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Bevezetés 

 

A Muravidéki Gazdasági Kamara a »Right Profession« projekt vezető partnereként határon átnyúló 
projektpartnerséget alakított ki. A projektpartnerség kialakításának és a közös projektnek a határ 
szlovén és a magyar oldalán való kivitelezésével kapcsolatos döntésnek a vezérfonala az a tény 
volt, mely szerint a vállalatok számára szükséges szakmailag képzett munkaerő krónikus hiányával 
szembesülünk.Tény azonban, hogy azon személyek, akik befolyásolni tudják a fiatalságot az 
iskolaválasztásban, elsősorban a szülők elutasítóan viszonyulnak ezekhez a szakmákhoz. A határ 
két oldalán lévő térség azonos problémákkal szembesül és közösen megtalálhatjuk annak módját, 
hogy szétoszlassuk a térségben az egyes szakmákkal kapcsolatos sztereotípiákat és kialakítsuk a 
hozzájuk való bizalmat úgy a fiatalokban, mint a némileg idősebb személyekben.   

 

A »Megfelelő szakmát a fejlődésért – Right Profession« keretében zajló kutatás révén szerettük 
volna megállapítani a muravidéki régió cégei/egyéni vállalkozásai által foglalkoztatott munkaerő 
struktúráját és fő jellemzőit, illetve hogy milyen a foglalkoztatás helyzete ebben a régióban és 
milyen nehézségekkel találkoznak a megkérdezett cégek/egyéni vállalkozások. 

 

A kutatás módszertana 

 

A 2001-ben végzett kutatás célcsoportját a Muravidék gazdasági szektora alkotja. A kérdőívben 
szereplő kérdések révén kapott adatok feldolgozására az SPSS (Statistical Package for The Social 
Sciences) programot használtuk. Az adatokat abszolút (f) és relatív (százalékos) frekvenciákat (f 
%) tartalmazó táblázatos szerkezet formájában, illetve grafikonok (kör, vonal, oszlop) segítségével 
mutattuk be. A dokumentum a kérdőívben szereplő kérdések sorrendjében lett összeállítva. 
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Kérdőív elemzése – Munkaerő iránti kereslet megállapítása 

 

1 A cég/egyéni vállalkozás fő tevékenység alapján történő ágazati besorolása 

(karikázza be): 

 

A kutatásban 181 cég/egyéni vállalkozás vett részt. A legnagyobb részt azok a cégek/egyéni 
vállalkozások teszik ki, amelyek építőipari tevékenységet 19,9% (36) folytatnak, következnek 
a kis- és nagykereskedelemmel, gépjárművek karbantartásával és javításával 11,0 % 
(20) foglalkozó vállalkozók, az egyéb tevékenységgel 7,2 % (13) foglalkozó vállalkozók, majd a 
vendéglátással 6,1 % (11) foglalkozók és az ötödik helyen azok a cégek, amelyek szakmai, 
tudományos és műszaki tevékenységet 5,0 % (9) folytatnak, valamint fémipari termékek 
előállításával 5,0 % (9) foglalkoznak.    

 
A felmérésben résztvevő cégek/egyéni vállalkozások tevékenységeinek sorrendje: 

1. Építőipar 19,9 % (36), 
2. Gépjárművek karbantartása és javítása 11,0% (20),    
3. Egyéb tevékenységek 7,2 % (13),   
4. Vendéglátóipar 6,1 % (11), 
5. Szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek 5,0 % (9), 
6. Fémipari termékek előállítása 5,0 % (9).  

 

Táblázat 1: A felmérésben résztvevő cégek/egyéni vállalkozások tevékenységei 

 A cég/egyéni vállalkozás gazdasági 
ágazat szerinti besorolása 

Cégek/egyéni 
váll. száma Százalék 

Érvényes 
százalék  

Összesített 
százalék 

A Földművelés és vadászat, 

erdőgazdálkodás, halászat 

6 3,3 3,3 3,3 

B Bányászat 1 ,6 ,6 3,9 

C10 Élelmiszer előállítás 7 3,9 3,9 7,7 

C11 Italgyártás 1 ,6 ,6 8,3 

C13 Textília gyártása 2 1,1 1,1 9,4 

C14 Ruházati termék gyártása 4 2,2 2,2 11,6 

C16 Fafeldolgozás; faipari, parafa és fonott 
termék, kivéve bútorok előállítása 

2 1,1 1,1 12,7 

C18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási 
tevékenység 

5 2,8 2,8 15,5 

C19 Kokszgyártás, kőolaj-előállítása 2 1,1 1,1 16,6 

C22 Gumi és műanyag termékek gyártása 2 1,1 1,1 17,7 

C23 Nemfém ásványi termék gyártása 4 2,2 2,2 19,9 

C25 Fémipari termékek, kivéve gépek és 
berendezések gyártása 

9 5,0 5,0 24,9 
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Forrás: PGZ kutatás; a Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért projekt keretében, 2011. 

 

2 A cég/egyéni vállalkozás alkalmazottainak összlétszáma:  

 

8771. A kutatásban résztvevő cégek/egyéni vállalkozások összesen 8771 személyt  foglalkoztatnak, 

ami a Muravidék gazdasági társaságaiban és egyéni vállalkozásaiban dolgozó összes  alkalmazott 

44,8%-át jelenti (19600 személy 2010 - Szlovén Köztársaság Közjogi Nyilvántartási és 

Szolgáltatási Ügynökség 2010. évi adatai).   

A megkérdezettek ennél a kérdésnél megadták az alkalmazottak létszámát. Az alábbi diagramban 

a következő kategóriák szerint adtuk meg a csoportokat:  

C26 Számítógép, elektronikai, optikai termék 

gyártása 

3 1,7 1,7 26,5 

C27 Villamos berendezések gyártása 1 ,6 ,6 27,1 

C28 Egyéb gépek és berendezések gyártása 3 1,7 1,7 28,7 

C30 Egyéb járművek gyártása 1 ,6 ,6 29,3 

C31 Bútorgyártás 2 1,1 1,1 30,4 

C32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység  2 1,1 1,1 31,5 

C33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása 2 1,1 1,1 32,6 

D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás 1 ,6 ,6 33,1 

E Vízellátás; szennyvíz- és hulladék 
kezelés; szennyeződésmentesítés 

3 1,7 1,7 34,8 

F Építőipar 36 19,9 19,9 54,7 

G Kis- és nagykereskedelem; gépjárművek 
karbantartása és javítása 

20 11,0 11,0 65,7 

H Szállítás és raktározás 7 3,9 3,9 69,6 

I Vendéglátás 11 6,1 6,1 75,7 

J Tájékoztatási és kommunikációs 
tevékenységek 

8 4,4 4,4 80,1 

K Pénzügyi és biztosítási tevékenység 4 2,2 2,2 82,3 

L Ingatlanügyletek 2 1,1 1,1 83,4 

M Szakmai, tudományos és műszaki 
tevékenységek 

9 5,0 5,0 88,4 

N Egyéb adminisztratív és szolgáltatást 
támogató tevékenység 
 

 

4 2,2 2,2 90,6 

P Oktatás  1 ,6 ,6 91,2 

Q Egészségügyi és szociális ellátás 2 1,1 1,1 92,3 

R Kulturális, szórakoztató és szabadidős 
tevékenységek 

1 ,6 ,6 92,8 

S Egyéb tevékenységek 13 7,2 7,2 100,0 

 Összesen 181 100,0 100,0  
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 Mikrovállalkozások, amelyek 0-9 főt foglalkoztatnak 
 Kisvállalkozások, amelyek 10- 49 főt foglalkoztatnak 
 Középvállalkozások, amelyek 50-249 főt foglalkoztatnak 
 Nagyvállalkozások, amelyek 249, vagy annál több főt foglalkoztatnak 

 

A diagramban láthatjuk, hogy a kutatásban résztvevők 50,8%-a mikrovállalkozás, 26,0%-a 

kisvállalkozás, 21,0%-a középvállalkozás és 2,2%-a nagyvállalkozás.   

Diagram 1: A vállalkozások nagyságának összetétele a foglalkoztatottak számát 
tekintve  

 
Forrás: PGZ kutatás; a Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért projekt keretében, 2011. 

 

3 Írja be az alkalmazottak létszámát végzettség szerint: 

 

Befejezetlen és befejezett általános iskolai végzettséggel a muravidéki vállalatokban dolgozó 
alkalmazottak 23,5 %-a (2011) rendelkezik. 

 
Ha összehasonlítjuk az alkalmazottak 2000. (38%; diagram 3) és 2008. évi (29%, diagram 4) 
képesítés szerinti összetételét, látható, hogy 2008-ban meglehetősen kevesebb befejezetlen, vagy 
befejezett általános iskolai végzettséggel rendelkező alkalmazott van. Tehát az évek során egy 
csökkenő trend tapasztalható a 8 általánosnál kevesebb, vagy befejezett általános iskolai 
végzettséggel rendelkező alkalmazottak tekintetében. 
 
A megkérdezett muravidéki vállalatok képesítés szerinti összetétele azt mutatja, hogy az 

alkalmazottak 62,8%-a (2011) alacsonyabb szakmunkás, középfokú szakmunkás, műszaki 

szakiskolai, vagy szakközépiskolai végzettséggel rendelkezik. Ha összehasonlítjuk az alkalmazottak 

2000. (56%; diagram 3) és 2008. évi (63%, diagram 4) képesítés szerinti összetételét, 

emelkedést tapasztalhatunk műszaki szakiskolai végzettségűek tekintetében 2000 után, illetve 

nagyjából ugyanolyan százalékos arányt 2008-ban.  
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2011-ben az alkalmazottak 8,2%-a rendelkezik főiskolai, bolognai 1. szintű és egyetemi szintű 

végzettséggel. 2008-ban ez az arány 5%, 2000-ben pedig 3% volt. Tehát emelkedés 

tapasztalható a felsőfokú, bolognai 1. szintű és egyetemi szintű végzettség tekintetében. 

Táblázat 2: Képesítés szerinti összetétel a vállalatokban 2011-ben 

Végzettségi szint 

Cégek/egyéni 
vállalkozások 

alkalmazottainak 
összlétszáma 

Százalék 

 

8 általánosnál alacsonyabb  446 5,17 23,45 % 

8 általános 1578 18,28 

Nemzeti szakmai képesítés (NSZK) 210 2,43 

62,77 % 
Alapfokú szakmunkásképző (2 év) 489 5,66 

Középfokú szakmunkásképző (3 év) 2589 29,99 

Műszaki szakiskola (3+2) 311 3,60 

Szakközépiskola (4 év) 1821 21,09 

Felsőfokú szakiskola  404 4,68 4,68 % 

Szakirányú képzést nyújtó főiskola 200 2,32 
8,16 % 

1. szintű bolognai képzés 13 0,15 

Egyetemi képzés  491 5,69 

2. szintű bolognai képzés 31 0,36 
0,94 % 

Mesterképzés, specializáció, 
doktorátus 

50 0,58 

Összesen 8633 100,0 100,0 

Forrás: PGZ kutatás; a Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért projekt keretében, 2011. 
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Diagram 2: A muravidéki vállalatok alkalmazottainak képesítés szerinti összetétele 
2011 

 

Forrás: PGZ kutatás; a Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért projekt keretében, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

10 

 

A megkérdezett vállalatoknál a képesítés szerinti összetétel alapján 2000-ben az alkalmazottak 

56%-a szakmunkás, műszaki szakiskolai, vagy szakközépiskolai végzettséggel rendelkezett. 

Diagram 3: A muravidéki vállalatok alkalmazottai képesítés szerinti összetétele 2000 

 

Forrás: Munkaerő iránti igény a muravidéki vállalatoknál 2012-ig (Kérdőív elemzése), 2008. 

 

A 4-es diagram azt mutatja, hogy a képesítés szerinti összetétel alapján 2008-ban az alkalmazottak 
63%-a szakmunkás, műszaki szakiskolai, vagy szakközépiskolai végzettséggel rendelkezett.   

 

Diagram 4: A muravidéki vállalatok alkalmazottai képesítés szerinti összetétele 2008 

 

Forrás: Munkaerő iránti igény a muravidéki vállalatoknál 2012-ig (Kérdőív elemzése), 2008. 
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4 Milyen iskolai végzettségi szintre szeretné növelni alkalmazottai tudását 

(becslés)? 

Az 5. számú diagram azt mutatja, milyen arányban szeretnék a megkérdezett vállalatok növelni az 

alkalmazottak végzettségi szintjét. A végzettségi szint kívánt emelkedését elsősorban a 

szakközépiskola (4 év), középfokú szakmunkás képzés (3 év), 8 általános, felsőfokú szakiskola, 

valamint az egyetemi végzettség tekintetében tapasztalhatjuk.  

Táblázat 3: Az alkalmazottak végzettségi szintjének emelkedése 

Végzettségi szint 2011-2012 2013-2015 Összesen 

8 általános 290 307 597 

Nemzeti szakmai képesítés (NSZK) 78 134 212 

Alapfokú szakmunkásképző (2 év) 40 94 134 

Középfokú szakmunkásképző (3 év) 435 371 806 

Műszaki szakiskola (3+2) 39 185 224 

Szakközépiskola (4 év) 464 488 952 

Felsőfokú szakiskola  104 213 317 

Szakirányú képzést nyújtó főiskola 36 95 131 

1. szintű bolognai képzés 6 16 22 

Egyetemi képzés 107 98 205 

2. szintű bolognai képzés 36 62 98 

Mesterképzés, specializáció, doktorátus 23 25 48 

Összesen 1658 2088 3746 
Forrás: PGZ kutatás; a Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért projekt keretében, 2011. 

Diagram 5: Az alkalmazottak végzettségi szintjének emelkedése  

 

Forrás: PGZ kutatás; a Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért projekt keretében, 2011. 
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5 Milyen munkaerőt kíván foglalkoztatni a következő öt évben végzettség 
szerint (becslés)? 

 

Ha megnézzük, milyen munkaerőt kívánnak foglalkoztatni a vállalatok a következő öt évben (2011-
2015) a végzettségi szintet tekintve, tapasztaljuk, hogy 2015-ig 1451 foglalkoztatás lett 
megjelölve. A foglalkoztatások 62,4%-a középfokú szakmunkás, műszaki szakiskolai és 
szakközépiskolai végzettséget fog igényelni. A következő öt évben a vállalkozók felsőfokú, 
főiskolai, bolognai 1. szintű és egyetemi végzettségű munkavállalót 20,5 % arányban szeretnének 
foglalkoztatni. Alacsonyabb szakmunkás és nemzeti képesítésű munkavállalókat 7,1 % arányban 
kívánnak foglalkoztatni. 

 

Táblázat 4: Munkaerő stuktúra, amelyet a vállalatok kívánnak foglalkoztatni a 
következő évben végzettségi szint szerint 

Végzettségi szint 2011-
2012 

2013-2015 Összesen Százalék Összesített 
százalék 

Kevesebb, mint 8 általános  0 4 4 0,28 0,28 % 

8 általános 43 50 93 6,41 6,41 % 

Nemzeti szakmai képesítés (NSZK) 10 35 45 3,10 7,10 % 

Alapfokú szakmunkásképző (2 év) 31 27 58 4,00 

Középfokú szakmunkásképző (3 év) 201 265 466 32,12 
62,37 % 

Műszaki szakiskola (3+2) 41 79 120 8,27 

Szakközépiskola (4 év) 113 206 319 21,98 

Felsőfokú szakiskola  35 63 98 6,75 

20,53 % Szakirányú képzést nyújtó főiskola 17 34 51 3,51 

1. szintű bolognai képzés 7 29 36 2,48 

Egyetemi képzés 46 67 113 7,79 

2. szintű bolognai képzés 9 32 41 2,83 
3,31 % 

Mesterképzés, specializáció, 
doktorátus 

1 6 7 0,48 

Összesen 554 897 1451 100,00 100,0 
Forrás: PGZ kutatás; a Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért projekt keretében, 2011. 
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Diagram 6: Munkaerő összetétel, amelyet a vállalatok kívánnak foglalkoztatni a 
következő évben végzettségi szint szerint 

 

Forrás: PGZ kutatás; a Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért projekt keretében, 2011. 

 

 

6 Milyen munkaerőt kíván felvenni a következő öt évben munkakör szerint 
(becslés)?  

 

A vállalkozók 2015-ig következő munkakörű alkalmazottakat kívánnak foglalkoztatni (TOP 10):  

Munkakör 2011-2012 2013-2015 Összesen 

Fémmegmunkáló 34 75 109 

Géptechnikus 26 39 65 

Varrónő 36 16 52 

Elektrotechnikus 10 38 48 

Egyetemi végzettségű közgazdász 18 26 44 

Egyetemi végzettségű gépészmérnök 14 24 38 

Szerelő 18 18 36 

Lakatos 4 24 28 

Sofőr 14 12 26 

Elektrotechnikai mérnök  5 21 26 
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Foglalkoztatási trendek, 2012-ig a »legkeresettebbek« voltak (TOP 10): Az árnyékolt szín azt 
jelenti, hogy a munkakörök ismétlődnek mindkét foglalkoztatási időszakban, csupán a sorrend 
különböző.  

Munkakör 

Géptechnikus 

Fémmegmunkáló 

Felszolgáló 

Szakács-felszolgáló 

Gépszerelő  

Egyetemi végzettségű gépészmérnök 

Sofőr 

Elektrotechnikus 

Géplakatos 

Egyetemi végzettségű közgazdász 
Forrás: Munkaerő iránti igény a muravidéki vállalatoknál 2012-ig (Kérdőív elemzése), 2008. 
 

Táblázat 5: Milyen munkaerőt kíván felvenni a következő öt évben munkakör szerint? 

Sor-
szám 

Munkakör 2011-2012 2013-2015 
 
Összesen 

1.  Fémmegmunkáló   34 75 109 

2.  Géptechnikus 26 39 65 

3.  Varrónő 36 16 52 

4.  Elektrotechnikus 10 38 48 

5.  Egyetemi végzettségű közgazdász 18 26 44 

6.  Gépészmérnök 14 24 38 

7.  Szerelő 18 18 36 

8.  Lakatos 4 24 28 

9.  Sofőr 14 12 26 

10.  Elektrotechnikai mérnök 5 21 26 

11.  Asztalos  9 15 24 

12.  Építőipari mérnök 1 16 17 

13.  Hentes 5 11 16 

14.  Fa- és fémmegmunkáló, faipari technikus  5 10 15 

15.  Munkás (képzetlen, ált. iskolai végzettség) 5 10 15 

16.  Ács 3 12 15 

17.  Kőműves 1 12 13 

18.  Építőipari technikus, építőipari művezető 3 10 13 

19.  Gépkocsifényező 6 6 12 

20.  Élelmiszeripari technikus 3 9 12 

21.  Pék 6 5 11 

22.  Szakács 6 4 10 

23.  Szigetelő 5 5 10 

24.  Autószerelő  10 10 

25.  Mechatronikus 4 5 9 

26.  Gépszerelő 3 6 9 
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27.  Gasztronómiai technikus 4 5 9 

28.  Egyetemi dipl. élelmiszeripari mérnök 4 5 9 

29.  Fűtés- és vízszerelő 4 5 9 

30.  Vashajlító 1 7 8 

31.  Vegyészmérnök 1 7 8 

32.  Vegyésztechnikus 3 5 8 

33.  Gépipari berendezések tervezője 3 5 8 

34.  Tetőfedő-bádogos 2 6 8 

35.  Szobafestő 4 4 8 

36.  Diplomás idegenforgalmi közgazdász  4 3 7 

37.  Turisztikai üzletszervező 4 2 6 

38.  Kályhásmester-keramikus / 6 6 

39.  Közgazdász-technikus, kereskedelmi 
szakember, közgazdász 

3 3 6 

40.  Hegesztő 4 2 6 

41.  Textilipari technológus 2 3 5 

42.  Orvosi műszerész 2 3 5 

43.  Ápoló, gondozó 2 3 5 

44.  Nehéz építőipari gépkezelő  2 3 5 

45.  Felszolgáló 2 3 5 

46.  Élelmezési technikus 3 2 5 

47.  Élelmiszeripari mérnök  1 3 4 

48.  Gép- és járat kezelő  2 2 4 

49.  Fejlesztő (elektrotechnikában) 2 2 4 

50.  Egyetemi végzettségű informatikus 4 / 4 

51.  Egyetemi végzettségű jogász / 4 4 

52.  Fodrász 2 2 4 

53.  Gazdálkodó 3 1 4 

54.  Tervező grafikus 2 2 4 

55.  Egyetemi végzettségű állattenyésztési 
mérnök 

1 2 3 

56.  Egyetemi végzettségű faipari mérnök 1 2 3 

57.  Adminisztrátor 3 / 3 

58.  Kereskedő-eladó 3 / 3 

59.  Könyvelő 2 1 3 

60.  Egyetemi végzettségű geológus mérnök 3 / 3 

61.  Textilipari mérnök / 3 3 

62.  Útkezelő 1 2 3 

63.  Szakmunkás – képzett  2 1 3 

64.  Vízmű dolgozó  / 3 3 

65.  Nyomdász 1 1 2 

66.  Szerszámkészítő 1 1 2 

67.  Számítógép technikus 1 1 2 

68.  Könyvelő / 2 2 

69.  Közúti ellenőr / 2 2 

70.  Villanyszerelő / 2 2 

71.  Karosszérialakatos / 2 2 
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72.  Géptelepítő / 2 2 

73.  Média kommunikációs mérnök / 2 2 

74.  Vízi infrastruktúra üzemeltető / 2 2 

75.  Műszaki ellenőr  2 / 2 

76.  Diszponens 2 / 2 

77.  Takarítás, mosás  1 1 2 

78.  Projektvezető 2 / 2 

79.  CNC-kezelő / 1 1 

80.  Galvanizáló 1 / 1 

81.  Vízi mentő 1 / 1 

82.  Textil vegyész / 1 1 

83.  Agronómus 1 / 1 

84.  6IN6  1 / 1 

85.  Vendéglátóipari üzletkötő  1 / 1 

86.  Diplomás ápolónő / 1 1 

87.  Elektronikus hírközlési technikus / 1 1 

88.  Logisztikai mérnök / 1 1 

89.  Folyami ellenőr / 1 1 

90.  Multimédia-tervező mérnök / 1 1 

91.  Mezőgazdasági gépszerelő / 1 1 

92.  Állat-egészségügyi technikus / 1 1 

93.  Turisztikai technikus / 1 1 

94.  Angol nyelv doktora  / 1 1 

95.  Karbantartó / 1 1 

96.  Kertész / 1 1 

97.  Informatikus / 1 1 

98.  Ékszerész / / 0 
Forrás: PGZ kutatás; a Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért projekt keretében, 2011. 

Az alábbi diagram a fenti táblázatban szereplő munkakörök alapján azt a foglalkozási struktúrát 
mutatja, amelyben a vállalatok munkaerőt kívánnak foglalkoztatni a következő öt évben. Amint 
látjuk, a következő öt évben elsősorban természettudományi-műszaki (79,5 %) foglalkozású 
személyzet foglalkoztatása várható (A diagram a 5. Táblázat munkaköreinek összevonása alapján 
került megszerkesztésre).  
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Diagram 7: Munkaerő iránti kereslet 2015-ig a cégeknél/egyéni vállalkozásoknál 

 

Forrás: PGZ kutatás; a Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért projekt keretében, 2011. 

 

 

7 Mely területeken tervez továbbképzést és oktatást a már alkalmazásban 
álló munkavállalók számára? (Vegye számításba az informális oktatási 
formákat és képzéseket is, mint például tanfolyamok, szemináriumok, 
workshopok. Értékelés: 1 jelzi a legkevésbé fontosat, 5 a legfontosabbat.) 

 

Az alábbi digramban a megkérdezettek átlagos értékelése látható. A megkérdezettek 1-től 5-ig 

értékelték az átaluk fontosnak tartott oktatásokat és továbbképzéseket és amelyekkel kapcsolatban 

további képzéseket terveznének. Ahogy a diagramon látható, a munkavállalók számára a 

kiegészítő műszaki-technológiai ismeretek saját szakterületen való bővítése a legfontosabb. Ezt 

követi az emberekkel való munka, a kommunikáció, a munka racionalizálása, valamint más 

szakmában való műszaki-technológiai ismeretek, amelyekre a munkavállalónak szüksége lehet a 

munkakörében. 
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Diagram 8: Továbbképzések és oktatások tervezése a munkavállalók számára 

 

Forrás: PGZ kutatás; a Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért projekt keretében, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: a digramban »*« jellel jelölt szövegek a hosszú feljegyzés miatt rövidítettek; sorrendben a 

feljegyzések a következők: Kiegészítő műszaki-technológiai ismeretek saját szakmában (továbbképzés), más 

szakmában való kiegészítő műszaki-technológiai ismeretek, amelyekre a munkavállalónak szüksége van saját 

munkakörében (oktatás), informatika (számítógépes programok használata), nincs szükségünk további 

képzésekre.
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8 Az elmúlt 12 hónapban hogyan változott Önöknél a szakmunkásképzőt, 
illetve műszaki szakiskolát végzett alkalmazottak száma? 

 

Ha megnézzük az alábbi diagramot, láthatjuk, hogy a vállalatok/egyéni vállalkozások 41,4%-a 
(181-ből 75) az elmúlt 12 hónapban a szakmunkásképzőt, illetve műszaki szakiskolát végzett 
munkavállalók számának emelkedését tapasztalta, 34,8%-a (181-ből 63) pedig a 
szakmunkásképzőt, illetve műszaki szakiskolát végzett munkavállalók számának csökkenéséről 
számolt be. Néhány vállalat ennél a kérdésnél az »ugyanaz«, választ adta, amely azonban nem 
szerepelt a lehetséges válaszok között, mégis lehetséges válaszként vettük figyelembe.  

Tehát a vállalatok 4,4,%-a (181- ből 8) az elmúlt 12 hónapban nem tapasztalt semmilyen 

változást a szakmunkásképzőt, illetve műszaki szakiskolát végzett munkavállalók számát illetően. 

35 vállalat (19,3%) nem válaszolt a feltett kérdésre, ezek a táblázatban és a digramban a válasz 

nélkül rubrikában szerepelnek. 

Táblázat 6: A szakmunkásképzőt, illetve műszaki szakiskolát végzett alkalmazottak 
számának alakulása az elmúlt 12 hónapban? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: PGZ kutatás; a Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért projekt keretében, 2011. 

Diagram 9: A szakmunkásképzőt, illetve műszaki szakiskolát végzett alkalmazottak 
számának alakulása az elmúlt 12 hónapban 

 

Forrás: PGZ kutatás; a Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért projekt keretében, 2011. 

 
Megkérdezettek 

száma Százalék 

Érvényes 
százalék  

Összesített 
százalék 

Emelkedés  75 41,4 51,4 51,4 

Csökkenés 63 34,8 43,1 94,5 

Ugyanolyan 8 4,4 5,5 100,0 

Összesen 146 80,7 100,0  

Válasz nélkül 35 19,3   

Összesen 181 100,0   
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9 Az elmúlt 3 évben szembesült-e az Ön cége azzal a problémával, hogy nem 
talált megfelelő szakképzett munkaerőt? 

 

A megfelelő szakképzett munkaerő keresésének problémájával az utóbbi 3 évben a vállalatok 
28,7%-a gyakran, 29,8%-a néha, 17,7%-a csak ritkán és 12,2%-a soha nem szembesült. A 
vállalatok 8,3 %-a az elmúlt 3 évben egyáltalán nem vett fel új munkaerőt. A megkérdezettek 
3,3%-a pedig erre a kérdésre nem válaszolt. 

 

Táblázat 7: A megfelelő szakképzett munkaerő keresés problémája az elmúlt 3 évben 

 
 
 
 
 
 

 

 

Forrás: PGZ kutatás; a Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért projekt keretében, 2011. 

 

Diagram 10: A megfelelő munkaerő keresés problémájával való szembesülés 
összetétele a vállalatoknál 

 

Forrás: PGZ kutatás; a Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért projekt keretében, 2011. 

 

 
Megkérdezettek 

száma Százalék 

Érvényes 
százalék  

Kumulativen 
odstotek 

Igen, gyakran 52 28,7 29,7 29,7 

Néha 54 29,8 30,8 60,6 

Ritkán 32 17,7 18,3 78,9 

Nem, soha 22 12,2 12,6 91,4 

Nem foglalkoztattunk  15 8,3 8,6 100,0 

Összesen 175 96,7 100,0  

Válasz nélkül 6 3,3   

Összesen 181 100,0   
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10 Milyen intézkedésekkel próbálja cégét vonzóbbá tenni az új munkavállalók 
számára? (Értékelés: 1 jelzi a legkevésbé fontosat, 5 a legfontosabbat).   

 

Ennél a kérdésnél a megkérdezetteknek értékelnie kellett az egyes, új munkavállalók szerzése 
érdekében tett ösztönző intézkedéseket, tekintettel ezek fontosságára (1 – legkevésbé fontos, 5 – 
nagyon fontos). A diagram az átlagos értékeket mutatja. A vállalkozók úgy értékelik, hogy a  
legfontosabb intézkedés a jobb munkafeltételek biztosítása (3,99). Fontos a vállalkozás 
munkavállalóinak előrelépési (szakmai és jövedelembeli) lehetőségének biztosítása is (3,93), a 
gyakrolati oktatás magas szintű biztosítása (3,90), valamint a vállalkozás sikereinek és 
eredményeinek nyilvános bemutatása (3,64).    

 

Diagram 11: Új munkavállalók szerzése érdekében tett intézkedések tervezése? 

 

Forrás: PGZ kutatás; a Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért projekt keretében, 2011. 

 

Megjegyzés: a digramban »*« jellel jelölt szövegek a hosszú feljegyzés miatt rövidítettek; sorrendben a 

feljegyzések a következők: (szakmai és jövedelembeli) előrelépés biztosítása a vállalkozás munkavállalói 

számára, nyílt nap szervezése a cégnél, ahol az általános iskolásoknak lehetőségük nyílna megismerni a 

szakmát. 
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11 Van-e olyan álláshelye, amelyre nehezen talál megfelelő szakképzett 

munkaerőt? 

 

Az adatok alapján látható, hogy a vállalatok 39,8%-ának van olyan álláshelye, amelyre 
nehezen talál megfelelően képzett munkaerőt. A megkérdezettek 1,6%-a erre a kérdésre 
nem válaszolt.    

 

Diagram 12: Van-e olyan álláshelye, amelyre nehezen talál megfelelő szakképzett 
munkaerőt? 

 

Forrás: PGZ kutatás; a Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért projekt keretében, 2011. 
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12 Amennyiben az előző kérdésre »IGENNEL« válaszolt, jelölje meg, 
melyek ezek az álláshelyek és írja be a végzettségi szintet. 

 

Az alábbi táblázat alapján látható, melyek azok az álláshelyek, amelyekre a cégek/egyéni 
vállalkozások nehezen találtak megfelelően képzett munkaerőt. Az álláshelyek a leggyakoribb 
megjelölések sorrendjében vannak felsorolva (1 – legtöbbször megemlített  álláshely).  

 

Táblázat 8: Álláshelyek, amelyekre nehéz megfelelő képzett munkaerőt találni 

Sor

-
szá

m 

Munkakörök, amelyekre nehéz 
megfelelő szakembert találni  

1.  Tetőfedő - bádogos 

2.  Szobafestő 

3.  Ács 

4.  Szerelő 

5.  Felszolgáló 

6.  Fémmegmunkáló  

7.  Kőműves 

8.  Gépészmérnök  

9.  Elektrotechnikus 

10.  Géptechnikus 

11.  Asztalos 

12.  Mechatronikus 

13.  Kereskedelmi referens  

14.  Vendéglátóipari vezető 

15.  Szakács 

16.  CNC-kezelő 

17.  Víz- és fűtés szerelő 

18.  Gépkocsifényező 

19.  Autószerelő 

20.  Projektvezető 

21.  Könyvelés és számvitel 

22.  Kereskedelmi mérnök 

23.  Szolgáltatás értékesítő 

24.  Felülvizsgáló 

25.  Grafikai technikus 

26.  Szerszámkészítő 

27.  Hentes 

28.  Tervező 

29.  Logisztikai vezető 

30.  Ügyintéző titkár 

31.  Eladó, kereskedő 

32.  Tréner, tanácsadó 

33.  Esztergályos 

34.  Fémipari gépszerelő 

35.  Fúrómester 

36.  Lakatos 

37.  Konyhafőnök 

38.  Vezető felszolgáló 

39.  Wellnes vezető 

40.  Gyógytornász 

41.  Medence karbantartó 

42.  Fodrász 

43.  Munkás (sírásó) 

44.  Gépszerelő 

ehanik 
45.  Engedéllyel rend. ingatlanügynök 

46.  Építőipari technikus  

47.  Építőipari munkás 

48.  Ékszerész 

49.  Dipl. informatikai mérnök 

50.  Nyomdász 

51.  Építőipari mérnök 

52.  Szigetelő 

53.  Műszaki ellenőr  

54.  Karosszérialakatos 

55.  Géptelepítő 

56.  Textilipari karbantartó  

57.  Szerelő 

58.  Vízi mentő 

59.  Nehéz éítőipari gépkezelő 

60.  Igazgató 

61.  Moderátor 

62.  Hegesztő 

63.  Galvanizáló 

64.  Gyártás vezető  

65.  Fejlesztő 

66.  Technológus, programozó 

67.  Gép és vonal kezelő 

68.  Vashajlító 

Forrás: PGZ kutatás; a Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért projekt keretében, 2011. 
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A 13 számú diagramban látható, melyek azok az ismeretek és kompetenciák, amelyeket  a 
vállalkozások szükségesként jelöltek meg. A vállalkozók számára a legfontosabb ismeretek és 
kompetenciák (első öt) a szakmai gyakorlat, önálló munkavégzés, munkafegyelem, 
ügyfelekkel való bánásmód és szakmai-elméleti alapok. A legkevesebbszer választott 
ismeretek és kompetenciák az irodai, adminisztrációs készségek, professzionális 
számítógépes ismeretek és a gazdasági ismeretek voltak.  

 

Diagram 13: Ismeretek és kompetenciák, amelyeket a  vállalkozók szükségesnek 
tartanak 

 

Forrás: PGZ kutatás; a Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért projekt keretében, 2011. 

 

 

Megjegyzés: a digramban »*« jellel jelölt szövegek a hosszú feljegyzés miatt rövidítettek; 

sorrendben a feljegyzések a következők: Vezetői képességek, szervezői készségek és műszaki 

képességek. 
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13 Melyek azok a szakmák, amelyekre az Önök fejlesztési irányzatai 

alapján, leginkább szükség lesz a következő 5-10 évben (becslés)?  

 

Az alábbi táblázatban azok a szakmák láthatók, amelyeket a vállalkozások a jövőre nézve 
legszükségesebbként jelöltek meg. Az első tíz, a leggyakoribb megjelölés sorrendjében (1. –
legtöbbször megjelölt); géptechnikus, eladó, kereskedelmi szakember, gépészmérnök, 
szakács, értékesítési referens, fémmunkás/esztergályos, építőipari technikus, művezető, ács, 
mcehatronikus programozó és felszolgáló.   

 

Táblázat 9: Szakmák, amelyekre a vállalkozásoknak a fejlesztési irányzatok 
alapján a leginkább szüksége lesz a következő 10 évben 

Sor- 
szám 

Szakma 

1.  Géptechnikus 

2.  Eladó, kereskedelmi szakember 

3.  Gépészmérnök 

4.  Szakács  

5.  Értékesítési referens 

6.  Fémmunkás, esztergályos 

7.  Építőipari technikus, művezető 

8.  Ács 

9.  Mechatronikus/programozó 

10.  Felszolgáló 

11.  Építőipari mérnök 

12.  Tetőfedő 

13.  Szobafestő 

14.  Varrónő/szabó 

15.  Egyetemi dipl. jogász 

16.  Autószerelő 

17.  Kőműves  

18.  Elektrotechnikus 

19.  Elektrotechnikai mérnök 

20.  Sofőr 

21.  Víz- és fűtés szerelő 

22.  Vashajlító 

23.  Tervező grafikus 

24.  Géplakatos 

25.  Karosszérialakatos 

26.  Faipari mérnök 

27.  Egyetemi dipl. informatikai 
mérnök 

28.  Pék 

29.  Asztalos 

30.  Szakmunkás 

31.  Könyvelő 

32.  Marketing 

33.  Fodrász 

34.  Gépész 

35.  Agronómus 

36.  CNC-kezelő 

37.  Hentes 

38.  Telekommunikációs tanácsadó 

39.  Faipari technikus 

40.  Grafikai technikus 

41.  Vegyész technikus 

42.  Gépkocsifényező 

43.  Egészségügyi technikus, 

gyógytornász 

44.  Nyomdász 

45.  Szerelő 

46.  Vízi mentő 

47.  Kommunikációs szakember 

48.  Dipl. szervező informatikus 

49.  Egyetemi dipl. állattenyésztési 
mérnök 

50.  Egyetemi dipl. informatikai 
mérnök 

51.  Vashajlító 

52.  Diplomás ápoló 

53.  Kádár 

54.  Multimédiás mérnök  

55.  Média kommunikációs mérnök  

56.  Tervező/építész 

57.  Élelmiszeripari technikus 

58.  Pék, cukrász 

59.  Élelmiszeripari mérnök 

60.  Útkarbantartó 

61.  Útellenőrzés 

62.  Földműves 

63.  Fúrómunkás 

64.  Mérnök-geológus  

65.  Bányászmérnök 
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66.  Vegyészmérnök 

67.  Állat-egészségügyi technikus 

68.  Recepciós 

69.  Turisztikai értékesítési referens  

70.  Gasztronómiai technikus 

71.  Organizator poslovanja v gostinstvu 

72.  Élelmiszeripari mérnök 

73.  Konyhafőnök 

74.  Pincérfőnök 

75.  Egyetemi végzettségű közgazdász 

76.  Ékszerész 

77.  Robot programozó 

78.  Kályhásmester-keramikus 

79.  Szigetelő 

80.  Gépbeállító 

81.  Textilvegyész 

82.  Nehéz építőipari gépkezelő 

83.  Textilkonfekciós technikus 

84.  Okleveles mérnökök  

85.  Politológus 

86.  Vegyészmérnök 

87.  Humanisztikus irányzatok 

88.  Biztosítás  

89.  Avdiovizuális technikus 

90.  Dipl. idegenforgalmi közgazdász 

91.  Karbantartó 

92.  Galvanizáló 

93.  Vízi infrastruktúra üzemeltető 

94.  Vízmű dolgozó 

95.  Folyami ellenőr 

96.  Mezőgazdasági technikus 

97.  Informatikai technikus 

98.  Fejlesztők 

99.  Textilipari technológus 
Forrás: PGZ kutatás; a Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért projekt keretében, 2011. 

 

14 Együttműködik-e a szakterületével kapcsolatos oktatási 
intézményekkel? 

 

A kérdésre »Együttműködik-e a szakterületével kapcsolatos oktatási intézményekkel?«, a 
vállalkozások 53,0%-a válaszolta, hogy együttműködik, 39,8%-a pedig nem működik együtt. 
A megkérdezettek 7,2%-a nem válaszolt erre a kérdésre.   

 

Digram 14: A vállalkozások oktatási intézményekkel való együttműködésének 
összetétele  

 

Forrás: PGZ kutatás; a Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért projekt keretében, 2011. 
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15 Alkalmaz-e az Önök cége valamilyen ösztöndíjrendszert, vagy egyéb 
ösztönzési módot? 

 

Regionális ösztöndíjprogramot (PIF), ill. más ösztöndíjazási módot a megkérdezett 
vállalkozások 15,5%-a (28 a 181-ből) alkalmaz, 78,5%-a pedig nem alkalmaz ilyet. A 
megkérdezettek 6,1%-a nem válaszolt erre a kérdésre.    

 

Diagram 15: A vállalkozások alkalmazott ösztöndíjrendszerének ill. más 
ösztönzési módjainak összetétele 

 

Forrás: PGZ kutatás; a Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért projekt keretében, 2011. 

 

 

16 Az alábbiak közül, melyik módszert alkalmazza leggyakrabban, ha új 
alkalmazottakat keres (jelölje be, vagy sorolja fel)? 

 

Az alábbi diagramban látható, hogy a cégek/egyéni vállalkozások, 67,4%-a az új 
alkalmazottak felkutatása során a Munkaügyi Központtal működik együtt, 33,1%-a a 
médiában (újságok, rádio…)  hirdet, a cégek/egyéni vállalkozások 18,8%-a az internetet 
veszi igénybe, a cégek/egyéni vállalkozások 12,2 %-a megfelelő iskolákkal, 8,8%-a pedig 
munkaközvetítő ügynökségekkel működik együtt. 

A válaszok, amelyeket a megkérdezette az »egyéb« pontban adtak meg és más munkaerő 

keresési módokat jelentenek, a következők: munkaerő szerzés ajánlások, személyes 

meghívás és interjú alapján, beérkezett kérelmek nyilvántartásának használata, a diákok, 

hallgatók alkalmazása a szakmai gyakorlatot követően.  
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Diagram 16: Munkaerő felkutatás módjainak összetétele 

 

Forrás: PGZ kutatás; a Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért projekt keretében, 2011. 

 

17 Elégedett-e az Ön által alkalmazott pályakezdők szakmai ismeretével 
és egyéb készségeivel? 

 

A megkérdezett munkáltatók csupán 29,8%-a elégedett a pályakezdők szakmai ismeretével. 
A megkérdezettek 15,5%-a nem válaszolt erre a kérdésre. 

 

Diagram 17: A cégek/egyéni vállalkozások elégedettsége a pályakezdők szakmai 
ismeretével és készségeivel  

 

Forrás: PGZ kutatás; a Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért projekt keretében, 2011. 
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Az alábbi táblázatban annak okai vannak feltüntetve, hogy a cégek/egyéni vállalkozások 
miért nem elégedettek az új munkavállalók ismereteivel, készségeivel? Az okok között 
leginkább az szerepel, hogy az új munkavállalók kevés szakmai gyakorlattal, ill. gyakorlati 
tudással, munkatapasztalattal stb. rendelkeznek.   

Forrás: PGZ kutatás; a Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért projekt keretében, 2011. 

 

Pályakezdők hiányosságai 

Kevés szakmai gyakorlat és gyakorlati tudás 

Nincs munkatapasztalatuk, túl kevés a gyakorlat és túl sok az elmélet 

Munkavégzési szokások (fegyelem, motiváció hiánya, kezdeményezőkészség hiánya) 

Hiányos gyakorlati és elméleti tudás 

Szükség van a munkahelyi oktatásra 

A munkaerő-színvonal lehetne magasabb 

Kreativitás és tapasztalat hiány 

Felületesség, ill. önkontroll hiánya, kevés gyakorlati tudás 

Nem tudják, mi a munka erény a vállalatnál 

Túl kevés gyakorlati tudás és túl nagy elvárás a jövedelem iránt 
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Befejezés 

 

Eredmények összefoglalása 

 A kutatásban 181 cég/egyéni vállalkozás vett részt. A legnagyobb hányadot (19,9%) 

azok a vállalkozások teszik ki, amelyek építőiparral foglalkoznak, következnek a kis és 

nagykereskedelemmel, gépjárművek karbantartásával és javításával (11,0%) foglalkozó 

vállalkozók, egyéb tevékenységekkel (7,2%) foglalkozó vállalkozók, a vendéglátással 

(6,1%) foglalkozó vállalkozások és ötödik helyen azon vállalkozások, amelyek szakmai, 

tudományos és műszaki tevékenységet (5,0%) folytatnak (lásd 1. táblázat, 5-6. old.).    

 A kutatásban résztvevő cégek/egyéni vállalkozások összesen 8771 főt foglalkoztatnak, 

ami a a Muravidék gazdasági társaságaiban és egyéni vállalkozásaiban dolgozó összes  

alkalmazott 44,8%-át jelenti (19600 személy 2010 – AJPES 2010. évi adatai). 

 Az alkalmazottak iskolai végzettségét tekintve (2011) a megkérdezett cégeknél/egyéni 

vállalkozásoknál azt az adatot kaptuk, hogy a muravidéki vállalatoknál dolgozók 23,5%-a  

kevesebb, mint 8, vagy 8 osztályos általános iskolai végzettséggel rendelkezik. A 

megkérdezett muravidéki vállalatoknál a képesítés szerinti összetétel azt mutatja, hogy 

az alkalmazottak 62,8%-a alapfokú, középfokú szakmunkás, műszaki szakiskolai és 

szakközépiskolai végzettséggel rendelkezik, az alkalmazottak 8,2%-a pedig főiskolai, 

bolognai 1. szinttel és egyetemi végzettséggel (lásd 2. táblázat, 8. old.) rendelkezik. A 

vállalatoknál a 2000., 2008. és 2011. évi képesítés szerinti összetétel összehasonlítása 

során megállapítottuk a befejezetlen, vagy befejezett általános iskolai  végzettséggel 

rendelkező alkalmazottak csökkenését. Megfigyelhető a műszaki szakiskolai végzettségű 

dolgozók számának emelkedése 2000 után, valamint csökkenése 2008 után. Az évek 

során megfigyelhető a főiskolai, 1. bolognai szintű és egyetemi végzettségű 

alkalmazottak számának növekedése (lásd 2-4 diagram, 9-10. old.).  

 A vállalatoknál a következő öt évben (2011-2015) foglalkoztatni kívánt munkaerő 

képesítés szerinti összetételét tekintve látható, hogy 2015-ig 1451 foglalkoztatás lett 

megjelölve. Ezek 62,4%-a szakmunkás, középfokú szakmunkás, műszaki szakiskolai, 

vagy szakközépiskolai végzettséget fog igényelni. A következő öt évben a  vállalkozók 

főiskolai, bolognai 1. szintű és egyetemi végzettségű dolgozót 20,5 % arányban 

szeretnének foglalkoztatni. Alapfokú szakmunkás és nemzeti képesítésű munkavállalókat 

7,1 % arányban kívánnak alkamazni. (lásd 4. táblázat, 12. old.).   

 A foglalkozást tekintve a vállalkozók 2015-ig leginkább a következő szakmájú dolgozókat 

alkalmaznának: fémmegmunkáló, géptechnikus, varrónő, elektrotechnikus, egyetemi dipl. 

közgazdász, egy. dipl. gépészmérnök, szerelő, lakatos, sofőr, elektrotechnikai mérnök. 

(Csak az első tíz szakma került felsorolásra, az 5. táblázatban, a 14-16. oldalon vannak 

feltüntve a további szakmák, amelyekben a vállatok 2015-ig alkalmaznának munkaerőt).  

 A vállalatok által megadott legfontosabb területek, amelyeken továbbképzéseket, 

oktatásokat terveznek, a kiegészítő műszaki-technológiai ismeretek saját szakmában, 
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emberekkel való munka, kommunikáció, munka racionalizálás és egyéb műszaki-

technológiai ismeretek, amelyekre a munkavállalónak szüksége lehet (diag. 8, 18. old.).   

 Az elmúlt 12 hónapban a vállalkozások 41,4%-a tapasztalta a szakmunkás, ill. műszaki 

szakiskolai végzettségű munkavállalók számának emelkedését, 34,8%-a pedig 

csökkenését (lásd diagram 9, 19. old.).   

 Megfelelő szakképzett munkaerő keresésének problémájával az utóbbi 3 évben gyakran 

szembesült a vállalkozások 28,7%-a, 12,2 %-a pedig soha (lásd diagr. 10, 20. old.).  

 A vállalkozások 39,8%-ának van olyan álláshelye, amelyekre nehéz megfelelően képzett 

munkaerőt találni (lásd diagram 12, 22. old.). A szakmák, amelyekre a vállalkozások 

nehezen találnak képzett munkaerőt: tetőfedő-bádogos, szobafestő, ács, szerelő, 

felszolgáló, fémmegmunkáló, kőműves stb. (táblázat 8, 23. old.).          

 A kérdésre, »Együttműködik-e szakterületével kapcsolatos oktatási intézményekkel?«, a 

megkérdezettek 53,0%-a igennel, 39,8%-a pedig nemmel válaszolt (diag. 14, 26. old.). 

Ösztöndíjrendszert, vagy más ösztönzési módot a vállalkozások 15,5%-a alkalmaz, 

78,5%-a pedig nem alkalmaz (lásd diag. 15, 27. old.). Új munkaerő keresése során  a 

vállalkozások leggyakrabban a munkaügyi központtal működnek együtt. 

 A formális képzési rendszerből (iskolából) kikerülő új munkavállalók ismereteivel és 

készségeivel a vállalkozások 29,8%-a elégedett, 54,7% -a pedig nem elégedett (lásd 

diag. 17, 28. old.). Az okok között, ami miatt a vállalkozások nem elégedettek a 

pályakezdők ismereteivel, leginkább az szerepel, hogy az új munkavállalók túl kevés 

szakmai gyakorlattal, ill. gyakorlati tudással és munkatapasztalattal stb. rendelkeznek.  
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Melléklet 
 

MUNKAERŐ IRÁNTI IGÉNYRE VONATKOZÓ KÉRDŐÍV 
Cég/egyéni vállalkozó.:.................................................................................................................... 
Székhely:....................................................................................................................................... 

                      ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  irányító szám település 

 
Cégvezető neve:............................................................................................................................ 
Tel.:..............................................................................................................................................  

Fax.:..............................................................................................................................................   

Email:............................................................................................................................................ 
Weboldal:....................................................................................................................................... 
 

1. A cég fő tevékenysége gazdasági ágazatba való besorolás alapján (karikázza be): 
 

A Mezőgazdaság és vadászat lov, erdőgazdálkodás, halászat 
B Bányászat 

C Feldolgozói tevékenység 
10 Élelmiszer előállítás 

11 Italgyártás 

12 Dohánytermék előállítása 

13 Textilgyártás 

14 Ruházati termék gyártása 

15 Bőr, bőrtermék gyártása 

16 Famegmunkálás és feldolgozás; faipari termékek, fonott áru (kivéve bútor) gyártása 

17 Papír- és papírtermék gyártás 

18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység 

19 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 

20 Vegyi anyag, termék gyártása 

21 Gyógyszeripari termékek gyártása 

22 Gumi-, műanyag termék gyártása 

23 Nemfém ásványi termék gyártása 

24 Fémalapanyag gyártása 

25 Fémfeldolgozási termék gyártása 

26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 

27 Villamos berendezés gyártása 

28 Gép, gépi berendezés gyártása 

29 Közúti jármű gyártása 

30 Egyéb jármű gyártása 

31 Bútorgyártás 

32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység 

33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása 

D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás 
E Vízellátás; szennyvíz- és hulladék kezelés; szennyeződésmentesítés 
F Építőipar 
G   Kereskedelem; gépjárművek karbantatása és javítása 

H Szállítás és raktározás 

I Vendéglátóipar 

J Tájékoztatási és kommunikációs szolgáltatás 
K Pénzügyi és biztosítási tevékenység 

L Ingatlanügyletek 
M   Szakmai, tudományos és műszaki tevékenység 

N Egyéb üzleti szolgáltatások 

O   Közigazgatás és védelem; kötelező társadalombiztosítás 
P Oktatás 

Q   Egészségügy és szociális ellátás 

R Kulturális, szórakoztató és szabadidős tevékenység 
S Egyéb tevékenység 

T Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás 
U Területen kívüli szervezet és testület tevékenysége  
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2.   Az alkalmazottak létszáma a cégnél/egyéni vállalkozásnál: ……………… 
 

3.   Írja be az alkalmazottak számát iskolai végzettség szerint: 
 

Iskolai végzettség Létszám 
Kevesebb, mint 8 általános  
8 általános  
Nemzeti szakmai képesítés (NSZK)  
Alapfokú szakmunkásképző (2 év)  
Középfokú szakmunkásképző (3 év)  
Műszaki szakiskola (3+2)  
Szakközépiskola (4 év)  
Felsőfokú szakiskola  
Szakirányú képzést nyújtó főiskola  
bolognai 1. szint  
Egyetemi képzés  
bolognai 2. szint  
Mesterképzés, specializáció, doktorátus  

 

4.   Milyen iskolai végzettségi szintre szeretné növelni a jelenlegi dolgozók tudását (becslés)? 
 

Iskolai végzettség 2011-2012 2013-2015 Összesen 
8 általános    
Nemzeti szakmai képesítés (NSZK)    
Alapfokú szakmunkásképző (2 év)    
Középfokú szakmunkásképző (3 év)    
Műszaki szakiskola (3+2)    
Szakközépiskola (4 év)    
Felsőfokú szakiskola    
Szakirányú képzést nyújtó főiskola    
bolognai 1. szint    
Egyetemi képzés    
bolognai 2. szint    
Mesterképzés, specializáció, doktorátus    

 

5.   Milyen munkaerőt kíván foglalkoztatni a következő öt évben munkakör, végzettség szerint 

(becslés)? 

 

Iskolai végzettség 2011-2012 2013-2015 Összesen 
Kevesebb, mint 8 általános    
8 általános    
Nemzeti szakmai képesítés (NSZK)    
Alapfokú szakmunkásképző (2 év)    
Középfokú szakmunkásképző (3 év)    
Műszaki szakiskola (3+2)    
Szakközépiskola (4 év)    
Felsőfokú szakiskola    
Szakirányú képzést nyújtó főiskola    
bolognai 1. szint    
Egyetemi képzés    
bolognai 2. szint    
Mesterképzés, specializáció, doktorátus    
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6.   Milyen munkaerőt kíván foglalkoztatni a következő öt évben munkakör, végzettség szerint 
(becslés)? 

 
 

 
 

Munka
kör 

Végzettségi szint  
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7.   Mely területeken tervez továbbképzést és oktatást a már alkalmazásban álló munkavállalók 

számára? 
(Vegye számításba az informális oktatási formákat és képzéseket is, mint például tanfolyamok, szemináriumok, 
workshopok. Értékelés: 1 jelzi a legkevésbé fontosat, 5 a legfontosabbat.) 

Terület Becslés 
a Kiegészítő műszaki-technológiai ismeretek saját szakterületen 

(továbbképzés) 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

b Kiegészítő műszaki-technológiai ismeretek más szakterületről 

(oktatás) 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

c Informatika (számítógépes programok használata) 1 2 3 4 5 
d Logisztika 1 2 3 4 5 
e Jogi terület 1 2 3 4 5 
f Gazdasági-kereskedelmi terület 1 2 3 4 5 
g Szervezés 1 2 3 4 5 
h Ökológiai szabványok a szakmában 1 2 3 4 5 
i Munka racionalizálás 1 2 3 4 5 
j Kommunikáció 1 2 3 4 5 
k Idegen nyelvek 1 2 3 4 5 
l Emberekkel való munka 1 2 3 4 5 
m   Minőségbiztosítás (ISO) 1 2 3 4 5 
n Projektmunka 1 2 3 4 5 
o Marketing 1 2 3 4 5 
p Nincs szükségünk további oktatásra 1 2 3 4 5 
q Egyéb (sorolja fel): 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
 
 

8.   Az elmúlt 12 hónapban hogyan változott Önöknél a foglalkoztatottak létszáma?  

 
 

a)   Növekedett. 
b)   Csökkent. 
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9. Az elmúlt 3 évben szembesült az Ön cége azzal a problémával, hogy nem talált megfelelő 

szakképzett munkaerőt? 

 
 

a)  Igen,gyakran.  

b)  Néha. 
c)  Ritkán. 
d)  Nem, soha. 

e)  Nem vettünk fel alkalmazottat. 

 

 
10. Milyen intézkedésekkel próbálja cégét vonzóbbá tenni az új munkavállalók számára? (Értékelés: 1 

jelzi a legkevésbé fontosat, 5 a legfontosabbat.) 
 

                                        Ösztönző intézkedések                Értékelés 
a Gyakorlaton lévő diákok és hallgatók jutalmazása. 1 2 3 4 5 
b Diákok és hallgatók ösztöndíjazása. 1 2 3 4 5 
c Diákok és hallgatók magas színvonalú gyakorlati oktatása. 1 2 3 4 5 
d Nyílt nap szervezése a cégnél, amelyen az általános iskolásoknak lehetősége 
     nyílna megismerni a szakmát. 

dobre plati poklicev v dejavnosti. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

e A vállalkozás sikereinek és eredményeinek nyilvános bemutatása. 1 2 3 4 5 
f Jobb munkafeltételek biztosítása. 1 2 3 4 5 
g Előrelépés (szakmai és jövedelembeli) biztosítása a vállalkozás munkavállalói       

számára. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

h Részvétel állásbörzéken, pályaválasztási kiállításokon. 1 2 3 4 5 
i Egyéb (sorolja fel): 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
 
 

11. Van Önnek olyan üres álláshelye, amelyre nehéz megfelelő szakképzett munkaerőt találni? 
 

a) Igen. 

b) Nem. 
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12. Ha az előző kérdésre »Igennel« válaszolt, határozza meg, melyek ezekez a munkaköröket és jelölje be a végzettségi szintet (jelölje meg a 
szükséges ismereteket és kompetenciákat)? 

 
 

 
 
 
 
 

Munkakör 

 

 
 
 
 

Iskolai 
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                                                           Ismeretek és kompetenciák 
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13. Melyek azok a szakmák, amelyekre az Önök fejlesztési irányzatai alapján, a következő  5-10 
évben leginkább szükség lesz (becslés)? 

 

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................... 

 
14. Közreműködnek-e az Önök szakterületével kapcsolatos oktatási intézményekkel? 
 

 

a)   Igen (ha igen, sorolja fel, melyekkel és milyen módon). 
b)   Nen (ha nem, sorolja fel az okokat). 

 

.......................................................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................................................... 
 

 
15. Alkalmaz-e az Ön cége valamilyen ösztöndíjrendszert, vagy másfajta ösztönzést? 

 

a)   Igen (ha igen, nevezze meg az ösztöndíj formáját, mennyiségét és a munkaerő profilt).  
b)   Nem (ha nem, sorolja fel az okokat). 

 

 
.......................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................................................................... 

 
16. Az alábbiak közül melyik módszert használja leggyakrabban, ha új alkalmazottat keres? (jelölje be, 
be vagy írja le)  

 
 

a) Hirdetések a médiában (újság, rádió ...) 

b) Együttműködés iskolákkal 

c) Együttműködés a Munkaügyi Központtal  
d) Internet 

e) Munkaerő-közvetítő cégek szolgáltatásainak igénybevétele 
f) Egyéb (nevezze meg): ....................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 
 
17. Elégedett-e az Ön által alkalmazott pályakezdők szakmai ismeretével és egyéb készségeivel? 

 

a)   Igen. 
b)   Nem (ha nem, sorolja fel az okokat). 

 

 
.................................................................................................................................................................... 

 
.................................................................................................................................................................... 
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Kapcsolattartó személy 
 
     Név: .........................................................................................................................         

     Beosztás: .................................................................................................................. 

     Telefon: ...................................................................................................................................  

     E-mail: ..................................................................................................................................... 

 
Aktívan részt szeretnénk venni a »Right Profession« projekt tevékenységeiben. 

 
Igen Nem 

 

Hozzájárulunk, hogy a „Right Profession” projekt statisztikai célokra használja a kérdőívben szereplő 

információkat. 

 

Cég bélyegzője és aláírás: 

 
 
Hely………………………………………, dátum………………………………… 
 

 
 
Kérjük Önöket, hogy a kitöltött kérdőíveket legkésőbb 2011.09.05-én, hétfőig küldjék el az  

alábbi  c ímre . 

 
 
Köszönjük szépen közreműködésüket! 
 
 
 
További információk: 
 

Rahela Kodila (projekt koordinátor)  
 
MURAVIDÉKI GAZDASÁGI KAMARA 

Lendavska ulica 5a 

9000 Murska Sobota 
 

Tel.: 02 52 136 54 
Fax: 02 52 136 59 
 

E-mail: rahela.kodila@pgz.si 
Weboldal: www.pgz.si/si/right_profession  

 

mailto:rahela.kodila@pgz.si
http://www.pgz.si/si/right_profession

