1. Milyen mértékben hatnak az Ön vállalatára a következő munkaerőpiaci trendek
(1 nem jellemző, 5 nagyon meghatározó)?
a) munkaerőhiány ………………………………………

1 2 3 4 5
☐☐☐☐☐

b) munkaerő külföldre vándorlása …………………………….

☐☐☐☐☐

c) technológiai változások miatt megváltozó munkaerőigény

☐☐☐☐☐

d) munkavállalók alkuerejének növekedése ………………….

☐☐☐☐☐

e) alkalmazottak

munkakörnyezettel kapcsolatos igényei ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
megváltoznak (pl: rugalmas munkaidőszervezés, nagyobb
bevonódás, stb.)

2. Milyen mértékben korlátozza vállalatát a megfelelő munkaerő rendelkezésre állása
(1 – nem korlátozza, 5 – nagy mértékben korlátozza)?
1 2 3 4 5
a) növekedésben ………………………………………………………… ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
b) jelenlegi termelési szint vagy szolgáltatás-nyújtás fenntartásában

☐☐☐☐☐

c) K+F tevékenységben…………………………………………….. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
d) termékfejlesztésben ……………………………………….…………. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
e) új piacokra való belépésben……………………………………… ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

3. Az Ön vállalatának működése során milyen földrajzi területen érzékel munkaerőhiányt?
(Kérjük, tegyen x – et ahol érzékel, többet is megjelölhet!)
a. Budapest
b. Megyeszékhely
c. 20 ezer fő feletti város
d. 20 ezer fő alatti település
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4. Az Ön vállalatának működése során milyen szakterületeken érzékel munkaerőhiányt?
(Kérjük tegyen x – et ahol érzékel, többet is megjelölhet!)
szakképzetlen munkaerő
középfokú szakképesítésű munkaerő
felsőfokú képzettségű munkaerő
konkrét szakterület megnevezése
5. Amennyiben érzékel munkaerőhiányt, milyen válaszlépéseket tesz?
(Kérjük tegyen x – et ahhoz amelyeket alkalmaz, többet is megjelölhet!)
a. béremelés
b. új toborzási eszközök bevezetése
c. utazás (ingázás) támogatása
d. lakhatás támogatása
e. Egyes munkafolyamatok kiszervezése
f. Egyes munkafolyamatok külföldre vitele
g. Egyes munkafolyamatok országon belüli áthelyezése
h. nem konvencionális alkalmazási formák bevezetése (részmunkaidős
diák stb. alkalmazottak) erősítése
i. munkakörnyezet – szervezet átalakítása
j. technológia változtatása (élő munkaerő kiváltására)
k. kapcsolatteremtés képző intézményekkel
egyéb – kérjük írja le röviden:
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6. Hány százalékos béremelést tervez a különböző képzettségű alkalmazottaknál következő egy
évben?
a. szakképzetlen
%
b. szakképesítésű

%

c. felsőfokú képzettségű

%

7. Reálisnak tartja-e, hogy az alábbi források segítenek a vállalatának a munkaerőigényét
kielégíteni (1 – nem, 5 teljes egészében)
1 2 3 4 5
a) országon belüli migráció (tehát az eddigi alkalmazottakhoz képest ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
új településeken lakók felvétele) …………………………………….
b) a határon túli magyarok alkalmazása……………………………. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
c) külföldön született nem magyar származású munkavállalók
felvétele………………………………………………………….. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
d) nyugdíjasok visszafoglalkoztatása …………………………..…..

☐☐☐☐☐

e) szülés utáni nők visszafoglalkoztatása (az eddigieken túlmenően!) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

8. Az Önök piacán az alábbi technológiai változások megváltoztatják-e a munkaerőigényt? (1nem, 5 jelentősen megváltoztatja)
1 2 3 4 5
a) digitalizáció miatt új képzettségű munkaerőre lesz szükség) ……. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
b) kevesebb szakképzetlen munkaerőre lesz szükség……………….. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
c) kevesebb szakképzett alkalmazottra lesz szükség ….………..….. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
d) több szakképzett alkalmazottra lesz szükség…………………….. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
e)

felsőfokú képzettségűekre lesz szükség …………………………… ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

f) egyes szakterületek súlya nő; kérjük írja meg melyeké:………...

☐☐☐☐☐
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9. A fiatalabb korosztályok munka világával kapcsolatos hozzáállása mennyiben újszerű? (Egyes
vélemények szerint az új generációk más elvárással és hozzáállással közelítenek a
munkahelyeikhez, általában a munka világához.)
Tegyen x – et, amivel egyetért!
a. Nincs lényegi változás
b. kevésbé lojálisak – gyorsabban váltanak
c. nyitottabb – bevonóbb vezetést igényelnek
d. nehezen motiválhatók
e. képzettebbek
f. nem elég képzettek
10. A közoktatás milyen irányú fejlődése segítené a vállalatát? (1-5 skálán helyezze el, ahol az 1 a
jelenlegi szint megfelelő, az 5 pedig azt jelenti, hogy ebben kéne nagyon erősíteni)
1 2 3 4 5
a) az alapképességek stabil biztosítása ..……………………..… ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
b) „tudjanak tanulni” a kikerülő fiatalok ………………………. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
c) konkrét szakmai ismereteik erősödjenek …………………… ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
d) legyen erősebb a munkaetikájuk ..………………………...…. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
e) legyenek kritikusabbak ………………………………………

☐☐☐☐☐

f) tudjanak jobban nyelveket …………………………………… ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
g) legyenek jobb kapcsolataik……………………..……………

☐☐☐☐☐

11. Milyen képzési formában vesznek részt az alkalmazottjaik?
(az alkalmazottak hány százaléka volt érintett)
a. nem vett részt az alkalmazott formális képzésben

%

b. külső képzésen való részvételt támogattunk

%

c. külső képzésen támogatás nélkül

%

d. saját szervezésű, belső munkavállalók által tartott formális képzésen vett részt

%

e. a vállalata által szervezett, külső előadók által tartott képzésen vett részt

%
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12. Ön szerint milyen mértékben segítenék a hazai vállalatok munkaerőpiaci helyzetét az alábbi
kormányzati intézkedések?
Nem
lényeges

Alapvető
fontosságú

a) Munkát terhelő járulékok csökkentése…………………..…

1 2 3 4 5
☐☐☐☐☐

b) szakképzési rendszer átalakítása …………………..……….

☐☐☐☐☐

c) ÁFA csökkentése ……………………………………………

☐☐☐☐☐

d) Munkaügyi hivatalok aktív tevékenységének javítása..….

☐☐☐☐☐

e) Ingázás, szállás támogatása ………………………………

☐☐☐☐☐

f) Munkajogi szabályok változtatása …………………………

☐☐☐☐☐

g) Egyéb – kérjük, írja le, ha van konkrét javaslata:

Végül a vállalatról szeretnénk néhány alapadatot kérni.
13. Ágazat (Jelölje x – szel a fő tevékenységi területet!):
Mezőgazdaság
Kitermelőipar
Feldolgozóipar

Élelmiszer
Textil, bőr, ruházati
Fa, papír és nyomda
Vegyipar
Nem fém ásványi termékek
Fémfeldolgozás
Gépipar
Egyéb feldolgozóipar
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Energia-, gáz-, vízszolgáltatás
Építőipar
Kereskedelem
IT
Egyéb szolgáltatás

Szálláshely-szolg, vendéglátás
Szállítás, raktározás, posta, távközlés
Pénzügyi tevék.
Ingatlan, gazdasági szolgáltatás
Oktatás
Egészségügyi, szociális ellátás
Egyéb
Közösségi szolgáltatás
14. Alkalmazottak száma
Budapesten
a. szakképzetlen:

fő

b. középfokú szakképesítésű:

fő

c. felsőfokú képzettségű

fő

Megyeszékhelyeken
d. szakképzetlen:

fő

e. középfokú szakképesítésű:

fő

f. felsőfokú képzettségű

fő
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20 ezer fő lakosság feletti város
g. szakképzetlen:

fő

h. középfokú szakképesítésű:

fő

i. felsőfokú képzettségű

fő

20 ezer fő népesség alatti település
j. szakképzetlen:

fő

k. középfokú szakképesítésű:

fő

l. felsőfokú képzettségű

fő

15. Tavalyi árbevétel:
16. Tervezett árbevétel 2017-re:
17. Árbevételen belül az export aránya:

(%)

18. Adózás előtti eredmény (2016):
19. Ez évre tervezett exportarány:

(%)

20. Milyen mértékű beruházást tervez a következő évben:
21. Mekkora a személyi jellegű kiadások aránya az összes költségből:

%

22. Mekkora a K+F-re jutó költségek aránya
(Tegyen x-et a megfelelő sávba – csak az egyikhez tehet!)
a. 0-5%
b. 5-8%
c. 8% felett
23. Mekkora a fluktuáció az utóbbi egy évben?
(összes foglalkoztatott %-ában)
a. nyugdíjba mentek %
b. felmondott

%

c. elbocsátottuk

%

d. újonnan felvett

%
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24. Fő tulajdonos
(Jelölje x-szel)
a. állam
b. magán, belföldi
c. külföldi
25. A felmérés eredményének összefoglalóját
kérem

nem kérem

az alábbi emailcímre: …………………………………………………….

Köszönjük a fáradozását és a segítségét!
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