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A világméretű „kísérlet” tanulságai
A Covid–19-világjárvány kitörése óta szemünk előtt zajlik a munkavégzés eddigi módjait 
tesztelő legnagyobb „kísérlet”. Az aktuális trendek – digitalizáció, Smart Work, rugalmas 
munkaidő –, amelyek alakítják, hogy milyen módon dolgozunk, a járvány következtében 
hatalmas hátszelet kaptak. A munkavállalók és a munkáltatók is megtapasztalhatták,  
hogy milyen az eddigiektől alapvetően különböző körülmények között dolgozni.

A kérdés az, hogy a mostani tapasztalataink hogyan fogják megváltoztatni a munka- 
végzést a jövőben. Ezért megkérdeztük Magyarország munkáltatóit és munkavállalóit, 
hogy megértsük, mik okoztak nehézséget, és hogyan látják a jövőt. Több mint 1500  
munkavállaló és 200 munkáltató töltötte ki a kérdőívünket. Az eredményeket és  
a megállapításainkat 8+1 szempont alapján mutatjuk be, hogy megfelelő  
iránymutatást adjunk az egyén és a vállalat számára egyaránt.

Úgy gondoljuk, hogy a most elsajátított munkavégzési módszerek be fognak épülni  
a mindennapokba. Az igazi kérdés az, hogy a cégek és a szervezetek hogyan fogják  
tudni kihozni ebből a maximumot. Meggyőződésünk, hogy akik proaktívak, megfelelő 
módon honosítják meg a Smart Work munkamódszereket, és ilyen módon működnek  
a jövőben, azok komoly versenyelőnyre tehetnek szert a hatékonyságtól kezdve  
az employer brandingen át egészen a munkavállalók elköteleződéséig.



Miről is  
van szó?

Mi a 
Smart Work?

—
A távmunka koncepciója nem 
feltétlenül jelenti az otthoni  
munkavégzést, nem egy adott 
helyhez kötött.
—
Rugalmasság a munkaidőben – 
mennyit töltünk a munkahelyen, 
és mennyit távmunkában?

—
Kevesebb üzleti út, kevesebb 
költség, elvesztett idő és kisebb 
CO2-kibocsátás.
—
Változik a hozzáállás: megnő az 
igény a munkába járással töltött 
idő és az erre fordított költségek 
csökkentésére, továbbá  
a személyes közlekedés  
feladatalapú optimalizálására.

—
A személyes megjelenést nem 
igénylő találkozók, értekezletek 
virtuális környezetbe költöznek.
—
Az iroda versenyez az otthonnal 
és egyéb, alternatív munkavégzési 
helyekkel.
—
A céges munkahely koncepciója 
megváltozott, az iroda részben 
más feladatokat tölt be, mint 
korábban.

TÁVOLI  
MUNKAVÉGZÉS

AZ UTAZÁSI SZOKÁSOK 
MEGVÁLTOZÁSA

AZ IRODAHELYISÉG 
FELHASZNÁLÁSÁNAK 
MEGVÁLTOZÁSA

A Covid–19 
hatása

Változik  
az üzlet

17%
értéknövekedés  
a digitális kereskedelemben

46%
A B2B vállalatvezetők 46%-a 
már talált új értékesítési  
csatornát

Forrás: GlobalData, Globális BCG felmérés
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...POZITÍV HATÁSSAL  
VOLT A KÖVETKEZŐKRE:

...POZITÍV HATÁSSAL  
VOLT A KÖVETKEZŐKRE:

...NEGATÍV HATÁSSAL  
VOLT A KÖVETKEZŐKRE:

...NEGATÍV HATÁSSAL  
VOLT A KÖVETKEZŐKRE:

Az eddigi 
tapasztalatok

MUNKAVÁLLALÓK ARÁNYA, 
AKIK SZERINT A JÁRVÁNY...

MUNKÁLTATÓK ARÁNYA, 
AKIK SZERINT A JÁRVÁNY...

43% 31%49% 39%32% 60%35%42% 44%49% 51%

Önállóság

pozitív/negatív válaszok aránya %-ban pozitív/negatív válaszok aránya %-ban

Ökológiai  
lábnyom 

Rugalmasság Munkavállaló 
elkötelezettsége

Munka-magánélet egyensúly Iroda  
kihasználtsága

Együttműködés Szállítói piacMentális 
egészség

Ügyfélpiac
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A SMART WORK JÖVŐJE

SZEMÉLYES JÓLLÉT

TÉR

KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS

TERMELÉKENYSÉG

IDŐ

DIGITÁLIS ESZKÖZÖK

IRÁNYÍTÁS

CÉGVEZETÉS ÉS SMART WORK

A Smart Work  
kettős természete

A Smart Work  
8+1 oldala

Ahogyan a járvány kitörése óta a Smart Workkel 
kapcsolatos tapasztalataink nagyban különböztek, 
úgy most a Smart Work jövőjét illetően is jelentősen 
eltérő várakozásokat látunk. Ez nem meglepő annak 
fényében, hogy mennyire váratlanul jött, és mennyire 
mélyen érintett bennünket a világjárvány. A különböző 
vélemények különböző háttereket, élethelyzeteket, 
munkavégzést és különböző fokú digitális érettséget  
is tükröznek. Vannak munkafeladatok, melyeknél  
a hatékonyság nőtt, míg másoknál csökkent, vannak, 
akiknek javult a munka-magánélet egyensúlya,  
mások ebben romlást tapasztaltak. Bizonyos  
vállalatok jelentős költségmegtakarítást várnak  
a Smart Worktől, míg mások csak a költségnövekedést 
látják benne. Ezeknek a tapasztalatoknak és  
véleményeknek mind van igazságtartalma.

A következő fejezetben részletesen megvizsgáljuk  
ezeket, és javaslatokat teszünk arra, hogy Önök  
vállalati szinten vagy vezetőként mit tehetnek,  
hogy mindebből profitáljanak és fejlődjenek.
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MUNKAVÁLLALÓK ÉS MUNKÁLTATÓK: A SMART WORK A NYERŐ

60% 77%

MIT TEGYÜNK? – JELÖLJE KI CÉLJAIT, ÉS HASZNÁLJA  
A SMART WORKÖT MINT ÚTMUTATÓT A JÖVŐ MUNKAVÉGZÉSÉHEZ!

Munkavállalók és munkáltatók 
véleménye arról, hogy  
a csapatuk vagy vállalatuk  
hogyan fog működni a járvány 
után. (%)

Azokat a válaszokat vettünk  
figyelembe, amelyek  
tartalmazzák a helyszíni vagy 
távoli munkavégzést, vagy azok  
kombinációját.

Mérje fel, hogy mennyire 
áll készen és mennyire 
fontos a Smart Work  
a különböző területeken, 
majd határozza meg  
a hozzájuk tartozó Smart 
Work modelleket.

Építse ki azokat a kulcs- 
tényezőket, amelyek  
szükségesek a Smart munka- 
végzéshez. Ezzel felkészül 
arra, hogy a munkavállalók 
biztonságosan és hatékonyan 
térhessenek vissza  
a munkahelyre, amikor a 
hibrid munkavégzés helyszíni 
része beindul.

Használja a mostani  
helyzetet arra, hogy  
megkérdőjelezze a  
jelenlegi működési  
modelljeit, és most  
vesse el a jövő sikerének 
magvait.

Munkavállaló

A célok  
kijelölése

Tegye lehetővé a Smart, 
hibrid munkavégzést

Gondolja újra  
a munkavégzés jövőjét

Munkáltató

Helyszíni
munkavégzés

Változóan  
helyszíni vagy  
távoli munkavégzés

Távoli
munkavégzés

Hibrid
munkavégzés

4%

52%

21%

42%

10%

8%

40%
23%

„Mi leszünk a leginkább  
előremutató cég a távmunkában  
a mi nagyságrendünkön belül.”

Mark Zuckerberg,  
CEO, Facebook

„Nem, én nem látok semmi 
pozitívumot. Az, hogy nem tudunk 
személyesen találkozni, főleg 
nemzetközi szinten, tisztán negatív.”

Reed Hastings,  
CEO, Netflix

AZ EMBEREKNEK ÉS A SZERVEZETEK-
NEK SZÜKSÉGÜK VAN ARRA, HOGY 
SZEMÉLYESEN TALÁLKOZZANAK

AZ EMBEREK ÉS A CÉGEK JÓL JÁRNAK 
A TÁVOLI MUNKAVÉGZÉSSEL

1A Smart Work 
jövője

A jövőt az formálja, hogy mit gondolunk róla. 
Ahogyan lejjebb is láthatjuk, még ugyanazon az 
iparágon belül is máshogy vélekednek a Smart 
Workről a cégvezetők. Válaszadóink többsége 
úgy tartja, hogy valamilyen formában a Smart 
Work a jövőben is velünk marad. Ezzel mi is 
egyetértünk, és úgy gondoljuk, hogy ez a jövő 
munkavégzésének kulcsa.

Forrás: BCG, Profession: Munkavállaló-Munkáltató Felmérés 2020
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AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE ÉPÍTŐ 
TERMELÉKENYSÉG CSÖKKEN

Az újonnan távmunkában dolgozók 
76 százaléka legalább annyira 
termelékeny volt az önállóan végzett 
feladatokban, mint azelőtt.

Az újonnan távmunkában 
dolgozók 56 százaléka kevésbé volt 
termelékeny az együttműködést 
igénylő feladatok esetén, mint 
korábban.

AZ EGYÉN  
TERMELÉKENYSÉGE NŐ

MUNKAVÁLLALÓK ÉS MUNKÁLTATÓK: A HATÉKONYSÁG CSAK NŐTT,  
DE LEGALÁBBIS ÁLLANDÓ MARADT

MIT TEGYÜNK? 
– HOZZON TOVÁBBI 
INTÉZKEDÉSEKET, 
MELYEK SEGÍTIK A 
TERMELÉKENYSÉGET!

MUNKAVÁLLALÓK

MUNKAVÁLLALÓ MUNKÁLTATÓ

A munkavállalók válaszai rang- 
sorolva aszerint, hogy mely tényező 
javítaná vagy segítené legjobban  
a termelékenységüket egy Smart 
Work felállásban. A kékkel jelölt 
elemek azt mutatják, hogy  
a munkáltatók mely intékedéseket 
vagy tényezőket rangsorolták  
fontosabbnak, mint a munkavállalók, 
míg a fehérrel jelöltek azt mutatják, 
hogy melyeket tartják kevésbé  
fontosnak.

Forrás: BCG, Profession: Munkavállaló-Munkáltató Felmérés 2020

Különböző, Smart Worköt segítő eszközök alkalmazása

Jó mentális és testi egészség

Jó csapatszintű együttműködés

Bizalom a menedzsmentben

A munkáltató erőfeszítései a motiváció növelésére

Rugalmasság a munkaidő megállapításában

Innovációk bevezetése

Otthoni munkakörnyezet

Utazáson spórolt idő

Jobb koncentrációs képesség

Kevesebb felügyelet

88% 84%

A munkavállalók 88 
százaléka gondolja úgy, 
hogy a járvány kezdete 
óta a termelékenysége 
nem változott, vagy 
kisebb, vagy akár 
számottevő mértékben 
nőtt is.

A munkáltatók 84 
százaléka gondolja úgy, 
hogy a járvány kezdete 
óta a termelékenysége 

nem változott, vagy 
kisebb, vagy akár 

számottevő mértékben 
nőtt is.

2Termelékenység

A termelékenység kulcskérdés minden 
szervezet számára. Senki sem engedheti  
meg magának a termelékenység csökkenését. 
Ha a Smart Work tényező marad a jövőben, 
akkor meg kell győződnünk arról, hogy 
támogatja a termelékenységet. Ha a számok 
mögé nézünk, akkor jól látható, hogy mi az 
oka az ellentétes véleményeknek – bizonyos 
feladatokat könnyebb egyedül, távolról végezni, 
míg másokat csapatként, személyesen kell 
megoldani a régi munkahelyen.

BCG globális felmérés BCG globális felmérés
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A SZOCIÁLIS KAPCSOLATOK HIÁNYA 
MIATT AZ EMBEREK MAGÁNYOSNAK 
ÉS STRESSZESNEK ÉRZIK MAGUKAT

„Az otthoni munkavégzés miatti öröm 
a munkavállalók termelékenységének 
növekedését eredményezheti.”

„[…] a szorongásos és depressziós 
tünetekről beszámoló felnőttek 
száma ugrásszerűen megnőtt a 
világjárvány alatt, […] és elérte 
a 40,9 százalékot [2020.] július 
közepére.”

SOK EMBER ÉLVEZI A RUGALMASSÁGOT 
ÉS BOLDOGABBÁ VÁLIK AZ ÚJ MUNKA-
KÖRÜLMÉNYEK EREDMÉNYEKÉNT

MUNKAVÁLLALÓK  
ÉS MUNKÁLTATÓK:  
EGÉSZSÉG ÉS JÓLLÉT

A munkavállalók és munkáltatók 
véleménye arról, hogy milyen 
intézkedések segítenék  
a munkavállaló testi és  
lelki egészségét.

A szám azt mutatja, hogy  
a munkáltató hány hellyel
sorolja előrébb (+) vagy hátrébb 
(-) az adott választ a munka- 
vállalóhoz képest.

A MUNKAVÁLLALÓK  
TOP 6 VÁLASZTÁSA

A MUNKÁLTATÓK
TOP 6 VÁLASZTÁSA

Rugalmas munkaidő Rugalmas munkaidő

Jobb munkakörnyezet Rendszeres interakció  
a felettes vezetésével

Home office támogatások Egészségügyi  
szolgáltatások

Autonómia a munkaidő  
és -hely megválasztásában Home office támogatások

Egészségügyi  
szolgáltatások Jobb munkakörnyezet

Sportolási lehetőségek  
biztosítása

Kötelező irodai  
munkanapok

MIT TEGYÜNK? – VIZSGÁLJUK FELÜL ÉS FRISSÍTSÜK, MIT AJÁNLUNK EGÉSZSÉG TERÉN!

3

+5

+2

-1

+6

-3

Személyes
jóllét

Egy szervezet sem egészséges, ha a szervezetet 
alkotó emberek sem azok. A Covid–19-járvány 
tovább erősítette a munkavállalók egészségére 
és a jóllétére fókuszáló trendeket. A Smart Work 
kihívásokkal teli a munkavállalók számára is: 
a megnövekedett stressz kezelése, a munka-
magánélet egyensúlyának megtalálása még 
nehezebbé válhat, a magány érzete nőhet,  
és a mindennapos rutin feladása is gond lehet. 
Ugyanakkor a kiegyensúlyozottabb életmód 
lehetősége is megjelenik, az időspórolás és  
a rugalmasabb munkavégzés potenciálisan  
ebbe az irányba mutat.

The Economist, 2020. 09. 12.
The Wall Street Journal,
2020. 09. 13., a U.S. Census Bureau alapján

Jelentős lehetőségeket rejt a munkáltatók számára az, hogy mind a testi, mind a lelki egészség terén segítsék  
a munkavállalókat. A munkavállalók egészségébe fektetni jelentős haszonnal járhat, mivel növelheti az  
elkötelezettséget és csökkentheti a betegszabadságok hosszát, a kiégést és a lemorzsolódást, ezek pedig mind 
fokozhatják a termelékenységet. A munkáltatónak az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatát úgy 
kell kialakítania, hogy az alkalmazkodjon a munkaerő sokszínűségéhez, vegye figyelembe az egyéni  
igényeket és a vállalati szerepköröket (pl. a vezetői stressz).

Mentális 
egészség Érzelmi  

jóllét

Táplálkozás  
és dohányzás

Kognitív 
képesség

Testmozgás

Tudatosság

Orvosi  
szolgáltatások

Megküzdési 
lehetőség

Egészségügyi 
előnyök

Ellenállás

Pihenés  
és alvás

Testi  
egészség

Forrás: BCG, Profession: Munkavállaló-Munkáltató Felmérés 2020
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AZ EMBEREK TÖBBET ÉS TOVÁBB 
DOLGOZNAK A HIBRID/TÁVOLI 
MUNKAVÉGZÉS SORÁN

„A legtöbb ember ki nem állhatja a 
munkába járás miatti utazás gondjait 
és költségeit. Ez hetente több mint 
négy órát vesz ez el az átlag amerikai 
életéből.”

„[...] azt találták, hogy a munkanap 
átlagban 48,5 perccel tovább tartott 
és a megbeszélések száma nagyjából 
13 százalékkal megnőtt [...]”

A HIBRID ÉS A TÁVOLI MUNKAVÉGZÉS 
IDŐMEGTAKARÍTÁSSAL JÁR

MUNKAVÁLLALÓK: AZ IDŐMEGTAKARÍTÁS JELENTŐS

MIT TEGYÜNK? 
– TERVEZZE IDEJÉT A 
TÉR FÜGGVÉNYÉBEN!

Ahhoz, hogy a legtöbbet hozzuk
ki a Smart Workből, a vállalatoknak 
segíteniük kell a munkavállalókat 
abban, hogy megtervezhessék a  
tevékenységüket az adott idő- és  
térbeli lehetőségek függvényében.  
A feladat természetétől függően  
tölthetik az időt együtt, egy hely- 
színen vagy távoli eléréssel. Az  
önálló munkavégzés hatékonyságát 
növelheti, ha rendelkezésre állnak  
az információ tér- és időbeli meg- 
osztásához szükséges eszközök.

A megspórolt idő hossza naponta  
a munkavállalók százalékában

23%

<0,5
óra

27%

0,5-1
óra

29%

1-2
óra

15%

2-3
óra

6%

3+
óra

+1 ÓRA/NAP
A munkavállalók több 
mint fele legalább egy 
órát takarít meg naponta.

„Én rengeteget kell, hogy vezessek a 
munkahelyemre, napi három órát. 
Most ezt az időt valami teljesen 
másra tudtam fordítani.”

– válasz egy munkavállalótól

„Plusz idő jut nyelvtanulásra.”
– válasz egy munkavállalótól

(hogy mire fordítja megspórolt idejét)

AZONOS HELY

EL
TÉ

R
Ő

 ID
Ő

A
ZO

N
O

S 
ID

Ő

ELTÉRŐ HELY

Projektszobák  
és mágnestáblák

Iroda

E-mail, chat- és  
projektalkalmazások

Videokonferencia, VR,  
hívások, távoli jelenlét

4Idő

Az idő alapvető erőforrás az egyén és a 
szervezet számára is. Az, hogy megnövekedett 
az igény a hatékonyabb időbeosztást segítő 
eszközökre és tréningekre, tükrözi, hogy 
mennyire küzdünk, hogy jól gazdálkodjunk 
az időnkkel. Az idő felhasználásának 
hatékonysága nagyban befolyásolja a 
jóllétünket és a termelékenységünket,  
tehát elengedhetetlen, hogy a Smart Work 
annyi pozitívumot hozzon ezen a téren, 
amennyit csak lehetséges.

The Economist, 2020. 09. 12.
The Wall Street Journal,
2020. 09. 13., a U.S. Census Bureau alapján

Forrás: BCG, Profession: Munkavállaló-Munkáltató Felmérés 2020
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AZ IRODA SZEREPE EGYSZER S 
MINDENKORRA MEGVÁLTOZOTT

„Hosszú távon az iroda szerepe és az 
iroda iránti igény megmarad.”

„Amikor legközelebb beugrasz  
az irodába, mondjuk ebben  
a hónapban, jelentkezz be  
a számítógépedbe, de ne igazán 
éld bele magad ebbe a helyzetbe.”

AZ IRODA KÖZPONTI SZEREPE 
TOVÁBBRA IS MEGMARAD

MIT TEGYÜNK? – VEGYE FIGYELEMBE AZ IRODAI TEREK 4 KIHÍVÁSÁT!

Igény lesz a távolság-
tartásra, a nagyobb 
higiéniára, hogy  
az alkalmazottak 
biztonságban érezzék 
magukat.

A munkavégzés  
helyszíne fontos szem-
pont lesz a tehetségek 
megszerzésekor.

A munkavállalók azért 
fognak bejönni az irodába, 
hogy társasági életet 
éljenek, továbbképezzék 
magukat, kreatív folya-
matokban vagy kulturális 
eseményeken vegyenek 
részt.

Alternatív helyszínek  
pl. közösségi irodák 
hálózata egészítse ki  
a cégközpontot mint 
irodát.

Megnövekedett 
egészségügyi 
elvárások Versenyhelyzet

Megváltozott 
funkció

Változó  
helyszínek

MUNKAVÁLLALÓK: AZ IDEÁLIS MUNKAHÉT 
EGYENLETESEN OSZLIK EL A TÉRBEN A 
MUNKAVÁLLALÓK SZERINT

Az eredmények azt mutatják, hogy 
nincs egyértelmű kapcsolat a feladat 
jellege és a munkavállalók által pre-
ferált munkahelyszín között. Otthon, 
az irodában vagy máshol egyaránt 
lehet önállóan dolgozni vagy éppen 
megbeszéléseket lefolytatni. A mun-
kavállalók egyensúlyt keresnek a hol 
és a mikor között, és az a munkáltató, 
amelyik megteremti erre a lehető-
séget, az versenyelőnyt fog élvezni a 
versenytársaival szemben!

Otthoni  
(32%)

Helyszín  
(32%)

Egyéb  
(18%)

Nem
számít  
(18%)

Önálló munkavégzés (42%)

Bizonyos teendőkre szánt  
idő egy átlagos munkahéten  
a munkavállalók szerint (%)

Munkavállalók preferált munkavégzési helye 
bizonyos teendőkhöz (ezen helyeken tartózkodás 
aránya %-ban egy átlagos munkahéten)

Megbeszélés  
munkatársakkal (17%)

Megbeszélés ügyfelekkel (8%)

Megbeszélés felettessel (8%)

Közösségi események (8%)

Tanulás, képzés (8%)

Jóllét (9%)

5Tér

Megszűnnek az irodák a mai formájukban, 
vagy amint véget ér a jelenlegi válság, úgy 
térünk vissza, mintha el sem mentünk volna? 
Ez a kérdés jár most az ingatlanbefektetők és 
-fejlesztők fejében, de azon vállalatvezetőkében 
is, akik most nem tudják, hogy megújítsák-e a 
bérleti szerződésüket. Mind azon gondolkoznak: 
vajon a Smart Work megoldás-e erre a 
dilemmára is?

David Smith  
(Cushman & Wakefield) 2020. 10. 29.

The Economist
2020. 09. 12.

Az irodai terek nem fognak eltűnni, de fel kell venniük a versenyt az alternatívákkal. Ahhoz, hogy az iroda  
fennmaradjon, meg kell változnia, és jobban ki kell szolgálnia azokat, akik igénybe veszik, valamint jobban  
meg kell felelnie azoknak a funkcióknak is, amelyekre még érdemes lesz használni. Úgy látjuk, hogy a közel-
jövőben négy kihívással kell ehhez szembenézni.

Forrás: BCG, Profession: Munkavállaló-Munkáltató Felmérés 2020
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A TECHNOLÓGIA NEM SEGÍTI 
A TERMELÉKENYSÉGET, CSAK 
KIÉGÉSHEZ VEZET

„[...] a technológia kritikus szerepet 
játszott a krízis idején [...]”

„A technológia megfoszt bennünket 
a szabadidőnktől. Egyre inkább 
ellehetetlenítik, hogy azzal 
foglalkozzunk, ami azzá tesz 
bennünket, akik vagyunk.”

A TECHNOLÓGIA NÖVELI A 
TERMELÉKENYSÉGET, ÉS SEGÍT, HOGY 
LEGYŐZZÜK A PROBLÉMÁKAT

MUNKAVÁLLALÓK ÉS MUNKÁLTATÓK:  
VAN MÉG MIT FEJLESZTENI A DIGITÁLIS ESZKÖZÖK TERÉN 

MUNKAVÁLLALÓK  
VÁLASZAI RANGSOROLVA

MUNKÁLTATÓK  
VÁLASZAI RANGSOROLVA

Sávszélesség

Nagy teljesítményű laptop

+3

+1

-1

-3

0

+2

-1

-1

Nagy teljesítményű laptop

Sávszélesség

Perifériák, kiegészítők

Perifériák, kiegészítők

Videokonferencia-szoftver

Videokonferencia-szoftver

Együttműködési szoftver

Távoli, közösségi irodaÜzenetküldő alkalmazások

Együttműködési szoftver

Szobafoglaló alkalmazások Üzenetküldő alkalmazások

Távoli, közösségi iroda Szobafoglaló alkalmazások

Alapvető 
eszközök

Új eszközök

Hibrid  
munka- 
eszközök

A munkavállalók véleménye 
arról, hogy milyen eszkö- 
zökre van szükségük, és  
a munkáltatók véleménye, 
hogy ebből mit terveznek 
bevezetni, hogy támogassák 
a hibrid munkavégzést.

A számok alacsonyabb/ 
magasabb rangsorolást 
jelentenek a munkáltató  
esetében a munkavállalóhoz 
képest.

MIT TEGYÜNK? 
– VIZSGÁLJA MEG ÉS 
VÁLASSZA KI AZOKAT  
AZ ESZKÖZÖKET, AMELYEK 
TÉNYLEGESEN SEGÍTIK  
A MUNKAVÉGZÉST!

Rengeteg vállalat kezdett el használni 
olyan appokat, amelyek segítenek a 
munkavállalóknak megtervezni  
a munkavégzés helyét és idejét.  
Jó példa erre a Comfy App, amely  
alapvetően arra lett kitalálva, hogy  
az iroda foglaltságáról adjon valós 
idejű tájékoztatást, és segítse  
a munkatervezést. 

Közli a munkavállalóval, amikor egy munkaállomás felszabadul

Figyeli és lefoglalja a szobákat

Elemzi az irodahasználatot szenzorokon keresztül

Figyeli, hogy egy adott asztal fertőtlenítve volt-e

Érintésmentesen kezeli a hőmérsékletet és a világítást

Valós időben ad visszajelzést és ad le  
fertőtlenítési és munkakérvényeket

Információs szolgáltatást nyújt (pl. egészségügyi hírszolgálat)

Megtalálja az irodán belül a kollégákat, szolgáltatásokat

Segít biztonságossá tenni az irodán belüli mozgást

6Digitális  
eszközök

A digitális eszközök lehetővé tették az emberek  
számára, hogy a járvány közepette is dolgoz- 
hassanak és kapcsolatban maradhassanak.  
Egyszerű e-mailek, videokonferenciák, vagy ennél 
specializáltabb kommunikációs és kollaborációs 
eszközök nélkül nem is tudnánk Smart Workről 
beszélni. Azonban az embereknek véges a kognitív 
képessége a digitális eszközök mentális feldolgo-
zására. Valóban segíti a munkát a negyedik irodai 
app, vagy már csak összezavar? Vajon szükségünk 
van a létező összes kommunikációs csatornára, 
hogy a kollégákkal kapcsolatban maradjunk,  
vagy feleannyi is épp elég lenne? Az egyensúly 
megtalálása elengedhetetlen ahhoz, hogy  
a Smart Work hatékonyan működhessen.

Mark Foster, sr. VP, IBM a The Wall Street Journalnak, 2020. 09. 30.
Anne Helen Petersen, korábbi Senior Culture Writer,  
Buzzfeed a WIRED.com-nak, 2020. 09. 21.

Forrás: BCG, Profession: Munkavállaló-Munkáltató Felmérés 2020

20 21



A JÖVŐ IRODÁJÁNAK 
MEGTEREMTÉSE ADDICIONÁLIS 
KÖLTSÉGEKKEL JÁR

„[...] egy átlagos munkáltató  
évi 11 000 dollárt tud spórolni  
minden távmunkás után.”

„Ahogy a munkavégzés átalakul, az 
irodatér is megváltozik, és a jövőbeni 
iroda kialakítása addicionális 
költségekkel jár: az otthoni 
munkavégzés kialakítása, csakúgy 
mint a szatellitirodák, a kollaboratív 
terek és fókuszszobák létrehozása is 
mind többletköltséget jelent.”

A MUNKÁLTATÓK ÉS A 
MUNKAVÁLLALÓK IS PÉNZT 
TAKARÍTANAK MEG

MUNKÁLTATÓK: MÁR MOST JELENTŐS MEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK  
LÁTSZANAK, LEGTÖBBSZÖR AZ IRODÁKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

MIT TEGYÜNK? – SZÁMOS 
PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI 
ELŐNYE VAN A SMART WORKNEK, 
ÉPÍTSEN RÁ ÜZLETI MODELLT!

(NEM)-PÉNZÜGYI ELŐNY POTENCIÁLIS BERUHÁZÁSI IGÉNY

Üzleti célú utazás
• Kevesebb utazási szükséglet
• Autóflotta jobb kihasználása

Környezetvédelmi előnyök
• Utazás, ingázás (kevesebb CO2)
• Kevesebb irodai hulladéktermelés
• Kevesebb energia- és egyéb forráshasználat

Fizikai irodatér
• Alacsonyabb irodakihasználtság
• Kisebb működési költség
• Kisebb tőkebefektetés-szükséglet

• Területek és funkciók közötti befogadás
• Sokszínű munkaerő 

Sokszínűség és befogadás

• Munkavállalói elkötelezettség
• Kevesebb betegszabadság
• Munka-magánélet egyensúlya

Munkavállalói elkötelezettség

• Preferált munkakörnyezet
• Interakció gyakorisága
• Munkaidő hatékonysága 

Termelékenység

• Hozzáférés a tehetségekhez  
a munkaerőpiacon

• Munkavállalók megtartása

Munkáltatói értékajánlat

• Távoli elérés
• Egységesített eszközök
• Addicionális eszközök biztosítása

IT-infrastruktúra

• Megváltozott az iroda funkciója
• A különféle munkaterületek 

kialakítása

Térelrendezés

65% 
számít kevesebb  
irodai munkavégzésre

50% 
számít hatékonyabb 
irodahasználatra

30% 
fog közösségi 
irodákat használni

CSAK 17% 
nem számít  
változásra  
az irodahasználatban

7Költségcsökkentés

A járvány és az azt követő gazdasági 
válság számtalan iparágat sújtott. Ebben a 
környezetben még fontosabb, hogy megtaláljuk, 
milyen költségeket tudunk csökkenteni  
a Smart Worknek köszönhetően. Sok múlik  
a vállalat profilján, földrajzi kiterjedésén és 
üzleti folyamatain. Úgy gondoljuk, hogy a 
legtöbb esetben a Smart Work számottevő 
lehetőséget nyújt a költségcsökkentésre, bár 
nem minden fejlesztést lehet rövid távon 
kivitelezni, és van, hogy előbb beruházások  
is szükségesek.

Forbes, 2020. 10. 02., a Global Workplace Analytics alapján Chris Mattey (BCG) a LinkedIn-en, 2020. 10. 20.

Számos előnyét látjuk a Smart Worknek, ebből számos pénzügyi, mint 
például a kisebb utazási költség. Van olyan előny, amely nem pénzügyi 
jellegű, mint például a szorosabb munkavállalói elkötelezettség – bár 
ezek is számottevő hatással bírnak a pénzügyi eredményre, még akkor 
is, ha nehezebb ez utóbbiakat számszerűsíteni. Úgy gondoljuk, hogy a 
vállalatoknak ki kell alakítaniuk és nyomon kell követniük a Smart Work 
business case-t, mivel ennek hatása idővel nagy lesz.

Forrás: BCG, Profession: Munkavállaló-Munkáltató Felmérés 2020
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AZ AUTONÓMIA TESZI 
HATÉKONNYÁ AZ EGYÉNEKET  
ÉS CSAPATOKAT

TOP-DOWN TERVEZÉS ÉS 
IRÁNYMUTATÁS SZÜKSÉGES A CÉGES 
SZINTŰ ELŐNYÖK ÉRDEKÉBEN

MUNKAVÁLLALÓK ÉS MUNKÁLTATÓK: A MUNKAVÁLLALÓKNAK ÉS  
A MUNKÁLTATÓKNAK IS KÖRÜLBELÜL A FELE TÁMOGATJA A RÉSZLEGES 
RUGALMASSÁGOT A DÖNTÉSHOZATALBAN A MUNKAVÉGZÉS HELYÉRŐL  
ÉS IDEJÉRŐL, A TÖBBIEK INKÁBB MAGUK DÖNTENÉNEK ERRŐL

MIT TEGYÜNK? – A HELYES SMART WORK KONCEPCIÓ EGYENSÚLYT
TALÁL A TOP-DOWN IRÁNYMUTATÁS ÉS A BOTTOM-UP AUTONÓMIA KÖZÖTT

A vezetőknek olyan megoldást 
kell találniuk, amely megfelel a 
vállalat működésének, figyelem-
be veszi az egyéni igényeket és  
a munkakörnyezetet. Számítás-
ba kell venniük a vállalat igényeit 
is, amikor saját meglátásukat 
implementálják, továbbá minden 
személynek megfelelő fokú auto-
nómiát kell biztosítaniuk.

TOP-DOWN IRÁNYMUTATÁS BOTTOM-UP AUTONÓMIA

TÉR IDŐ

• A távoli munkavégzés  
modellje legyen egyszerű  
és könnyen érthető

• Megfelelő források biztosítása  
a szükséges fejlesztésekhez  
(pl. irodatér)

• Áramvonalas döntéshozatal 
biztosítása

• A középvezetők támogatása azzal, 
hogy a magas szintű döntéshozók 
minimalizálják a távoli munkavég-
zés választásáról szóló diskurzust

• Egyénre szabott megoldások  
engedélyezése a munkavállalóknak, 
a saját helyzetük és preferenciáik 
alapján

• Alkalmazott-központú szemlélet
• Minden munkatípus és csapat- 

szerkezet figyelembevétele
• A gyors váltás elősegítése, amikor 

a munkavállalók helyzete megvál-
tozik

Munkavállalók és munkáltatók arról,  
hogy ki döntsön a munkavégzés helyéről

Munkavállalók és munkáltatók arról,  
hogy ki döntsön a munkavégzés idejéről

33%

6%

49% 53%

18%

41%
30%

4%

55% 54%

15%

42%

Munkavállaló
döntsön

Munkavállaló
döntsön

Közös
döntés

Közös
döntés

Munkáltató
döntsön

Munkáltató
döntsön

„[Arról, hogy hogyan lehet 
távoli munkavégzésre alapuló 
munkakultúrát létrehozni.] Egy világos 
szabályrendszerre van szükség, ami 
ezt a munkamódot megalapozza, és 
ami iránt az egész cég 100 százalékban 
elkötelezett.”

„A kutatások szerint a rugalmas 
munkaidő elérhetővé tétele 
javíthatja a termelékenységet, 
mivel az emberek abban a rendben 
tudják a munkájukat elvégezni, ami 
a legjobban megfelel számukra. A 
lehetőség, hogy te magad válaszd 
meg, mikor dolgozol, növeli a 
boldogságérzetet és a jóllétet is.”

8Irányítás

A munkavégzés helye és ideje nem csak az 
egészségre vagy az önállóságra van alapvető hatással, 
hanem az együttműködésre, az irodahasználatra 
és a vezetésre is. Utóbbira különösen. Az 
alkalmazottaknak, a vezetőknek és a szervezeteknek 
is megvan a saját érdeke ebben a kérdésben. Még 
ha ezek egy irányba mutatnak is, akkor is szinte 
biztos, hogy a szereplők véleménye eltér abban a 
tekintetben, hogy mi a legjobb munkavégzési mód 
az adott területen vagy funkcióban. Úgy látjuk, hogy 
a kulcs a megoldáshoz a bottom-up és top-down 
irányítás megfelelő keverékében rejlik, amikor az 
egyénnek van valamennyi szabadsága abban, hogy 
eldöntse, mi módon dolgozik a cég által megszabott 
irányvonalak mentén.

A Trello útmutatása a távoli munkavégzéshez Yahoo Finance, 2020. 04. 20.

Forrás: BCG, Profession: Munkavállaló-Munkáltató Felmérés 2020
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MIT TEGYÜNK?  
– A VEZETŐK FELADATA

MUNKAVÁLLALÓK ÉS MUNKÁLTATÓK: MÉG MINDIG TOVÁBB  
KELL FEJLŐDNI A VEZETŐKNEK A MUNKAVÁLLALÓK TÁMOGATÁSÁBAN

A munkavállalók véleménye arról, hogy mennyire kapják meg a szükséges támogatást vezetőiktől (%), 
és a munkáltatók véleménye arról, hogy mennyire tesznek meg mindent a vezetők a munkavállalók támogatásáért (%)

„Megkaptuk vezetőinktől  
a szükséges támogatást.”

„Vezetőink mindent 
megtettek, hogy segítsék 

munkavállalóinkat.”

Forrás: How the Lockdown Unlocked Real Work
https://web-assets.bcg.com/31/d8/bb0f3f124c6eb875198abeeb8dac/bcg-how-the-lockdown-unlocked-real-work-oct-2020.pdf

56%-a
A munkavállók 56 
százaléka nem ért egyet 
azzal, hogy elegendő 
segítséget kap, pedig a 
munkáltatók 78 százaléka 
úgy gondolja, hogy igen.

Nem ért egyetSemlegesEgyetért

Ismerje meg, az alkalmazottak  
munkája valójában miből áll

Törekedjen arra, hogy a fontos dolgok
egyértelműek legyenek

Legyen jelen a fontos pillanatokban

Ragaszkodjon ahhoz, hogy a vezetők hozzáadott 
értékkel járuljanak hozzá a sikerhez

Tudja meg, mit tartanak az emberek fontosnak

Várja el az együttműködést, és jutalmazza is azt

Gyorsítsa fel a digitális átalakulást

+1Cégvezetés és 
Smart Work

Az eddig tárgyalt nyolc szempont az új típusú 
munkavégzés kulcsa. De van egy extra szempont, 
amely messze kiemelkedik jelentőségénél 
fogva az összes közül, ez pedig a menedzserek 
hozzáállása, a vezetői képességek. Őket érintette 
leginkább a Smart Work okozta váltás.  
A cégvezetők elvesztették a kontroll illúzióját, 
amely eddig a munkavállalók személyes 
jelenlétének volt betudható. Azok a vezetők 
tudnak sikeresen helytállni az új körülmények 
között, akik sikeresen tudják leszállítani a 
projekteket és az eredményeket, miközben az 
alkalmazottak fejlődéséről is gondoskodnak.  
Ők lesznek a döntő tényezők abban, hogy  
a Smart Work sikertörténet lesz-e, vagy bukás.

A Smart Work által támasztott kihívások lehetőséget 
kínálnak a vezetőknek, hogy fejlődjenek, értéket és 
versenyelőnyt teremtsenek a cégük számára. Már a 
járvány előtt is átalakulóban voltak a vezetői képes-
ségek és viselkedés iránti elvárások a digitalizáció 
felgyorsulása, az agilis munkavégzés, a sokszínűség 
és több egyéb ok miatt is. A Covid–19-járvány csak fel-
erősítette ezt a folyamatot. A vezetők alkalmazkodási 
képessége fogja meghatározni a saját és a csapataik 
sikerességét hosszú távon. Hét olyan lépés megtételét 
javasoljuk, amelyek már most kivitelezhetők ahhoz, 
hogy értékteremtő kapcsolatokat építsünk, növeljük  
az alkalmazotti elkötelezettséget és együttműködést.

23%33%44%

78% 17% 5%

Forrás: BCG, Profession: Munkavállaló-Munkáltató Felmérés 2020

„A menedzserek tehát  
nem lettek feleslegesek,  
éppen ellenkezőleg.”

Yves Morieux

EZ EGY VEZETŐI  
KÉRDÉS!
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Munkaerőpiac
7 mód, ahogy a Covid–19 
megváltoztatta a magyar  
munkaerőpiacot

19%
44%

—
2020-ban sokat tanultunk és változtunk. Megtanultuk 
például kezelni a váratlan helyzeteket és a gyökeresen 
átalakult mindennapokat. Változtattunk a szokásain-
kon a munkánkban és a magánéletünkben is. 2021-
nek várakozásokkal vágunk neki, és a megváltozott 
környezetben dolgozunk majd azon, hogy sikeresek 
legyünk. Ehhez fontos értenünk, mi történik pontosan 
a környezetünkben, hogyan változott a piac, mik a 
tényszámok, és nekünk mit kell máshogyan csinálnunk 
2021-ben. 

A Covid–19 által hozott állás- és munkaerőpiaci  
változások felülírták az évek óta jellemző trendeket. 
Bizonyos szektorokban a kereslet jelentős mértékben 
konszolidálódott. A teljes évet nézve 19%-kal keve-
sebb hirdetést tettek közzé a cégek 2020-ban, de  
az év második felében szemmel látható a növekedés. 
A cégek többsége az idei évet tekintve optimista, 
mindössze 5%-uk prognosztizál létszámbeli csökke-
nést, 44%-uk növekedéssel számol. A munka- 
erőpiaci források növekedése komoly lehetőség  
a legjobb jelöltek megszerzésére, a jó eszközök  
és stratégia most nagy ugrást jelenthet a toborzási 
eredményekben.

A Covid–19 nem egyformán érintette az iparágakat. Bizonyos  
szektorok, mint az IT vagy az egészségügy jobban állták a sarat. 
Attól függően, hogyan hatott rájuk a járvány, az iparágak  
elhelyezhetőek egy új értékskálán is, ami nem más, mint  
„Covid–19-állóság”.

Mivel sokaknak gyorsan kellett váltaniuk, nem volt idejük  
új szakmát tanulni, a képzettséget nem, vagy csak kevésbé  
igénylő pozíciók lettek népszerűek. 

A kényszerpályán lévő álláskeresők gondolkodásmódját  
és lépéseit megfigyelve egyértelmű szektorváltási irányok  
rajzolódnak ki.

A megnövekedett bizonytalanság ahhoz vezetett, hogy a jelenlegi 
foglalkoztatottak is aktívabbá váltak a piacon. Egyes kategóriák-
ban, például marketing, üzleti támogatóközpontok, biztosítás,  
ügyfélszolgálat, 60-80%-kal nőtt az önéletrajzot feltöltők száma.

Az elmúlt években sokszor a vállalatok versengtek  
a munkavállalókért, ez most a legtöbb pozíció esetén  
megfordult. Ennek nyomán az álláskeresőknek sokkal több  
helyre kell jelentkezniük ahhoz, hogy el tudjanak helyezkedni, 
mint egy évvel korábban.

A munkaadók évek óta csökkenő elvárásaiban  
is változás mutatkozik: a követelmények számos területen  
magasabbá váltak.

2020-ban 9%-kal több időre volt szükség a sikeres  
elhelyezkedéshez, mint egy évvel korábban.

Forrás: Profession.hu konkurenciafigyelés, Top 5 portál napi átlag hirdetésszámainak összesítése
Forrás: Profession.hu HR Körkép kutatás 2020 (N=405)
Megjegyzés: A kutatási adatokról bővebben a 45. oldalon

EGYES SZEKTOROK  
COVID–19-ÁLLÓK

MÁS SZEKTOROKBAN 
SOKAKNAK GYORS  
VÁLTÁSRA VOLT SZÜKSÉGÜK

A VÁLTÁS MINTÁKAT 
KÖVET

AZ ÁLLÁSSAL RENDELKEZŐK 
IS NYITOTTABBAK LETTEK

A MUNKAERŐPIAC ISMÉT 
KÍNÁLATIVÁ VÁLT

A MUNKAADÓK IGÉNYEI 
MEGNŐTTEK

AZ ÁLLÁSKERESÉSI IDŐ 
MEGHOSSZABBODOTT

1

2

3

4

5

6

7

A cégek 19%-kal  
kevesebb hirdetést  
tettek közé 2020-ban.

A cégek 44%-a  
növekedéssel  
számol 2021-ben.

2020

2021
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Bár éves összehasonlításban 19%-kal csökkent a 
Profession.hu-n feladott hirdetések száma, nem 
minden szektort érintett érzékenyen a válság.  
Egyes ágazatokban nagy leépítések történtek,  
más ágazatokban azonban folyamatos a toborzás. 
A szakmában jártas, tapasztalt munkavállalók iránt 
továbbra is van kereslet. Annak ellenére, hogy  
rengeteg jelölt került most ki a munkaerőpiacra, 
nem könnyű megtalálni a minőségi munkavállalót. 

EGYES SZEKTOROK  
COVID–19-ÁLLÓK

POZITÍVAK NEGATÍVAK

1
Hirdetésszám-változás a leginkább és legkevésbé  
Covid–19-álló1 szektorokban 2020-ban, éves alapon (%) 

Egészségügy, gyógyszeripar
Leginkább
Covid–19-álló

Legkevésbé
Covid–19-álló

IT-programozás, -fejlesztés

Építőipar, ingatlan

Mérnök

IT-üzemeltetés, telekommunikáció

Üzleti támogatóközpontok

Gyártás, termelés

Szakmunka

Ügyfélszolgálat, vevőszolgálat

Fizikai, segéd- és betanított munka

Vendéglátás, hotel, idegenforgalom-55%

-36%

-35%

-33%

-33%

-20%

-20%

-14%

-9%

-9%

-7%

Egészségügyben, 
programozásban, építőiparban 
most könnyebb elhelyezkedni

1. Annál Covid–19-állóbb egy kategória, minél kisebb mértékű volt a hirdetésszám csökkenése.

Az egészségügy első helye nem szorul magyarázatra –  
az egészségügyi dolgozókat folyamatosan keresik.

Vendéglátás: a vendéglátóhelyek bezárása miatt  
itt csökkent a legnagyobbat a hirdetési volumen.

IT-fejlesztésben és programozásban a felvevőképesség 
még mindig az egyik legjobb a munkaerőpiacon, 
viszont minimális csökkenés tapasztalható a jelöltek 
iránti keresletben. 

Fizikai és szakmunka: a kölcsönzött munkaerőt gyor-
san és akár százas nagyságrendben építették le. Sok 
jelölt került ki viszont az álláspiacra, és egyre gyak-
rabban személyesen a cég telephelyén jelentkeznek a 
nyitott pozíciókra.

Az építőiparban a munka és az építkezések  
a második hullám alatt sem álltak le. Az lakás- 
eladások várt felfutása miatt nőtt a kereslet  
az ingatlanértékesítők iránt.

Ügyfélszolgálat: főleg a személyes ügyfélszolgálat  
és az ügyintézői pozíciók érintettek.

Üzleti támogatóközpontok: csökkent a fluktuáció,  
és kevesebb új projekt indult, ami kisebb hirdetési  
volument eredményezett.
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2
Legnagyobb és legkisebb változások 
a hirdetésre jelentkezők átlagos 
számában éves alapon 2020-ban – 
kékgallér

Keresőszavak helyezésének változása éves alapon 2020-ban

Legnagyobb és legkisebb változások 
a hirdetésre jelentkezők átlagos 
számában éves alapon 2020-ban – 
fehérgallér

Forrás: Profession.hu hirdetési adatbázis

Takarítás Kereskedő, eladó

Felszolgáló, pincér, pultos Recepciós

Konyhai munka Telefonos ügyfélszolgálat

Gépjárművezető Kereskedelmi munkatárs

Szakács Szakmai asszisztens

Lakatos Műszakvezető

Villanyszerelő Rendszergazda

Gépszerelő Munka-, egészségvédelem

Víz-, gáz-, fűtésszerelő Jogtanácsos, jogász

Autószerelő Pénzügyi, számviteli vezető

231% 177%
228% 142%

223% 119%

185% 114%

184% 103%

67% 20%

59% 19%

50% 15%

44% 8%

33%

119% Fordító
Bosch csoport
SAP
Java
Pénzügy
Vodafone Magyarország
OTP Bank Nyrt.
Közbeszerzés
Jog
Mérlegképes könyvelő
Informatikus
Technikus
Futár
Takarító
Targoncás
Anonimitást kérő kereskedelmi lánc
Betanított munka
Hegesztő
Árufeltöltő
Diákmunka

-35%

113%

-36%

101%

-36%

100%

-39%

99%

-41%

98%

-50%

97%

-60%

89%

-62%

87%

-76%

85%

-79%

6%

Legnagyobbat 
lépett előre

Legnagyobbat 
lépett hátra

Mind a kékgalléros, mind a fehérgalléros  
szektorokban a könnyen és rövid idő alatt  
betanulható, szaktudást kevésbé igénylő állások 
iránt nőtt meg jelentősen a kereslet az előző évhez 
képest (2019). Ez nem véletlen: aki elvesztette a 
munkáját, minél rövidebb idő alatt akart találni 
másikat.
 
A legkisebb növekedést produkáló alszektorok 
magasabb szintű szaktudást feltételeznek.  
Ezekben az alszektorokban eleve könnyebben  
tudnak elhelyezkedni az álláskeresők, hiszen  
a speciális szaktudás kiemeli őket a tömegből.

Nem csak a jelentkezésekben, de a keresésekben  
is megmutatkozik az a jelenség, miszerint  
a jelöltek leggyakrabban a kevés (vagy semennyi) 
tapasztalati és szakmai elvárással rendelkező 
állásokra keresnek a leggyakrabban. Ez összefügg 
azzal, hogy sokan próbálnak a szakmájukon,  
a korábbi szektoron kívül állást keresni (lecsökkent 
kínálat, növekvő kereslet), ahol még nem rendel-
keznek tapasztalattal.

MÁS SZEKTOROKBAN 
SOKAKNAK GYORS  
VÁLTÁSRA VOLT SZÜKSÉGÜK

Könnyen, gyorsan, bármit
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Forrás: Profession.hu hirdetési adatbázis

Szektorok közötti átmozgások –  
top 5 célterület, illetve ezek  
top 5 forrásterülete (%)  

A teljes összeg csak ezen öt forrásterület 
összegét mutatja.

Bolti eladó
119 560 db

Betanított  
munka

103 325 db

Gépjárművezető
60 559 db

Anyagmozgatás,  
rakodás
87 499 db

Könyvelés
63 839 db

Az álláskeresési toplistát jellemzően vezető, 
alacsonyabb szaktudást igénylő területek között 
a bolti eladó munkakör, a betanított munka, az 
anyagmozgatás és a gépjárművezető szakterületek 
számítanak abszolút slágernek.

Azonosítható trend, hogy bizonyos álláskeresői 
csoportok a szakmájuktól eltérő területekre is  
nagy volumenben jelentkeztek. Ez nem meglepő, 
hiszen aki elvesztette a munkáját, vagy nem érzi 
azt biztonságosnak, hajlandó akár a tudásától, 
tapasztalatától jelentősen eltérő szektorban is  
elhelyezkedni. A válság által leginkább sújtott  
vendéglátásból nagy arányban a bolti eladói  
területre vándoroltak át az álláskeresők, sőt még 
gépjárművezetőnek is jelentkeztek, ráadásul  
szignifikáns mértékben. Más területeken,  
a mezőgazdaságban dolgozók főként értékesítésbe 
és területi képviselői pozíciókba jelentkeztek  
legnagyobb arányban. 

Az is megfigyelhető, hogy a munkavállalók a ta-
pasztalati szintjüktől eltérő pozíciókra is jelentkez-
nek (pl. pénzügyi vezetők asszisztensi pozíciókba 
és fordítva). A jelöltek tehát megpróbálkoznak 
olyan állásokkal is, amelyekhez esetleg nincs meg-
felelő tapasztalatuk, vagy épp ellenkezőleg, olyan 
állásokra is pályáznak, amelyekhez erősen túl-
képzettek. Mindezen tendenciák hozzájárulnak az 
irreleváns jelentkezések számának növekedéséhez.

A VÁLTÁS MINTÁKAT KÖVET

Boltieladó-dömping

Bolti eladó, pénztáros

Anyagmozgatás, rakodás

Betanított munka

Könyvelés

Gépjárművezető

Vendéglátás – vezető

Csomagolás, feltöltés

Gépkezelő

Éttermi vendéglátás

Vendéglátás – vezető

Betanított munka

Raktáros

Anyagmozgatás, rakodás

Gépkezelő

Betanított munka

Éttermi vendéglátás

Betanított munka

Csomagolás, feltöltés

Pénzügyi asszisztens

Anyagmozgatás, rakodás

Csomagolás, feltöltés

Gépkezelő

Takarítás

Raktáros

Csomagolás, feltöltés

47%

37%

32%

45%

59%

17%

21%

21%

22%

14%

15%

17%

18%

14%

9%

9%

8%

11%

8%

15%

14%

15%

10%

11%

10%
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Feltöltött új önéletrajzok számának változása éves alapon 2020-ban (%)

Vendéglátás, hotel, idegenforgalom

IT-programozás, -fejlesztés 

Marketing, média, PR

Üzleti támogatóközpontok

HR, munkaügy

Ügyfélszolgálat, vevőszolgálat

Szakmunka

Értékesítés, kereskedelem

Bank, biztosítás, bróker

Mérnök

Fizikai, segéd- és betanított munka

Adminisztráció, asszisztens, irodai munka

IT-üzemeltetés, telekommunikáció

Építőipar, ingatlan

Cégvezetés, menedzsment

Pénzügy, könyvelés

Szállítás, beszerzés, logisztika

Gyártás, termelés

Oktatás, kutatás, tudomány

Egészségügy, gyógyszeripar

Közigazgatás

88%

68%

67%

65%

64%

61%

59%

58%

57%

56%

56%

54%

54%

51%

49%

49%

46%

45%

44%

43%

26%

A megnövekedett bizonytalanság eredményeként 
soha nem látott mértékben emelkedett a regisztrált 
önéletrajzok száma 2020-ban: év-év alapon 16%-kal  
gyarapodott az állomány, vagyis eddig nem  
tapasztalt mértékben nőtt az álláskeresői aktivitás. 
Ez azt is tükrözi, hogy az álláskeresők elkötelező-
dése szintet lépett az álláskeresés iránt, hiszen az 
önéletrajz megszerkesztése és feltöltése sokkal 
több idő- és energiabefektetést igényel, mintha a 
jelölt csak az állásajánlatok között keresgélne.

Az idegenforgalomban tevékenykedők között nőtt 
a legnagyobb arányban a feltöltött önéletrajzok 
száma, mivel ők azok, akik mindkét hullám  
alatt hirtelen és nagy számban vesztették el a 
munkájukat.

A második helyen az IT-programozás szektor áll, 
ami – tekintve a tech jelöltek általában alacsony 
hajlandóságát az álláskeresésre – meglepő.

AZ ÁLLÁSSAL RENDELKEZŐK IS 
SOKKAL TÖBBET NÉZELŐDNEK

Fordulat az IT-s jelölteknél

„2020 második és harmadik negyedévében az IT-szektorban rengeteg projekt leállt,  
és a cégek a – sok esetben szabadúszóként nekik dolgozó – szakembereket egyik napról  
a másikra nem tudták feladattal ellátni. Ezek a jelöltek azonnal meg is jelentek a piacon. 
Sok esetben egyébként időszakos leállásról beszéltek nekik, de ebben az esetben 
nyilván elkezdtek nyitott szemmel járni. A bázis IT-s keresőhalmazhoz képest váltak 
álláskeresőkké. A jelentkezőszámok emelkedése kb. októberig volt nagyon jelentős, 
novemberben már visszaálltak a korábbi időszak normájához. IT-s szakemberekre  
mindig nagy a kereslet, így ezt a többletet a piac fel is szívta.”

Bozsoki Ádám 
Country Manager,  
No Fluff Jobs
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Egy jelentkezőre eső jelentkezésszámok változása és ugyanazon kategóriában  
a hirdetésszám változása 2020/2019 (%)

Egy jelentkezőre eső jelentkezésszám változása

40 36 35 34 31 27 24 23 22 21 19
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-34
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100

20 50

0 0

-20 -50

-40 -100

Hirdetésszám változása

Az utóbbi hónapokban sokaknak szűnt meg a 
munkahelye, és ők több állásra is jelentkeztek egy 
időben, hogy minél hamarabb álláshoz jussanak. 
Eközben érezhetően kevesebb volt az elérhető 
állás, mint 2019-ben, ami további okot ad az egy 
állásra eső jelentkezésszám emelkedésére.

A legnagyobb mértékben a raktáros, bankjog, bolti 
eladó kategóriákban nőtt meg az egy üres pozícióra 
eső jelentkezőszám.

Más alkategóriák esetén – a kevésbé Covid–19-álló 
szektorokban, nem meglepő módon (kifejezetten 
a vendéglátásban, de itt kevesebb is a hirdetés) – 
csökkenő jelentkezésszám figyelhető meg.

A MUNKAERŐPIAC ISMÉT 
KÍNÁLATIVÁ VÁLT

Sokkal több energiát kell  
a jelentkezésre fordítani

A raktáros kategória nagyon keresett volt 2020-ban,  
az egy hirdetésre eső jelentkezőszám 160%-kal  
nőtt. Ennek egyik oka az online rendelések egyre  
népszerűbbé válása, amely maga után vonta  
az ehhez szükséges humánerőforrás-állomány  
növekedését – pozíciószámban alig volt csökkenés 
2019-hez képest.

A bankszektort érzékenyen érintette a válság,  
nem csoda, hogy itt is nőtt a jelentkezésszám. 

Bolti eladóból óriási volt idén a túlkínálat,  
hiszen a legtöbb állását elvesztő munkakereső  
a kereskedelemben próbált elhelyezkedni.

Szállodai recepciós, rendezvények kategória:  
ezekre az állásokra – a hirdetések csökkenő  
száma miatt – kevesebben pályáztak.
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36,1% 3,6% 41,3%

6

Tapasztalati elvárások megoszlásának változása az évek során a hirdetésekben (%) 

Végzettségi elvárások megoszlásának változása az évek során a hirdetésekben (%) 

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

Szakiskola, szakmunkásképző

Pályakezdő, friss diplomás

Középiskola

Nem igényel tapasztalatot

Főiskola

5-10 év szakmai tapasztalat

Egyetem

3-5 év szakmai tapasztalat

1-3 év szakmai tapasztalat

>10 év szakmai tapasztalat

25,9%

5%13,6%

39,7% 4,6%12,5%3,2% 39,7%

41,0% 4,6%12,1%3,1% 38,8%

35,1% 6,0%15,4%2,6% 40,4%

36,1% 34,2% 3,8%

0,3%

27,8% 37,5% 31,8% 2,9%

0,3%

26,9% 39,9% 30,1% 3,1%

0,3%

20,4% 40,7% 34,1% 4,9%

0,5%

Forrás: Profession.hu hirdetési adatbázis

A munkaerőpiacra nagy számban kikerülő állás- 
keresők a piac egészére jelentős hatást gyakoroltak.   
A korábban jelöltvezérelt, azaz keresleti piac fokoza-
tosan munkaadó-vezéreltté, vagyis kínálativá vált. 

A korábbi években azt figyelhettük meg, hogy a 
hirdetésekben megadott végzettségi és tapasztalati 
elvárásokat a jelölthiány miatt fokozatosan  
csökkentették a munkaadók. 

2020-ban a munkaadók egyre inkább növelni 
kezdték a hirdetéseik szövegében megfogalmazott 
végzettségi és tapasztalati elvárásaikat, ily módon 
is előszűrve a nagy számú jelentkezőket.

Napjainkban hangsúlyozottan igaz az állítás,  
miszerint minőségi jelöltet csak minőségi hirdetéssel 
lehet megszólítani. Ez is egy a számos eszköz közül 
arra, hogy a munkaadók kiszűrhessék az irreleváns 
pályázókat.

A MUNKAADÓK IGÉNYEI 
MEGNŐTTEK

Növekvő elvárások

„Az, hogy a 2020-as pandémia nagyon 
különbözően érintette az álláskeresőket, 
rávilágított arra, hogy az átlagok és szummák 
rosszul mérik álláspiaci kommunikációnk 
sikerességét, hiszen a tömegesen felszabaduló 
munkaerő hatalmas túljelentkezést hozott 
bizonyos pozíciókra, míg más állások betöltése 
még nehezebbé vált. Tehát az egységes 
megoldások helyett (például az általános 
elvárásszint-emelés) szegmens-, üzletág-,  
sőt néha pozícióspecifikus megoldásokat kell 
kialakítanunk, amihez új, granuláris mérésre  
és riportingra van szükség.” 

Civin Péter 
Brand and Communication Advisor,  
Deutsche Telekom IT Solutions
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7
Az IT-programozás mellett a közigazgatásban 
és az adminisztrációban nőtt a legnagyobbat 
az álláskeresési idő. Ennek a népszerűségnek 
tudható be, hogy nagy a verseny a pozíció-
kért. A leghosszabb ideig az irodavezetők és 
az adminisztrációs vezetők keresnek állást.

Az értékesítés kategóriába is rengeteg jelent-
kező érkezik, ezzel növelve az álláskeresési 
időt és a versenyt a jelöltek között. A leg-
népszerűbb pozíciók közé tartozik az eladó, 
területi értékesítő és a kereskedő. Érdekes 
módon az ingatlanértékesítők azonban 
átlagosan két hónappal hamarabb találnak 
állást, mint a korábban említett pozíciókra 
jelentkezők.

Az egészségügyön kívül az oktatás és a tudo-
mány volt az a terület, ahol az álláskeresési 
idő átlagos hossza csökkent. Az általános  
pedagógushiány miatt folyamatosan és akár 
az átlagosnál magasabb fizetésért keresnek 
az oktatásban munkatársakat. Az óvodape-
dagógusok helyezkednek el a legrövidebb, 
míg a könyvtárosok a leghosszabb idő alatt.

IT-programozás, -fejlesztés
Közigazgatás

Adminisztráció, asszisztens, irodai munka
Értékesítés, kereskedelem

Fizikai, segéd- és betanított munka
IT-üzemeltetés, telekommunikáció

Pénzügy, könyvelés
Ügyfélszolgálat, vevőszolgálat

HR, munkaügy
Bank, biztosítás, bróker

Szállítás, beszerzés, logisztika
Vendéglátás, hotel, idegenforgalom

Gyártás, termelés
Szakmunka

Mérnök
Cégvezetés, menedzsment

Marketing, média, PR
Építőipar, ingatlan

Jog, jogi tanácsadás
Üzleti támogatóközpontok
Mezőgazdaság, környezet

Oktatás, kutatás, tudomány
Egészségügy, gyógyszeripar

26%
25%

20%
19%

17%
17%
17%
15%

15%
14%

12%
11%
10%
10%

9%
7%

6%
5%

3%
1%

0%
-3%

-4%

Álláskeresési idő változása éves alapon 2020-ban (%)

Ahogy az a fentiekből is kiderült, a jelöltek között 
jelentősen megnőtt a verseny egy-egy pozícióért, 
hiszen a legtöbb szakmában sokkal többen 
jelentkeznek ugyanarra az állásra, mint egy évvel 
korábban. Ezzel összefüggésben 2020-ban megnőtt 
az álláskeresési idő átlagos hossza (azaz az első és 
utolsó jelentkezés között eltelt idő) az előző évhez 
képest.

IT-programozásban nőtt a legnagyobbat az állás- 
keresési idő, bár a bázis itt még így is alacsony.  
2020-ban majdnem két hónappal hosszabb ideig  
kerestek állást a jelöltek, mint 2019-ben. Ezzel  
szemben az egészségügyben nemhogy nőtt, hanem 
4%-kal csökkent az álláskeresés átlagos ideje. 
Egyébként ebben a kategóriában a legalacsonyabb 
az álláskeresési idő, az egészségügyben dolgozók 
azok, akik a leghamarabb tudtak elhelyezkedni 
2020-ban.

Az álláskeresési idő mellett bizonyos ágazatokban  
a kiválasztási idő is nőtt. Ennek oka a hirdetésekre 
beérkezett önéletrajzok nagyarányú növekedése 
volt. Ez jelentősen terheli a feldolgozási folyamatot, 
olykor több száz, végül sikertelen  
pályázatot kell átnézni.

AZ ÁLLÁSKERESÉSI IDŐ 
MEGHOSSZABBODOTT

Jó munkához idő kell

„Azt tapasztaltuk, hogy nő a kiválasztásra fordítandó idő. Két ellentétes  
tendenciát látunk, de mind a kettő ebbe az irányba hat. Vagy azért tart tovább  
a folyamat, mert nagyon sok jelentkezőt kapunk, elég vegyesen, így időigényes  
a releváns jelöltek kiválasztása. Vagy éppen azért fordítunk erre több időt,  
mert továbbra is kevés az elérhető pályázó, és alternatív módszerekkel, akár 
fejvadászattal, próbáljuk elérni a passzív álláskeresőket.”

Kopányiné Pécsi Judit  
HR igazgató,  
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 
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Mozol Gábor 
Knowledge Team Analyst
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Magyar munkaerőpiaci adataink

A Profession.hu önéletrajz- és álláshirdetési adatbázisa Magyarországon egyedülálló 
méretű és összetételű. Több mint egymillió regisztrált felhasználót tartunk nyilván  
adatbázisunkban, és közülük több mint ötszázezer fő aktív önéletrajz-dokumentummal 
is rendelkezik. A tanulmány másik alappillére a hirdetési adatbázis, amely az évek 
során a Profession.hu oldalán feladott álláshirdetéseket tartalmazza. 2020 első három 
negyedévében összesen 88 000 ilyen álláshirdetést adtak fel.

Az elemzések alapjául szolgáló adatok három negyedévet ölelnek fel. A Profession.hu  
álláshirdetései főkategóriákba vannak sorolva, így számos összehasonlításkor ezen  
kategóriák alapján elemeztük az adatokat. Hangsúlyozzuk, hogy ezek a főkategóriák  
nem minden esetben felelnek meg a szektoroknak, mivel a legtöbb esetben már nem 
iparágak versenyeznek egy-egy munkavállalóért, hanem szakterületek. 
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A Boston Consulting Group (BCG) globális menedzsment tanácsadó cég, a világ egyik vezető üzleti stratégiai tanácsadó cége. 
Partnerként dolgozunk együtt a magán, állami és non-profit szférából kikerülő ügyfeleinkkel. Feltárjuk a számukra a legnagyobb 
értéket teremtő lehetőségeket, kezeljük a kihívásokat és közreműködünk a vállalkozások átalakításában. A piacok és cégek mély 
ismerete, valamint a szoros együttműködés eredményeképpen ügyfeleink fenntartható verseny előnyökhöz jutnak, fejleszthetik 
a szervezetüket és tartósan eredményesek lehetnek. Árbevétele 2019-ben 8,5 milliárd dollár volt, 14 százalékkal magasabb mint 
egy évvel korábban, alkalmazottainak száma elérte a 21,000-et. Az 1963-ban alapított BCG több mint 50 országban, köztük 1997 
óta Magyarországon van jelen. A budapesti iroda régiós központként is működik, irányítva a BCG tevékenységét Szlovéniában, 
Horvátországban, Szerbiában és Romániában. További információért keresse fel a bcg.com oldalt.

© Boston Consulting Group 2021. Minden jog fenntartva.

A Profession.hu Magyarország piacvezető állásportálja.1,2,3 Céljuk, hogy hatékony eszközök segítségével összekössék ügyfeleiket  
a legtöbb álláskeresővel.)  Ezért kutatási csapatuk segítségével folyamatosan monitorozzák a piacot, hogy a leginnovatívabb  
megoldásokat szállítsák a munkaadók és munkakeresők igényeire. 2020. 3. negyedévére több mint 1 millió munkakereső  
regisztrált a Profession.hu saját adatbázisába.4 Népszerűségének köszönhetően a magyar álláspiacot tekintve minden második 
jelentkezés  a Profession oldalán keresztül történik.5 Az évek során a cég folyamatosan bővítette termékei és szolgáltatásai  
körét: a legismertebb álláskereső oldal3 mellett a Profession Services és a Jobmonitor is portfólió részét képezi.

1. 18-59 év közötti 1000 fős minta válaszai alapján 2020 tavaszán Magyarországon a Profession.hu a piacvezető állásportál.
2. Similarweb oldal látogatottsági adatai alapján a Profession.hu a leglátogatottabb tematikus állásportál Magyarországon 2020 tavaszán.
3. 23-59 év közötti 500 fős minta válaszai alapján a Profession.hu a legismertebb állásportál Magyarországon 2020 tavaszán.
4. Profession saját adatok (2020. Q3)
5. Mystery Shopping kutatás (2020)
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