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1 Bevezetés 

A Pomurjei Gazdasági Kamara vezető partner irányításával egy határon átnyúló partnerség 
keretében került sor a »Megfelelő szakmát a fejlődésért« (Right Profession) című 
projekt megvalósítására. A tevékenységek sorában kiemelt helyet foglalt el egy a gazdasági 
szektort érintő kutatás megvalósítása. A felmérés a Vas Megyei, valamint a Zala Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével zajlott a határtérség magyar oldalán. A 
projektpartnerek felkérésének és a határ magyar, illetve szlovén oldalán létrehozott közös 
partnerség kialakításának háttere, hogy a határtérség mindkét oldalán hasonló problémák 
merülnek fel a gazdasági szektort érintő folgalkoztatás, a humánerőforrás fejlesztés, a 
felnőttképzés, az át- és továbbképzés vonatkozásában. A határterület két oldala azonos 
gondokkal küzd, ezért közösen könnyebben megtalálhatóak azok a módszerek, amelyek 
segítségével a folyamatok a kedvező irányba terelhetőek. A határtérség ilyen szempontú 
megismerését szolgálta a projekt keretében megvalósult piackutatás a gazdasági szektor 
véleményének megismerésével.    

A projektpartnerség magában foglalja a határrégió munkáltatóinak képviselőit, valamint az 
üzleti támogató környezetet. Magyar oldalon a Zala Megyei és a Vas Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja a partnerek. Szlovéniából a Pomurjei Gazdasági Kamara, a Muraszombati 
Területi Kézműves Kamara, a Muraszombati Fejlesztési Központ és a Center idej, 
azaz az Ötletek Központja. 

A felmérés vizsgálandó célcsoportját a gazdasági szektor képezte az alábbi szegmentálásnak 
megfelelően. A földrajzilag elsődleges térség Vas megye Szlovéniával határos területe, illetve 
Szombathely és környéke. Tekintettel arra, hogy a határterület Vas megyei oldalán jelentős 
gazdasági potenciál nem található (a szentgotthárdi Opel Gyárat leszámítva), szükségesnek 
mutatozott a Szombathelyi térség bevonása is. Így a kutatást a vizsgálandó alapsokaságnak 
jobban megfelelő földrajzi térségben lehetett megvalósítani, a begyűjtött adatok 
hitelesebben adják vissza az egyes vállalkozói célcsoportok beállítódásait a vizsgált 
problématerületekre vonatkozóan. A vállalkozási méret alapján három kategória 
figyelembevétele történt meg. A legfeljebb 10 főt foglalkoztató vállalkozások 
(mikrovállalkozások), a 10 és 50 fő közötti kisvállalkozások, illetve az 50 főnél többet 
folgalkoztató közép- és nagyvállalkozások lekérdezése valósult meg. Felosztási csoport volt 
még az üzletági megoszlás: ipar, szolgáltatás, kereskedelem és vendéglátás.    

A fenti szempontok alapján került sor a mintavételezésre. Összesen 153 cég lekérdezésére 
került sor a behatárolt földrajzi területen. A személyes lekérdezést követően valósult meg az 
adatrögzítés, majd az adatok feldolgozása. Jelen helyzetelemzés a Vas megyei 
foglalkoztatottság helyzetét mutatja meg a mintába bekerült vállakozások személyes 
lekérdezése és véleménye alapján.    
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2 A kutatás módszertana  

Személyes lekérdezés módszerével mikro-, kis- és közepes vagy annál nagyobb vállalkozások 
véleményének begyűjtésére került sor 2011. december és 2012 januárjában. Az adatgyűjtést 
követően valósult meg a kérdőívek kódolása, a kérdőívek számítógépes feldolgozásának 
előkészítése. A kutatási információk rögzítése, az adattáblák készítése számítógépen történt 
(SPSS). A számítógépes adatfeldolgozást követően került sor a jelen helyzetelemzés 
elkészítésére.  

Tervezett mintavétel 

Munkavállalók száma Ipar Szolgáltatás Kereskedelem, 

vendéglátás 

Összesen 

0-10 fő között 10 10 10 30 

10-50 fő között 23 18 19 60 

50 fő felett 16 7 7 30 

Szombathely és környéke 

(10-50 fő között) 

10 10 10 30 

Összesen 59 45 46 150 

 

A megkérdezett vállalkozások típusát mutatja az alábbi ábra. Jól látható, hogy a legnagyobb 

számban a korlátolt felelősségű társaságok (Kft.) kerültek be a mintába. 
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3 Kutatási eredmények 
 

3.1 A megkérdezett vállalkozások tulajdonságai 

1. kérdés: Fő tevékenysége alapján a cég melyik gazdasági ágazatba sorolható? 

 

Ahogy a fenti diagramon látható, a megkérdezett vállalkozások közel harmad arányban 

oszlanak meg az ipar, a szolgáltatás, és a kereskedelem-vendéglátás között. 

2. kérdés: Mennyi az alkalmazottak létszáma? 

A válaszadók ennél a kérdésnél bármennyi alkalmazotti létszámot beírhattak, így sokféle, 

különböző válasz született. A könnyebb elemzés érdekében ezért csoportokat képeztünk. 

Ennek megfelelően az alábbi kategóriák születtek a válaszoknak megfelelően: 

 Mikrovállalkozások: kevesebb, mint 10 főt foglalkoztató cégek 

 Kisvállalkozások: 10-50 főt foglalkoztató cégek 

 Közép- és nagyvállalatok: több mint 50 főt foglalkoztató cégek 

Az alábbi diagramon látható a mikro- és a kisvállalkozások többsége a közép- és 

nagyvállalatokkal szemben. A megkérdezettek körében az alkalmazottak létszáma a 

következőképpen alakult. A minimum létszám 0 fő (mikrovállalkozásokról van szó), a 

maximum létszám 653 fő volt. Az átlagos alkalmazotti létszám a mikrovállalkozások körében 

4 fő, kisvállalkozások körében 22 fő, míg a közép- és nagyvállalatok körében 283 fő. 
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3.2 A munkavállalók iskolai végzettsége 

3. kérdés: Mennyi az alkalmazottak létszáma iskolai végzettség szerint? 

Az alábbi diagram a megkérdezett vállalkozások által összesen foglalkoztatott létszámot 

mutatja a vállalkozás mérete szerinti bontásban. Látható, hogy a vállalkozások elsősorban 

szakmunkásokat és szakközépiskolát végzetteket foglalkoztatnak. 
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Hasonló összefüggést mutat a fenti kördiagram is. A megkérdezett vállalkozások 42%-a 

szakmunkást, 35%-a szakközépiskolát végzetteket alkalmaz. Ez a jelenlegi helyzet kedvez a 

szakképzésben résztvevő diákoknak, mivel a vállalkozók nagy számban alkalmaznak ilyen 

munkaerőt.  

A következő három diagramon az egyes vállalkozás típusok szerinti bontásban láthatóak az 

alkalmazottak iskolai végzettség szerinti megoszlása. Szignifikáns eltérés nem mutatható ki, 

csupán minimális eltérések figyelhetők meg. A mikrovállalkozások közel azonos mértékben 

alkalmaznak szakmunkásokat és szakközépiskolát végzetteket, illetve ennél a kategóriánál a 

legnagyobb arányú (10%) a technikusi végzettségűek száma is. A diplomás munkaerő 

aránya 9% a mikrovállalkozások esetében.  
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A kisvállalkozások nagyobb arányban foglalkoztatnak szakmunkásokat, mint a 

mikrovállalkozások (42%), míg a technikusi végzettségű alkalmazottak száma jóval kevesebb 

(2%). A diplomával rendelkező munkavállalók aránya 1%-kal több, mint a 

mikrovállalkozásoknál.  

A közép- és nagyvállalatoknál a legnagyobb arányú a szakmunkások alkalmazása (43%) 

mind a három vállalkozás típust összehasonlítva. Érdekesség, hogy ennél a kategóriánál a 

legnagyobb arányú a gimnáziumot végzettek száma, 4% (mikro- és kisvállalkozásoknál 1%).    
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3.3 A jövőbeni munkaerő 

4. kérdés: Milyen iskolai végzettségi szintre szeretné növelni a jelenlegi dolgozók tudását?  
 
Az alábbi oszlopdiagramon az látható, hogy a megkérdezett vállalkozások összesen hány 

alkalmazott tudását szeretnék magasabb iskolai végzettségi szintre növelni. A szakmunkás 

iskolai végzettség egyértelműen az élen jár, de nem elhanyagolható a szakközépiskolai és a 

technikusi végzettség sem. Egyértelműen levonható az a következtetés, hogy a vállalkozások 

a szakmai tudást bővítő képzéseket preferálják majd az elkövetkező időszakban. Az ábra jól 

mutatja, hogy a megkérdezett Vas megyei cégek rövid- (2011-2012) és középtávon (2013-

2015) is számolnak munkavállalóiknak képzésével. Érdekesség talán csak a technikum 

rövidtávú preferálásában, illetve a szakközépiskola középtávú előtérbe kerülésében van.    

 

5. kérdés: Milyen munkaerőt kíván felvenni a következő öt évben munkakör, végzettség 

szerint? 

Az alábbi táblázatban láthatók a megkérdezett vállalkozások által említett munkakörök az 

említés gyakoriságának (1. – legtöbbször említett) sorrendjében. A mellékletben1 

megtalálható az a táblázat, amely az összesítő adatokat tartalmazza iskolai végzettségre 

vonatkozóan.  

 

 

                                                           
1 Ld.: 1. sz. melléklet 
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Sorszám Munkakör 

1. eladó 

2. autószerelő 

3. raktári dolgozó 

4. autóvillamossági szerelő 

5. értékesítő 

6. gépkezelő 

7. szakács 

8. adminisztrátor 

9. asztalos 

10. cukrász 

11. forgácsoló 

12. karosszéria lakatos 

13. lakatos 

14. szakmunkás 

15. tehergépkocsi vezető 

16. varrómunkás 

17. agrármérnök 

18. autóbusz vezető 

19. autófényező 

20. betanított munka 

21. CNC forgácsoló 

22. export ügyintéző 

23. faipari segédmunkás 

24. felszolgáló 

25. fuvarszervező 

26. gépésztechnikus 

27. gumiszerelő 

28. híradástechnikai hálózatszerelés 

29. húsipari szakmunkás 

30. járművezető 

31. karbantartó 

32. kárpitos 

33. kereskedelmi képviselő 

34. kereskedő 

35. kertépítő szakmunkás 

36. kertészmérnök 

37. konyhai kisegítő 

38. könyvelő 

39. kútkezelő 

40. lángvágó 

41. logisztikus 
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Sorszám Munkakör 

42. lovász 

43. optikus 

44. pékek 

45. pincér 

46. pultos, kisegítő 

47. segédmunkás 

48. segédmunkás, felszolgáló 

49. sofőrök 

50. sütőipari technikus 

51. szárítógép kezelő 

52. szerelő munkatárs 

53. szerelőlakatos 

54. szerkezet lakatos 

55. szervező menedzser 

56. szervező-menedzser asszisztens 

57. takarító 

58. technikus gépész 

59. ügyfélszolgálati asszisztens 

60. ügyintéző 

61. üzletvezető 

62. vagyonőr 

63. vállalati tanácsadó, közgazdász 

 

Látható, hogy a megkérdezett vállalkozások több mint fele (52%) szakmunkásokat szeretne 

felvenni, 29%-uk érettségivel rendelkezőket, és csupán 9%-uk kíván diplomásokat 

alkalmazni. Az eredményekből levonható az a következtetés, hogy a szakképzéseknek egyre 

nagyobb szerepe lesz a képzési piacon.    
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3.4 Továbbképzések 

6. kérdés: Mely területeken tervez továbbképzést és oktatást a már alkalmazásban álló 

munkavállalók számára? 

 

A fenti diagramon a válaszadók átlagos értékeléseit láthatjuk. A megkérdezetteknek 1-től 5-

ig kellett osztályozniuk azt, hogy az egyes képzési területeket milyen mértékben tartják 

fontosnak (1 – egyáltalán nem fontos, 5 – nagyon fontos). Ahogy az a diagramon is látható, 

a saját szakterületen való továbbképzést tartják a legfontosabbnak a munkáltatók. A többi 

képzési területet ehhez képest elenyésző mértékben tartják fontosnak a megkérdezettek.  

Az alábbi táblázatban látható a válaszadók által megjelölt első 10 képzési terület, melyeken 

dolgozóik továbbképzését tervezik a munkáltatók.  

Sorszám TOP 10 képzési terület 

1. Saját szakterületen 

2. Nyelvi képzés 

3. Minőségbiztosítás (ISO) területén  

4. Nálunk nem szükséges 

5. Rokonszakmában 

6. Gazdasági és kereskedelmi területen 

7. Informatikai területen 

8. Kommunikáció területén 

9. Munkaszervezés területén 

10. Adminisztratív területen 
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3.5 A munkaerő változása 

7. kérdés: Az elmúlt 12 hónapban hogyan változott Önöknél a foglalkoztatottak létszáma?   

 

Ahogy a diagramon látható, a megkérdezett vállalkozások több mint felénél (55%) nem 

történt változás a dolgozók létszámában.  

Az alábbi diagram azt mutatja, hogy az egyes vállalkozás típusoknál történtek-e változások 

az alkalmazotti létszámban. Látható, hogy a megkérdezett mikrovállalkozások 77%-ánál nem 

változott a létszám, míg a kisvállalkozások esetén ez a szám 40%, a közép- és 

nagyvállalatoknál pedig 30%. Ez jól tükrözi azt a jelenséget, hogy a mikrovállalkozásoknál 

kisebb a munkaerő rotáció, mint a kis- és közép vállalatoknál. A legnagyobb arányú 

csökkenés (30%) és növekedés (40%) is a közép- és nagyvállalatoknál történt.  

 

Az átlagos növekedés 6,72, az átlagos csökkenés 6,33 fő volt a megkérdezett munkáltatók 

körében. A minimum változás 1 fő, a maximum 40-47 fő volt. 
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3.6 A megfelelő munkaerő megtalálásának nehézségei  

8. kérdés: Az elmúlt 3 évben szembesült az Ön cége azzal a problémával, hogy nem talált 
megfelelő szakképzett munkaerőt? 
 
Az alábbi diagramon is látható, hogy a megkérdezett munkáltatók 43%-a gyakran szembesül 

azzal a problémával, hogy nem talál megfelelő munkaerőt. A megkérdezettek közel egyötöde 

(18%-a) nem keresett munkaerőt a vizsgált időszakban. A másik ötöd (19%) soha nem 

szembesült ilyen problémával, tehát megtalálta a szükséges munkaerőt. A harmadik ötöd 

(6+14%) ritkán, illetve néha találkozott foglalkoztatási problémával. A megkérdezettek 

kétötödének (43%) gyakran van ilyen nehézsége.  

 
 

 
 

Az alábbi diagramon látható, hogy az egyes vállalkozói csoportok közül melyik szembesült 

leginkább azzal, hogy nehezen talált megfelelő munkaerőt. Elmondható, hogy a 

kisvállalkozások több mint fele (52%), a mikrovállalkozások több mint harmada (38,6%) és a 

közép- és nagyvállalatok ötöde (20%) gyakran szembesül a munkaerő megtalálásának 

nehézségeivel.   
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9. kérdés: Van Önnek olyan üres álláshelye, amelyre nehéz megfelelően képzett munkaerőt 

találni? 

 

A megkérdezett vállalkozók körülbelül negyedénél van jelenleg olyan üres álláshely, amelyre 

nehezen talál megfelelően képzett munkaerőt. Ahogy az alábbi ábra is jól mutatja, leginkább 

a közép- és nagyvállalatok (44%) találnak nehezen munkaerőt, míg ugyanez igaz a 

mikrovállalkozások negyedére (25%), és a kisvállalkozások kevesebb, mint negyedére 

(23%).  
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10. kérdés: Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, melyek ezek a szakmák?  

Szakmák, melyekre nehéz megfelelő munkaerőt 
találni 

autószerelő 

autóvillamossági szerelő 

bolti eladó 

forgácsoló 

karosszéria lakatos 

lakatos 

szakács 

adminisztrátor 

autófényező 

cukrász 

gépész 

gépészmérnök 

gépésztechnikus 

hálózatépítés 

híradástechnikai hálózatszerelő 

híradástechnikai műszerész 

húsipari szakmunkás 

kereskedelem 

műszerész 

növénynemesítő 
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Szakmák, melyekre nehéz megfelelő munkaerőt 
találni 

optikus 

pék, cukrász 

pincér 

sütőipari technikus 

szakképzett eladó 

szerkezet lakatos 

üzletkötő 

vadászoktató, eladó 

varrómunkás 

 

A fenti táblázat az említés gyakoriságának (1. – legtöbbször említett) sorrendjében mutatja a 

megkérdezett munkáltatók által említett hiányszakmákat. Ahogy ebben a táblázatban, illetve 

a lenti kördiagramon is látszik, a szakmunkásokból (61%) van jelenleg a legnagyobb hiány a 

munkaerőpiacon.  

 

 

A készségek szempontjából megállapítható, hogy a munkaadók közel harmada (29%) az 

önálló munkavégzést hiányolja a potenciális munkaerőtől. Nagy arányban hiányolják még a 

munkáltatók a szakmai gyakorlati jártasságot (27%), a problémamegoldó képességet (26%), 

a szakmai elméleti alapokat (25%), a munkafegyelmet (25%), az együttműködési készséget 

(25%) és a munkakultúrát (24%). A legkevésbé hiányolják a munkaadók a professzionális 

számítógépes ismereteket (2%) valamint a gazdasági ismereteket (1%). 
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3.7 A vállalkozások tevékenysége a munkaerőpiacon 

11. kérdés: Milyen intézkedésekkel próbálja cégét vonzóbbá tenni az új munkavállalók 

számára? 
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Ennél a kérdésnél a válaszadóknak 1-től 5-ig kellett értékelniük az egyes intézkedéseket a 

szerint, hogy mennyire tartják azokat fontosnak (1- legkevésbé fontos, 5- nagyon fontos). A 

diagramon az átlagos eredmények láthatók. A vállalkozóknak a jobb munkafeltételek 

biztosítása (3,94) jelenti a legfontosabb intézkedést. Fontos továbbá a gyakorlati oktatás 

magas színvonalú biztosítása is (3,17), valamint a diákok ösztönzése (2,9) és a szakmai 

fejlődés és előrelépés biztosítása (2,78) is.   

12. kérdés: Terveznek-e szakmai továbbképzést saját munkavállalóik számára az elkövetkező 

1 évben? 

Ahogy a lenti diagramon is látható, a megkérdezett munkáltatók 64%-a nem tervez 

továbbképzést saját munkavállalói számára.  

 

 

A fenti diagramon jól kirajzolódik, hogy leginkább a közép- és nagyvállalatok terveznek 

továbbképzést, míg legkevésbé a mikrovállalkozások.  
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Az alábbi táblázat az említés gyakoriságának sorrendjében mutatja be, hogy a megkérdezett 

munkaadók milyen területeken terveznek továbbképzést dolgozóik számára. Látható, hogy 

elsősorban a saját szakterületen való továbbképzést, a nyelvi képzést és a gazdasági képzést 

tervezik a vállalkozók.  

Az alábbi területeken terveznek 
továbbképzést 

saját szakterület 

nyelvi képzés 

gazdasági 

minőségbiztosítás 

adózás, munkaügy 

autóbuszvezetők továbbképzése 

boltvezető, kereskedelem 

értékesítés területén 

fegyvereseknél 

gazdasági, környezetvédelmi 

ha lesz új technológia, annak betanulása 

HACCP-ből való oktatás 

kereskedelem 

könyvelő 

pénzügy, tb 

szakmai 

szakmai angol nyelv 

takarítás 

varrodai munkára 

autószerelő 

OKJ  

 

A megkérdezettek által megadott létszám szerint átlagosan 5-6 főt érint majd a 

továbbképzés. A mikrovállalkozások esetén átlagosan 1 főt, a kisvállalkozásoknál 2-3 főt, míg 

a közép- és nagyvállalatoknál átlagosan 65 főt érint majd a továbbképzés. 
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3.8 Együttműködési készség 

13. kérdés: Közreműködnek-e a szakterületével kapcsolatos oktatási intézményekkel? 
 

 

Ahogy a diagramon is látható, a megkérdezett vállalkozások 44%-a együttműködik 

valamilyen oktatási intézménnyel. A munkáltatók az alábbi intézményeket nevezték meg. 

Oktatási intézmények, amelyekkel közreműködnek a megkérdezett 
vállalkozások 

Báthory Iskola 

Celldömölki Műszaki Középiskola 

cukrász tanulóképzések, szerződéses és együttműködések 

Élelmiszeripari és Földmérési SZKI 

Gépipari és informatikai SZKI 

Herman Ottó SZKI 

Hevesi Ákos SZKI Keszthely 

III. Béla SZKI 

Iskolaszövetkezettel 

Kereskedelmi és vendéglátó SZKI, Szombathely 

látszerészképzés (OKJ); Magyar Optikus Ipartestület 

műanyagoktató intézet, műanyag ipari szövetség 

NMYE-SEK 

NYME-KTK, közgazdászok 

Oladi AMK Teleki Blanka Szakképző Iskola, Szombathely 

Páterdombi Zalaegerszegi Húsfeldogozó Szakmunkásképző Intézet 

Puskás Tivadar SZKI 

Rázsó Imre SZKI 

Savaria SZKI 
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Oktatási intézmények, amelyekkel közreműködnek a megkérdezett 
vállalkozások 

Soproni Egyetem 

szakképzési hozzájárulás utalással 

szakmunkásképző intézetek 

Szentgotthárdi Szakmunkásképző 

Szombathelyi Műszaki SZKI 

Teleki Blanka SZKI tanműhelye 

TISZK 

Topido KFT 

Vas Megyei Vadász Kamara 

Vépi SZKI 

 

Az alábbi táblázatban láthatók a „nem” (56%) válaszra adott indokok. A táblázatból kiderül, 

hogy miért nem működnek együtt a vállalkozások a szakterületükkel kapcsolatos oktatási 

intézményekkel.  

Indokok, hogy miért nem működnek együtt oktatási intézményekkel a 
vállalkozások 

Az adott szakmában nincs rá szükség 

Csak diákszövetkezettel működnek együtt munkaerő közvetítés céljából 

Családi vállalkozásról van szó, így nincs értelme 

Egyelőre nem tartja fontosnak, a jövőben pedig a fejlesztések volumenéhez és szükséghez 
igyekszik igazítani 

Inkább az álláshirdetésre jelentkezők közül választanak 

Inkább megoldják személyes kapcsolatok által 

Nem adottak a piaci lehetőségek 

Nem látják fontosnak 

Nem tervezik 

Nincs a cégnek erre a kapacitása 

Nincs a környéken ilyen intézmény 

Nincs értelme 

Nincs olyan intézmény, akivel együtt tudnának működni 

Nincs rá igény 

Nincs rá lehetőség 

Nincs rá szükség 

Például kéményseprőt nem tanítanak egy iskolában sem 

Saját szakmunkásaik vannak 

Tervezi a gyakorlati képzést 
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3.9 Munkaerő megszerzés 

14. kérdés: Alkalmaz-e az Önök cége valamilyen ösztöndíjrendszert vagy egyéb ösztönzést a 

munkaerő megszerzése vagy megtartása érdekében? 

Az alábbi diagramon látható, hogy a megkérdezett vállalkozások közel harmada anyagi 

ösztönzést alkalmaz. 32%-uk nem alkalmaz semmilyen ösztönzést, míg ugyanennyien egyéb 

ösztönző eszközöket vetnek be a munkaerő megszerzése/megtartása érdekében. A 

megkérdezettek csupán 5%-a alkalmaz tárgyi ösztönzést.  

 

 

Látható, hogy a kisvállalkozások azok, amelyek leginkább alkalmaznak valamilyen ösztönzési 

rendszert, míg a mikrovállalkozások aránya a legnagyobb (56%) azok között, akik nem 

alkalmaznak semmilyen ösztönzést a munkaerő megszerzésére/megtartására.  
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Az alábbi táblázatban látható, hogy a megkérdezettek milyen egyéb ösztönző eszközöket 

említettek meg, illetve, látható azoknak a válaszolóknak az indoklásai is, akik nem 

alkalmaznak ösztönző eszközöket. 

 

Egyéb ösztönzés Nem alkalmaz ösztönzést 

Cafeteria Amióta adóztatják, azóta nem 

Céges autó Biztos fizetésük van 

Céges notebook Egyéni vállalkozó 

Céges telefon Fix bérezés 

Étkezés biztosítása Induló vállalkozás 

Étkezési csekk Nem támogatja a tulajdonos 

Étkezési jegy Nem tudják kigazdálkodni 

Étkezési utalvány Nincs rá lehetőség 

Jutalékos rendszer 

Nincs rá szükség 

Képzések 
finanszírozása 

Utazási költségtérítés 

Üdülési csekk 

 

15. kérdés: Az alábbiak közül melyik módszert használja leggyakrabban, ha új 

alkalmazottat/kat keres? 
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Ahogy a fenti diagramon is látható, a válaszadók 64%-a a személyes kapcsolati tőkéjét 

hasznosítja munkaerő keresésnél. A megkérdezettek 55%-a ad fel álláshirdetést, míg 47%-

uk együttműködik a Munkaügyi Központtal. Az egyéb kategóriában megadott válaszok az 

alábbiak voltak: 

 saját maguk képeznek ki munkaerőt 

 belső pályázat útján keresnek munkaerőt 

 kollégák megkérdezésével 

 saját felhívás, pl.: kirakatban hirdetés kifüggesztése 

 szakmunkás tanulók alkalmazása 

 

3.10 A pályakezdőkkel való elégedettség 

16. kérdés: Elégedett-e az Ön által alkalmazott pályakezdők szakmai ismeretével és egyéb 

készségeivel? 

A megkérdezett munkáltatók csupán 35%-a elégedett a pályakezdők ismereteivel. Az NV/NA 

jelzi azoknak a válaszadóknak az arányát, akik nem tudtak, vagy nem kívántak választ adni.  
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A válaszadók az alábbi hiányosságokat említették a pályakezdők esetén. 

Pályakezdők hiányosságai 

A képzésben nem adnak a gyakorlatban alkalmazható ismereteket 

Alacsony szakmai tudás 

Az oktatási intézmények nem adnak tökéletes képzettséget 

Azokkal elégedett, akik náluk tanulják meg a szakmát 

Elhivatottság hiánya 

Fiatalok számára nem vonzó bérszínvonal 

Hiányos szakmai, gyakorlati tudás 

Hiányos szociális képességek 

Hiányzik a kitartás 

Kevés nyelvismeret 

Kevésbé megbízhatóak 

Negatív hozzáállás 

Nem akarnak dolgozni 

Nem képesek önálló munkavégzésre 

Nincs bennük felelősségtudat 

Nincsenek tisztában az alapvető dolgokkal 

Szakmai érdeklődés hiánya 

 

3.11 Right Profession projektben való részvétel 

A válaszadók 80%-a aktívan részt szeretne venni a „Right Profession” projektben. 
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4 Összegzés 

A kutatásnak több célja volt. Az egyik legfontosabb kérdés az volt, hogy megismerjük a Vas 

megyei vállalkozások által foglalkoztatott munkaerő összetételét, főbb jellemzőit.  

Összességében elmondható, hogy a Vas megyei vállalkozások nagy számban foglalkoztatnak 

szakmunkásokat és szakközépiskolát végzetteket. Ez a munkaerőpiaci háttér kedvez azoknak 

a diákoknak, akik részt vesznek valamilyen szakképzésben. Mivel a vállalkozók döntő 

többségében szakmai végzettséggel rendelkező munkaerőt alkalmaznak, ez jelentősen növeli 

a diákok elhelyezkedési esélyeit. A kutatás során arra is fény derült, a leginkább keresett 

munkakörök túlnyomó többségében valamilyen szakmát takarnak, ezért a szakképzéseknek 

egyre nagyobb szerepe lesz az oktatási piacon. Nemcsak a munkaerő megszerzésénél fontos 

a szakmai végzettség, hanem a már meglévő dolgozók továbbképzése is szerepet játszik. A 

vállalkozások fontosnak tartják, hogy a munkavállalóik szakmai tudása gyarapodjon, 

ennélfogva a speciális igényű továbbképzések, tréningek és tanfolyamok lehetnek 

versenyképesek a képzési piacon.  

A kutatás eredményei arra is rámutattak, hogy míg a mikro- és kisvállalkozások esetében 

alacsony a munkaerő rotáció, addig a nagyobb vállalatoknál erőteljesebb mozgás figyelhető 

meg. Ez összefüggésben állhat azzal a megállapítással, hogy a vállalkozások gyakran 

szembesülnek azzal a problémával, hogy nem találják meg a megfelelő szakképzett 

munkaerőt. Célszerű lenne ezt a fajta „kommunikációs zajt” kiszűrni úgy, hogy a 

munkaerőpiaci kereslet és kínálat megtalálja egymást. A legnagyobb lehetőség előtt most a 

szakmunkások állnak, mivel jelenleg belőlük van a legnagyobb hiány a munkaerőpiacon.  

Összességben elmondható, hogy a vállalkozások megpróbálnak mindent megtenni annak 

érdekében, hogy ők tűnjenek a legjobb munkahelynek. A kutatásból kiderült, hogy a 

vállalkozások a jobb munkafeltételek biztosításával és a gyakorlati oktatás magas színvonalú 

biztosításásával próbálják meg vonzóvá tenni magukat az új munkavállalók előtt. Fontosnak 

tartják továbbá a szakmai fejlődés és az előrelépés kínálatát is.  

Ezeknek a feltételeknek a biztosításához azonban feltételenül szükség van egy olyan 

háttérszervezetre, amely a koordinálja szakképzéseket, és összehangolja a munkaerőpiaci 

igényeket a munkavállalók és a munkáltatók között.   
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5 Melléklet 

5.1 1. sz. melléklet 

Ssz. Munkakör Iskolai végzettség szerint (fő) 

2011-
2012 
(fő) 

2013-
2015 
(fő) 

1. varrómunkás szakmunkás     40 20 

2. eladó szakmunkás szakközépiskola/érettségi főiskola/egyetem 10 3 

3. autószerelő szakmunkás     6 3 

4. autóbusz vezető szakmunkás     5 5 

5. kárpitos szakmunkás     10   

6. sütőipari technikus szakmunkás     5 5 

7. takarító szakközépiskola/érettségi       10 

8. híradástechnikai hálózatszerelés szakmunkás     3 2 

9. szakács szakmunkás     2 4 

10. asztalos szakmunkás     3 3 

11. tehergépkocsi vezető szakmunkás     4 2 

12. betanított munka 8 általános/kevesebb  szakmunkás   5   

13. gépkezelő szakmunkás szakközépiskola/érettségi   2 1 

14. raktári dolgozó szakmunkás szakközépiskola/érettségi   2 1 

15. vagyonőr szakmunkás szakközépiskola/érettségi     5 

16. autóvillamossági szerelő szakmunkás     2   

17. értékesítő szakközépiskola/érettségi     3   

18. lakatos szakmunkás     3   

19. logisztikus szakmunkás szakközépiskola/érettségi felsőfokú szakképesítés   2 

20. autófényező szakmunkás     3   

21. cukrász szakmunkás     1 1 

22. forgácsoló szakmunkás     1 2 
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Ssz. Munkakör Iskolai végzettség szerint (fő) 

2011-
2012 
(fő) 

2013-
2015 
(fő) 

23. karbantartó szakmunkás       2 

24. karosszéria lakatos szakmunkás     2   

25. szakmunkás 8 általános/kevesebb  szakmunkás   2   

26. adminisztrátor szakközépiskola/érettségi     1   

27. faipari segédmunkás szakmunkás     1 1 

28. húsipari szakmunkás szakmunkás     2   

29. kertépítő szakmunkás szakmunkás     2   

30. optikus szakközépiskola/érettségi     2   

31. pincér szakmunkás     1 1 

32. segédmunkás 8 általános/kevesebb      2   

33. vállalati tanácsadó, közgazdász főiskola/egyetem     1 1 

34. agrármérnök főiskola/egyetem     1   

35. CNC forgácsoló szakközépiskola/érettségi     1   

36. export ügyintéző felsőfokú szakképesítés       1 

37. felszolgáló szakmunkás       1 

38. fuvarszervező felsőfokú szakképesítés       1 

39. gépésztechnikus szakközépiskola/érettségi     1   

40. gumiszerelő szakmunkás       1 

41. járművezető 8 általános/kevesebb  szakmunkás       

42. kereskedő szakközépiskola/érettségi       1 

43. kertészmérnök főiskola/egyetem     1   

44. könyvelő főiskola/egyetem     1   

45. kútkezelő szakközépiskola/érettségi     1   

46. lángvágó szakmunkás     1   

47. lovász szakközépiskola/érettségi       1 
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Ssz. Munkakör Iskolai végzettség szerint (fő) 

2011-
2012 
(fő) 

2013-
2015 
(fő) 

48. sofőrök szakközépiskola/érettségi     1   

49. szárítógép kezelő szakmunkás       1 

50. szerelőlakatos szakmunkás     1   

51. szerkezet lakatos         2 

52. szervező menedzser szakközépiskola/érettségi     1   

53. szervező-menedzser asszisztens szakközépiskola/érettségi     1   

54. technikus gépész szakközépiskola/érettségi       1 

55. ügyfélszolgálati asszisztens szakközépiskola/érettségi     1   

56. ügyintéző főiskola/egyetem     1   

57. üzletvezető       2   

58. kereskedelmi képviselő szakközépiskola/érettségi         

59. konyhai kisegítő       1   

60. pékek szakmunkás         

61. pultos, kisegítő       1   

62. segédmunkás, felszolgáló       1   

63. szerelő munkatárs szakmunkás         

    Összesen 144 84 

 


