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Ember – Adat – Stratégia
A magyar munkaerőpiac: ahogyan még nem láttuk 
és ami ebből következik
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Miközben a megfelelő munkavállalók megszerzése és megtartása kritikus 
sikertényező a vállalatok számára, Magyarországon megduplázódott az 
üres álláshelyek száma az elmúlt 4 évben.1

Bár a hazai munkaerő nemzetközi mobilitási hajlandósága csökkent az 
elmúlt években, jelentős részük továbbra is országhatárokon keresztül 
gondolkodik a munkavállalást illetően. Ezzel párhuzamosan fejlődőben 
van az országon belüli mobilitás.

Az elvárt képzettséget tekintve érdemes flexibilisebbnek lennie a cégek-
nek, mivel a hagyományos karrierutakat követők helyett ma már egyre 
gyakoribbak a pályaelhagyók. A pályaelhagyók esetében az eredeti vég-
zettség helyett fontosabbak az egyéb tapasztalatok, a személyes készsé-
gek és tulajdonságok.

Ezekből következően a munka melletti folyamatos képzés és átképzés  
a vállalatok számára meghatározó tevékenységgé és kritikus sikerténye-
zővé fog válni a jövőben.

Miközben a pénzügyi juttatás fontos, más olyan, korábban inkább a hát-
térben meghúzódó szempontok, mint a munka és a magánélet egyensú-
lya, a munkahely légköre, vagy a munkatársaktól kapott elismerés döntő 
jelentőségűvé váltak a tehetségek számára a munkahely kiválasztásakor.

Egy „digitális talent” ma átlagosan két hét alatt helyezkedik el Magyaror-
szágon, miközben 40%-uk kevesebb, mint két évig marad a munkahe-
lyén. Emellett, a kékgalléros munkakörök egy jelentős részében soha nem 
látott mértékű kereslet mutatkozik.

A piaci dinamikákkal párhuzamosan a toborzás költsége folyamatosan 
nő, miközben még mindig akár több hónapig is eltarthat a toborzási fo-
lyamat.

A vállalatok a jövőben csak akkor lehetnek sikeresek, ha az emberi erő-
forrás menedzsmentjük az adatokra épül, ha a tehetségek megszerzése 
és megtartása az egész menedzsment feladatává válik,  és ha az üzleti és  
a HR-stratégia között szoros és állandó kapcsolat jön létre.

EMBER – ADAT – STRATÉGIA
vezetői összefoglaló
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A digitalizáció és következményei2 alapjaiban változtatják meg a munka és a szervezetek világát. 
Eddig is fontos volt, mostantól viszont kritikussá válik a megfelelő munkaerő gyors megtalálá-
sa és megszerzése, a meglévő kollégák új készségeinek (pl. digitális vagy analitikus) kifejlesz-
tése, a valódi tehetségek számára vonzó és megtartó erejű munkahelyi légkör megteremtése  
(pl. flexibilis munkavégzés, diverzitás útján), a munkavégzés új útjainak (pl. agilis) meghonosítása.  
A digitalizáció tehát korábban nem látott feladatok elé állítja a vállalatok vezetését és a HR-t.

Ezzel egy időben a digitalizáció korábban nem látott lehetőségeket teremt a vállalat vezetése 
és a HR számára. Hála a digitális rendszereknek, illetve technológiáknak, olyan mélységben és 
részletességgel, olyan gyorsan és praktikusan érthetjük meg egy ország, vagy vállalat emberi 
erőforrását, ahogy az korábban nem volt lehetséges. „Egyetlen emberi erőforrásra vonatkozó 
döntést sem hozhatunk adatok nélkül”3  – az idézet Prasad Setty-től, a Google „People Analytics 
and Compensation”-ért felelős igazgatójától származik. Ma ez még sok szervezetben messze 
van a mindennapok gyakorlatától. Holnapra már azzá válhat.

AZ ÉREM KÉT OLDALA
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A Profession.hu és a Boston Consulting Group abban hisz, hogy a sikeres szervezetek elő-
nyükre fordíthatják az érem mindkét oldalát. Az említett feladatok sikeres megoldása jelentős 
versenyelőnyt fog eredményezni minden iparágban. A sikeres megoldáshoz pedig egy adat-ala-
pú, digitálisan felkészült emberi erőforrás menedzsment kell. Ebből ad rövid ízelítőt ez a kiadvány.

Profession.hu

• 15 éve Magyarország piacvezető állásportálja és toborzási szolgáltatója
• Különböző platformjain évente 1,5 millió álláskeresőt ér el 
• Évi 15.000 cég, több mint 800.000 regisztrált álláskereső és 150.000 álláshirdetés biztosítja  

a piaci folyamatok alapos megértését
• 2017-ben és 2018-ban is elnyerte az AON-Hewitt „Év Munkaadója” díját

Boston Consulting Group (BCG)

• Humán tanácsadói gyakorlatában kiindulópontja az adat és az üzleti stratégia
• Úttörő szerepe van a Stratégiai Munkaerőtervezés és a „Workonomics” kifejlesztésében
• A World Economic Forum kizárólagos tanácsadói partnere  

a „Munka Jövője” kutatássorozatban4  
• 8  éve folyamatosan  a Fortune Legjobb munkahelyek listájának  

első 5 helyezettje között van

Ebben a kiadványban először jelentetünk meg olyan adatokat amelyek a Profession.hu Magyar-
országon egyedülálló méretű és tartalmú, a munkavállókat és a munkahelyeket egyaránt átfogó 
adatbázisából, közös empírikus kutatásunk hazai részéből (Decoding Global Talent, 2018) és 
más, a témához kapcsolódó empírikus kutatásokból származnak. Mindemellett megkérdeztük 
jelentős hazai vállalatok HR vezetőit is, hogy mit gondolnak az őket érintő legfontosabb felada-
tokról, az ő gondolataik is gazdagítják a kiadványt. Köszönjük nekik!

Tartsanak velünk!

 Martis István, CEO, Profession.hu                           Juhász László, Szenior Partner 
              és Ügyvezető Igazgató, BCG

MIÉRT MI?



8

A magyar munkavállalók legnagyobb része, 40%-a a versenyszférában dolgozik. A legjelen-
tősebb foglalkoztatói szegmensek a mikrovállalkozások és a multinacionális cégek. Utóbbiak  
a GDP több, mint 60%-át adják, de csupán az aktív lakosság 13%-át foglalkoztatják.
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Az elmúlt években leginkább az állami és önkormányzati cégek foglalkoztatása nőtt, 55%-kal, emellett jelentősen nőtt 
a multinacionális cégek foglalkoztatása is, 14%-kal. Emögött a növekedés mögött a munkanélküliség 40%-os csökkenése áll.

1. Ábra I A nagyvállalatok a lakosság 13%-át foglalkoztatják, miközben a GDP több,  
mint 60%-át adják. Forrás: KSH

A KERESLET
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Több szék, mint játékos
A hazai munkaerőpiaci kínálat mérete nagyon stabil. Ennek a stabilitásnak aligha örülhetünk, 
hiszen a kereslet dinamikus növekedése ugyanazt a 4,4 millió fő gazdaságilag aktív, potenciális 
munkaerőt célozza folyamatosan. 2018-ban Magyarországon volt a 3. legalacsonyabb a munka-
nélküliség az Európai Unióban. Az átlagos 3,7%-os aránnyal csak Csehország és Németország 
tudott megelőzni minket.5 Mindez azzal jár, hogy erős humánerőforrás keresleti piac alakult ki.

Míg a betöltetlen álláshelyek száma körülbelül megduplázódott az elmúlt négy évben, a mun-
kanélküliek száma kevesebb, mint a felére csökkent.  A két ellentétes tendencia mutatja egy-
részt a gazdaság bővülését, másrészt pedig felhívja a figyelmet egyfajta munkahelyi túlkíná-
lat jelenlétére is, hiszen bizonyos típusú állások betöltése nem, vagy csak lassan történik meg  
a gazdaságban. Ebben a piaci környezetben könnyen előfordulhat, hogy a korábbi HR gyakorla-
tok csődöt mondanak. Új eszközökre, megközelítésekre van szükség a munkaerő megszerzése 
és megtartása érdekében is.

„Ami jelenleg a munkaerőpiacon tapasztalható, nagyon hasonlatos a lakáspiaci állapotokhoz. Mar-
káns trendek indultak el, amelyeket mindenki a saját bőrén érez, és valószínűleg túl nagy a rendszer 
tehetetlensége ahhoz, hogy ez hirtelen megálljon vagy fordulatot vegyen. Véleményem szerint ön-
magában a HR kevés lesz, hogy kezelni tudja a helyzetet, együttműködésre van szükség a társterü-
letekkel, a marketinggel, a közös employer branding tevékenység jegyében, de ugyanennyire fontos, 
hogy egy-egy szakma elkötelezett munkatársait bevonjuk a toborzási folyamatba, és segítségükkel a 
megfelelő nyelven szólítsuk meg, és a lényeges szempontok mentén mérjük fel a potenciális jelölte-
ket.6  Továbbá az is elengedhetetlen, hogy az informatikai támogatást gyorsító sávként használjuk ki. 
A HR-es feladata a jövőben ezek összehangolása lesz.”  

Szűcs Ágnes, HR Igazgató, Femtonics
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2. Ábra I 4 év alatt megduplázódott az üres álláshelyek száma Magyarországon
Forrás: KSH
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Ha összességében keresleti piac van a humánerőforrás területén, felmerül a kérdés, hogy milyen 
lehetőségeik vannak a vállalatoknak a kiválasztás során, mennyire tudnak válogatni a jelöltek 
között az országban. Az alábbi ábra területi lebontásban adja meg az egy hirdetésre jutó jelöl-
tek számát. Ez Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben  
a legmagasabb, ami azt jelenti, hogy arányaiban ebben a régióban van a legnagyobb mennyi-
ségű szabad munkavállaló. Tehát munkaerő kínálat itt lenne: azonban sok esetben a hirdetési 
elvárások és jelöltek profilja távol esik egymástól, azaz hiába van megfelelő számú álláskereső, 
a tudásuk nem felel meg a munkaadó által megfogalmazott elvárásoknak.  

Megfelelő munkaerőt találni ma sem lehetetlen feladat, de kétségtelenül tudatosabb gondolko-
dást és több energiabefektetést igényel. Habár az ábrán látható megyei átlagok laikus szemmel 
nézve akár magasnak is tűnhetnek, a toborzási szakemberek pontosan látják, hogy 6 éves táv-
latban közel huszadára csökkent a jelöltek száma egy-egy nyitott pozíció esetén.7 Figyelembe 
véve azt a tényt, hogy a kiválasztási procedúra során, a jelentkezést követően még több ponton 
morzsolódhatnak le jelöltek, mert például nem releváns a pályázat, nem sikeres a béralku, vagy 
a belépési folyamat, a tölcsér szűkülő teteje egyre nagyobb kihívás elé állítja a vállalatokat.

 

3. Ábra I Egy hirdetésre jutó jelöltek száma megyei bontásban
Forrás: Profession.hu adatbázis
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A mobilitási kedv globálisan is csökkent, aminek az egyik magyarázata az lehet, hogy a 2014-
es felmérés idején a gazdasági kilátások még kevésbé voltak pozitívak, mint 2018-ban, ami  
a közép-kelet-európai országok esetében is bizonyára jelentős tényező. Emellett olyan globális 
események, mint például a Brexit is negatívan befolyásolhatták a trendet. Mindemellett érdemes 
megjegyezni, hogy a legfiatalabb, 20 év alatti magyar válaszadók esetében a mobilitási hajlan-
dóság jóval magasabb, 66%, az 57%-os globális átlagot is meghaladja.

„A toborzás 2019-ben is pontosan akkora kihívás lesz, mint idén volt. A munkaerőpiac számottevő 
javulása nem várható, leszámítva talán azokat a szakterületeket, ahol fokozódó béremelkedés ta-
pasztalható, amelynek nyomán esetleg beindulhat az érintett külföldön dolgozó szakemberek haza-
áramlása.” 

Ignácz Béla, Ügyvezető, Prohumán

Föl-földobott kő?
A mobilitás azonban nemcsak országon belül, hanem ma már nemzetközi szinten is olyan té-
nyező, amely jelentősen befolyásolja a munkaerőpiacot. Egy közösen végzett felmérésünk,  
a Decoding Global Talent 20188 többek között a magyar munkavállalók mobilitási preferenci-
áit vizsgálta és összehasonlította az adatokat a négy évvel korábban végzett hasonló kutatás-
sal. Az eredmények szerint egyre kevesebb fiatal döntene amellett, hogy elhagyja az országot.  
A felmérés alapján a magyar munkavállalók 35%-a menne külföldre dolgozni, míg a nemzetközi 
átlag 57%. Ez a mutató alacsonyabb, mint 2014-ben, amikor a magyar megkérdezetteknek még 
az 58% mondta azt, hogy szívesen vállalna munkát külföldön. Magyarországon a csökkenés  
a fiatalok és a magasan képzettek körében is szignifikáns, a fiatalok 45%-a mondana most igent 
egy külföldi ajánlatra, szemben a korábbi 60%-kal, míg a magasan képzetteknek a 37%-a dön-
tene a költözés mellett, ellentétben a 2014-es 65%-kal. A kutatás szerint egész Kelet-Európában 
csökkent és a globális 57%-os átlag alá került az elvándorlási szándék 2014-hez képest.

4. Ábra I A munkavállalók mobilitási hajlandósága
Forrás: BCG Decoding Global Talent 2018
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Munkaerőáramlás Garbolctól Felsőszölnökig
Általános nézet, hogy nem szívesen költözünk/utazunk egy-egy állás miatt az ország határain 
belül, még akkor sem, ha egy kifejezetten jó lehetőségről van szó. Fejnehéz ország vagyunk, azaz 
a főváros a legnagyobb tehetség-mágnes. Azonban nemcsak Budapestre, de Budapestről kifelé 
is áramlik munkaerő: számukra Pest megye a legvonzóbb, nyilván az agglomerációba történő 
elvándorlás miatt. Pest megye mellett Fejér megye is szóba jövő alternatíva, Budapesthez való 
közelsége miatt. A 3. megye, ahova a legtöbb budapesti jelölt jelentkezik, Győr-Moson-Sopron. 
Ez a régió főként Ausztria közelségének és az itt található ipari központoknak köszönheti nép-
szerűségét.

A megyék között is megfigyelhető mozgás, főleg annál a 25-40 év közötti korosztálynál, amely 
munkaerőpiaci szempontból talán a legértékesebb a munkaadók számára. A legjobban „moz-
gatható” jelöltek Tolna, Nógrád, Heves és Békés megyében vannak, ők 50%-ban más megyék-
be adják le a pályázataikat. Ezekben a régiókban budapesti állásokra jelentkeznek leginkább  
a saját megyéjükön kívül az emberek. 

5. Ábra I Munkaerőáramlás Magyarországon: a legvonzóbb megyék a hirdetésekre megyén 
kívüli jelentkezők aránya alapján1

Forrás: Profession.hu adatbázis 
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A hazai munkaerő-kínálat megértéséhez fontos a piacképesség, a nyitottság és a flexibilitás 
vizsgálata. A Profession.hu egyik 2018-as reprezentatív kutatása9 azt a kérdést járta körül, hogy 
mennyire van összhangban a megszerzett végzettség a valós elhelyezkedéssel, illetve hogyan 
viszonyulnak a jelöltek a pályaváltáshoz. A kutatás tanulsága szerint a magyar munkavállalók 
44%-a nem azon a területen dolgozik, amelyben a legmagasabb végzettségét szerezte. Ezek-
nek az embereknek több mint harmada a magasabb kereseti lehetőségek miatt váltott, miköz-
ben az eredeti területük kiválasztásánál ez a szempont elhanyagolható mértékben volt csak 
jelen. Az anyagi okok után (34%) legtöbben a rugalmasabb időbeosztás iránti igényt (15%),  
a megszűnő munkahely miatti kényszert (14%) és az előre nem látott magánéleti változásokat 
(13%) jelölték meg elsőszámú indokként a pályaváltásra. A pályaváltási hajlandóság továbbra is 
magas – jelenleg minden második munkavállaló gondolkodik a pályaváltáson, de csak 7%-uk 
jutott el addig, hogy részt is vegyen valamilyen képzésen. A pályát váltók között egyébként is 
szokatlanul magas (32%) azok aránya, akik semmilyen át- vagy továbbképzést nem kaptak az 
új területükön való kezdéshez. Viszont majdnem mindegyikük, aki részt vett átképzésen ezt a lé-
pést jó döntésnek tartja. Ennek legelterjedtebb formája az OKJ-s képzés, amely a 40 év felettiek 
körében a legnépszerűbb.

A képzettség függvényében?
A munkaerő keresletének és kínálatának nemcsak földrajzilag, de képzettséget tekintve is egy-
másra kell találnia. Egyetemi, vagy középiskolai végzettséget elváró álláslehetőségek esetében 
általában több jelölttel számolhatunk egy adott pozícióra, míg főiskola és szakiskola esetében 
hiány van az elvárt képzettségi szinttel rendelkező jelöltekből. 
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6. Ábra I Elvárt képzettségi szint és a jelöltek képzettségének aránya1

Forrás: Profession.hu adatbázis, 81.000 hirdetés és 2,2 millió jelölt alapján
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Képzés, képzés, képzés
Láthatjuk tehát, hogy mindenképpen rugalmas hozzáállás szükséges a vállalat részéről a kivá-
lasztás során. Érdemes egy pályaelhagyó felvételét is megfontolni, ugyanis ha a munkavállaló 
kellő motivációval rendelkezik, a megfeleléssel sem lesz gond. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy 
kevés kivételtől eltekintve ma már szinte mindegy, milyen iskolát végzett a jelölt, mert ha bizto-
sítjuk számára az átképzés, továbbképzés lehetőségét, mélyülhetnek a merítési lehetőségeink. 
 
A szakmák, munkakörök közötti váltás globális jelenség, és egyre hangsúlyosabb lesz. Egy nem-
rég kiadott tanulmányban10 a BCG a World Economic Forummal közösen azt vizsgálta, hogy mi  
a hatása a digitalizációnak a munkaerőpiacra, és ennek nyomán milyen esélye van az olyan szak-
mák képviselőinek (pl. adminisztratív területen dolgozók, teherautó sofőrök), akiknek a munkáját 
a technológiai fejlődés feleslegessé teszi. A tanulmány számba vette az ezeken a területeken 
dolgozók tipikus készségeit és azt, hogy ezek birtokában, illetve ezeket kiegészítő további kép-
zésekkel milyen más munkakörökben helyezkedhetnének el ezek az emberek. Az eredmény igen 
tanulságos lett mind a leendő állást kereső munkavállalók, mind a munkaerőt kereső munkaadók 
szempontjából. Megfelelő átképzéssel ezen munkavállalók 95%-a találna optimális munkát más 
munkakörökben, ahol növekvő a munkaerő igény. Átképzés nélkül csupán 2%-uk számára lenne 
ez elérhető. Az átképzés fontossága egyértelmű tehát a munkavállalók és a munkáltatók szem-
pontjából is, hiszen mindkét fél számára ideális, ha a jelenleg betöltetlen munkaköröket betöltik 
az átképzett munkavállalók. A megfelelő átképzési programok kritikusak egy megfelelő jövőbeli 
munkakörnyezet kialakításához.

„A talent-menedzsment is komoly kihívásokat hordoz, amelyek közül talán a leglényegesebb,  
a jövő fókuszú fejlesztési programok megvalósítása a jelen tehetségei számára, ahogy az is lényeges, 
hogy magát a tehetség fogalmát is újradefiniáljuk a rohamos technológiai fejlődés illékony keretei 
között.”

András Klára, Humánerőforrás Igazgató, EGIS Gyógyszergyár Zrt.

„A talent-ek tekintetében a megfelelő tanulási képességgel (learning agility) rendelkező munkatár-
sak azonosítása és fejlődésük hatékony elősegítése kerül majd fókuszba. Szerintem a jövőben több 
„generalistát” és kevesebb specialistát fogunk látni a szervezetekben, ehhez pedig újfajta képzési, 
fejlesztési és tudásmegosztásra vonatkozó megoldásokat kell kínálnunk.”

Tóth Lajos, HR Igazgató, NN Biztosító
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A munkavállalói preferenciák meglepetést okozhatnak. A fizetés, a várakozásokkal ellentétben, 
hazánkban csupán a 4. legfontosabb szempont a munkahelyválasztásnál. Az első helyen a mun-
ka és magánélet egyensúlya áll, amit a kollégákkal való jó kapcsolat követ, és a top háromban 
szerepel még a munka elismerésének fontossága. A megkérdezettek csak ezek után említik  
a fizetést. Ez az eredmény azt sugallja, hogy ahhoz, hogy a legjobb tehetségeket magunkhoz 
csábítsuk, nemcsak a fizetésre kell koncentrálnunk, hanem egy összességében vonzó csomagot 
kell kínálnunk, amelynek része a megfelelő munkakörnyezet, az érdekes munkakör és a tervez-
hető időbeosztás is. Ez a preferencia-lista világosan megmutatja, hogy milyen feladatok állnak 
a cégvezetés és a humánerőforrás menedzsment előtt annak érdekében, hogy a bevonzandó 
munkaerő számára tartósan vonzóvá tegyék a vállalatot.

„Wellbeing rulez!”
Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy elsősorban mi motiválja a magyar munkavállalót 
arra, hogy nap mint nap felkeljen és bemenjen dolgozni, valószínűleg a többség azonnal rávág-
ná, hogy a fizetés. Azonban ez koránt sincs így. A BCG és a Profession.hu már említett felméré-
se, a Decoding Global Talent11 többek között a magyar munkavállalók munkavállalási preferen-
ciáit vizsgálta. A felmérést 197 országban végeztük el, összesen 400 ezer válaszadó véleményét 
figyelembe véve. Itthon 12 ezer munkavállaló vett részt a kutatásban. 
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7. Ábra I A magyar munkavállalók munkával kapcsolatos preferenciái
Forrás: BCG Decoding Global Talent. Válaszok a „Mennyire fontosak a következők  
a munkájával kapcsolatban?” kérdésre.

Munka és magánélet egyensúlya

Jó kapcsolat a kollégákkal

A munka elismerése

Fizetés

A munkahely biztonsága

A munkáltató pénzügyi stabilitása

Jó kapcsolat a főnökkel

Együttműködésen alapuló munkavégzés

A munka érdekessége

A munkavégzés intenzitása
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A digitalizáció humánerőforrás oldala

A digitalizáció olyan iparágakon átívelő trend, amely alapvető változásokra készteti a szerve-
zeteket. Humán oldalról az átalakulásnak két fő sikerkritériuma van: sikerül-e megszólítani és 
megszerezni azokat a digitális tehetségeket, akikre a vállalatnak szüksége van, illetve sikerül-e 
ezzel párhuzamosan a „hagyományos” munkakörökben dolgozó kollégák digitális képességeit 
a számukra legfontosabb területeken fejleszteni.

Megfelelő számú digitális „guru” bevonzása és a szervezet teljes állományának digitális kép-
zése: e kettő nélkül nem lehet sikeres a digitális transzformáció. A digitális szakemberek, az 
„IT-sok” csoportja az egyik olyan jelölt-csoport, amely manapság talán a legnagyobb kihívást 
jelenti a toborzás területén. Ebben a tanulmányban „Digital Talent”- ként hivatkozunk minden,  
a Profession.hu adatbázisában megjelenő jelöltre, aki az IT Fejlesztés és az IT Telekom kategóri-
ában szerepel az adatbázisban. Ide tartozik minden olyan munkavállaló, aki jártas az információs 
technológia valamelyik válfajában, legyen akár 3D Artist, Android fejlesztő, vagy rendszergazda. 
A következő oldalon a velük kapcsolatos legfontosabb adatokat foglaljuk össze.
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8. Ábra I A hagyományos munkakörökben is gyorsan nő a digitális készségek iránti igény
Forrás: Profession.hu adatbázis, 60.000 hirdetést vizsgálva 2014-ben és 105.000-et 2018-ban.

Most pedig tegyünk egy apró logikai ugrást. Ejtsünk szót azokról az álláskeresőkről is, akik bár 
nem IT-sok, munkájuk során elengedhetetlen a digitális és információs technológiai készségek 
használata. Itt elsősorban arra vagyunk kíváncsiak, mit tudnak, akik nem fejlesztők/”geekek”?

A tanulmányban a „digital skill” minden olyan digitális munkahelyi képességet és készséget jelöl, 
amely szükségeltetik az adott munkakör betöltéséhez és ellátásához – például az online marke-
tingesek SEO/SEM skillje, vagy egy beszerző jártassága a különféle vállalatirányítási rendsze-
rekben. Itt most a „klasszikus” IT skillektől, programozási nyelvektől eltekintünk.

Ha a kereslet oldaláról vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy az utóbbi 4 évben átlagosan nagy-
jából kétszeresére nőtt azoknak a hirdetéseknek a száma, amelyekben a fenti skill-elvárások 
szerepelnek. A leginkább a UX/UI, agile és a PPC kompetenciákat követelményként megadó 
állásajánlatok száma növekedett.

Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy azok a készségek, képességek, amelyek pár éve még egyáltalán 
nem voltak fókuszban, sőt egyesek szinte még nem is léteztek, a rendkívüli technológia fejlődés 
nyomán ma már a legfontosabbakká váltak.
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Aki okosan keres, talál
A kékgalléros munkavállalók toborzása soha korábban nem okozott akkora kihívást, mint ma-
napság. Pontosan tudtuk, hogy hol kell őket keresni, milyen felületeken és milyen formában kell 
őket megszólítani.

Ma „már nemcsak mérnöki területre nehezebb megfelelő számú jelöltet bevonzani, hanem  
a fizikai munkaerő toborzása is egyre komolyabb kihívást jelent. Ez persze korántsem jelenti, 
hogy lehetetlen megtalálni a megfelelő munkaerőt, hiszen sokat teszünk azért, hogy a legjobbak 
csatlakozzanak hozzánk,” mondta Somogyi András, a magyarországi Bosch csoport HR igaz-
gatója.

A bevett gyakorlatok, úgy tűnik, ma már csődöt mondanak. Pár évvel korábban még harmad-
annyi, sőt, negyedannyi kékgalléros hirdetés volt az online térben, mint most. Ez természetes, 
hiszen a munkaadók nem voltak lépéskényszerben: feladtak egy hirdetést a helyi rádióban vagy 
napilapban, és várták a jelölteket. Ma már fizikai dolgozót és szakmunkást találni éppen olyan 
összetett feladat, mint fehérgalléros munkaerőt. 

Ennek persze több oka is van. Az egyik a már sokat emlegetett kivándorlás, a másik pedig  
a folyamatosan növekvő lehetőségek száma. Ma már a szakmunkások piaca is keresleti piaccá 
vált: jóval több cég keres szakmunkást, mint amennyi kékgalléros munkavállalót a magyar mun-
kaerőpiac ki tud termelni. 

Ezeknek a változásoknak is köszönhetően a kékgalléros toborzás már rég kilépett a kirakatok és 
a sarki kisközértek falai közül: először átköltözött az ingyenes platformokra – gondoljunk csak 
az apróhirdetési oldalakra –, majd pedig a tényleges eredményt hozó online platformokra, szem 
előtt tartva, mi a legfontosabb az állást kereső szakmunkások számára. Nem kérdés, hogy egy 
egyszerű jelentkezési folyamatra van szükség, amelyet mobilról is könnyedén és gyorsan intéz-
hetnek az érintett munkavállalók, csupán néhány adat megadásával. Továbbá lényeges, hogy az 
állásajánlatok egyértelműen tartalmazzák a lehetőségeket és az elvárásokat, sőt a lakóhelyhez 
viszonyított távolság is felértékelődik ebben az új piaci helyzetben.
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A toborzás az egyik leggyorsabban fejlődő terület a humánerőforrás-menedzsmenten belül.  
Az új digitális csatornák,  új  kiválasztási módszerek, a gyorsan és sokkal szélesebb körben el-
érhető információ elvileg azt kellene, hogy eredményezze, hogy a folyamat sokkal gyorsabb és 
olcsóbb lesz. A gyakorlatban nem ezt látjuk. Egy-egy új munkatárs felvétele gyakran több hóna-
pig tart és a fajlagos költség pedig növekszik.
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9. Ábra I Meddig tart munkát találni?
Forrás: Profession.hu felmérés

10. Ábra I Meddig tart munkatársat találni?
Forrás: Profession.hu felmérés

A TOBORZÁS 3

Jó munkához idő kell, tartja a mondás, de vajon mennyi ideig tart manapság a toborzási folya-
mat és mennyire illeszkedik mindez a piac diktálta tempóhoz? A Profession.hu 2018-as felmé-
résében azt vizsgálta, hogy mennyi időre van szüksége a cégeknek ahhoz, hogy megtalálják  
a megfelelő munkaerőt és ugyanerről megkérdezte a közelmúltban állást keresőket is, hogy  
a saját nézőpontjukból nyilatkozzanak a kérdésben.

A munkaadói válaszokból kiderül, hogy az igény felmerülésétől a munkaszerződés aláírásáig 
átlagosan 55 nap telik el. A szórás ugyanakkor nagy, míg a pályakezdőket megcélzó toborzások 
esetében 35 napról beszélünk, vezetői pozícióknál ez akár 77 nap is lehet.
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12. Ábra I Mennyibe kerül?
Forrás: Profession.hu mystery shopping

11. Ábra I Mi tart eddig?
Forrás: Profession.hu felmérés

A Profession.hu immár 10 éve minden évben próbavásárlás, azaz mystery shopping keretein 
belül, egy független kutatócéget megbízva méri fel a magyar álláspiac helyzetét. A fenti ábrán az 
elmúlt 6 év eredményei láthatóak, amelyből kiderül, hogy Magyarországon 6 év alatt drasztikus 
módon, átlagosan hússzorosára nőtt az egy önéletrajzra jutó költség, miközben hússzor keve-
sebb jelöltet tud megmozgatni egy-egy megnyíló pozíció. Az okok világosak: a jelöltek száma 
egységnyi, az álláskínálat növekszik, miközben a kereslet egyre inkább csökken. Sok egyéb 
tényező is szerepet játszik ezekben a folyamatokban, a teljesség igénye nélkül említhetőek  
a demográfiai okok, az elvándorlás, a szakképzettség hiánya, és a lokációs eltérések.

„Az egyes szolgáltatások digitális megoldásait ügyfélként természetesnek vesszük, és ugyanezt el-
várjuk munkavállalóként, illetve leendő munkavállalóként is. Így tehát a toborzás, illetve általános-
ságban az employer branding területén is meg kell felelnünk a digitális elvárásoknak.  A toborzási 
csatornák megváltoztak, ma már nem elég a karrierportálunkon kitenni egy hirdetést, hanem célcso-
portoktól függően a megfelelő csatornát kell megtalálnunk és ott megfelelő üzenettel kell megnyerni 
a jövő kollégáit.”

Mihók Krisztina, HR Igazgató, Erste Bank Hungary

„Már egy ideje az aktív keresési megoldásokat alkalmazzuk a toborzási folyamatunkban, ezeket 
szeretnénk továbbfejleszteni. Emellett egyre hangsúlyosabb szerepet játszanak a megtartást célzó 
intézkedéseink. Folyamatosan elemezzük a toborzási csatornáink eredményességét, ez alapján a 
módszereinket rendszeresen újragondoljuk, és továbbfejlesztjük. Egyelőre minden eszközt bevetünk 
a tehetségek bevonzása érdekében.”

Somogyi András, HR Igazgató, Bosch Csoport

A konkrét tapasztalatokra alapozott, álláskeresői válaszok azonban nincsenek tökéletes össz-
hangban a toborzói állásponttal, ugyanis az átlagos átfutási idő közel 20%-kal hosszabb, azaz 
65 napra tehető. Éppen ezért érdekes ránéznünk arra, hogy a folyamat melyik része a legidőigé-
nyesebb, a jelöltek tapasztalatai alapján. A legtöbb időt a munkaadó visszajelzésére való vára-
kozás viszi el, (39%), de az állásajánlatok böngészése is időigényes feladat (36%).
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MI KÖVETKEZIK EBBŐL:  
ADAT – STRATÉGIA – EMBER 4

Ma Magyarországon a vállalatok majdem fele nem készít létszámtervet és közel harmada nem 
rendelkezik végiggondolt HR stratégiával.13 Szerintünk a jövőben csak azok maradnak sikere-
sek, akik erőteljesen továbblépnek az emberi erőforrás menedzsmentben az adatok sokkal szé-
lesebb körű használata felé, azaz:

• az üzleti tervet stratégiai munkaerő-tervre fordítják le és ezt rendszeresen felülvizsgálják 
a keresett munkaerő egyes csoportjainak hollétét, preferenciáit és megközelíthetőségét 
folyamatosan vizsgálva az empirikus adatok alapján 

• ennek érdekében a HR-en belül megteremtik az adatok kultúráját
• toborzási gyakorlatukban folyamatosan új, célzott, digitális csatornákat nyitnak meg, 

amelyekben a tehetségekkel interaktív párbeszédet folytatnak
• a toborzás feladatát a HR-en túllépve a teljes menedzsment feladává teszik
• konkrét lépéseket tesznek a munka világának és szervezetüknek megújításáért annak 

érdekében, hogy meg tudják szerezni, illetve tartani a munkaerőt.14 

Ez a tanulmány egy meghívás, hogy a vállalati stratégiája szempontjából egyik legfontosabb 
kérdésre, a humánerőforrásra új szemszögből nézzünk rá. A kiadványhoz mellékelünk egy ta-
pasztalatokra alapozott, gyakorlatias és praktikus szakmai itinert, amely a toborzó kollégáknak 
szolgálhat hasznos munícióként 2019-ben.

„A HR (és ezen belül a toborzási) tevékenység számszerűsítésére fogunk fókuszálni. A humántő-
ke értéke évről évre nő, ezzel összefüggésben pedig megjelenik az üzlet igénye a HR tevékenység 
mérhetősége, az eredmények megértése és az ehhez kapcsolódó előrejelzések iránt. Emellett a to-
borzásban egyre növekvő időtartamok (leadtime) miatt a Continentalnál fokozott hangsúlyt fektetünk  
a stratégiai létszámtervezésre, ideértve a létszám- és a kompetencia-igények tervezését is.”

Kalmár Ákos, HR igazgató, Continental Automotive Hungary Kft.

„Azt gondolom, hogy HR szempontból a legkomolyabb kihívás olyan újfajta szervezeti működési 
modellek azonosítása, adaptálása és bevezetése, amelyek képesek támogatni a cégeket abban, 
hogy az ambiciózus üzleti, technológiai és digitalizációs törekvéseiknek meg tudjanak felelni. Ezek  
a modellek akkor lesznek sikeresek, amennyiben komplex hatást tudnak kifejteni a szervezetben, és 
a termelékenységen, minőségen, ügyfélélményen túlmenően a munkavállalói élményben is lényeges 
változást generálnak.”

Tóth Lajos, HR Igazgató, NN Biztosító



25

MI KÖVETKEZIK EBBŐL:  
ADAT – STRATÉGIA – EMBER 4
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EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
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SZERZŐK

BENCZIK DÓRA
B2B marketing menedzser 
Profession.hu

BORBÉLY ZSUZSA
elemző
Profession.hu

NYITRAI BOGLÁRKA
főszerkesztő, elemző
Profession.hu

FEHÉR MARGIT
marketing és kommunikációs  
specialista
BCG
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TÜZES IMRE
üzletfejlesztési vezető
Profession.hu

VÁRHELYI FANNI
tanácsadó
BCG

KOTSIS ÁDÁM
principal
BCG

ISTÓK NIKOLETTA
szövegíró
Profession.hu
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1 KSH
2 https://www.bcg.com/publications/2017/people-organization-strategy-twelve-forces-radicaly-
ly-change-organizations-work.aspx 
3 „No people decisions without data” Prasad Setty, VP, Google https://www.youtube.com/wat-
ch?v=KY8v-O5Buyc
4 https://www.weforum.org/whitepapers/eight-futures-of-work-scenarios-and-their-implica-
tions; https://www.weforum.org/reports/towards-a-reskilling-revolution 
5 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsq_ergan&lang=en 
6 A jelölt szó használatakor jelöltnek tekintünk minden olyan álláskeresőt, aki a vizsgált időszak-
ban a Profession.hu valamely álláshirdetésére jelentkezett.
7 Mystery shopping kutatás 2018. a Profession.hu Kft. megbízásából az Forma Display Kft. 
által 2018 júliusában végzett próbavásárlás. A vizsgált időszakban ugyanazon állásportálokon 
ugyanazon hirdetéseket adtuk fel, törekedve arra, hogy a lehető legobjektívebben összehason-
líthatóak legyenek az eredmények. A kutatás során a kiszolgálási folyamatot és a hirdetések 
performanciáját is vizsgáltuk.
8 https://www.bcg.com/publications/2018/decoding-global-talent.aspx 
9 Lifelong Learning kutatás, Profession.hu Kft. megbízásából a Micra-S Piackutató Bt. által 
2018 augusztusában végzett online önkitöltős kérdőív (panel), melyet 1000 fő töltött ki. A ku-
tatást 18 évesnél idősebb internetezőket nem, kor, iskolai végzettség és település típus szerint 
reprezentáló mintán végezték.
10 https://www.weforum.org/reports/towards-a-reskilling-revolution 
11 https://www.bcg.com/publications/2018/decoding-global-talent.aspx 
12 https://www.bcg.com/publications/2017/people-organization-technology-how-gain-devel-
op-digital-talent-skills.aspx 
13 HR Körkép 2018. A Profession.hu által 2018 augusztusában, 234 cég részvételével végzett 
átfogó munkaerőpiaci kutatás.
14 https://www.bcg.com/publications/2017/people-organization-strategy-twelve-forces-radi-
cally-change-organizations-work.aspx

A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

FORRÁS
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A legtehetségesebbek 
csupán 3-5 állásra 
jelentkeznek
/Kelkó Tamás/

NE KERTELJ

A fehér-
gallérosoknak 

döntő 
tényező a 
munkabér 
információ

Employer Branding része

JELEZZ VISSZA
Cégek 80%-a állítja, 

hogy ad visszajelzést,

de versenytársaik 65%-áról
feltételezik, hogy 
ők nem teszik ezt 

FIGYELJ A JÖVŐ MUNKAHELYÉN 
SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEKRE

tanulási hajlandóság

míg a 
soft skill-ek

kevésbé: 
Figyelj ezekre!

A
hard skill-ek
tanulhatóak,

HASZNÁLD A 
TOBORZÁSBAN AZ ÚJ 
TECHNOLÓGIÁKAT

172 –ből 72 
karrier weboldal

34%-a 
nincs mobilra 
optimalizálva

5/+ perc
a jelentkezési 

idő

FIGYELJ
A BÉREKRE

30% -kal többen jelentkeznek azokra a 
hirdetésekre, ahol van bérinformáció

40% -a az általunk megkérdezett cégeknek 
sosem világította át a bérezését

munkavégzés
helye

jellege

elvárt
tapasztalat

bérinformáció munkaköri
leírás

A top 5 keresett
információ 

ügyfél-orientáltság

motiváltság

kreativitás

Ha az oldal nincs mobilra
optimalizálva, a jelöltek 40%-a 

megszakítja a jelentkezési 
folyamatot, …

40%

5 perc

….és akkor is, 
ha 5 percnél 
tovább tart

FIGYELJ A 
MUNKAVÁLLALÓ 
PRIORITÁSAIRA

munka és élet
egyensúlya

jó kapcsolat
a kollégákkal

a munka
elismerése

A munka-
vállalóknak 

döntő tényező 
a munkabér 
információ



A MEGFELELŐ JELÖLT LÉTEZIK  
ÉS EL IS ÉRHETŐ, LÁSSUK, HOGYAN!

A számtalan területen érzékelhető munkaerőhiány ellenére fontos tudnunk, hogy a legtehetsé-
gesebb jelöltek csupán 3-5 állásra pályáznak! Ahhoz, hogy a hirdetésed felkeltse a legjobb 
munkavállalók figyelmét, mindenképp tartalmaznia kell a munkavégzés helyét, jellegét, a fel-
adatok leírását, az elvárt tapasztalatot, és ami ezeknél is lényegesebb, a bérinformációt, 
amely a fehérgalléros pályázók számára döntő jelentőségű. Ennek ellenére csupán a hirdetések 
5 százalékában szerepel a juttatási csomagra vonatkozó információ, pedig jellemzően 30 szá-
zalékkal több jelentkezést hoz ez a nem titkolt számadat. Szomorú tény ezzel szemben, hogy a 
megkérdezett cégek 40 százaléka még soha nem világította át a bérezését!

Nem elegendő a jól megírt és kellően informatív hirdetés, azt a megfelelő platformokon kell 
a potenciális pályázókhoz eljuttatnod: a legújabb technológiák alkalmazása a toborzásban 
tehát ma már nem opcionális, hanem kötelezően ajánlott. Jó, ha tudod, hogy az okostelefonok 
térnyerésével párhuzamosan a céges karrieroldalakon biztosított jelöltélmény jelentősége is egy-
re nő, vagyis ha az oldalad nincs mobilra optimalizálva, hiába érted el és szólítottad meg 
a tökéletes jelölteket, 40 százalékuk várhatóan meg fogja szakítani a folyamatot. Ez igaz 
akkor is, ha a jelentkezés több mint 5 percet vesz igénybe. Az eredmények azt mutatják, hogy a 
vizsgált weboldalak 34 százaléka jelenleg nem megfelelően jelenik meg az okostelefonok képer-
nyőjén, és a jelentkezési idő is többnyire meghaladja a küszöböt jelentő 5 percet.

Hogy ki lesz számodra a tökéletes munkavállaló, az számtalan tényezőtől függ, érdemes azon-
ban szem előtt tartanod, hogy míg a hard skillek bármikor tanulhatók, fejleszthetők, addig 
a soft képességek már sokkal kevésbé. A jövő munkahelyén a tanulási hajlandóság, az 
ügyfél-orientáltság, a motiváltság és a kreativitás lesznek a legszükségesebb adottságok, 
ezért ezekre ajánlott fókuszálnod.

A toborzás-kiválasztás sokak számára itt véget ér, pedig a visszajelzések nem csupán udvarias 
gesztust jelentenek a pályázók felé, de komoly Employer Branding értékkel is bírnak, ezért az 
időhiány ellenére se feledkezz meg a folyamatban lévő jelentkezések lezárásáról. Bár a megkér-
dezett cégek 80 százaléka állítja, hogy ad visszajelzést, mégis versenytársaik 65 százalékáról 
gondolják az ellenkezőjét. Te döntöd el, melyik táborba tartozol, az azonban tagadhatatlan, hogy 
a rossz élmények villámgyorsan terjednek az interneten, akár több ezer emberhez is eljutva, ezért 
jobb megelőzni, hogy csorba essen a gondosan építgetett munkáltatói márkádon egy triviális 
lépés kihagyása miatt. 

Ha megtaláltad és felvetted az új kollégát, még mindig nem dőlhetsz hátra, ugyanis meg is 
kell tudnod tartani őt, amihez egyáltalán nem elegendő a kiemelkedő bérezés, sőt! A magyar 
munkavállalók számára munkahely választása esetén a legfontosabb szempont a munka 
és magánélet egyensúlya, ezt követi a jó kapcsolat a kollégákkal, és a munka elismerése 
– fizetés pedig mindössze negyedik a rangsorban. A jövő tehát azoké a HR-kezdeménye-
zéseké, amelyek ténylegesen a munkaerőt és igényeit állítják a középpontba, legyen szó 
rugalmas munkaidőről, több hónapos alkotói szabadságról, vagy a teljesítmény valódi ér-
tékeléséről.
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