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1 Bevezetés  

Az elmúlt két évtizedben hatalmas változáson ment át a munkaerőpiac, de állandó szerkezet 

átalakítás folyt a szakképzés területén is. Mégis a munkaerőpiac szereplői között hiányzik az 

összhang. A munkaadók keresik a szakképzett munkaerőt, az iskolák képzik a 

szakembereket, de a képzett szakemberek mégsem találnak munkát. Valahol a kereslet és 

kínálat nem találkozik egymással. Lehet, hogy mindez csak egy érzés? Erre is keresi a választ 

a jelen felmérés. Arra is, hogy mit mondjon a szülő, az iskola, hova menjen tanulni a 

pályaválasztás előtt álló fiatal, milyen szakmákra van kereslet a munkaerőpiacon.  

 

2 A kkv-k körében végzett kérdőíves megkérdezés menete 

 

A kérdőívet a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 

RIGHT PROFESSION elnevezésű, SI-HU-2-2-015 Támogatási Szerződés számot viselő projekt 

keretében egy szakértői csoport alakította ki, majd a pályázati partnerek közös megbeszélés 

után hagyták jóvá.   

 

2.1 A kérdőív szerkezete 

 

A kérdőív kialakításnak és a kérdéseknek - válaszoknak a szlovén-magyar határ mentén, Zala 

megyében a munkaerő piacon kialakult szakképzési igényeket kell tükröznie. A kérdések 

alapján a megye kkv szektorának helyzetét átfogóan lehessen bemutatni. A kkv szerkezetet 

tevékenység, nagyságrend, iskolázottság szerint csoportosítsa, de kimutatható adatokat 

szerezhessenek belőle arra vonatkozóan, hogy milyen igények, hiányok merülnek fel a 

képzés, szakképzés vonatkozásában. Milyen együttműködések, vállalkozói magatartás 

jellemzi ma a kkv-kat abban a vonatkozásban, hogy jól képzett szakemberekkel 

dolgozhassanak. 

1. számú melléklet kérdőív 

 

2.2 Az adatgyűjtés menete, szabályai 

 

Az adatgyűjtés menetére meghatározott időkeret állt rendelkezésre, 2011.10.01-2011.11.30. 

2011.09.15-én került sor az első megbeszélésre, melyen megtörtént a kérdőívezés 

szabályainak pontosítása, értelmezése. 

A kiválasztott kérdezőbiztosok a kérdőívezés vezetőjével átbeszélték a kérdéseket és 

tisztázásra kerültek egyes, több módon is értelmezhető válaszok. 9 kérdezőbiztossal sikerült 

megállapodni, akik egy adatbázisból a projektterv alapján kiválasztották a cégeket, 

tevékenység és nagyságrend alapján úgy, hogy  lehetőség szerint a tervezett 200 lekérdezés 

a várt összetétel szerint valósuljon meg. 
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Terv-tény lekérdezések vállalkozási csoportok szerint: 

Alkalmazottak 
száma: 

ipar szolgáltatás 
vendéglátás, 
kereskedelem 

kézműves 
darab 

összesen 

10 fő alatt 8/8 25/32 19/24 28/31 80/95 

10-50 főig 34/29 14/10 13/11 34/28 95/78 

50 fő felett 18/20 4/4 3/3 0/0 25/27 

összesen 60/57 43/46 35/38 62/59 200/200 

 

A kérdezőbiztosoknak előírt főszabály az volt, hogy csak személyes lehet a lekérdezés és azt 

a lekérdezettnek aláírásával és a cég pecsétjével hitelesíteni szükséges. 

A határidőket sikerült pontosan betartani. 2011.10.01-re a kiválasztott lekérdezendő cégek 

listája, tartalékokkal megvolt. 215 vállalkozás került kijelölésre. Menetközben ebben történt 

némi egyeztetett változás, de ez a végeredményt nem befolyásolta. 2011.10.25-re 212 

kérdőívet a kérdezőbiztosok leadtak, majd a hátralevő időben a hiányosságokat pótolták. 

 

2.3 az adatok rögzítése és feldolgozása 

A kérdőívek először átvizsgálásra kerültek, hogy megfelelnek-e a feltételeknek. Kkv-k, a 

megfelelő szektorba tartoznak, a kérdőív formailag kifogástalan. 

212 db kérdőív került kitöltésre. Ebből 9 db 250 fő feletti vállalkozás, 2 db önkormányzat és 

1 db hiányosan, nem egyértelműen kitöltött, összesen 12 db kérdőív nem került elfogadásra. 

Néhány esetben pontosításra, hiánypótlásra került sor. Ezek a hiányok azonban a kérdőívet 

tartalmában, formájában nem befolyásolták és a hitelességet sem kérdőjelezték meg.  

Így 200 db kérdőív feldolgozására került sor. Ehhez készült egy minden kérdést tartalmazó, 

programozott Excel tábla, mely alkalmas arra, hogy számszaki és összehasonlító műveleteket 

végezzünk vele. Az adatrögzítés során egy újabb ellenőrzésen estek át a kérdőívek, így 

megbízható, hiteles forrás alapján került sor az elemzésre. 
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3 A kkv-k körében végzett kérdőíves megkérdezés eredménye 

3.1 A kérdőív összesítés mutatói a kérdések szerint 

 

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

 

 

 

A megkérdezett vállalkozások összetétel szerint nem térnek el jelentősen a megkérdezési 

terv szerintitől. Azonban a kérdezőbiztosokkal történt személyes megbeszélés arra enged 

következtetni, hogy a válaszadás többnyire nehézségekbe ütközött. Ez elfoglaltsággal és 

bizalmatlansággal magyarázható.  

2. számú kérdés Az alkalmazottak létszáma a cégnél/egyéni vállalkozónál 

 

A kiválasztásnál is érzékelhető volt a megyében a mikro vállalkozások számszerinti 

dominanciája. 
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Érdemes megnézni a mikro-vállalkozások létszám szerinti összetételét is, mely azt mutatja, 

hogy döntően 2-5 fő közötti létszám a jellemző. 

 

3. számú kérdés Mennyi az alkalmazottak létszáma iskolai végzettség 

szerint?

 

A diagram a vállalkozások mérete szerint mutatja be, hogy milyen összetételű végzettséggel 

dolgoznak ma Zala megye cégeinél.  
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Mikrovállalkozásoknál a szakmunkás, kisvállalkozásoknál szakmunkás és szakközépiskolai 

végzettség a jellemző, míg a középvállalkozások hasonló összetételű végzettség mellett, 

magasabb arányban alkalmaznak felsőfokú végzettségű szakembereket. 

 

Kiemelkedően magas minden ágazatban a szakmunkás végzettség. Az iparban jelentős a 

főiskolai és egyetemi végzettségűek száma. Csak az ipar és szolgáltatás ismeri, alkalmazza a 

felsőfokú szakképesítéssel rendelkezőket. A szolgáltatási szektorban arányaiban elég sok 8 

általános iskolai végzettségűt alkalmaznak. 

4. számú kérdés Milyen iskolai végzettségi szintre szeretné növelni a jelenlegi 

dolgozók tudását (becslés)? 
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Döntően a szakközépiskolai végzettség elérését célozzák meg a munkáltatók a jelenlegi 

dolgozóik iskoláztatása során. Szakmunkás bizonyítvány megszerzése is elérendő célnak 

látszik. Mindkettőből az a következtetés vonható le, hogy a cégvezetők a szakmai 

ismereteket kívánják dolgozóiknál növelni. 

 

2015-re a képzési struktúra annyiban változik, hogy a szakmunkás és szakközépiskolai 

végzettség fontossága mellett, a magasabb végzettséget adó iskolák, elsősorban a felsőfokú 

iskolai végzettség megszerzése kerül előtérbe. 

5. számú kérdés Milyen munkaerőt kíván felvenni a következő öt évben 

munkakör, végzettség szerint (becslés)? 

Munkakör és végzettség szerint felvenni kívánt munkaerő TOP10 (A teljes lista mellékelve). 

Munkakör 2011-2012 
2013-
2015 

Összesen 

Asztalos 78 59 137 

gépi forgácsoló 21 19 40 

varrónő 13 25 38 

szerkezetlakatos 34 21 45 

hegesztő 20 11 31 

könyvkötészeti asszisztens 17 11 28 

gépkezelő 25 18 43 

lakatos 10 12 22 

CNC esztergályos vagy gépkezelő 9 9 18 

Festő, tapétázó 7 11 18 
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6. számú kérdés 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.) 

Válaszlehetőségek: 

a) Továbbképzés saját szakterületen 

b) Továbbképzés rokonszakmában, amit aztán a munkavállaló fel tud 
használni a munkahelyén 

c) Adminisztratív területen való továbbképzés 

d) Logisztikai területen való továbbképzés 

e) Informatikai területen való továbbképzés 

f) Jogi területen való továbbképzés 

g) Marketing területen való továbbképzés 

h) Gazdasági és kereskedelmi területen való továbbképzés 

i) Munkaszervezés területén való továbbképzés 

j) Minőségbiztosítás (ISO) területén való továbbképzés 

k) Kommunikáció területén való továbbképzés 

l) Nyelvi képzés 

m) Projekt munka 

n) Nálunk nem szükséges kiegészítő képzés 

 

 

Bár majdnem hasonló nagyságrendben választották mindegyik képzést, mégis kiemelkedik a 

szakmai képzést választók száma. De meglepően sokan választották a „A nálunk nem 

szükséges kiegészítő képzési” lehetőséget. 
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A diagram a képzések választásánál a 0-5 skálát használva, azt mutatja, hogy elsősorban a 

szakmai, a szakmával rokon és a nyelvi képzést tarják fontosnak a válaszadók. De az első 

ötben van az informatika és a minőségüggyel összefüggő képzés jelentősége is. Legkevésbé 

jogi képzést terveznek. 

 

7. számú kérdés Az elmúlt 12 hónapban hogyan változott Önöknél a 

foglalkoztatottak létszáma? 

 

 

Az elmúlt 12 hónapban a megkérdezettek felénél a létszám nem változott, sőt 29%-nál 

növekedett is a foglalkoztatottak száma. Ha azt is megvizsgáljuk, hogy a nyilatkozók 

összességében hány fővel változtatták az alkalmazotti létszámot, az átlag 1,29 fővel történt a 

növelés és ha csökkent  a létszám, akkor átlag 1,75-tel. Szám szerint 262 fő a növekedés és 

149 fő a csökkenés a megyében a minta szerint. 
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8. számú kérdés Az elmúlt 3 évben szembesült az Ön cége azzal a problémával, 

hogy nem talált megfelelő szakképzett munkaerőt? 

 

 

Mindamellett, hogy sokan nem kerestek új munkaerőt, azért akik kerestek szembesültek 

azzal, és ez a keresők 50%-a, hogy gyakran nincs megfelelően szakképzett munkaerő. Ez a 

probléma még akkor is súlyos, ha a másik 50% csak néha vagy ritkán találkozott a kérdéssel. 

A mikro vállalkozások nem kerestek munkaerőt, a kis- és középvállalkozások néha vagy 

gyakran szembesültek a nem megfelelő munkaerő hiányával. Ez a probléma leginkább az 

iparban érzékelhető. 

 

9. számú kérdés Van Önnek olyan üres álláshelye, amelyre nehéz megfelelően 

képzett munkaerőt találni? 

 

 

A diagram azt mutatja, hogy a többségnél nincs jelenleg olyan üres álláshely, melyet nem 

tudnak betölteni nem megfelelően képzett szakember hiánya miatt. Azonban a 40% sem 

elhanyagolható, ezért ezzel foglalkozni szükséges. 
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10. számú kérdés Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, melyek ezek a 

szakmák? X-el jelölje be a hiányzó készségeket és kompetenciákat az adott 

munkakör/szakképesítés esetében. 

Választható válaszok: 

a) Szakmai elméleti alapok 

b) Szakmai gyakorlati jártasság 

c) 
Felhasználói szintű számítógépes 
ismeretek 

d) Professzionális számítógépes ismeretek 

e) Korszerű műszaki ismeretek 

f) Gazdasági ismeretek 

g) Olvasási készség 

h) Számoláskészség 

i) Anyanyelvi beszédkészség 

j) Anyanyelvi íráskészség 

k) Idegennyelv-tudás 

l) Munkakultúra 

m) Munkafegyelem 

n) Önálló munkavégzés képessége 

o) Együttműködési készég 

p) Problémamegoldó képességek 

q) Ügyféllel való bánásmód 

r) Vezetési, szervezési képességek 

s) Irodai adminisztrációs képességek 

t) Technikai, feladat-specifikus képességek 

 

 

Végzettség szerint tökéletesen látszik, hogy szakmunkásokból van a legnagyobb hiány, de 

jelentős a szakközépiskolai végzettek iránti kereslet is.  
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Nagyon szemléletesen mutatja a diagram, hogy milyen kompetenciákat várnak el a 

munkáltatók az alkalmazandó munkaerőtől. 

Legfontosabbak: szakmai gyakorlati jártasság, önálló munkavégzés képessége, szakmai 

elméleti alapok, munkafegyelem, problémamegoldó képesség. Jelentős kompetencia elvárás 

még a munkakultúra és az együttműködési készség. Nagyon hiányzik a korszerű szakmai 

műszaki ismeret is. 

 

11. számú kérdés Milyen intézkedésekkel próbálja cégét vonzóbbá tenni az új 

munkavállalók számára? (Értékelés: 1 jelzi a legkevésbé fontosat, 5 a legfontosabbat.) 
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a) A cégnél gyakorlati oktatásban részt vevő diákok ösztönzése 

b) A gyakorlati oktatás magas színvonalú biztosítása 

c) 
Nyílt nap szervezése a cégnél, ahol az általános iskolásoknak lehetőségük van 
megismerni a szakmát  

d)  A vállalkozás sikereinek és eredményeinek nyilvános bemutatása (PR) 

e) Jobb munkafeltételek biztosítása  

f) Szakmai fejlődés és előrelépés biztosítása a vállalkozás munkavállalói számára 

g) Fejlesztési támogatás biztosítása szakképző iskolák számára 

h) Részvétel állásbörzéken, pályaválasztási kiállításokon 

i) Egyéb (határozza meg). 

 

Mind a válaszadók száma, mind a fontossági átlagok alapján a válaszadók a jobb 

munkafeltétel biztosítását jelölték meg a vonzóbb munkahely kritériumának. 

De jelentős még a gyakorlati oktatás magas színvonalának biztosítása, a cégnél gyakorlati 

oktatásban résztvevő diákok ösztönzése és a szakmai fejlődés, előrelépés lehetősége is. 
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12. számú kérdés Terveznek-e szakmai továbbképzést saját munkavállalóik 

számára az elkövetkező 1 évben, és ha igen, milyen területen? 

 

 

A 200 megkérdezettből mindössze 46 cég nyilatkozott úgy, hogy továbbképzést tervez saját 

dolgozói számára. A továbbképzést tervezők 75%-a szakmai képzésben gondolkodik. 

 

A továbbképzést tervezők (46 cég) mindösszesen 93 főt kívánna továbbképzésben 

részesíteni, itt is kimutatható a szakmai képzés dominanciája. 
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13. számú kérdés Közreműködnek-e a szakterületével kapcsolatos oktatási 

intézményekkel? 

 

 

Az e kérdésben nyilatkozók döntő többsége tart fenn kapcsolatot oktatási intézményekkel. 

Leginkább szakképző iskolákkal, tanulószerződés keretében gyakorlati képzésben részesítik a 

tanulókat. A nem-mel válaszolók a kapcsolat hiányát elsősorban adminisztratív 

nehézségekkel magyarázták, de többeknél felmerült, hogy az oktatási intézmények sem elég 

aktívak, önként nem keresik a kapcsolatot.  

14. számú kérdés Alkalmaz-e az Önök cége valamilyen ösztöndíjrendszert vagy 

egyéb ösztönzést a munkaerő megszerzése vagy megtartása érdekében? (Több is 

megjelölhető.) 

 

 

A kérdésre választ adók nagy többsége anyagi ösztönzést alkalmaz. Ezt megfelelőnek találják 

a munkaerő megtartására. Akik nem alkalmaznak ösztönző rendszert, vagy nem látják ennek 

megtartó erejét, általában két típusba sorolhatók: 

- a bérrendszerüket megfelelőnek találják, azzal a dolgozóik elégedettek; 

- nincs értelme náluk ösztönzést alkalmazni, így is van munkaerő. 



  

17 
 

A tárgyi és egyéb ösztönzők között a cafeteria egyes elemeit találhatjuk meg. Rendkívüli, 

különleges ösztönzési rendszerről nem tettek említést. 

15. számú kérdés Az alábbiak közül melyik módszert használja leggyakrabban, 

ha új alkalmazottat/kat keres? (jelölje be vagy írja le) 

 

 

Az új alkalmazottak keresésénél a leggyakrabban alkalmazott módszer még mindig a 

személyes kapcsolatok alapján történő kiválasztás. De még sokan használják a hirdetéseket 

és a MÜK kapcsolatot. Kevesen élnek az elektronikus lehetőségekkel és a munkaerő 

kölcsönzéssel. 

16. számú kérdés Elégedett-e az Ön által alkalmazott pályakezdők szakmai 

ismeretével és egyéb készségeivel? 

 

A vállalkozások nagy része elégedett a pályakezdők szakmai ismeretével. Ez a leginkább a 

saját tanulót alkalmazó cégekre igaz. 
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Az elégedetlenek a gyakorlati képzés hiányát, a tanulók munkához való hozzáállását, 

munkafegyelmét hozza fel példaként az elégedetlenségére. 

3.2 A kérdőív kérdései alapján mutatkozó összefüggések 

1. A  nagyságrend és az ágazat összefüggése a meglévő dolgozók képzésére vonatkozóan.  

 

 

A kérdésekre adott válaszok összevetésénél kijelenthetjük, hogy a vállalkozások 

nagyságrendje alapján mindegyik nagyságrendű vállalkozás már 2012 évre elérendő célként 

tűzte ki, hogy munkavállalói főleg szakközépiskolai, technikumi illetve szakmunkás 

végzettséggel rendelkezzenek, mindegyiküknél elsődleges szempont a szakmai ismeretek 

kibővítése. A középvállalkozásokra jellemző, hogy megjelenik a főiskolai és egyetemi iskolai 

végzettség fontossága.  2015. évre kimagasló igény a mikro-és kisvállalkozásoknál a 

szakközépiskolai végzettség elérése, a középvállalkozásoknál pedig kiugró értéket képvisel a 

szakmunkás végzettség fontossága. Ha a vállalkozások ágazati besorolását nézzük, akkor 
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abból megállapítható, hogy 2015 évre az ipar ágazatba soroltaknál kimagasló a szakmunkás 

végzettség iránti igény. Sorrendben ezután következik a szakközépiskolai, majd a főiskolai, 

egyetemi  végzettség elérésének szükségessége. A   szolgáltatás valamint a vendéglátás és 

kereskedelem szektorban a főiskolai és egyetemi végzettség megszerzése válik kívánatossá. 

Látható, hogy a gimnáziumi végzettség önmagában egyik ágazatnál sem elegendő a 

foglalkoztatáshoz.  

2. Összefüggés az ágazat, a nagyságrend és az új munkaerőt felvétele között? 

 

Mindhárom szektor az új munkaerő alkalmazásánál a szakmunkás végzettséggel 

rendelkezőket részesíti előnyben  az elkövetkező 5 évben.  

Az ipari szektor 2011-2012. években a szakmunkás munkaerő elsődleges alkalmazása 

mellett, a szakközépiskolát végzettek és a felsőfokú iskolai végzettségűek alkalmazását is 

fontosnak tartja, a megoszlás az iskolai végzettségek között azonban 2013-2015. időszakban 

átalakul, mégpedig továbbra is fennmarad a szakmunkás végzettségűek előnye, de csökkenő 

tendenciával. Javulni látszik a szakközépiskolai végzettségűek szükségessége és a felsőfokú 

szakképzettségű munkaerő száma, de csökken a főiskolai és egyetemi végzettség eddigi 

fontossága. A szolgáltató szektorban a 2011-2012. évek várható adataiból 2013-2015. 

időszakra, a szakmunkás végzettségűekre, egyetemi-és főiskolai végzettségűekre való igény 

csökken, egyedül a szakközépiskolai végzettségűek kereslete nő. A vendéglátás- és 

kereskedelem ágazatban a 2011-2012. évekre várható szakmunkás igény 2013-2015. 

időszakra ugrásszerűen megnő, míg a szakközépiskolai valamint a főiskolai- és egyetemi 

végzettségűekre nem annyira lesz szükségük, mint az a 2011-2012. éveknél látható. A 

kézműves ipar jellemzően a szakmunkás végzettségűekre számít elsődlegesen 2011-2012. 

években, de számít a szakközépiskolát végzettekre is.  A munkaerő felvételénél 2013-2015. 

évekre a szakközépiskolát végzettekre való igénynél növekedés várható. 
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3. Összefüggés - melyik ágazat, milyen nagyságrend akarja a dolgozóit tovább képezni 

(felnőttképzés)? 

a) Továbbképzés saját szakterületen 

b) Továbbképzés rokonszakmában, amit aztán a munkavállaló fel tud 
használni a munkahelyén 

c) Adminisztratív területen való továbbképzés 

d) Logisztikai területen való továbbképzés 

e) Informatikai területen való továbbképzés 

f) Jogi területen való továbbképzés 

g) Marketing területen való továbbképzés 

h) Gazdasági és kereskedelmi területen való továbbképzés 

i) Munkaszervezés területén való továbbképzés 

j) Minőségbiztosítás (ISO) területén való továbbképzés 

k) Kommunikáció területén való továbbképzés 

l) Nyelvi képzés 

m) Projekt munka 

n) Nálunk nem szükséges kiegészítő képzés 

 

 

 

A vállalkozások fontosnak tartják a felnőttképzésben való továbbképzést. A felmérésből 

kitűnik, hogy a  mikrovállalkozások, kis-és középvállalkozások  egyaránt azokat az 

oktatásokat részesítik előnyben, amelyekkel növekedik a munkavállalóik szakmai 

kompetenciája. Ugyanezt a megállapítást tehetjük az iparágak szerinti csoportosításnál is, 

hisz az ipar, a szolgáltatás, a vendéglátás, kereskedelem és kézműves ágakban is elsődleges 

a szakmai továbbképzés fontossága. Így például elsődleges a saját szakterületen való 

továbbképzés, ezt követik azok a rokon szakképesítések megszerzését célzó képzések, 

melyeket a dolgozó saját munkahelyén is fel tud használni. Szívesen iskoláznák be 

dolgozóikat a mai kor követelményeihez való minél jobb alkalmazkodást elősegítő idegen 
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nyelvi és informatikai képzésekre. Az ipari vállalkozásoknál kiugró értéket képvisel a 

minőségbiztosítás területen való továbbképzés, a nyelvi képzés és az adminisztrációs 

képzésekre való igény.  A kézműves iparágban magas a  „nálunk nem szükséges  kiegészítő 

képzés” válaszok száma. A képzési hajlandóság a legjobban a középvállalkozásoknál 

mutatkozik meg, őket a kisvállalkozások és  a mikrovállalkozások követik. 

4. Összefüggés: korreláció a létszámváltozás és képzési hajlandóság között. 

 

 Azoknál a vállalkozásoknál, ahol a munkavállalók létszáma nőtt, ott a képzési hajlandóság is 

nagyobb, mint azoknál a vállalkozásoknál, akiknél a létszám csökkent.  A növekvő cégek 

fontosnak tartják a képzés szükségességét. Azoknál a cégeknél, ahol a létszám nem változik, 

a képzési hajlandóság alacsony, úgy látszik, hogy ők a megszokott szakember gárdával 

dolgoznak, akiknek a munkaműveleteik elvégzéséhez már megfelelő végzettségük és 

szakmai gyakorlatuk van, így vezetőik sem gondolják, hogy képzésre lenne szükségük. 

5. Összefüggés: korreláció a szakember hiány és képzési hajlandóság között. 
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Összességében igaz, hogy a vállalkozások nagy része találkozott már azzal a problémával, 

hogy nem talált szakképzett munkaerőt. A vállalkozások mérete szerint főleg a mikro-

vállalkozásoknál jelentkezett e probléma, a válaszadók 32 %-a adott erre egyértelmű igen 

választ. A felmérésben résztvevő kisvállalkozások 27 %-a találkozott már ezzel a helyzettel.  

Ágazati besorolásokat figyelembe véve az ipari vállalkozások igen gyakran nem találnak 

számukra megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkaerőt. Az ipari vállalkozások 

elsősorban a szakmunkás végzettségűeket várják, az iskolarendszerből nem érkezik 

számukra megfelelő létszámban szakember. Erre a problémára a megoldás lehet a 

hiányszakmákra való, szakmai képzésekre történő beiskolázás a felnőttképzés keretei között. 

A szolgáltatási szektorban ritkán jelentkezik szakemberhiány, míg a vendéglátás és 

kereskedelem területén előfordul, hogy nincs mindig aktuálisan szakmailag alkalmas 

munkaerő. A kézművesiparba tartozó vállalkozások többsége (32%) igen gyakran szembesül 

azzal a ténnyel, hogy nincs számukra megfelelő szakképzett munkaerő. E szektornak 

szakmunkás végzettségűekre van szüksége, így a kézműves hiányszakmák választásával a 

pályaválasztás előtt álló fiataloknak nagyobb esély mutatkozhat e cégeknél történő 

elhelyezkedéshez. A munkaerőhiánnyal küzdő cégek esetében megoldásként ajánlható a 

meglévő szakembergárda folyamatos szakmai képzése, átképzése. 

 

6. Összefüggés: a hiányszakmák melyik nagyságrendben és ágazatban jelentkeznek? 
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A hiányszakmák elsősorban az ipari ágazatba sorolt középvállalkozások és a mikro-és 

kisvállalkozások között számon tartott kézműves iparban és a vendéglátás-és kereskedelem 

területén jelentkeznek. Ezek a vállalkozások elsősorban szakmunkás végzettséggel 

rendelkezőket várnak például: hegesztő, lakatos, villanyszerelő, hentes, CNC kezelő, CNC 

esztergályos, gépi forgácsoló, asztalos, kőműves, kovács, pék, cukrász, fodrász, eladó 

szakmákban. A vállalkozások a hiányzó készségek, kompetenciák közül kiemelték a szakmai 

gyakorlati jártasságot, a számoláskészséget, a szakmai elméleti alapokat, de a 

munkafegyelem és a problémamegoldó képességek is fontos hiányzó képességek és 

kompetenciák közé tartoznak. 

 

7. Összefüggés a nagyságrend vagy ágazat és az új alkalmazottak keresésére használt 

módszer között. 
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a) Hirdetések 

b) Együttműködés iskolákkal 

c) Együttműködés MÜK-kel 

d) Internet 

e) Munkaerő-közvetítő cégek 

f) Személyes kapcsolatok 

g) Egyéb: 

 

A mikro-vállalkozások és a középvállalkozások a személyes kapcsolatokat helyezik előtérbe, 

ha új munkaerőt kívánnak felvenni, gyakran alkalmazzák az álláshirdetések megjelenését, de 

a Munkaügyi Központhoz is benyújtják foglalkoztatói igényüket. A kisvállalkozások 

elsődlegesen hirdetések útján keresik leendő munkavállalóikat, de szinte minden üres 

álláshely betöltésénél alkalmazzák a személyes kapcsolatok igénybevételét és ők is a 

Munkaügyi Központot választják 3. munkaerő-keresési alternatívaként. Az iskolákkal 

együttműködő vállalkozások választott módszerként alkalmazzák, hogy a vállalkozásnál 

szakmai gyakorlatukat végző diákok az iskolai tanulmányaikat befejezve náluk helyezkednek 

el, hisz a cégek már a tanév vége előtt az iskolának jelzik a betölteni kívánt álláshelyeket. 

 

8. Összefüggés az elégedettség és a nagyságrend vagy ágazat között. 

Mind a mikro-vállalkozások, mind a kis-és középvállalkozások elégedettek azzal, hogy a 

pályakezdők megfelelő szakmai ismeretekkel és egyéb készségeiket tekintve megfelelő 

kompetenciákkal rendelkeznek az munkakezdésükkor. Ez leginkább a saját tanulót alkalmazó 

vállalkozásokra igaz. 
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9. Összefüggés elégedettség és a képzési hajlandóság vagy oktatási intézményekkel való 

együttműködés között. 

A megkérdezett vállalkozások közül 110 db közreműködik a szakterületével kapcsolatos 

oktatási tevékenységet végző intézményekkel. Ezen vállalkozásokra jellemző, hogy a 

kapcsolatban levő szakképzést adó iskolával együttműködési megállapodást kötnek szakmai 

gyakorlat céljára. A vállalkozások a szakmai gyakorlat során kapcsolatba kerülnek a 

diákokkal, akiket felkészítenek az adott szakma elsajátítására. A szakmai vizsgát követően 

szívesen alkalmazzák volt tanulóikat. 

10. Összefüggés a tervezett képzési területek és a hiány szakmák között. 

A munkavállalók képzésére való hajlandóság azoknál a cégeknél jellemző, akik növelik 

létszámukat. Azoknál a cégeknél, ahol a létszám alakulása csökkenő tendenciát mutat és 

azoknál a vállalkozásoknál, ahol a létszám nem változik, nem tervezik dolgozóik képzését. A 

folyamatosan változó technológiák megkövetelik a dolgozói tudás, ismeret bővítését, ezért 

fontos lenne a képzésre való motiváció. Sajnos a vállalkozások nagy része (122 db) nem 

tervezi a saját munkavállalóinak továbbképzését a következő 1 évben. Azok a vállalkozások, 

akik terveznek továbbképzést elsősorban szakmai továbbképzésben (64 fő beiskolázása 36 

db vállalkozásnál) gondolkodnak, másodsorban általános képzéseket (29 fő 10 db 

vállalkozásnál) kívánnak igénybe venni. A vállalkozások, ha nem találnak megfelelő 

szakképzettséggel rendelkező személyt a meghirdetett pozícióra, akkor sem gondolják, hogy 

úgy alkalmazzák új munkavállalójukat, hogy még beiskolázzák ismeretei bővítése céljából és 

így a saját céges kívánalmaknak feleljenek meg. 
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3.3 Javaslatok – összegzés 

 

A kkv-k körében végzett felmérést a kérdőíves módszer szerint eredményesnek tekinthetjük. 

Mind a feldolgozandó kérdőívek száma, mind a tartalma vonatkozásában azt állapíthatjuk 

meg, hogy a kérdezőbiztosok érdemi munkát végeztek, a vállalkozások a részvételüket 

tartalmas válaszokkal segítették. 

Megállapíthatjuk, hogy a vannak hiányzó szakemberek, hiányzó szakmák. Javasolhatjuk a 

fiataloknak, hogy e tanulmányban felsorolt hiány szakmákat tanulják. Nagyon fontosnak 

tarjuk, hogy a szakmunkás, szakközépiskolai képzést minél szélesebb körben népszerűsítsék 

a diákok körében. Elsősorban a TOP10 szakma iránti kereslet nagysága mutatja, hogy 

szakmunkás és szakközépiskolai végzettséggel lehetne legkönnyebben elhelyezkedni. A 

faipar és gépipar keresi a legtöbb dolgozót. 

Javasoljuk még az illetékeseknek, hogy a felsőfokú szakképzést, mely magasabb, korszerűbb 

pl. műszaki ismeretet nyújtana, mind a vállalkozókkal, mind a fiatalokkal jobban meg 

kellenne ismertetni. 

Azt is vizsgálat alá kellene vonni, hogy miért nem a legkorszerűbb ismeretekkel kerülnek ki 

az iskolákból a hallgatók, tehát a szakképzési rendszer kitudja hányadszor, változtatásra 

szorul. 

Nem hallgatható el azonban az a véleményünk sem, hogy hiányoljuk a vállalkozói szféra 

humánerőforrás fejlesztésbe vetett hitét. Nem kész munkaerőt kap egy vállalkozás, amikor a 

diák az iskolapadból a munka világába kerül. Mind szakmailag, mind emberileg képlékeny, 

formálható a fiatalok döntő többsége. Ez anyagi erőfeszítésbe kerül, de az ebbe befektetett 

tőke többszörösen térül majd meg, a jól képzett, lojális munkatárs által. 


