkérdeztük, mely feladatokra szeretnének a vezetők na-
gyobb fókuszt helyezni:

• A jelöltek felkeresése továbbra is jelentős kihívás a cégeknél. 
• A kékgalléros toborzáshoz kapcsolódó közösségi média kam-

pányokra szintén sok cégnél lenne igény, de nincs rájuk ka-
pacitás. 

• A fehérgalléros toborzóknál a referenciák begyűjtése olyan 
időigényes feladat, amit online platformok használatával sze-
retnének optimalizálni.

Szélesedő toborzási eszköztár

A cégek egyre több eszközt vetnek be a toborzási igényeik ki-
szolgálásához: tízből négy cég szeretne jövőre több eszközt, de 
még inkább több csatornát használni toborzásra.

Az állásportálok használata 10-ből 9 vállalat számára to-
vábbra is magától értetődő. Emellett sokan terveznek aján-
lási rendszerrel és -ingyenes, illetve fizetős- közösségi média 
kampányokkal, illetve spontán jelentkezőkből kialakuló adat-
bázissal is.
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Hogyan tudja kezelni a HR a sokcsatornás megoldásokat?  
A kiválasztással és toborzással foglalkozók számának növelé-
sében csupán a cégek kisebb hányada gondolkodik és válto-
zatlan emberi erőforrással kívánják menedzselni a többcsator-
nás - többeszközös toborzást. Azzal is tisztában vannak, hogy 
a munkakör betöltésére szánt idő valószínűleg hosszabb lesz, 
mint korábban.

  Ezek a leggyakoribb kihívások  
  a toborzásban
Visszatérő problémák

A válaszadók több mint háromnegyede azt látja a legnagyobb 
problémának, hogy nem megfelelő minőségű jelöltek jelent-
keznek az álláshirdetésekre.

Évről évre felmerülő kifogás, hogy a jelentkezők túl magas fi-
zetési elvárással élnek:

• 2019-ben 62% tartotta túl magasnak az elvárt fizetést;
• 2020-ban a koronavírus hatására alacsonyabbá váltak az el-

várások, de még így is a cégek fele túlzónak érezte a jelent-
kezők elvárásait;

• 2021-re visszatért a járványhelyzet előtti piaci helyzet: a cégek 
csaknem 60% kifogásolja a jelentkezők túl magas fizetési el-
várásait.

A válaszadók több, mint fele azt is gondolja, hogy kevés jelölt 
érkezik az egyes hirdetésekre.
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Milyen egyéb kihívásokkal szembesülnek még a cégek?

• A jelöltek nem elég mobilisak
• Nincs megfelelő szakértelem a cégnél a toborzásra
• Nincs elég pénzügyi erőforrás a toborzásra
• Ritkábban előforduló probléma, hogy túl sok jelölt jelentke-

zik az álláshirdetésre

„Hatékony támogatást tudunk nyújtani, ha a cégen be-
lül nincs HR, vagy a toborzásra már nem jut erőforrás, de 
akkor is, ha éppen nehezen betölthető, komplex pozícióról 
van szó. Sok nyitott pozíció esetén recruitment online mar-
keting tanácsadóink több csatornás kampányt indítanak: 
sokszínű online eszköztárral, egy marketing ügynökség és 
egy toborzó csapat szakértelmét ötvözve találják meg az 
új munkatársakat.” 
/Dencső Blanka, a Profession.hu piackutatási és üzletfej-
lesztési szakértője/
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HR budget előrejelzések

A költségvetés alakulása minden évben sokatmondó adat: 
kíváncsiak voltunk, a várakozások szerint hogyan alakul a 
felmérésben részt vevő cégek esetén a 2022-es toborzási 
budget?

A válaszokból jól látszik, hogy az optimista hangulat a pénz-
ügyi tervezésben is megmutatkozik: tízből három cég is a jövő 
évi HR budget növelését tervezi és megfeleződött tavalyhoz 
képest az azt csökkentők száma.

Kutatásunk eredményeiből az is kiderült, hogy a keleti régió 
cégei, valamint a többségében fehérgalléros munkavállalókat 
toborzó cégek felülreprezentáltak a jövő évi HR budgetet nö-
velők körében.

2017         2018          2019          2020          2021

52%
46%

64%
73%

64%

33%
44%

26%
13%

29%

5%
6% 10% 14% 7%

HR budget toborzásra

  Javul (nő)   Változatlan   Romlik (csökken)
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  Az álláshirdetésekről
Külsős szolgáltatók és csatornák a toborzásban

Az álláshirdetési szolgáltatás eredményessége elsődleges fon-
tosságú, emellett a megkérdezett ügyfelek körében továbbra 
is a szakértelem és az ár a döntő, amikor szolgáltatót választa-
nak. A gyorsaság jelentősége némileg csökkent, amikor külső 
segítség mellett döntenek.

Felértékelődött ugyanakkor a proaktív és szakmailag felké-
szült kapcsolattartók szerepe, akik a megfelelő termékek kivá-
lasztásában és a termékek teljesítményéről szóló statisztikák 
előállításában is hatékonyan támogatják a folyamatot.

Egyre népszerűbb a közösségi média használata és a szemé-
lyes ajánlás útján történő hirdetés is. A közösségi médiás in-
gyenes felületekről érkező jelentkezések minősége ugyanak-
kor jelentősen elmarad az állásportáloktól. A megkérdezettek 
szerint a Profession.hu a leghatékonyabb toborzási megoldás, 
jelentős előnyként értékelik az ügyfélszolgálat meglétét és 
színvonalát, illetve a jelöltek száma és minősége is kiemelke-
dik a többi csatorna közül.
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Önéletrajz – menjen vagy maradjon?

Évről évre megjelennek olyan trendek, amelyek az önéletraj-
zok átalakulását vagy jövőbeni megszűnését vetítik előre, a 
kreatív CV-k és a rövid videós bemutatkozások azonban még 
mindig nem terjedtek el széles körben. Kíváncsiak voltunk 
arra, hogyan látják a cégek képviselői az önéletrajzok sorsát? 
A megkérdezettek továbbra is ragaszkodnak a jelentkezéskor 
beküldendő önéletrajzhoz, a válaszadók 78%-a pedig úgy jó-
solja, 5 év múlva ugyanígy szükség lesz még CV-re az állásokra 
jelentkezéshez.

Álláshirdetések tartalma

Azt is megkérdeztük, várható-e változás az álláshirdetések 
tartalmában? A jól szövegezett álláshirdetés minden korban 
érték: az átgondolt elvárási lista, a megfelelően körülírt mun-
kakör, a vonzó juttatások mind segítenek abban, hogy a hir-
detésre a cég számára értékes, tehetséges álláskeresők jelent-
kezzenek.

A cél mindig a hatékony toborzás, a tartalom és a forma azon-
ban folyamatosan változik: a cégek 76%-a szerint biztosan vagy 
nagy valószínűséggel megváltozik az álláshirdetések tartalma 
az elkövetkező 5 évben.
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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


