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SEBŐK MARIANNA 

Munkaerőhiány és 

a munkaerő-mobilitás empirikus kutatása 

Magyarországon a munkaerőhiány az elmúlt évek tendenciájához hasonlóan tovább növe-

kedett. Szélesedett azon munkakör kategóriák száma, ahol egyre hosszabb időt kíván a 

munkakörök betöltése. Jelen tanulmány fókusza a munkaerőhiány és a munkaerő mobilitás 

jelenségének mértékét és minőségét kívánja bemutatni a hazai munkáltatók szemszögéből. 

A tanulmányt az a 2017 évi kutatásunk alapozta meg, amelyet a Cafeteria TREND-

del közösen folytattunk. 

Kutatási eredményeink bemutatását megelőzően tekintsük át a munkaerőhiány azon té-

nyezőit, melyek jelentősen befolyásolják a munkaerő-piaci jelenséget, mint pl.: 

– Nemcsak kontinensünkre, hanem hazánkra is jellemző az öregedő korfa 

A munkaerőpiaci folyamatok nem vonatkoztathatók el a demográfiai folyamatoktól. Ma-

gyarországon a lakónépesség száma 1990-ben 10 374 823 fő volt, 2016-ra 9 830 485-re 

mérséklődött a létszám. A fiatalabb korosztályok lakosságon belüli részaránya folyamato-

san csökken (1990-ben a 0-19 év közötti korosztály lakosságon belüli részaránya 28% volt, 

2016-re 20% alá süllyedt), ami azt jelenti, hogy a munkaerőpiacra potenciálisan belépők 

aránya is csökkenni fog a jövőben. (Nemeskéri Zs. – Zádori I., 2015) Ezért a menedzsment 

egyre nagyobb figyelmet fordít az idősebb generáció megtartására a munkaerőpiacon. 

(Móré M. 2015) 

– Egyre növekszik a munkavállalók külföldi munkavállalási kedve  

A statisztikai adatok alapján a magyar állampolgárok kivándorlás mértékének erősödése 

2008-ban kezdődött, jelentősebb megerősödése 2010-től mutatható ki. A kivándorlás erő-

södésével párhuzamosan a visszavándorlók száma is emelkedik ugyan, de a kivándorlással 

szemben csekély mértékű. Az Eurostat adatai alapján az adott év január 1 -jén európai or-

szágokban tartózkodó magyar állampolgárok száma 2000 és 2015 közötti időszakban fo-

lyamatos bővülést mutat, 74 ezer főről 370 ezer főre nőtt. A külföldön dolgozók számát 

pontosan szinte lehetetlen megmondani. A KSH a tartósan külföldön dolgozók létszámát 

2016 I. félévében 280 ezer főre becsüli, ezen belül 55 ezer fő napi szinten ingázik Ausztriába. 

– A képzési struktúrák még mindig nem tudják lekövetni a valós vállalkozói igényeket 

Az egyes szektorokban tapasztalható mennyiségi és minőségi munkaerőhiány két ténye-

zőre vezethető vissza. Az egyik az ún. "skill gap", amikor a munkaképes korú felnőttek nem 

rendelkeznek a megfelelő készségekkel, sokszor a szükséges alapkompetenciákkal sem. A 

másik az ún. "skill mismatch", amikor a gazdaság humánerőforrás igényének szerkezete nem 

egyezik meg a felnőttek képzettségi struktúrájával. Ezen két kihívás elsősorban a közneve-

lésen keresztül az általános iskolában (alapkompetencia fejlesztés), illetve a szak- és felnőtt-

képzésben (szakmanyújtás) kezelhető. (Adalet McGowan, M. and D. Andrews 2015) 

– A belföldi munkavállalói mobilitás még továbbra is alacsony hajlandóságot mutat 

a szükséges, valós igényekhez képes 

A magyar emberek átlagos költözési hajlandósága hazánkban az állandó vándorlás mu-

tató számai alapján (KSH, 2016) az utóbbi években 1,7 azaz kétszer sem váltunk lakóhelyet 

életünk során. Jellemző a belföldi munkavállalásaink tekintetében, hogy inkább ingázunk, 
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mint költözünk, hiszen az ingázási mutatónk 1980 és 2010 év között 24% -ról 30,3%-ra 

nőtt, azaz mára minden harmadik foglalkoztatott ingázik. Ezzel egy időben 2001. és 2011. 

között 70%-kal nőtt azon munkavállalók aránya, akik a munkáért hajlandóak napi több, 

mint 90 percet utazással tölteni. (Sebők M. 2016) 

Kutatás módszertana, bemutatása 

A kutatás által vizsgálni kívánt alapsokaságot a magyarországi vállalatok jelentették , azon 

belül a Cafeteria TREND Kft. ügyfélköre, melynek köszönhetően 9000 e-mail címre ment 

ki a kutatói kérdőív. A kérdőívek a Qualtrics online kérdőívszerkesztő platformon kerül-

tek rögzítésre, az adatok SPSS statisztikai programban lettek feldolgozva. A kutatás során 

használt mérőeszköz számos kérdése megegyezik a korábbi kutatásainkban alkalmazott 

kérdésekkel, így nem csak összehasonlítási lehetőséget nyújt a korábbi eredményekkel, 

hanem a mérőeszköz hitelességét is megerősíti. 

A kutatás adatgyűjtése 2017. május 24-én indult el az online felületen és 4 héten keresz-

tül tartott. A kitöltési arány (327 kitöltés érkezett) rámutat a téma aktualitására, hogy fon-

tosnak ítélik meg a vállalkozások a munkaerő-hiány kezelését, melynek mérséklése lehet a 

mobilitás támogatása, tudatosabb kezelése. 

Az összetett kérdőívet 229 kitöltő töltötte ki végig, míg 98-an csak részben vállalkoztak 

a kérdések megválaszolására. A kutatásban részt vevők cégméret szerinti megoszlását az 

1. ábra szemlélteti, ahol a megoszlási arányok ‒ viszonylag ‒ kiegyensúlyozottságo t mu-

tatnak. A középméretű vállalkozások képviseltetik magukat a legnagyobb arányban 32%-

ban, majd a nagyvállalatok 25%, kis- és mikro vállalkozások aránya következik 20-20%-kal. 

1. ábra: Kutatásban résztvevők cégméret szerinti megoszlása 

 
Az ábrák forrása: 2017 évi közös kutatás a Cafeteria TREND-del, saját szerk. 

 

Tulajdonviszony megoszlását tekintve túlnyomórészt magyar magántulajdonú cégek 

vettek részt a kutatásban, 48,6%-ban, ezt követi a külföldi tulajdonúak 26,9%, önkormány-

zati 11,9% és állami 9,5%. 

A kutatásban résztvevők tapasztalati véleménye széles munkavállalói körre terjed ki, 

melyet a 2016 évi statisztikai foglalkoztatott létszám magas mértéke (128 446 fő) is alátá-

maszt. A vállalkozások létszám szerinti megoszlását a 2-es ábra szemlélteti, ahol legna-

gyobb arányban az 1-50 fő között foglalkozatók vannak (43,1%), majd ezt követi 51-250 

főt foglalkoztatók (32,1%) és csak 22,9%-ot tesznek ki a 251 főt foglalkoztatók. 
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2. ábra: Foglalkoztatotti létszám megoszlása 

 
 

A gyakornokok száma 1545 főt tett ki, míg a külföldi munkavállalók létszáma 1920 fő 

volt. Meglepően magas a kölcsönzött munkaerő aránya a foglalkoztatotti létszámhoz vi-

szonyítva, mert apró kerekítéssel eléri a 15%-ot. A munkaerő-hiány általános problémájá-

ról árulkodó lehet a külföldi munkavállalók viszonylag magas aránya is, mert a kitöltésben 

résztvevőkre vetítve a 1,5% a külföldi állampolgárságú munkavállalók nagysága, ami 87 

cég között oszlik el. Egyre többen próbálnak a szomszédos keleti országokból munkaerő-

höz jutni. A 87 külföldit foglalkoztató cégből legnagyobb arányban az 51 -250 munkavál-

lalót foglalkoztató cégek tartoznak (44,8%). A kutatásban résztvevők esetében elsősorban 

a külföldi, majd azt követően az állami tulajdonban foglalkoztató cégek és utolsó sorban a 

magán magyar tulajdonú cégek alkalmazásában állnak a nem magyar állampolgárok.  

A külföldi állampolgárok az ország népességének 1,5%-át teszik ki Magyarországon, ez 

közel 150 ezer fő. (KSH 2016 januári adata alapján) Az itt élő külföldiek több mint kéthar-

mada Európából érkezik hozzánk, ezen belül főként a szomszédos országokból (Romániá-

ból, Szlovákiából, Ukrajnából), valamint Németországból. Az itt tartózkodó külföldiek 

24%-a Ázsiából (jellemzően Kínából és Vietnámból), illetve 3–3%-uk az amerikai konti-

nensről és Afrikából származik. A külföldiek között összességében több a férfi, mint a nő. 

Mindkét nem esetében a 20–39 éves korosztály aránya a legnagyobb (44%). A külföldiek 

46%-a Budapesten, 36%-a más városokban, 19%-a községekben telepedett le. 

Munkáltatók elégedettek-e a jelenlegi munkaerő kínálattal 

a vállalatának főtevékenységét figyelembe véve? 

A 2014 évi és azt követő évek kutatásai alapján, a szakmunkások kínálatával voltak a vál-

lalkozások a legkevésbé megelégedve1. Az elégedetlenség növekedése tovább folytatódott, 

melyet jelenlegi kutatásunk is alátámaszt. 40% azok aránya, akik egyáltalán nem elégedet-

tek a szakmunkások kínálatával (3. ábra). A meglepő számomra az elmúlt évek összeha-

sonlításában, hogy a segéd- és betanított munkások munkaerő-kínálata is egyre jobban 

csökken, ami azt eredményezi, hogy már ezekre a pozíciókra is nehezebben találunk mun-

kaerőt. A legsúlyosabb munkaerőhiányt az építőipar, majd feldolgozóipar és a kereskede-

lem jelez. Cégek üzleti céljai teljesítésében a betöltetetlen munkahelyek  aránya jelentős 

negatív hatást gyakorol. 

                                                      
1 A válaszadók száma egyes kategóriák szerint eltérőek a vállalkozások profiljából adódóan, hiszen 

nem minden munkakör található meg minden egyes szervezetnél. 
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3. ábra: A vállalkozások elégedettsége a jelenlegi munkaerő kínálattal  

 
 

Viszont kérdés megválaszolása előtt, tekintsük át a témához kapcsolódó KSH adatokat, 

melyek makroszintű rálátás mellett, alátámasztják kutatási eredményeinket. A KSH 2017. 

II. negyedévi nyilvántartása szerint az üres helyek száma 65025, ami 2014. évi adatokhoz 

képest 57%-kal nőtt. A legnagyobb hiány: 

− az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység területén volt, átlagosan 3,6 

üres álláshelyet tartottak nyilván; 

− a szálláshely, szolgáltatás és vendéglátás területén mérték a második legmagasabb 

mutatószámot (2,9) 

− ezt követe a feldolgozóipar (2,8), melytől csak kis mértékben maradt az építőipar (2,5). 

A betöltetlen álláshelyek száma a versenyszféra területén 27,8%-kal magasabb, mint a 

közszférában. 

Betöltetlen álláshelyek száma a kutatásban résztvevő cégeknél 

A válaszadó cégek 71,5%-ában van betöltetlen munkahely a szervezeten belül, amely ösz-

szességében 4283 munkavállaló hiányát jelzi, ez a vállalatok normál alkalmazotti létszá-

mának 3,8% körüli értéke. Adattisztítás és a hiány mértékének tipizálását követően 235 

cégre vonatkozóan azt láthatjuk, hogy a válaszadók esetében 70,2%-ban van betöltetlen 

álláshely. A cégek egyharmadánál a munkaerőhiány mértéke 1-5%-ra tehető a foglalkoz-

tatott létszámhoz viszonyítva és közel egyötöde azon cégek száma, ahol 5 -10% közötti a 

munkaerőhiány (4.ábra). 

4. ábra: A munkaerőhiány mértéke besorolási kategóriák szerint 
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A cég méretét tekintve a legmagasabb betöltetlen álláshelyek száma az 50 -249 főt fog-

lalkoztatók esetében a legmagasabb, ahol az 5-10% közötti üres helyek 26,1%-át teszik ki. 

Ennél a cégméretnél jelezték a legtöbben a munkaerőhiányt ami közel 90%-os (87,5%). A 

legkevésbé sújtja a munkaerőhiány a kislétszámot foglalkoztatókat, melyet az 5. ábra ki-

válóan szemléltet. 

5. ábra: Betöltetlen álláshelyek száma cégméret szerint (%)  

 
 

Mennyi idő alatt tudják pótolni 

a hiányzó munkaerőt a kutatásban résztvevők cégek és melyek a hiányszakmák? 

Legnehezebben betölthető munkakört 211 szervezet jelölt meg, összesen 554 munkakör 

felsorolásával, melyeket munkakör csoportokba rendezve elemeztünk. Érdekes adat, hogy 

a válaszolók 43,6%-a 3-5 különböző hiányszakmát jelölt meg, 34,6%-uk kettőt, míg a vá-

laszadók kicsivel több, mint 1/5 része a cégeknek (21,8%) csak egyet nevesített. A megje-

lölt hiányszakmák rangsora, munkakörcsoportok szerint: 

− 9,4% vállalati adminisztráció (pl.: könyvelő, tb. ügyintéző, adminisztráció) 

− 7,2% mérnöki munkakörök (minőségbiztosítás nélkül, pl.: villamosmérnök, gépész-

mérnök) 

− 5,8% értékesítés és marketing (pl.: értékesítő, termékmenedzser, marketinges, üzlet-

kötő) 

− 5,6% speciális szakmai munkakörök (pl.: varrónő, vámügyintéző, sörfőző szakmunkás) 

− 5,2% raktározási munkakörök (pl.: targoncavezető, raktáros)  

− 5,2% fémipari szakmunkák (pl.: hegesztő, lakatos, szerszámkészítő, CNC forgá-

csoló) 

− 4,9% informatikai munkakörök (pl.: szoftverfejlesztő, programozó)  

− 4,7% betanított munka. 

Kissé meglepő, de a vállalati adminisztrációt támogató munkakörökben mutatkozik a 

legnagyobb hiány, és szintén magas a betanított munkások iránti kereslet, amely utóbbi 
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adat teljesen összhangban azzal a munkaerő kínálati elégedettséggel, melyet a tanulmá-

nyunk első részében mutattunk be, hogy a szakmunkások mellett egyre nehezebben talá-

lunk munkavállalókat betanított munkakörre is. 

Mennyit kell várakoznunk egy-egy munkakör betöltése esetén? A munkakörök betölté-

sére a kérdőívben három időintervallum közül lehetet választani, ami az alábbi rangsort 

indukálta: 

6. ábra: Betöltetlen álláshelyek várakozási ideje munkakör-kategóriák szerint 

Leggyakrabban megjelölt  

munkakörcsoport 

0-3 

hónap 

4-6 

hónap 

több mint 

6 hónap 

vállalati adminisztráció 43,10% 35,30% 21,60% 

mérnöki munkakörök 23,70% 36,80% 39,50% 

értékesítési és marketing 31,30% 46,90% 21,90% 

speciális szakmai munkakörök 22,60% 58,10% 19,40% 

raktározási munkakörök 37,90% 55,20% 6,90% 

fémipari szakmunkák 21,40% 39,30% 39,30% 

informatikai munkakörök 15,40% 50,00% 34,60% 

betanított munka 61,50% 23,10% 15,40% 

 

A fenti (6. ábra) eredmények alapján legkevesebb idővárakozással (3 hónapon belül) 

betanított munkára találunk a munkaerőt (61,5%), majd a vállalati tevékenységet támogató 

kiszolgáló adminisztratív munkakörökbe (43,1%), melyet az értékesítés és marketing tevé-

kenység követ. A legnehezebben betölthető munkakörök holtversenyben vannak, a fém-

ipari szakmunkások (39,3%) a mérnöki pozíciókkal (39,5%), melyet szorosan követ az in-

formatikai terület (34,6%). 

Mekkora problémát okoz cégük üzleti céljai teljesítésében a munkaerő-hiány? 

Ahol van munkaerőhiány, ott természetszerűleg megmutatkozik a gazdasági társaságok 

eredményeiben is a jelenség. Hol kisebb, hol jelentősebb mértékben. A NEXON&OHE 

2016 évi kutatása alapján a felmért vállalatok eredményességét csökkenti a szervezetek 

munkavállalóinak fluktuációja és a munkaerő-hiányból fakadó tevékenység-kiesés, a be-

vételek kiesését átlagosan 5% körülire becsüli. (Szűts I. ‒ Sebők M. 2016) 

Jelen kutatásunk alapján a vállalkozások problémaként értékelik a munkaerő hiányát, a 

kisebb létszámot foglalkoztatók számára kezelhetőbb a jelenség, mint a nagyobb létszámot 

foglalkoztatóknak. Összességében a válaszadók olyan problémának érzik a munkaerőhi-

ányt, ami még kezelhető számukra, mert az 1-től 10-es skálán elért mutatószám közepes 

értéket mutat (5,0). A mikro vállalkozások esetében 3,68 az érték, ami arra enged követ-

keztetni, hogy a méretükből adódóan kisebb a munkaerőigényük és kevésbé értékelik prob-

lémaként a munkaerő hiányát. Ezzel szemben a 249-500 főt foglalkoztató cégek esetében 

kaptuk a legmagasabb mutatószámot (5,77), ami arra utal, hogy jelentős problémát okoz a 

cégük üzleti céljainak teljesítésében a munkaerőhiány.  

A munkaerőhiánynak számos vetültéről olvashatunk írásokat, illetve HR-es cikkekben 

számos praktikával látnak el bennünket, hogy hogyan vonzzuk be a Y és Z generációt, 
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hogyan tegyük élményé a munkát, hogyan váljon vonzóvá a munkahelyünk (Employer 

Branding). (Szretykó Gy. 2016) Azonban odafigyelünk arra kellően, hogy hol él a munka-

vállaló, mennyit utazik a munkáért, milyen körülmények között és ez mennyire megterhelő 

mentálisan és fizikálisan a munkavállalóiknak az ingázás vagy költözés?  

Kutatási eredményeink bemutatását annak vizsgálatával folytatjuk, hogy vajon odafi-

gyelünk-e kellő mértékben a munkavállalóink utazási szokásaira, hogy mennyi időt tölte-

nek utazással és milyen körülmények között. Mára a munkaerő-piaci mobilitás a társada-

lomföldrajz kutatók középpontjába került, véleményük szerint  "az ingázás szerepe, társa-

dalmi-gazdasági súlya, a munkaerő térbeli mobilitása egyértelműen erősödött hazánkban a 

rendszerváltozás óta. Ennek hátterében a munkahelyek és a munkaerő térbeli elkülönülé-

sének fokozódása, a munkaerő-mobilitás új formáinak terjedése áll." (Kovács Z. ‒ Egedy 

T. ‒ Szabó B. 2015., 250 o.) 

A térbeli mobilitás esetében beszélhetünk ingázásról és vándorlásról . Ingázásnak (vagy 

bejárásnak) minősül az a munkába járás, amely településhatár átlépéssel jár. Az ingázás 

két formáját különböztetjük meg: a napi ingázók, akik a lakóhelyük és munkahelyük között 

naponta utaznak és a távolsági ingázókat, akik általában hetente, kéthetente, vagy még rit-

kábban ingáznak a munkahelyük és a lakhelyük között.  (Sebők M. 2014) Érdekességként 

szeretném megemlíteni, hogy Budapest ingázás szempontjából egy településnek számít, 

annak ellenére is, hogy akár 60-90 percet is igénybe vehet a munkahelyünkre való bejutás 

(gondoljunk csak a főváros szélsőkerületeire). 

A népszámlálási adatok alapján elmondhatjuk, hogy az ingázók száma folyamatosan nö-

vekszik, 1980-ban minden negyedik foglalkoztatott ingázott, 2010-re ez az arány még to-

vább növekedett 30,3%-ra, azaz majdnem minden harmadik foglalkoztatott ingázott. 2001. 

és 2011. között 70%-kal nőtt azon munkavállalók aránya, akik a munkáért hajlandóak napi 

több, mint 90 percet utazással tölteni. Számításaim alapján azok, akik napi 90 percet tölte-

nek utazással, azok éves szinten 47,1 munkanapnyi időt fordítanak a szabadidejük terhére 

a munkába járással. (Sebők M. 2016) A KSH tanulmánya szerint, aki másfél óránál többet 

utazik, napi átlagban 23 perccel kevesebbet alszik. 

A naponta ingázók között 10%-kal magasabb a férfiak aránya, mint a nőkké. Ingázási 

eszközök használta tekintetében egyre népszerűbb kerékpárral munkába indulni, most már 

minden 10-11-dik ingázó kerékpárral közlekedik (KSH 2011), melynek mértéke folyama-

tosan nő. Minden harmadik foglalkoztatott autóval indul el a munkahelyére (az autóval 

közlekedők aránya 2011-ben 32,2% volt a KSH adatai alapján). Ami meglepően alacsony-

nak mondható, hogy a vonattal és HÉV-vel járók nagysága nem éri el a 2%-ot, valamint a 

motorkerékpárral járók mértéke is csak 1,2%. 

A telekocsi fogalom nem új – hazánkban sem ismeretlen a fogalom ‒ a 80-as években a 

Poptarisznya című rádióműsorban már hallhattunk róla, mégis kevesen ismerik és használ-

ják ki ennek kedvező lehetőségeit. Mik is lehetnek ezen kedvező lehetőségek? Miközben 

autós útjainkat megosztjuk másokkal, ezáltal az út költségeit is és egyben, kíméljük a kör-

nyezetet, egyre többen emlegetik a használók közösségi élményként is ezt az utazási for-

mát. Kutatási eredményeink alapján a cégek csak 5%-ánál működik a telekocsi szervezése. 

Számos HR-es kolléga vetette fel ennek felelősségi vetületét, hogy egy esetleges baleset 

esetén ki tehető felelőssé? Ennek tükrében inkább nem "avatkoznak" bele a telekocsi szer-

vezésbe, amikor magánautó használatról van szó. 

"A felvételi eljárás során vizsgálják-e a munkavállalóknál a bejárás módját, az igénybe 

vett közlekedési eszközt? A felvételi eljárás során vizsgálják-e a munkavállalóknál a bejá-

rás időtartalmát, illetve hogy a munkavállaló mennyi időt tölt a munkába járással?" 

E témakör megválaszolása nem mozgatta meg a kutatásban résztvevők teljességét, mert 

a 327 szervezetből csak 71,5% mutatott aktivitást. Szakmai elgondolásom az, hogy akik a 
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"nem válaszoltak" táborát erősítik, azok feltételezhetően nem vesznek részt a felvételi el-

járásban, így hiteles információval sem rendelkeznek. 

A kutatásban részt vevők kevesebb, mint fele kérdezi meg a felvételi eljárás során, hogy 

munkavállalója hogyan fog bejárni, milyen közlekedési lehetőségei vannak, illetve szabad-

idejéből mennyi időt fog tölteni utazással. 14,2%-kal többen kérdeznek rá a dolgozók vá-

lasztott közlekedési eszközére, mint az utazással töltött időtartamra (7.ábra). 

7. ábra: A munkáltatók figyelme a bejárás módjára és időtartamára  

 
 

Érdekes képet mutat, ha megvizsgáljuk létszám kategória szerint mind a két kérdést. A 

válaszolandók nagyobb arányban az 50-249 főt foglalkoztatottak közül kerül ki (míg a uta-

zás módja tekintetében 43,1%, addig az utazási időre 43,3% a megoszlás).  Összességében 

a bejárás módjára és idejére egyre nagyobb figyelmet fordítanak a szervezetek, melyben a 

létszámméretük is meghatározó szerepet játszik. 

8. ábra: Mobilitást támogató programok szempontjai 
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Az odafigyelés szükségességét mi sem bizonyítja jobban, mint a napjainkat jellemző 

munkaerőhiány, ahol a mobilitás tudatosabban kezelése támogathatja a munkaerő szükség-

let csökkentését. A Munkáltatóknál működő mobilitás támogató programokat egyre széle-

sebb körben alkalmazzák, melynek okára is kerestük a választ. Az idei kutatásunk (8. ábra) 

első és második legtöbbet megjelölt alkalmazási célja megegyezik egy korábbi , 2014. és 

2015. évi kutatásom eredményével, mely szerint továbbra is legfontosabb szempontnak 

találjuk a munkavállalói igénynek kielégítését és a munkavállalói lojalitás erősítését. 

Természetesen továbbra is igaz az a közgazdasági tény, hogy a munkaerő árát drágítja a 

bejárás költsége, ezért a Munkáltató gazdasági érdeke azt kívánja, hogy az Munkavállaló 

minél közelebb lakjon a munkavégzés helyéhez. Ugyanakkor egy gondoskodó Munkálta-

tónak nem csak az anyagi megtakarítás az egyetlen nézőpontja, hanem Munkavállalók 

mentális és fizikális egészségének hosszú távú megőrzése. (Zádori I. – Nemeskéri, Zs. 

2016.) Ezen szempontok a kutatásunk során is visszaigazolódtak, miszerint az egyes mun-

kakörök szerinti toleranciahatár legnagyobb arányban a max.25-km-nél és a 25,1-50 km 

között vannak (9. ábra). 

9. ábra: Munkakör kategóriák szerinti kilométer toleranciahatár 

Munkakörök 
Tolerancia határ km-ben 

max. 25 25,1 - 50 

segédmunkás 51,7% 27,8% 

betanított munkás  49,4% 29,2% 

szakmunkás 29,8% 37,4% 

adminisztrátor 36,9% 38,5% 

szakember felsőfokú végzettséggel 18,5% 31,8%, 

közép- és felsővezető 17,6% 27,1% 

 

Az 50,1 és 75 km közé eső tolerancia határ két kategóriában mutat magasabb értékszá-

mot, az egyik a szakmunkások esetében (21,6%) a másik a felsőfokú végzettséggel rendel-

kező szakemberek esetében (25,1%). 75,1 és 100 km közé eső toleranciahatár az első négy 

kategóriában már szinte nem értelmezhető, mert a legmagasabb érték nem haladja meg az 

5%-ot. 100 km-t meghaladó távolságot a szervezetek két kategória esetében tolerálnak, 

ahol a felsőfokú szaktudás dominál (szakember felsőfokú végzettséggel 14,4% és felsőfokú 

vezetők 21,8%). 

Összegző gondolatok 

A kutatások tükrében 2014-ben míg csak a szakmunkások kínálatával voltak elégedetlenek 

a vállalkozások, ezzel szemben mára tovább bővült a kör és már a segéd- és betanított 

munkások munkaerő-kínálata is jelentősen gyengült. A munkáltatók teljes elégedettsége a 

munkaerő kínálattal a szakmunkások körében 14,8%, melyet a betanított munkások követ-

nek 19,4%-kal, ami azt jelenti, hogy 85-80% az elégedetlenség aránya. A legsúlyosabb 

munkaerőhiányt az építőipar, a feldolgozóipar és a kereskedelem területén érzékelhetünk 

a kutatási eredmények tükrében. 

Betöltetlen álláshelyekről a kutatásban résztvevők 70,2%-a számol be, ahol a cégek egy-

harmadánál a munkaerő-hiány mértéke 1-5%-ra tehető a cégek által foglalkoztatott lét-

számhoz viszonyítva és közel egy ötöde azon cégek száma, ahol a 5-10% közötti a munka-

erőhiány. A legnagyobb problémát az 50-249 főt foglalkoztatók jeleztek, ahol a munkálta-

tók 87,5%-ban jeleztek, hogy munkaerő ellátottsági problémáik vannak. A legnehezebben 

betölthető munkakörök holtversenyben vannak, a fémipari szakmunkások (39,3%) mérnöki 

pozíciókkal (39,5%), melyet szorosan követ az informatikai terület (34,6%). A bejárás 
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módjára és idejére egyre nagyobb figyelmet fordítanak a munkaadók és elmondható, hogy 

ez a figyelem növekszik a foglalkoztatottak létszámával. Ugyanakkor a mobilizációban 

rejlő tartalék vagy abban rejlő hit nem növekszik, melyet a mobilitás megítélés mértéke 

alátámaszt. 

Hivatkozások 

Adalet McGowan, M. ‒ D. Andrews (2015): „Skill Mismatch and Public Policy in OECD Countries” , 

OECD Economics Department Working Papers, No. 1210, OECD Publishing, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/5js1pzw9lnwk-en 

KSH (2014): 2011 évi Népszámlálás, 8. Foglalkoztatás, munkanélküliség, ingázás, 162 p. Letöltés: 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_08_2011.pdf 

KSH (2016-2017): Adatsorok, KSH, Letölthetőség: www.ksht.hu 

Móré M. (2015): A menedzsmenttudomány válasza az öregedő társadalom kihívásaira, Magyar Geron-

tológia 7.: (25) pp. 60-71. 

Nemeskéri, Zs. ‒ Zádori, I. (2015): Global education research and practice. Tudásmenedzsment 16:(1) 

pp. 3-12 

Kovács Z. ‒ Egedy T. ‒ Szabó B. (2015): Az ingázás területi jellemzőinek változása Magyarországon a 

rendszerváltozás után, Területi Statisztika, KSH, 55(3): 233–253. 

Sebők M. (2016): Munkaerő-piaci mobilitás Magyarországon, EDGE 2000 Kiadó, 216 p. 

Sebők M. (2014): Mobility readiness of Hungarian employees in light the housing policy, 

TUDÁSMENEDZSMENT 15:(1. különszám) pp. 102-108. 

Szretykó Gy. (2016): Munkáltatói márkaépítés, tehetség mágnesek a HR stratégiában, in: Lőrincz Ildikó 

(szerk.) XIX. Apáczai-napok. Tudományos Konferencia. Tanulmánykötet: Gondolkodási struktúrák 

és kreativitás. 611 p. Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, 2016. pp. 38-45. 

Szűts I. ‒ Sebők M. (2016): Stratégiát befolyásoló munkaerő-piaci és foglalkoztatási tényezők Magyar-

országon, NEXON&OHE kutatás, 53 p. Letöltés helye: https://munkaeromobilitas.hu/ 

asset/fajl/nexon-ohe-kutatas.pdf 

Zádori I. ‒ Nemeskéri Zs. (2016): A tudásmenedzsment térségi eszközei. Tudásmenedzsment 17:(1) pp. 

17-35. 

 

 


