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Vezetői összefoglaló 

 

A tanulmány alapjául szolgáló kutatás a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (továbbiakban: NFSZ) 

területi szerveinek és szolgáltatásainak ismertségét, a szolgáltatásokról alkotott véleményeket és az 

NFSZ-szel szembeni elvárásokat vizsgálta az NFSZ partnerei körében: egyrészt a munkáltatók, 

másrészt a magán munkaerő-közvetítők és magán munkaerő-kölcsönzők körében. A kutatás kiterjedt 

a szolgáltatások ismertségére, a partnerek egyes eszközökről alkotott véleményének és az állami 

foglalkoztatási szolgálattal szembeni elvárásainak összegyűjtésére. Azzal a határozott céllal készült, 

hogy inputokat adjon az állami foglalkoztatási szolgálat tevékenységének fejlesztéséhez. 

A kutatás 2017. április – májusában zajlott, és a partnerek online kérdőíves megkérdezésére épült. A 

Cégbíróság nyilvántartása alapján 50 0000 munkáltatót kerestünk meg és kértük fel válaszadásra. A 

megyére, cégméretre és ágazatra rétegzett véletlen mintavételt követően a kérdőívre 5053 munkáltató 

válaszolt. A válaszmegtagadásból és a véletlen mintavételből eredő torzításokat cégméret, ágazat és 

megyei megoszlások alapján súlyozással korrigáltuk. A válaszadók megoszlása megye, ágazat és 

cégméret alapján reprezentatív a hazai munkáltatók egészére. 

A magán munkaerő-közvetítőket az NFSZ-től kapott hivatalos nyilvántartás alapján kerestük meg, amit 

kiegészítettünk a Cégbíróságon bejegyzett összes olyan céggel, amelynek főtevékenysége munkaerő 

közvetítés vagy munkaerő kölcsönzés. A megkeresett 1520 cégből összesen 121 töltötte ki a kérdőívet, 

az összes 8,0%-a, melyek közül 36 (30%) jelenleg is, vagy csak korábban állt kapcsolatban az állami 

foglalkoztatási szolgálattal. Véleményük semmiképpen sem tekinthető reprezentatívnak a hazai magán 

munkaerő-közvetítő és –kölcsönző cégek tekintetében. Az alacsony elemszám miatt nem elemezhető 

külön a munkaerő-közvetítők és-kölcsönzők NFSZ-ről alkotott véleménye.  

Legfontosabb megállapítások 

Munkaadók 

Az alábbi összefoglalóban a Megrendelő által megfogalmazott legfontosabb kérdésekre igyekszünk 

választ adni: mennyire ismerik a munkáltatók az NFSZ területi szerveit és azok szolgáltatásait, a 

munkaügyi szervezet milyen szolgáltatásával találkoztak már, miért nem fordultak eddig a Szolgálathoz, 

milyen csatornákon keresztül tartják a kapcsolatot a foglalkoztatási osztályokkal. Az NFSZ fejlesztési 

irányainak kijelöléséhez fontos kérdés, hogy milyen ügyeket szeretnének a munkáltatók digitális 

csatornákon intézni, milyen szolgáltatásokat várnak a Szolgálattól, érzékelik-e a munkaerőhiányt, és ha 

igen, milyen lépéseket tesznek annak kezelésére, illetve milyen segítséget várnak ehhez a 

foglalkoztatási szolgálattól. Szintén a fejlesztést szolgálja az NFSZ és a piaci viszonyok között működő 

munkaerő-közvetítők cégek összehasonlítása, melyből kideríthető, milyen különbséget érzékelnek a 

partnerek az állami szervezet és a piaci cégek között. A kérdőívben felsorolt különböző szempontokból 

melyik szervezetet tartják jobbnak, vagy kevésé jónak, melyiknek mi az erőssége, gyengesége, milyen 

irányba fejlesztendő. Az eltérő munkáltató csoportok azonosítása pedig a szolgáltatások 

szükségletekhez való még eredményesebb igazítását szolgálja. 
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A tanulmány az eredmények részletes bemutatása során is ugyanezt a gondolati ívet követi. 

A munkaadói válaszok elemzését a következő szempontok szerint végeztük el: a munkaadók 

gazdálkodási formája, mérete, az ágazat, amelyben tevékenykedik, a székhelytelepülés típusa, 

valamint megyéje. Az elemzés során egyértelművé vált, hogy ezek a tényezők erősen befolyásolják a 

munkáltatók véleményét, döntéseit, lépéseit. Szinte minden egyes kérdés esetében szignifikáns eltérés 

volt tapasztalható a munkaadók között e jellemzőik mentén. Nem kívántunk erősségi sorrendet felállítani 

e szempontok között, mivel nem egymástól függetlenül befolyásolják a munkaadók viselkedését, hanem 

egymással nagyon szoros összefüggésben.  

A kutatás egyik legfontosabb eredménye, hogy mennyire alacsony a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

ismertsége és a szolgáltatások igénybe vételi aránya a partnerek körében. E mögött alapvetően az 

információhiány rejlik, nem pedig a szolgáltatásokkal való elégedetlenség. A válaszadó munkáltatók 

fele azért nem kereste a foglalkoztatási osztályt, mert nem ismerte a lehetőségeket. Egy százalék 

alatti azoknak a munkaadóknak az aránya, akik azért nem vették igénybe a foglalkoztatási osztály 

szolgáltatásait (kiemelten a munkaerő közvetítési és munkaerő kiválasztási szolgáltatásait), mert nem 

szereztek jó tapasztalatokat a vele való együttműködés során.  

Az ismertségnek feltehetően nem használt a munkaügyi kirendeltségek nevének járási 

foglalkoztatási osztályra történő változtatása. A névváltozással és a járási hivatalokba való teljes körű 

integrálódással ugyanis elveszítette önálló arculatát a munkaügyi szervezet. 

A megkérdezett munkaadók 23%-a ismeri a járási hivatalok foglalkoztatási osztályait,  9%-uk a 

foglalkoztatási osztály szolgáltatásait, és 13%-uk vette igénybe az elmúlt két évben annak valamilyen 

szolgáltatását1. A megkérdezett magán munkaerő-közvetítők és –kölcsönzők 27%-a ismerte az NFSZ 

valamilyen szolgáltatását.  

A 2010 óta hasonló témában lezajlott kutatások2 közül egyiknél sem volt ennyire alacsony az NFSZ 

területi szervezeteinek az ismertsége. Az IPSOS 2010 és 2011., valamint a TÁRKI 2011. évi eredményei 

szerint még a munkáltatók többsége (69-77-69%-a) ismerte az NFSZ területi szerveit, a munkaügyi 

kirendeltségeket. A 2011. január 1-jével bekövetkezett szervezeti változások még nem tévesztették meg 

a partnereket. A 2015. január 1-jével történt változások3 viszont valószínűleg már igen.  

Látatlanban azt gondolhatnánk, hogy a fővárosi munkaadók a leginkább informáltak, ezzel szemben az 

NFSZ foglalkoztatási osztályainak ismertsége a fővárosban és a megyei jogú városokban a legkisebb, 

mindössze 20%. Az egyéb, kisebb városokban, valamint a községekben sokkal jobban ismerik a 

járási hivatalok foglalkoztatási osztályait (30-30%-ban), annak ellenére, hogy a községi településeken 

jellemzően nem működnek foglalkoztatási osztályok, sem járási hivatalok. A társadalmi folyamatokban 

oly sokszor megtapasztalt „települési lejtővel” ellentétes folyamatot láthatunk itt.  

                                                      

1 Annak, hogy többen vették igénybe a foglalkoztatási osztályok szolgáltatásait, mint ahányan ismerték, a legvalószínűbb oka a 
pontatlan válaszadás. Elképzelhető, hogy a válaszadó úgy gondolta, elég az egyik kérdésre válaszolnia, hiszen ha igénybe vette, 
akkor nyilvánvalóan ismeri is.  
2 Az ÁFSZ ismertségének, a felhasználói csoportok elégedettségének, az ÁFSZ munkaerı-forgalmi részesedésének vizsgálata. 
IPSOS Zrt. 2011. Az NFSZ ismertségének, a felhasználói csoportok elégedettségének vizsgálata, TÁRKI Zrt. 2011.; A Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat ismertsége és szolgáltatásaival való elégedettség, 2015. STATEK Statisztikai Elemző Központ Kft.    
3 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint 
e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról. 
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Eredményeink szerint a költségvetési és a nonprofit szervek szignifikánsan nagyobb arányban 

ismerik az NFSZ területi szerveit (41, illetve 73%-ban), mint a vállalkozások. Ez utóbbiak körében 

jóval alacsonyabb az NFSZ ismertsége (az átlagnak megfelelő), amit feltétlenül orvosolni kell, hiszen a 

munkaerőpiaci egyenetlenségek gyökerei elsősorban a gazdaság (a vállalkozások) működésében 

keresendők, ezért a beavatkozások is ott lehetnek a leghatékonyabbak.  

A munkaadók méretével is egyértelmű összefüggést mutat a foglalkoztatási osztályok ismertsége. Minél 

nagyobb egy foglalkoztató, annál inkább ismeri. A 11-50 főt foglalkoztató munkáltatók 52, az 51-250 fő 

közöttiek 64, míg a legnagyobb, a 250 főt meghaladó alkalmazottal rendelkező munkáltatók 83%-a 

válaszolt igennel arra a kérdésre, ismeri-e az NFSZ területileg illetékes foglalkoztatási osztályát 

Sok a hasonlóság azokban a szervezetekben, vállalkozásokban, amelyek ismerik, illetve használják a 

foglalkoztatási osztályok szolgáltatásait. A költségvetési és nonprofit szervezetek az átlagnál 

szignifikánsan nagyobb arányban ismerik és használják is a szolgáltatásokat. A szolgáltatások 

igénybe vételében az egyéni vállalkozások is kitűnnek. Az is elmondható, hogy minél nagyobb egy 

szervezet, annál inkább ismeri és használja is a munkaügyi szervezet kínálta lehetőségeket. A 11-50 

fős cégeknek bő egyharmada, az 50-250 fősek mintegy fele, a legnagyobbak 60-70%-a (ezt a magas 

arányt a kis elemszám is okozza). Minél kisebb, annál kevésbé állnak rendelkezésére információk a 

foglalkoztatási osztály kínálatáról. 

Figyelemre méltó a községi székhelyű cégek helyzete. A községekben a legkevésbé ismertek az 

NFSZ szolgáltatásai, itt az ismertség aránya mindössze 6,8%, miközben – mint az előzőekben láttuk – 

e cégek 30%-a ismeri magát a foglalkoztatási osztályt. Az igénybe vétel már ehhez hasonló, a települési 

lejtővel éppen ellentétes irányú, ugyanis a legnagyobb arányban, 19%-ban a községi székhellyel 

rendelkezők állítják, hogy kaptak szolgáltatást az elmúlt két évben. A kisebb városban lévő munkáltatók 

15, a fővárosi és megyei jogú városokban tevékenykedők 12%-a nyilatkozott így.  

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján, amelynek minden gazdálkodó szervezet kötelezően 

tagja, nem találunk semmilyen információt az NFSZ szolgáltatásaival, támogatásaival, de még 

létezésével kapcsolatosan sem. 

A kutatás egyik központi témája az ismert és igénybe vett szolgáltatások köre, illetve azoké, amelyeket 

a munkáltatók a jövőben szándékoznak igénybe venni, akár interneten keresztül is. A kérdőívben 

felsorolt szolgáltatások köre úgy került kialakításra, hogy felölelje mindazokat a lehetőségeket, 

melyekkel az NFSZ területi szervei élni tudnak a munkáltatók támogatásakor. A foglalkoztatást elősegítő 

támogatások nyújtása éppúgy beletartozik, mint a munkáltatók információkkal való ellátása (e 

támogatásokról, a térség munkaerőpiaci helyzetéről, képzési lehetőségekről, külföldön elérhető 

álláskeresőkről, az állások külföldi hirdethetőségéről), a munkaviszonyban álló alkalmazottak képzése, 

kapcsolatrendszerük bővítése hazai és külföldi állásbörzék szervezésével, hírlevél-szolgáltatással, 

vagy mint a kiemelkedően fontos munkaerő-közvetítési, -kiválasztási, toborzási szolgáltatás, illetve a 

rendszeres munkáltatói kapcsolattartás. Amikor a későbbiekben munkáltatóknak nyújtott 

szolgáltatásokról beszélünk, ezekre a szolgáltatásokra gondolunk.    

A munkaadók leginkább a munkaerő közvetítést és a foglalkoztatást elősegítő támogatásokra 

vonatkozó információnyújtást vették igénybe a foglalkoztatási osztályok szolgáltatásai közül. Ezeket 

a szolgáltatásokat jellemzően többször is igénybe vették. Ha abból a szempontból vesszük szemügyre 
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a többi lehetőséget, hogy közülük melyiket vették igénybe még értékelhető arányban4, akkor 

megállapíthatjuk, hogy egyrészt a munkaerő kiválasztást, toborzást, előszűrést, másrészt a rendszeres 

munkáltatói kapcsolattartást.  

Eredményeink szerint a költségvetési és nonprofit szervezetek szignifikánsan nagyobb arányban 

ismerik a foglalkoztatási osztályokat és veszik igénybe szolgáltatásaikat, mint a vállalkozások. A 

vállalkozások között is inkább az egyéni vállalkozások építenek inkább a szolgáltatásokra, és kevésbé 

a társas vállalkozások. Ennek oka az lehet, hogy a költségvetési szervek ugyanúgy az állam által 

fenntartott és működtetett szervek, mint az NFSZ. Ugyanazok a jogszabályok vonatkoznak rájuk, ezért 

jobban eligazodnak az államigazgatás világában. A nonprofit szervezetek elsősorban támogatások 

segítségével képesek megvalósítani programjaikat, s gyakran a munkaerő alkalmazása is támogatott 

formában történik (közfoglalkoztatás, kulturális közmunka, bértámogatás stb.), hiszen nem 

rendelkeznek rendszeres, kiszámítható bevétellel. Az ösztönözheti őket a lehetséges források 

folyamatos felkutatására, hogy céljaik is folyamatosan bővülnek. 

A kutatás során megállapításra került, hogy minél nagyobb méretű a munkáltató, azaz minél több 

munkavállalót foglalkoztat, annál inkább ismeri és használja is az NFSZ szolgáltatásait. Minél kisebb 

méretű egy munkáltató, annál kevésbé ismerik azokat. Minél nagyobb a szervezet annál nagyobb igény 

mutatkozik a szolgáltatások iránt, függetlenül a működési formától. Az ismertség és a szolgáltatások 

használata szinte egyenesen arányos a munkáltatók létszámával. A legkisebb és legnagyobb 

munkáltatók közötti eltérés az NFSZ szolgáltatásainak ismerete tekintetében négyszeres, ami 

egyáltalán nem elhanyagolható. A fenti megállapításokból következik, hogy a jelenlegi rendszerben a 

magyar vállalkozások döntő többségét adó (10 fő alatti) mikrovállalkozások nem ismerik eléggé az 

NFSZ-t, ezért nem is férnek hozzá megfelelő mértékben a szolgáltatásokhoz és támogatásokhoz. 

A szolgáltatásokat ismerő és igénybe vevő munkáltatók szignifikánsan nagyobb arányban kerülnek 

ki a községekből és az egyéb (kis)városokból, holott a községekben jellemzően nem működnek 

foglalkoztatási osztályok, de járási hivatalok sem. A községi székhelyű munkaadók támogatási 

lehetőségek iránti kiemelkedő érdeklődését valószínűleg az magyarázza, hogy az ilyen munkáltatók az 

átlagnál lényegesen nagyobb arányban számoltak be munkaerő felvételi problémákról az elmúlt 

két évben, mint más munkaadók.  

Az ágazatoknál azt vizsgáltuk, melyek azok a munkáltatók, aki többször is igénybe vettek valamilyen 

szolgáltatást. Egy olyan ágazat volt, mely területen működő munkaadók minden lehetséges 

szolgáltatást szignifikánsan nagyobb arányban vettek igénybe, mint más munkáltatók: ez pedig az 

oktatási ágazat volt. Van még néhány ágazat, melynek munkáltatói, ha nem is mindet, de néhány 

szolgáltatást szintén többször vettek igénybe, mégpedig az átlagnál gyakrabban. Ilyen például a humán-

egészségügyi, szociális, valamint az olyan közismerten munkaerőhiányos területek, mint a 

feldolgozóipar és a szállítás, raktározás. 

Eredményeink szerint Somogy, Nógrád, Békés, Vas, Borsod és Baranya megye munkáltatói az 

átlagnál nagyobb mértékben vették (több alkalommal is) igénybe a foglalkoztatási osztály 

szolgáltatásait. Többségében nehezebb gazdasági helyzetű térségről van szó, ahol a helyzet szülte 

                                                      

4 Az előző két szolgáltatást többször igénybe vevők számát megközelítő mértékben vették igénybe (egyszer vagy többször) az 

említett szolgáltatásokat.   
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kényszer miatt is nagyobb az aktivitás mind a munkáltatók, mind a foglalkoztatási osztály részéről. A 

foglalkoztatási osztályok jobban ismerik a munkáltatókat, élőbb velük a kapcsolat. Ezt a kutatás 

eredményei is megerősítik, mivel az említett megyék többségében a munkáltatók szignifikánsan 

gyakrabban keresik fel a foglalkoztatási osztályokat (állandó vagy változó ügyintézőjüket, vagy akár a 

vezetőt) személyesen, telefonon, interneten vagy postai úton. A munkaerő kiválasztás, toborzás, 

előszűrés, valamint a munkaviszonyban állók képzésének támogatási lehetőségeire vonatkozó 

információnyújtás volt az a szolgáltatás, amelyet több megyében is átlagon felüli mértékben igényeltek 

a munkáltatók.  

Szignifikánsan többször vettek igénybe szolgáltatást azok a munkaadók, akiknek állandó 

kapcsolattartójuk/ügyintézőjük van a foglalkoztatási osztályon, vagy közvetlenül a vezetővel tartják a 

kapcsolatot. Ez az eredmény felhívja a figyelmet a munkáltatóval kialakítandó szoros személyes 

kapcsolat fontosságára. 

A munkáltatók esetében is az tapasztalható, hogy a szolgáltatás jellegétől is függ, hogy milyen 

csatornán szeretik leginkább intézni. A legszembetűnőbb a rendszeres munkáltatói kapcsolattartás, 

amit a legkevésbé interneten szeretnék intézni a munkaadók, inkább telefonon, vagy személyesen. 

A szolgáltatások igénybe vétele összefügg azzal is, hogy milyen munkaerőpiaci programokban (TOP, 

GINOP programokban) vettek/vesznek részt a munkáltatók. Azok a munkaadók, akik azt válaszolták, 

hogy ismernek és részt is vesznek ilyen programokban, az átlagnál szignifikánsan nagyobb 

arányban vettek már igénybe (akár többször) bizonyos szolgáltatásokat. Elsősorban a munkaerő 

közvetítést, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokra, a térség munkaerő-piaci helyzetére, a 

munkaviszonyban állók képzésének támogatási lehetőségeire vonatkozó információnyújtást, a 

foglalkoztatási osztály által szervezett állásbörzén, munkáltatói fórumon való részvételt, valamint a 

rendszeres munkáltatói kapcsolattartást. A részvétel miatt valószínűleg ők informáltabbak, és jobban 

tudnak élni a lehetőségekkel is. Az eredmények arra világítanak rá, hogy érdemes a foglalkoztatási 

osztálynak törekednie arra, hogy minél több szálon kötődjön hozzá a munkáltató. 

Arra a kérdésre, hogy miért nem vette igénybe a foglalkoztatási szolgálat szolgáltatásait, a 

munkaadók közel fele válaszolta, hogy azért nem, mert nem ismeri a szolgáltatásokat. A második 

leggyakoribb válasz arra vonatkozott, hogy nincs is szükségük az NFSZ nyújtotta szolgáltatásokra. A 

költségvetési és nonprofit szervezetek foglalkoztatási szolgálathoz fűződő érdekeltsége egyértelműen 

megmutatkozik abban, hogy a költségvetési szervek közül mindössze egy állította, hogy nincs szüksége 

az NFSZ szolgáltatásaira. A nonprofit szervezetek között pedig mindössze 6% azoknak a 

munkáltatóknak az aránya, akik nem ismerik a szolgáltatásokat. Azt, hogy a korábbi rossz tapasztalatok, 

vagy a piaci cégek nyújtotta jobb minőség miatt nem fordultak az NFSZ-hez, egyetlen egy költségvetési, 

vagy nonprofit szervezet sem említette.  

A községi székhelyű munkaadók esetében inkább ismerethiányról, mint bármi másról van szó. Közel 

60%-uk azért nem vette igénybe a szolgáltatásokat, mert nem ismeri. Mindeközben a szolgáltatásokat 

ismerő munkaadók között a legnagyobb arányt (mint láttuk) a községi székhelyűek képviselik. A községi 

munkáltatók között egyetlen egy olyan munkáltató sem volt, aki arra hivatkozott volna, hogy más 

módszereket használnak, mint amilyeneket az NFSZ kínál, ezért nem veszik igénybe az ő 
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szolgáltatásait. A községi munkaadók anyagi lehetőségei is valószínűleg szűkösebbek, mint a nagyobb 

és gazdagabb településeken működő munkáltatóké. Ezt abból gondoljuk, hogy közülük senki nem 

választotta bizonyos szolgáltatások megvételére a piaci cégeket. 

 

A foglalkoztatók nagysága éppúgy befolyásolja a foglalkoztatási szolgálat nyújtotta lehetőségek 

mellőzését, mint a szolgáltatások választását. Ahogy csökken a munkaadók mérete, úgy nő azoknak 

az aránya, akik nem ismerik a szolgáltatásokat (a legnagyobb cégektől a legkisebbek felé haladva az 

arányuk: 14-26-39-51%). A régebbi rossz tapasztalatok miatti távolmaradásra viszont pontosan a 

nagyobb létszámú cégek hivatkoznak nagyobb arányban. 

Ismételten azt látjuk, hogy a legkisebb cégekhez jutnak el legkevésbé a szükséges információk. 

Állításuk szerint nincs is szükségük a szolgáltatásokra. A nagyobb cégekhez viszonyítva ők 

vélekednek így a legnagyobb arányban (25%-ban). 70%-uk azt állította, hogy nem volt problémája az 

elmúlt két évben a munkaerő felvétellel. Ennek egyik lehetséges oka az, hogy a 10 fő alatti cégek az 

esetek többségében egy-két személyes vállalkozásokat takarnak5, ahol valóban nincs szükség 

munkaerő felvételre.  

A foglalkoztatási osztály és szolgáltatásainak ismertsége összefüggésben van azzal, hogy kivel tartja a 

munkáltató a kapcsolatot: állandó vagy változó ügyintézővel, illetve vezetővel. Ahogy egyre stabilabbá 

válik a kapcsolat az NFSZ és a munkáltató között és minél gyakrabban jelenik meg a „vezető”, mint 

kapcsolattartó, annál jobban ismerik a partnerek a foglalkoztatási osztályt és annak szolgáltatásait is 

(elérve a 100%-ot is).  

A leginkább kedvelt információs csatorna a személyesség, a napi ügyintézésben a telefonos 

kapcsolattartás a legnépszerűbb. De erős az igény az online megoldások iránt (a válaszadók 45%-a 

preferálja ezt a csatornát), miközben a Virtuális Munkaerőpiac Portált kevesebb, mint 10% ismeri. Ezen 

változtatni kell, egyfelől az ismertség növelését szolgáló tevékenységekkel, másfelől a portál 

továbbfejlesztésével.  

Az interneten keresztül elsősorban az egyszerűsített állásbejelentést (34,6%), az önéletrajzok 

fogadását, keresését és szűrését (33,6%) szeretnék intézni a munkaadók. Szintén erős az igény az 

internet használatára a foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásokkal (26%), valamint az 

állásbejelentésekkel kapcsolatosan. Az online szolgáltatások megismertetésére, elterjesztésére 

érdemes a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetni, hiszen az online megoldások gyorsabbak és 

költséghatékonyabbak a hagyományos formáknál Fontos az is, hogy a tervezett szolgáltatások 

használatához megfelelő időben az ügyfelek rendelkezésére álljanak a megfelelő információk, 

tájékoztató anyagok. 

Az egyéni és társas vállalkozásoknak van a legkisebb arányban állandó kapcsolattartójuk az NFSZ 

foglalkoztatási osztályaival, legnagyobb arányban pedig a költségvetési és nonprofit szervezeteknek. A 

különbség szembeötlő. Míg a nonprofit és költségvetési szervezetek jobban eligazodnak az 

államigazgatás rendjében és nagyobb bizalommal is bírnak irányába, a vállalkozások esetében ez nem 

feltétlenül van így.  

                                                      

5 Az egyéni vállalkozások 99%-a 10 fő alatti létszámmal dolgozik. 
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A cégek mérete a kapcsolattartásra is hatással van. A legkisebb méretű gazdasági szervezeteknek 

van legkevésbé kapcsolattartója. Éppen ezért indokolt lenne az állandó kapcsolattartók kijelölése a 

vállalkozások irányába is. A vállalkozások többsége követi az online kapcsolattartás preferenciájának 

általános trendjét. 

A szolgáltatások igénybe vételéhez hasonlóan Baranya, Somogy, Bács, Békés, Borsod és Szabolcs 

megyében találhatóak a kapcsolattartásra nagyobb hangsúlyt fektető munkáltatók (mint láttuk, 

elsősorban a költségvetési és nonprofit szférában), melyek elsősorban a szálláshely-szolgáltatás, 

vendéglátás, a szállítás, raktározás, valamint az oktatás területén tevékenykednek.  

Sokat elárul a munkaadók szükségleteiről, hogy a Szolgálat mely szolgáltatásának igénybe vételét 

tervezik a jövőben.  Elsősorban a foglalkoztatáshoz kapcsolódó pénzbeli támogatást vennék 

igénybe, ezen a területen várják leginkább a segítséget, ami nem igazán szolgálja az NFSZ azon 

törekvését, hogy elhelyezze az ügyfeleket az elsődleges munkaerőpiacon. Gazdálkodási formától, 

mérettől, a székhelytelepülés típusától függetlenül ez a fajta támogatás van az első helyen. A 

munkaviszonyban állók képzésének támogatása, melynek igénybe vételét a megkérdezett munkaadók 

mintegy 20%-a tervezi, már nagyobb összhangban van az NFSZ céljaival. Harmadik helyre az igénybe 

vehető támogatásokról szóló tájékoztatás került. Ha nem is várható el a foglalkoztatási osztályok 

ügyintézőitől, hogy kiterjesszék az információnyújtást valamennyi, a különféle jogcímeken igénybe 

vehető támogatásra (beleértve az adókedvezményeket, az egyes speciális csoportok vagy 

foglalkoztatási formák támogatási lehetőségeit stb.), az mindenképpen elvárható, hogy legalább az 

NFSZ hatáskörébe tartozó támogatási (pályázati) lehetőségekről teljes körűen tájékoztassák az 

ügyfeleket.  

A munkáltatók számára fontos szolgáltatásoknál maguk a válaszadók mondhatták meg, a 

foglalkoztatási osztályok mely szolgáltatását tartják a legfontosabbnak. A munkaadók legfontosabb 

szolgáltatásként is a munkaerő közvetítést nevezték meg6. Ezt követik a támogatások (nemcsak a 

bértámogatás, hanem a foglalkoztatást, munkahelyteremtést elősegítő minden egyéb támogatási 

lehetőség is), a képzés, majd a pályázatok.  

A szolgáltatások fontosságának megítélésében szignifikáns eltérés van a különböző formában 

működő gazdasági szervezetek között. A képzés fontosságát leginkább az (oktatásban is érdekelt) 

nonprofit szervezetek és társas vállalkozások hangsúlyozták, a pályázatok az egyéni vállalkozások 

számára bírtak nagy jelentőséggel az így megszerezhető források miatt, a tájékoztatás, tanácsadás, 

információnyújtás pedig elsősorban az egyéb szervezeteknek (pl. nonprofit kft, közalapítvány stb.7) 

jelentett segítséget.  

Az átlagnál szignifikánsan nagyobb arányban említették a minőségi munkaerő közvetítésének 

fontosságát a nonprofit szervezetek, a szakmai képzés, átképzés jelentőségét az egyéni vállalkozók, 

az NFSZ partnereivel szembeni „kötelességeit” pedig a társas vállalkozások.  

A leginkább kedvelt információs csatorna a személyesség, a napi ügyintézésben a telefonos 

kapcsolattartás a legnépszerűbb. de erős az igény az online megoldások iránt, miközben a Virtuális 

Munkaerőpiac Portált kevesebb, mint 10% ismeri. Ezen változtatni kell, egyfelől az ismertség növelését 

                                                      

6 A legfontosabb szolgáltatás iránt érdeklődő kérdésre a megkérdezett munkaadók 5%-a válaszolt, és több mint felük (52%-uk) – 
egyedül vagy más szolgáltatásokkal együtt – a munkaerő közvetítést nevezte meg.  
7 A kérdőív nem kérdezett rá, milyen szervezetek tartoznak az „egyéb” kategóriába.  
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szolgáló tevékenységekkel, másfelől a portál továbbfejlesztésével. Ezek a fejlesztések az elérés 

megkönnyítését, a hasonló funkciójú portálok integrálását, a rendelkezésre bocsátott információk 

körének bővítését és az ügyintézés egyszerűsítését kell, hogy szolgálják. A technikai fejlesztéseket a 

digitális kor követelményeihez szükséges alakítani.  

Versenyképesebbé tétele megkívánná, hogy szolgáltatásaiban elérje vagy felülmúlja a piaci 

szolgáltatók hasonló oldalait, naprakész legyen. Számos munkaerőpiaci információs szolgáltatást 

érdemes lenne a honlapon elérhetővé tenni. A portál hiányos ismeretén csak jobb 

információszolgáltatással, kampányokkal, rendezvények szervezésével lehetne változtatni.  

A kérdőívet megválaszoló 5035 munkáltató közül 1489 (30%) nyilatkozott úgy, hogy az elmúlt két 

évben okozott problémát cégüknek a munkaerő felvétel. Vagy azért, mert nem találtak megfelelő 

végzettségű, szaktudású, megfelelő tapasztalattal rendelkező szakembert, vagy az adott bérért, az 

adott munkakörülmények között, vagy az adott térségben nem találtak munkaerőt. 11%-uknál előfordult 

az is, hogy betöltetlen maradt az állás.  

A munkáltatók egyötödében az utóbbi két évben már előfordult, hogy nem talált megfelelő végzettségű, 

megfelelő szaktudású és megfelelő tapasztalattal rendelkező szakembert. Az egyéb problémák között 

viszonylag gyakran említették a munkaerővel kapcsolatos problémákat: alkalmatlanság, 

motiválatlanság, munkamorál hiánya (főleg a fiatalok körében, de nemcsak náluk), devianciák, abból 

eredő problémák, hogy sokan nem is akarnak dolgozni. Ahogy az egyik nyilatkozó igen jól 

megfogalmazta: „Az emberek nem munkát, csak munkahelyet keresnek. Nincs motiváció”.   

Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs, illetve az ország nyugati térfeléről a kifejezetten aprófalvas Vas, 

Veszprém és Zala megye községeiben működő egyéni vállalkozók az átlagnál szignifikánsan nagyobb 

arányban jelezték a fenti problémákat. A Győr-Moson-Sopron megyei vállalkozók válaszai, melyek 

elsősorban arra vonatkoztak, hogy a felkínált bérért, illetve az adott térségben nem találnak megfelelő 

munkaerőt, tökéletesen tükrözik a határszéli, ausztriai munkavállalás teremtette konkurens helyzetet.  

Vannak olyan ágazatok, melyek minden egyéb körülménytől (pl. területi elhelyezkedéstől) függetlenül 

is produkálják a fenti munkaerő problémákat. A mezőgazdaság, feldolgozóipar, szállítás, raktározás, 

szálláshely szolgáltatás, vendéglátás területén rendszeresen jelentkeznek ezek a problémák. A 

médiában elhangzó gyakori tudósítások alapján az is közismert, hogy az említett ágazatokban 

elsősorban fizikai munkakörökbe keresnek képzett szakmunkásokat. Nem véletlen, hogy az információ, 

kommunikáció, pénzügyi, biztosítási, ingatlanügyletek, szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

valamint az oktatási ágazatban az átlagnak megfelelő mértékben jeleztek munkaerő problémákat.  

A cégek méretét tekintve egyértelműen megállapítható, hogy nem a legkisebb, hanem a nagyobb 

cégek jeleztek ilyen problémákat. Minél nagyobb a munkáltatók mérete, szignifikánsan annál nagyobb 

arányban jelezték a vállalkozások, hogy nem találnak megfelelő végzettségű, szaktudású szakembert, 

illetve, hogy nem találnak munkaerőt a felkínált bérét, az adott térségben.  

Ha munkaerő felvételre van szükségük, a munkaadók jelentős része leginkább saját módon oldja meg 

a munkaerő keresését, alkalmazását. A médiumokban, vagy a saját honlapon feladott önálló hirdetést 

követően fordulnának csak az NFSZ-hez és jelentenék be üres álláshelyüket. Nem, vagy alig vesznek 

igénybe külső segítséget. 

Körülbelül ugyanez a sorrend azoknak a munkáltatóknak a körében is, akiknél okozott problémát az 

elmúlt két évben a munkaerő felvétel és lépniük is kellett a megoldás érdekében (a válaszadók közel 
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30%-a). Kevesebben fordulnának munkaerő-közvetítő, vagy –kölcsönző cégekhez, mint ahányan 

végül is megtették (124 munkaadó). A foglalkoztatási osztályhoz viszont kevesebben fordultak (236 

munkaadó), mint ahányan a lehetséges megoldási módok között említették.  

Ha a munkaadóknak munkaerő problémáik vannak, hamarabb emelnek bért, vagy csökkentik a 

szakmai követelményeket, minthogy ilyen szolgáltatásokat nyújtó cégekhez forduljanak, vagy 

akárcsak a rendelkezésükre álló munkaerő képzésében, átképzésében gondolkodjanak. Ez utóbbi 

megoldás nem egészséges egyik félnek, s a nemzetgazdaságnak sem. Tisztában vannak azzal, hogy 

jelenleg még mindig olyan alacsonyak a bérek hazánkban (az EU-s bérek kb. egynegyede), hogy azok 

emelésével lényegesen növelhető az álláskeresők munkavállalási kedve.  

A községi székhelyű munkaadók minden megoldást más munkáltatóknál szignifikánsan jobban 

preferáltak, ismételten megerősítve azt a kutatási eredményt, hogy mérettől, gazdasági formától 

függetlenül az ilyen településen működő vállalkozások minden eszközt és lehetőséget megragadnak a 

fejlődésért, vagy csak az egyszerű túlélésért. Mint láttuk, az ilyen munkáltatók az átlagnál lényegesen 

nagyobb arányban számoltak be munkaerő felvételi problémákról az elmúlt két évben, mint más 

munkaadók. 

A nonprofit és a költségvetési szervek is az átlagnál fogékonyabbak a lehetséges megoldásokra. 

Borsod és Szabolcs megye munkáltatóira általában, de a feldolgozóipar és a szálláshely 

szolgáltatás, vendéglátás területén tevékenykedő munkaadókra különösen jellemző, hogy szinte 

mindentől, földrajzi elhelyezkedéstől, gazdasági formától, mérettől függetlenül, az átlagnál nagyobb 

mértékben ragadnak meg minden lehetőséget.   

A válaszok alapján kirajzolódó kép egy meglehetősen konzervatív munkáltatói kört ábrázol. Noha 

érződik a munkaerőhiány (a munkaadók 30%-ánál okozott problémát a munkaerő felvétel az elmúlt két 

évben), az esetleges külföldi munkavállalók befogadási hajlandósága alacsony (5-10%). Még leginkább 

a külföldről hazatérő magyar állampolgárok felvételét vennék fontolóra (23%-uk). Akik meg sem 

fontolnák ezt a lehetőséget, 74%-ban nincs is munkaerő problémájuk. Nemzetközi perspektívát nyújtó 

szolgáltatások (pl. EURES) iránt is alacsony az érdeklődés (3,4%-uk ismeri az EURES hálózatot). 

Amikor a kérdőív arról érdeklődött, hogy milyen segítséget várnának a munkáltatók munkaerőpiaci 

problémáik megoldásában, a legnagyobb igény a szakképzett, igényeknek megfelelő, minőségi 

munkaerő közvetítésére, kiválasztására és toborzásában nyújtott segítség iránt mutatkozott. A 

viszonylag magas igény arra utal, hogy az NFSZ által végzett közvetítés nem kellőképpen hatékony, 

ami miatt érdemes lenne megfontolni a közvetítői munka továbbfejlesztésének lehetőségét, illetve a 

kompetenciaalapú közvetítés bevezetését. A hatékonysági problémákra utaltak is a munkaadók akkor, 

amikor magán munkaerő-közvetítő és –kölcsönző cégekkel hasonlították össze az állami foglalkoztatási 

szolgálatot.  

A munkaerő-kiválasztást és toborzást a (többségében fővárosi, megyei jogú városi székhellyel 

rendelkező) 51-250 főt foglalkoztató cégek csak a második helyen említik, akárcsak a községi székhelyű 

egyéni vállalkozók, akiknek, helyzetüknél fogva (99%-uk 10 fő alatti vállalkozás, kistelepülésen, ahol 

eleve probléma a szolgáltatásokhoz való hozzáférés), még inkább szükségük lehet a segítségre. (Első 

helyen a munkaerő közvetítést említik, 59%).  

Várnának még segítséget a foglalkoztatási osztálytól a szakmai képzés, átképzés megújítására, a 

szakmai gyakorlat támogatására, valamint az állami foglalkoztatási szolgálat által ellátandó olyan 
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egyéb tevékenységekre, melyek a munkaadókkal, mint partnerekkel való viszony javítását, igényeik 

pontosabb kiszolgálását szolgálnák (pl. megfelelő információ és tájékoztatás, rendszeres 

kapcsolattartás, rugalmasság, gyorsaság, megfelelő emberi hozzáállás).  

Összességében elmondható, hogy a szolgáltatások nem egyenletesen jutnak el a munkáltatókhoz, akár 

a földrajzi, akár más dimenziókat vizsgálunk.  

Az NFSZ szolgáltatásait a munkaadók mindenekelőtt a költséghatékonyság miatt veszik igénybe, 

hiszen ugyanezeket a szolgáltatásokat piaci szervezetek térítéskötelesen nyújtják. A kritikák a hivatali 

és a piaci működés közötti eltérésekből fakadnak. A reakció gyorsasága, valamint a hatékonyság 

tekintetében volt nagyobb az elégedetlenség, semmint a tartalmi kérdésekkel kapcsolatban. Az NFSZ 

szolgáltatásai kényelmesek, egyszerűen, könnyen igénybe vehetőek, maga a szervezet pedig nagyon 

korrekt. Alapvetően pozitív a Szolgálatról a munkáltatókban élő kép. 

A munkáltatók körében a kérdőívre adott válaszok alapján klaszteranalízis segítségével három 

felhasználói csoportot alakítottunk ki, amelyek egymástól való elkülönítése szignifikáns statisztikai 

különbségeken alapul. Az első csoportba azok tartoznak, akik nem ismerik és nem is használják az 

NFSZ szolgáltatásait: ők a „távolmaradók”. Ők az összes válaszadó 88,9%-át adják. A második 

csoportba a szolgáltatásokat alkalomszerűen igénybe vevők tartoznak, a csoport aránya a válaszadók 

között 6,4%: ők az „alkalmi felhasználók”. A harmadik csoportba a szolgáltatásokat rendszeresen és 

sokféle módon használók tartoznak, arányuk igen alacsony, 4,7%: ők a „rendszeres felhasználók”. 

Mindezek alapján elsődleges feladat az NFSZ ismertségének növelése, és az egyes felhasználói 

csoportok között tetten érhető különbségek mérséklése. Megfontolandó ugyanakkor, hogy 

elégségesek-e a kapacitások, ha a felhasználói kör a jelenlegihez képest jelentősen kibővül.  

Magán munkaerő-közvetítők és -kölcsönzők 

Egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a magán munkaerő-közvetítők és –kölcsönzők nem mutattak túl 

nagy hajlandóságot a kutatásban való részvételre. A megkeresett 1520 cégből mindössze 121 töltötte 

ki az online kérdőívet. Egy jövőbeli megkeresés esetén mindenképpen figyelembe kell venni azt a 

körülményt, hogy ezek az inkább potenciális, mint tényleges partnerek alig ismerik az NFSZ-t, alig 

tudnak valamit a tevékenységéről, ami minden bizonnyal nem növelte válaszadási hajlandóságukat.  

A magán munkaerő-közvetítők és –kölcsönzők 27%-a ismerte az NFSZ valamilyen szolgáltatását. 

Ennél valamivel nagyobb azon cégek aránya, melyeket regisztráltak az NFSZ-nél: 32%. Nem 

hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy a válaszadók mintegy ötöde nem tudta megmondani, 

hogy regisztrálva van-e, vagy nem.  

Akik korábban kapcsolatban álltak, leginkább azért szakították meg a kapcsolatot, mert nehézkes volt 

a kommunikáció az NFSZ-szel és a munkaügyi szervezet nem reagált elég gyorsan az igényeikre. Az 

is problémát okozott, hogy a Szolgálat nem tudta az igényeiknek megfelelő szolgáltatást nyújtani, 

valamint az is, hogy az NFSZ ügyfeleit az ő ügyfeleik nem igen keresték.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 

 

A magán munkaerő-közvetítők és –kölcsönzők számára is a legfontosabb szolgáltatás az 

álláshirdetések megjelentetése és menedzselése, valamint a munkaerő közvetítés volt. 8 

A magán munkaerő-közvetítők és –kölcsönzőknek is több mint a fele (53%-a) azért nem vette 

igénybe az NFSZ szolgáltatásait, mert nem ismerte azokat.  

 

Az NFSZ legfontosabb szolgáltatásainak a következőket tartják a munkaerő-közvetítők és –

kölcsönzők: 

 álláshirdetések megjelentetése, átadása országos szinten, tájékoztatók szervezése, 

álláskeresési tanácsadás,  

 mentorálás, 

 álláskeresői járadék nyújtása,  

 foglalkoztatók támogatása (bértámogatás, bérköltség támogatás), vállalkozások 

segítése 

 foglalkoztatást elősegítő programok, 

 munkaerőigény bejelentés,  

 képzések szervezése,  

 tesztelésekhez helyszín biztosítása,   

 munkaközvetítés, 

 helyi, térségi foglalkoztatási tanácsadás, 

 ügyfélorientáltság, közérthetőség 

 online tanácsadás, EURES-tanács 

 statisztikai adatok, kiadványok, nyomtatványok, szerződésminták biztosítása.  

 

Nem született sok válasz erre a kérdésre (mindössze 22), de akik válaszoltak, meg tudták nevezni az 

NFSZ néhány valóban fontos szolgáltatását.  

Annak pedig, hogy soha nem kerültek kapcsolatba a munkaügyi szervezettel, egyértelműen az 

információhiány az oka. A válaszadók több mint fele nem ismerte az NFSZ szolgáltatásait. 7%-uk 

viszont azért nem kereste a kapcsolatot, mert nem volt szüksége a munkaügyi szervezet által nyújtott 

szolgáltatásokra. E tekintetben nincs különbség a közvetítők, kölcsönzők között sem abból a 

szempontból, hogy mely ágazatban nyújtanak elsősorban szolgáltatást, sem pedig nagyságuk szerint. 

Azokról a cégekről, amelyekkel volt kapcsolata az NFSZ-nek, elmondható, hogy olyan területeken 

sikerült az együttműködést (még ha kis számban is) kialakítani, ami mindkét fél számára fontos és 

hasznos volt. A munkaerő-közvetítő és -kölcsönző cégek leginkább munkaerőigény-bejelentést és 

álláshirdetést közvetítettek az NFSZ felé, onnan pedig információkat kaptak és juttattak el munkáltatói 

ügyfeleihez a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról – elősegítve ezzel, hogy esetleg létrejöjjön a 

kapcsolat az NFSZ és a munkáltatók között. Az NFSZ ezen kívül lehetőséget biztosított a 

                                                      

8 A legfontosabb szolgáltatás iránt érdeklődő kérdésre a megkérdezett magán munkaerő-közvetítők és -kölcsönzők 18%-a 

válaszolt, amiből jelentős hányaduk az említett szolgáltatásokat nevezte meg.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 

 

munkaközvetítő számára, hogy állásait kitegye az ügyféltérbe, és hogy részt vegyen állásbörzéken, 

egyéb rendezvényeken. Kölcsönösen támogatták egymást a munkaerő-kiválasztásban, toborzásban is.  

A munkaerő-közvetítő és –kölcsönző cégek NFSZ-szel való együttműködésről alkotott véleményében 

visszacsengenek a pozitív tapasztalatok. Többször említették az NFSZ munkatársainak 

segítőkészségét, ami miatt zökkenőmentesen zajlott az együttműködés. Értékelték, hogy mindig hiteles, 

pontos információt kaptak az NFSZ-től, és folyamatos volt az információcsere is. Pozitívnak tartották a 

munkatársak rugalmasságát, gyorsaságát, a szervezet támogatási lehetőségeit (pl. GINOP), és azt a 

lehetőséget is, hogy részt vehettek NFSZ által szervezett állásbörzéken.  

 

A fejlesztendő területek között elsődlegesen a velük való partneri viszony javítását említették. 

Javasolták, hogy az NFSZ ne versenytársként, hanem partnerként, sőt ügyfélként tekintsen a 

versenyszférában működő, szintén munkaerő gazdálkodással foglalkozó cégekre. Igényelnék a 

személyes kontaktot, aki segítségükre lehetne az NFSZ-szel való együttműködésben. Gazdasági 

alapon való együttműködést is el tudnának képzelni a munkaügyi szervezettel9. Fontosnak tartanák, 

hogy tegye élőbbé a kapcsolatát a Szolgálat a munkáltatókkal. Ha több idő és energia lenne a 

munkáltatóra, ha kevesebb lenne a bürokrácia és a rendszer tudna valós kompetenciákat is mérni, 

illetve azok alapján szűrni, az nagy előrelépés lenne a közvetítés hatékonyságában. Fejlesztendő 

területnek gondolják a képzéseket is. Véleményük szerint az NFSZ által kínált képzéseket az 

ügyféligényekhez kellene igazítani. Új szakmák, képzések elindítására is szükség lehet. Az 

információk áramoltatásában, közvetítésében is fejlődhetne a Szolgálat. Szükség lenne hírlevelek, 

körlevelek formájában állandóan tájékoztatni az ügyfeleket és érdekelteket a támogatási és képzési, 

továbbképzési lehetőségekről. Az álláskeresők adatbázisának állandó frissítése is a naprakészséget 

szolgálná.  

Az NFSZ és a magán munkaerő-közvetítő és -kölcsönző cégek közötti hatékonyabb együttműködés 

kialakítása céljából javasolták egy közvetlen igényfelmérés elvégzését körükben, melynek eredményeit 

összesítve, a következtetéseket levonva, valóban megteremtődne a lehetősége egy előremutató 

együttműködés kialakításának. 

Az NFSZ alacsony ismertsége mellett pozitívum, hogy a munkaerő-közvetítő és - kölcsönző cégek 

számos területen látnak lehetőséget az együttműködésre.  

Legtöbben a munkaerő toborzásában és kiválasztásában, és ehhez kapcsolódóan az önéletrajzi, 

valamint az állásadatok megosztásában kívánnak együttműködni az NFSZ-szel. Az elsődleges 

válaszok tükrözik azt a munkaerőpiaci jelenséget, hogy egyre több munkáltató küzd a minőségi 

munkaerő megtalálásának nehézségeivel. „Slágertéma” az információnyújtás a foglalkoztatás 

elősegítését célzó támogatásokról. Ez a már kialakult együttműködéseknek is fontos területe. 

Az „egyéb szolgáltatások” között említették a diákoknak szóló, 3 hónapos külföldi munka lehetőségét 

(amerikai gyermektáborokban, ellenőrzött keretek között), mely program hozzájárulhat ahhoz, hogy a 

                                                      

9 Német mintára alapdíj + sikerdíj a közvetítésért: magán munkaerő-közvetítő végzi a közvetítést, én az ő feladata benntartani a 

munkavállalót a munkában (tehát mentorál, végzi az utánkövetést, pszishológiai támogatást nyújt, stb.), és ezért fizet neki egy 
bizonyos összeget az állami foglalkoztatási szolgálat. Csak akkor kap a közvetítő cég az alapdíjon felüli szolgáltatási sikerdíjat, 
ha - szakmától függően – 1-6 hónapig állásban tartja a munkavállalót. Ez egy felépített motivációs rendszer. 
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magyar fiatalok – megismerve a külföldi munka valóságát – kevésbé akarjanak az iskola elvégzése után 

kiutazni, a (köz)oktatási rendszer felelősségét, valamint a munkavállalók igényeihez az eddigieknél 

sokkal jobban alkalmazkodó képzési, átképzési lehetőségeket.   

Függetlenül attól, hogy mennyire sikeresek a munkaerő-közvetítő és -kölcsönző cégek és ezt mekkora 

létszámmal érik el, szignifikáns különbségek vannak közöttük a szerint, hogy mely ágazatok 

tartoznak az ügyfélkörükbe. A kereskedelem munkaerőigényeit kiszolgálni igyekvő cégek másoknál 

határozottabban igénylik az együttműködést a munkaerő-kiválasztás, toborzás és módszertanának 

fejlesztése, alkalmassági tesztek végzése, a külföldről hazatérő magyar állampolgárok toborzása, 

valamint a térség munkaerőpiaci helyzetére vonatkozó információnyújtás területén. A rendezvényekkel 

kapcsolatos együttműködést más ágazatok is preferálják: feldolgozóipar, információ, kommunikáció, 

pénzügy, biztosítás. A rendezvények nyújtotta kapcsolatépítési lehetőségek már az ő számukra is 

vonzóak.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 

 

Javaslatok 

Munkaadók hatékonyabb kiszolgálására vonatkozó javaslatok 

 

A szervezet átszervezése, integrálása a kormányhivatalokba megnehezíti azonosításukat a 

felhasználók számára. Ezért javasolható, hogy a foglalkoztatási osztályokkal kapcsolatos 

kommunikációban a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat elnevezés mindig jelenjen meg. 

Az a tény, hogy mindössze a munkáltatók 23%-a ismeri az NFSZ területileg illetékes szervezeti 

egységét, a járási foglalkoztatási osztályokat, felveti egy olyan kampány szükségességét, amely 

egyértelműen elhelyezi az NFSZ-t a megváltozott közigazgatási struktúrában. Az ismertség javításának 

együtt kell járnia az NFSZ funkcióinak, feladatainak, szolgáltatásainak bemutatásával is. 

A munkáltatói regisztráció  során10 szükséges lenne egy-egy szervezet kapcsolattartójának (személyes 

ügyintézőjének) azonnali kinevezésére az NFSZ részéről, akihez a szervezet napi ügyeivel, kérdéseivel 

bizalommal fordulhat, s akik a kölcsönösen előnyös együttműködésen közösen munkálkodhatnak. 

Ténylegesen megnehezíti tájékozódásukat, hogy a foglalkoztatáspolitikai intézkedések és a 

munkaerőpiaci eszközök a közigazgatás korszerűsítési folyamatok során jelentősen széttagolttá váltak, 

és így nehezen követhetőek a piaci cégek számára. Nagyon sokat segítene ezen az állapoton, ha a 

munkáltatók minden foglalkoztatással, foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési támogatással, 

szolgáltatással kapcsolatos információhoz (pl. NFA támogatási lehetőségek, EU-s pályázatok: GINOP, 

TOP) hozzá tudnának jutni az NFSZ segítségével. 

Az információ szolgáltatásnak folyamatosnak és proaktívnak kell lennie, sokféle eszközzel egyaránt kell 

élnie. Megfontolandó a javaslatok közül egy tömör, figyelemfelkeltő, az NFSZ működését és a 

szolgáltatásokat a vállalkozások érdekei mentén bemutató hírlevél rendszeresítése, továbbá 

rendezvények, tematikus fórumok, tájékoztatók szervezése. Ezeket mindig az aktuális kérdések vagy 

éppen felmerülő problémák köré érdemes igazítani.  

A vállalkozások körében jóval alacsonyabb az NFSZ ismertsége, mint a nonprofit és a költségvetési 

szervek körében. Ezt feltétlenül orvosolni kell, hiszen a munkaerőpiaci egyenetlenségek gyökerei 

elsősorban a gazdaság működésében keresendők, ezért a beavatkozások is ott lehetnek a 

leghatékonyabbak. Proaktív, speciálisan a vállalkozásokra formált információszolgáltatásra van 

szükség, amely rövid, tömör, figyelemfelkeltő, és a vállalkozások érdekei mentén mutatja be az NFSZ 

működését. Szükség lenne a vállalkozásokat tömörítő szervezetekkel való együttműködés is az 

információ átadásában. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, amelynek minden gazdálkodó 

szervezet kötelezően tagja, honlapján egyáltalán nem találtunk információt az NFSZ szolgáltatásaival, 

támogatásaival, de még létezésével kapcsolatosan sem. Más, a vállalkozásokat, munkaadókat tömörítő 

szervezetek is bevonhatók lennének a tájékoztatásba. Érdemes megfontolni marketing szakemberek 

bevonását a tájékoztatási csatornák és üzenetek megtervezésébe és megvalósításába. 

Segítheti ezt a tevékenységet a portál továbbfejlesztése is. Ezek a fejlesztések az elérés 

megkönnyítését, a hasonló funkciójú portálok integrálását, a rendelkezésre bocsátott információk 

                                                      

10 Regisztráció alatt azt értjük, amikor a munkáltató regisztrál az NFSZ-nél, a portálon, vagy hagyományos módon. 
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körének bővítését és az ügyintézés egyszerűsítését kell, hogy szolgálják. A technikai fejlesztéseket a 

digitális kor követelményeihez szükséges alakítani.  

Javítani kell a PR tevékenységet is: jobban ki kell használni a helyi/központi média nyújtotta 

lehetőségeket, stratégia kell a médiában való megjelenéshez. 

A vállalkozások számára nagyon fontos, hogy az igénybe vehető támogatások, szolgáltatások akkor 

álljanak rendelkezésre, amikor arra szükségük van. A támogatások, szolgáltatások elérhetőségének 

egyenletes szintje és kiszámíthatósága a kapcsolat meghatározó tényezője. Akkor lehet a 

támogatásokat igazán fejlesztési céllal felhasználni, ha azok kiszámíthatóak, tervezhetőek, lehet tudni, 

mikor írnak ki pályázatokat, milyen kertösszeggel, és milyen céllal. Ez jelenleg nincs így. Jelen 

pillanatban teljesen kiszámíthatatlan, mikor milyen források és kinek a számára állnak rendelkezésre. 

Ezen változtatni kellene. Pontos menetrendre lenne szükség hosszú távon is mind a NFA, mind az uniós 

támogatások tekintetében, amely nem változik. 

Az eredmények egyértelműen mutatják, hogy a jelenlegi rendszerben a magyar vállalkozások döntő 

többségét adó mikrovállalkozások nem ismerik eléggé az NFSZ-t, s ezért nem is férnek hozzá megfelelő 

mértékben a szolgáltatásokhoz és támogatásokhoz. Célzott információszolgáltatással, kampányokkal, 

speciálisan e vállalkozói körre kialakított szolgáltatáscsomag kialakításával ez a hiányosság 

orvosolható. 

A közvetítés eredményességnek javítása mindkét fél számára kulcskérdés. Az álláskeresők és az 

állások adatbázisát naprakészen kell tartani és feltehetően az adattartalom fejlesztése is 

elkerülhetetlen. Több kifogás is érkezett a munkáltatók részéről az adatbázisra vonatkozóan, hogy 

elavult, nem naprakész (vagy legalábbis ezt gondolják róla). A tanulmány többször is idézi az ezzel 

kapcsolatos véleményeket, illetve jelzi, hogy a sikeres közvetítés feltétele, hogy a közvetítő megfelelő 

mennyiségi és minőségű információval rendelkezzen az álláskeresőről és a betöltendő álláshelyről 

egyaránt, s ezek alapján közvetítsen. Az iskolai végzettség vagy szakképzettség nem elegendő. Az 

online megoldások csak akkor érnek valamit, ha valós idejűek. Biztosítani kell, hogy ha betöltöttek egy 

állás, vagy a munkavállaló munkát kapott, akkor ezek az állásajánlatok kikerüljenek az adatbázisból. 

Azt a kérdést is meg kell vizsgálni, hogy egyáltalán alkalmasak-e a jelenlegi adatok a sikeres 

közvetítéshez. Elég részletesek-e ahhoz, hogy a két fél egymásra találjon.  

A munkáltatók a kutatás során, több kérdés kapcsán is megfogalmazták a munkaerő kiválasztására és 

toborzásra, az ebben várt segítségre vonatkozó igényüket, ami arra is utal, hogy az NFSZ által végzett 

közvetítés nem feltétlenül elég hatékony, érdemes lenne megfontolni a közvetítői munka 

továbbfejlesztésének lehetőségét. A hatékonysági problémákra utaltak is a munkaadók akkor, amikor 

magán munkaerő-közvetítő és –kölcsönző cégekkel hasonlították össze az állami foglalkoztatási 

szolgálatot.  

A megváltozott munkaerőpiaci helyzetben megfontolandó a közvetítések minőségi fejlesztése, a 

mélyebb felmérésen alapuló, adott munkakörhöz és munkáltatóhoz igazított kiválasztási tevékenység, 

illetve a kompetenciaalapú közvetítés bevezetése bizonyos munkakörökben.  A közvetítést szolgálná a 

Virtuális Munkaerőpiac Portál fejlesztése is.  

A klaszterelemzéssel kialakított három munkáltatói típus számára az ismertség és az igénybe vétel 

növelése érdekében eltérő információs csomag összeállítása és eljuttatása indokolt. Azok számára, 

akik nem ismerik és nem is használják az NFSZ szolgáltatásait („távolmaradók”), egy speciális 
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tájékoztató anyag összeállítása javasolt, amely a munkáltató számára elérhető előnyöket állítja 

általánosságban a középpontba. A mélyebb elemzésekből tudjuk, hogy ezek a munkáltatók alapvetően 

kicsik, községiek, a javaslatokat tehát úgy kell kialakítani, hogy megoldásokat kínáljanak az ilyen cégek 

számára is. Például, ha távol van a foglalkoztatási osztálytól, online szolgáltatásokat kell ajánlani, mivel 

kicsik és szegények, a szolgáltatások ingyenes jellegét kell hangsúlyozni. Mivel azt is tudjuk, elsősorban 

milyen ágazatokban működnek, fel lehet ajánlani a munkakörök elemzését és az alapján a közvetítés 

megszervezését. Ha pl. sok vidéki telephelye van községekben, fel lehet ajánlani a mobilitási 

támogatásokat. 

A második csoport számára („alkalmai felhasználók”) összeállított anyagban a számukra kevésbé 

ismert szolgáltatások és támogatások állíthatóak a középpontba, szintén azok munkáltatói oldalról 

biztosított előnyeinek hangsúlyozásával. A konkrét ágazatokra kidolgozott támogatási lehetőségek 

megtalálása e csoport számra is nagyon fontos. A harmadik csoport a „VIP-ügyfelek” csoportja lehet, 

ahol a kölcsönösen előnyös együttműködés mellett a rendszeres igényfelmérés, a módosítási javaslatok 

befogadása állhat a középpontban. Ez azt jelenti, hogy bizonyos gyakorisággal szükséges megkérdezni 

a véleményüket az NFSZ-ről és ahhoz alakítani a szolgáltatásokat, eljárásokat, stb. Mindhárom 

csomagot a vállalkozásokra szükséges szabni, mert ezek aránya javítandó az NFSZ ügyfélkörében 

elsősorban.  

Sokszor kifogásolták a munkáltatók a munkaerő megfelelő képzettségének, szakképzettségének 

hiányát, sokszor felvetették a (köz)oktatási rendszer felelősségét, említették a szakképzés problémáit. 

A munkaerő képzése tehát továbbra is kifejezetten fontos a munkáltatók számára. A keresleti 

nehézségek kapcsán is sokszor felvetik a munkáltatók a munkaerő minőségének problémáit, ami 

szintén felhívja a figyelmet pl. a kompetenciaképzés szükségességére.  

A foglalkoztatási osztályok és a magán munkaerő-közvetítő és –kölcsönző cégek munkaközvetítői 

tevékenységének összehasonlításából alapvetően egy pozitív NFSZ kép bontakozott ki. A válaszokban 

sokkal több pozitívumot jeleztek a megkérdezettek az NFSZ-szel kapcsolatosan, mint negatívumot. 

Ezek között szerepel a készségesség, a hatékony, zökkenőmentes együttműködés, a munkavállalói 

adatbázis bősége stb. Az NFSZ-ről szóló bármilyen kommunikációban, PR anyagban mindenképpen 

érdemes folyamatosan hangsúlyozni ezeket a pozitívumokat, hogy a külvilág is tisztában legyen e 

szervezet előnyeivel. A válaszok arra is utalnak, hogy a szolgáltatás minősége területenként igen eltérő. 

Azon pedig érdemes elgondolkodni, hogy az olyan hiányosságokon, mint a gyorsaság, hatékonyság 

hogyan tud a szervezet változtatni. Lehet, hogy a munkáltatókat jelenleg terhelő „papírmunka” 

csökkentésével is lehetne már enyhíteni ezeken a problémákon (pl. a gyorsaságon). 

 

A munkaadók fejlesztési javaslatai az NFSZ-szel való együttműködés 

fejlesztésére 

A kérdőív utolsó kérdéseként fejlesztési javaslatokat is kértünk a munkaadóktól a foglalkoztatási 

osztályok és a gazdaság szereplői közötti együttműködés javítása érdekében. Összesen 336 munkaadó 

válaszolt erre a kérdésre. A válaszadók fele azt fogalmazta meg, hogy nincs véleménye, ötlete, nem 

ismeri annyira a szervezetet, hogy véleményt mondjon róla. Így 166 érdemi válaszadó maradt. Az ő 

szöveges válaszaik részletes elemzése után a következő válaszkategóriákat alakítottuk ki.  
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1. táblázat: A munkaadók javaslatai a foglalkoztatási osztályokkal való együttműködés javítására (N, %) 

Válaszkategóriák N % 

A kommunikáció javítása és tartalmának átalakítása: 

- NFSZ megismertetése a külvilággal 

- rendszeres hírlevél (benne tájékoztató pl. a jogszabályi változásokról),  

- áttekinthetőbb honlap, egyszerű keresés 

- elérhetőség folyamatos biztosítása,  

- online kapcsolat és tájékoztatás,  

- ügyfélkapun keresztüli kapcsolattartás biztosítása,  

- email-es kapcsolattartás az új információk munkaadókhoz való eljuttatása céljából 

43 26,2 

Egyéb válasz (pl. be fognak zárni, nyugdíjba megy a vállalkozó, nem is tervez munkaerő felvételt, nincs 

lehetősége felvételben gondolkodni, az NFSZ lehetőségei is korlátozottak stb.) 
33 19,9 

Az NFSZ információnyújtására vonatkozó észrevételek:  

- tájékoztatás (munkaerőről, támogatási lehetőségekről),  

- naprakészség,  

- gyors információcsere,  

- adatbázisok frissítés,  

- adminisztráció csökkentése 

22 13,4 

Szakmai képzés megújítása:  

- elméleti és gyakorlati képzés javítása,  

- munkaadók bevonása,  

- képzés, továbbképzés támogatása,  

- gyakornokok, pályakezdők alkalmazásának támogatása 

22 13,6 

Együttműködés az NFSZ részéről (nem konkretizálva az együttműködés területeit) 10 6,1 

Munkaerőpiacon kívüli eszközök fontossága (pl. adócsökkentés, bérek emelése) 9 5,4 

Konkrétumok megnevezése a munkaadók részéről:  

- kompetenciaalapú közvetítési technikák rendszerének kiépítése,  

- cégek/iparágak tudás- és készségprofiljának összeállítása  

- jelentkezők és korábbi munkahelyeik profiljának összeállítása 

- toborzás, előszűrés (valós elvárások mentén), munkaerő közvetítés 

- ügyfélszolgálat működtetése (telefonos is) 

- NFSZ javaslatok e-mailben történő kiküldése a munkaadók számára (benne információk pl. a foglalkoztatást 

elősegítő támogatásokról, a munkaviszonyban állók képzési lehetőségeiről, tartalmazva képzési javaslatok 

kiajánlását) 

- munkaerő megtartó támogatások biztosítása 

- speciális térségi (vidékfejlesztési) programok támogatása,  

- rugalmasság,  

- közfoglalkoztatás megszüntetése a munkaerőhiány megoldására,  

- a külföldi jó gyakorlatok átvétele,  

- projektszerű alkalmazás, 

- a szervezet szolgáltató jellegének erősítése  

8 5,1 
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Megbízható személyes kapcsolat kiépítése, személyes kapcsolattartó fontossága a munkaadó számára 7 4,4 

Kritikák megfogalmazása: 

- az NFSZ-szel, szemben (nem hatékony, nem segít a munkaadói problémák megoldásában),  

- egyéni teljesítménymérés bevezetésének szükségessége,  

- a mérés eredményének a jövedelemben való megjelenítése,  

- kérdőívvel kapcsolatos kritikák megfogalmazása 

6 3,5 

Elégedett az NFSZ jelenlegi működésével  4 2,5 

Összesen 166 100,0 

 

Az egyik legfontosabb terület a munkaadók számára az NFSZ-nek egyrészt velük, másrészt a 

külvilággal folytatott kommunikációja, a megismertetésére tett erőfeszítések fokozása, a felhasznált 

kommunikációs csatornák, illetve a kommunikáció elektronikussá tétele.  Jelentős arányban tettek még 

javaslatokat az NFSZ információnyújtási tevékenységével, valamint a szakmai képzés megújításával 

kapcsolatosan. Egy fejlesztési koncepció kidolgozása során érdemes átgondolni a munkáltatók 

foglalkoztatási osztályokkal való együttműködés javítására tett konkrét javaslatait is.   

Végeztünk egy „szófelhő” elemzést is a szöveges válaszokban előforduló leggyakoribb kifejezésekből. 

Azért gondoltuk, hogy egy ilyen elemzést is érdemes elvégezni a szöveges válaszokon, mert segítenek 

még határozottabban kiemelni a munkaadók legfontosabb meglátásait. Eredményeinket az 1. ábra 

mutatja.  
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1. ábra: A munkaadók foglalkoztatási osztályokkal való együttműködés javítására tett javaslatainak 

„szófelhő” elemzése 

Kiemelkedik a „szófelhőből” a foglalkoztatási osztály ismerete, a vele való kapcsolat, a munkaerőre 

vonatkozó információk fontossága, és maga a „javaslat” szó. Valóban – az alacsony válaszadási arány 

ellenére - igen sok konkrét javaslatot fogalmaztak meg a munkáltatók. Kiemelkednek még a szófelhőből 

azok a kifejezések, amelyek a cégek és a hivatal kapcsolatának fontos elemeit „”írják le”, mint például 

szolgáltatási, képzési igény, online kapcsolat, munka, tervezés, szakma, pénz (támogatások). 

Megjelenik a hírlevél is, amely valóban gyakran fordult elő a foglalkoztatók válaszaiban.  

Az általános tendenciákon túl vannak bizonyos különbségek a munkaadók között aszerint, hogy milyen 

típusú foglalkoztatóról van szó. A nonprofit szervezetek például az átlagnál szignifikánsan nagyobb 

arányban említették, hogy elégedettek az NFSZ jelenlegi működésével. Az egyéni és társas 

vállalkozások inkább az együttműködés és a szakmai képzés megújításának szükségességét 

hangsúlyozzák. A fővárosi és megyei jogú városi székhelyű munkáltatók között az átlagnál több az 

olyan munkaadó, aki a hivatal és a külvilág közti kommunikáció hiányosságaira hívja fel a figyelmet, 

illetve aki kritikusabb észrevételeket is tesz.  A nagyobb városok foglalkoztatói úgy érezhetik, hogy 

kevésbé hatékonyan érik el őket a hivatal esetleges kommunikációs törekvései, így nem eléggé világos 

számukra sem a Szolgálat működése, tervei, lehetőségei, sem pedig az együttműködés lehetséges 

formái. 
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Az, hogy a különböző ágazatokhoz tartozó munkáltatók mit tartottak fontosnak javaslatként 

megfogalmazni, jól tükrözi, hogy milyen munkaerőpiaci helyzetben van az ágazatuk. Statisztikai 

értelemben sem véletlen11, hogy a munkaerőhiánnyal küzdő feldolgozóiparhoz, építőiparhoz, 

kereskedelemhez tartozó munkáltatók számára az NFSZ által nyújtott (munkaerőpiaci) információk 

tartalma és az információk áramoltatásának gyorsasága kiemelkedő fontossággal bírt. Mint ahogy az is 

érthető, hogy a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén működő foglalkoztatók – a szakképzett 

munkaerő hiánya miatt – elsősorban a szakmai képzés megújítására helyezték a hangsúlyt. Mivel a 

szakmai, tudományos és műszaki tevékenység elsősorban a fővárosra és a nagyobb, leginkább megyei 

jogú városokra koncentrálódik, nem meglepő, hogy az e területeken működő munkáltatók véleményük 

megfogalmazásakor leginkább a kommunikációs problémákat emelték ki és hajlottak a kritikai 

észrevételekre is.  

 

Az NFSZ és a munkaerő-közvetítők, –kölcsönzők együttműködésére 

vonatkozó javaslatok 

Az együttműködés fejlesztésével kapcsolatosan több javaslatot fogalmaztak meg a közvetítő cégek. 

Ezek között kiemelt helyen áll a rugalmasság, a megfelelő kommunikáció és a gyorsaság. Tettek 

javaslatot hírlevélre (pl. a jogszabályi változások követése és a helyes jogértelmezés, a régiós 

foglalkoztatási helyzet ismertetése céljából), a közvetítő cégek tevékenységének díjazására és 

ösztönzésére12, fórumok szervezésére, a média nagyobb fokú és tudatos használatára, a 

foglalkoztatáspolitikai kérdések együttes kezelésére vonatkozóan is. Ezek mindegyike megfontolandó 

még a kis elemszám ellenére is. Az igényfelmérés pontosítása más eszközökkel hatékonyan 

megtehető, ilyen például a fókuszcsoport vagy a személyesen felvett kérdőív, esetleg interjúk. 

Az együttműködés új területeire vonatkozóan is érkeztek javaslatok. Az NFSZ által kínált képzéseket az 

ügyfelek, partnerek igényéhez kellene igazítani. A partnerség alatt egyenrangú felek rendszeres 

kétoldalú kommunikációját értik, amelyben nem pusztán az egyik fél (az NFSZ) tájékoztat, hanem van 

lehetőség kölcsönös véleménycserére is. Kiemelték még a jobb információáramlás és kommunikáció, 

valamint a gyorsaság és hatékonyság szükségességét.  

Tágabb összefüggésbe is helyezték a foglalkoztatáspolitikát, amikor az oktatás felelősségéről 

beszéltek. Szükségesnek tartják a duális szakképzés, a tanulmányi szerződések rendszerének 

elterjesztését, ami lehetővé tenné a szakképzésben a munkaadók gazdasági szempontjainak 

érvényesülését. Ugyanilyen fontosnak tartják a szakemberek képzését, továbbképzését a 

piacgazdaság igényeinek figyelembe vételével. A középvezetők és vezetők továbbképzését is cégekre 

szabottan kellene szerintük végezni.   

 

                                                      

11 A szignifikáns eltérések statisztikai nyelven történő megfogalmazása.  
12 Lásd 7. lábjegyzet. 
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Általános javaslatok 

 

Megfontolás tárgyává lehetne tenni a munkáltatóknak és az egyéb partnereknek a VMP fejlesztésére 

vonatkozó javaslatait. Javasolták például a jelenlegi dokumentum-funkciók bővítését, egyrészt 

információs dokumentumokkal, másrészt az ügyintézést szolgáló dokumentumokkal, a kereső motor 

modernizálását (összes önéletrajz megjeleníthetősége, a keresőfunkció biztosítása végett), hatékony 

kommunikáció biztosítását mind az álláskeresők, mind a hirdetők számára, hogy – német példára – 

valós környezetben egymásra tudjanak találni a munkáltatók és a munkavállalók, akár chat-funkcióval 

is megtámogatva ezt a találkozást. Számos munkaerőpiaci információs szolgáltatást is érdemes lenne 

a partnerek szerint elérhetővé tenni a honlapon.  

Egyik munkaerő-közvetítő partnerünk felvetette, hogy nem látja értelmét az IR azonosító használatának 

a VMP-n, ráadásul beszerzése nem egyszerű, személyes ügyintézést igényel. Megítélése szerint az 

adatbázisba való belépéshez akár az adószám, akár a személyes adóazonosító jel, vagy a magán-

munkaközvetítő regisztrációs engedélyszám is megfelelő lenne. A javaslat tehát arra vonatkozik, hogy 

ne legyen szükség egy újabb azonosító beszerzésére, hanem egy már meglévő is feljogosíthasson a 

portál használatára.   

Az írásos anyagok Interneten keresztül történő elérhetővé tételét egyre több szolgáltató egészíti ki az 

online csetelés (chat) lehetőségével. Ezekben az esetekben az ügyfél - az Interneten keresztül - egy 

ügyintézővel létesíthet kapcsolatot, felteheti kérdéseit, megoszthatja dilemmáit, tanácsot is kérhet. Ez a 

megoldás jelentősen javítja az online szolgáltatások gyorsaságát és hatékonyságát, s egyúttal 

megtakarítást eredményez mindkét fél számára, mert a személyes ügyfélforgalmat enyhíti. 

Gyakran jelent segítséget a felhasználók számára a videó-súgó is, amely egyszerűen, könnyen 

érthetően mutatja be a szükséges információkat. Ez a megoldás azok számára hasznos (és a 

kisvállalatok vezetői között bőven lehetnek ilyenek), akik időhiány vagy egyéb okok miatt nem szeretnek 

hosszabb szövegek olvasásával bajlódni. A fiatalabb generációk szokásai is egyértelműen az ilyen 

megoldások felé terelik a szolgáltatókat.  

Egy Internetes alkalmazás bevezetése és megismertetése a felhasználókkal meglehetősen nehézkes. 

A VMP kapcsán érkezett megjegyzés is erről tanúskodik. „A Foglalkoztatási Hivatal töltötte fel a 

munkaerőigényünket, nem kaptunk róla tájékoztatást, hogy ezt egyedileg is használhatnánk.” Ennek 

valóságtartalmát jelenleg már nem igazolható az azóta megszűnt Nemzeti Munkaügyi Hivatal részéről, 

azonban az a következtetés levonható, hogy a tájékoztatásnak kapcsolódnia kell az információ 

keletkezéséhez. Feltehetően egyszeri tájékoztatás kevés is, illetve szükséges online megoldások 

esetén is élni az offline kommunikáció eszközeivel. Akkor kell tájékoztatni az ügyfelet, amikor az 

információ létrejön, pl. jogszabály változáskor, hatályba lépésekor, másrészt többször is tájékoztatni 

kell, pl. a különböző rendezvényeken.  

Javasoljuk tehát az online szolgáltatások fejlesztésénél ezeket a megjegyzéseket is figyelembe venni. 
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A kutatás módszertana 

 

Az alábbi fejezetben összefoglaljuk az NFSZ partnerei, a munkaadók és a magán munkaerő-közvetítők 

és -kölcsönzők véleményfeltárására vonatkozó kutatás módszertanát. A fejezetben kitérünk az 

adatfelvétel körülményeire, a létrehozott adatbázisok összetételére és az adatfelvétel során 

bekövetkezett eltérések kezelésének módjára. 

Mintavétel és adatfelvétel 

A kutatás 2017. április – májusában zajlott, és a partnerek online kérdőíves megkérdezésére épült. 

Cégbíróság nyilvántartása alapján 50 0000, e-mail címmel rendelkező, legalább egy főt alkalmazó 

munkáltatót kerestünk meg és kértük fel válaszadásra. A mintakiválasztás rétegzett véletlen 

mintavétellel történt, ahol a rétegzési szempontok a székhely megyéje, az ágazat és a cégméret voltak. 

Az adatfelvételre online kérdőív segítségével került sor. A megyére, cégméretre és ágazatra rétegzett 

véletlen mintavételt követően a kérdőívre 5053 munkáltató válaszolt. A lekérdezés a súlyozást követően 

a hazai cégekre földrajzi elhelyezkedés, méret és ágazat szempontjából reprezentatívnak tekinthető.  

A magán munkaerő-közvetítőket az NFSZ-től kapott hivatalos nyilvántartás alapján kerestük meg, amit 

kiegészítettünk a Cégbíróságon bejegyzett összes olyan céggel, amelynek főtevékenysége munkaerő 

közvetítés vagy munkaerő kölcsönzés. A megkeresett 1520 cégből összesen 121 töltötte ki a kérdőívet, 

az összes 8,0%-a, melyek közül 36 (30%) jelenleg is, vagy legalább korábban kapcsolatban állt az 

állami foglalkoztatási szolgálattal. Véleményük semmiképpen sem tekinthető reprezentatívnak a hazai 

magán munkaerő-közvetítő és –kölcsönző cégek tekintetében.  

A kérdőívek kialakítására megrendelővel történt egyeztetés és a korábbi kutatások tapasztalatai alapján 

került sor. A kérdőívek kialakítása során hangsúly fektetünk arra, hogy a kérdőívek a partnerekkel való 

együttműködés minden fontos dimenzióját figyelembe vegyék, és nyelvezetük mindenki számára 

érthető legyen. 

Csak a munkáltatók esetében tudunk nyilatkozni arról, hogy a válaszadók mennyire reprezentálják a 

magyarországi vállalkozásokat, gazdasági szervezeteket, mivel a kérdőív alapján rendelkezünk 

információkkal a legfontosabb jellemzőikről. A magán munkaerő-közvetítő – és-kölcsönző cégek 

esetében nincsenek ilyen információink. Viszont ezek a partnereink előszeretettel válaszoltak a nyitott 

kérdésekre és voltak olyan észrevételeik, melyek kitűnő kiindulópontot jelenthetnek egy későbbi 

kvantitatív kutatás számára. A jelenlegi kutatás eredményeit – már csak az alacsony visszaküldési arány 

miatt is – inkább tájékoztató jellegű adatoknak tekinthetjük. 

Elemzési módszerek és eszközök 

Az elemzéshez az SPSS 23. statisztikai programcsomagot használtunk. Az egyes megoszlások 

összevetésére statisztikai hipotézisvizsgálatot alkalmaztunk. A hipotézisvizsgálatok előre definiált 

megbízhatósági szintje 95%, azaz az esetek 5%-ban fordulhatott elő, hogy olyan esetben mondtunk 

statisztikai értelemben szignifikánsnak egy eltérést, amikor a munkaadók teljes körében valójában ilyen 

eltérés nem tapasztalható. A hipotézisvizsgálatok erejét, azaz azt, hogy mekkora minimális populációs 
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arány-eltérés volt kimutatható a hipotézisvizsgálatok segítségével, a Hiba! A hivatkozási forrás nem 

található.ban közöljük.  

 

 

2. táblázat: A legkisebb 90%-os valószínűséggel kimutatható eltérés adott méretű csoportok, illetve populációs 

arányok esetén (közelítő alsó becslések, eltérő méretű csoportok, illetve arányok esetén átlaggal közelíthető a 

próba ereje) 

Csoport 

mérete 

Populációs arány 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

50 9,9% 13,2% 15,1% 16,1% 16,4% 16,1% 15,1% 13,2% 9,9% 

100 7,0% 9,3% 10,7% 11,4% 11,6% 11,4% 10,7% 9,3% 7,0% 

200 4,9% 6,6% 7,5% 8,1% 8,2% 8,1% 7,5% 6,6% 4,9% 

300 4,0% 5,4% 6,2% 6,6% 6,7% 6,6% 6,2% 5,4% 4,0% 

400 3,5% 4,7% 5,3% 5,7% 5,8% 5,7% 5,3% 4,7% 3,5% 

500 3,1% 4,2% 4,8% 5,1% 5,2% 5,1% 4,8% 4,2% 3,1% 

600 2,8% 3,8% 4,4% 4,7% 4,7% 4,7% 4,4% 3,8% 2,8% 

700 2,6% 3,5% 4,0% 4,3% 4,4% 4,3% 4,0% 3,5% 2,6% 

800 2,5% 3,3% 3,8% 4,0% 4,1% 4,0% 3,8% 3,3% 2,5% 

900 2,3% 3,1% 3,6% 3,8% 3,9% 3,8% 3,6% 3,1% 2,3% 

1000 2,2% 2,9% 3,4% 3,6% 3,7% 3,6% 3,4% 2,9% 2,2% 

2000 1,6% 2,1% 2,4% 2,5% 2,6% 2,5% 2,4% 2,1% 1,6% 

3000 1,3% 1,7% 1,9% 2,1% 2,1% 2,1% 1,9% 1,7% 1,3% 

4000 1,1% 1,5% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,7% 1,5% 1,1% 

5000 1,0% 1,3% 1,5% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,3% 1,0% 

          

Az elemzés során azt a munkamódszert alkalmaztuk, hogy megvizsgáltuk az egyes tematikus kérdések 

eloszlását, majd azt, hogy milyen összefüggést mutatnak a munkaadók rendelkezésre álló jellemzőivel, 

melyek közül a szignifikáns összefüggéseket közöljük. A szisztematikus összefüggés vizsgálatokat a 

megrendelésben szereplő témáknak megfelelően végeztük el, ehhez kapcsolódóan fogalmazunk meg 

megállapításokat, melyek közül a legfontosabbakat a vezetői összefoglalóban már feltüntettük a 
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megkérdezettek javaslataival együtt. Az elemzés során a cégek csoportjainak azonosítása érdekében 

klaszterelemzést végeztünk (k-means módszerrel). 

A tanulmányban további részében külön fejezetben tárgyaljuk a munkaadók és a magán munkaerő-

közvetítők és -kölcsönzők NFSZ-ről és szolgáltatásairól alkotott ismereteit és a munkaügyi 

szervezethez való viszonyát.  
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Munkaadók 

 

A minta reprezentativitása 

A véletlen kiválasztás, az elektronikus elérhetőség hiánya vagy hibája, valamint a válaszmegtagadás 

miatt bekövetkező mintatorzulásokat a cégméretre, a székhely megyéjére, valamint az ágazati 

megoszlásra vonatkozó KSH adatok alapján súlyozással korrigáltuk13. A lekérdezés a súlyozást 

követően a hazai cégekre földrajzi elhelyezkedés, méret és ágazat szempontjából reprezentatívnak 

tekinthető. 

A 3. táblázatban látható a munkaadók méretének, területi és ágazati hovatartozásának országos és 

mintabeli megoszlása14. 

3. táblázat: A működő vállalkozások országos jellemzői és a munkaadói minta összetétele 

 Országos megoszlás* Minta súlyozott 

megoszlása 

N % N % 

Regisztrált vállalkozások száma létszám-kategóriák szerint 

1-9 fő 619 866 95,1 4 617 95,5 

10-49 fő 26 729 4,1 178 3,7 

50-249 fő 4 560 0,7 35 0,7 

250 fő és felette 902 0,1 7 0,2 

Összesen 652 057 100,0 4 836 100,0 

Regisztrált gazdasági szervezetek száma régiónként és megyénként 

Budapest 183 640 28,2 1 289 27,5 

Pest  86 666 13,3 627 13,4 

Közép-Magyarország 270 306 41,5  40,9 

Fejér 23 760 3,6 163 3,5 

Komárom-Esztergom 17 811 2,7 145 3,1 

Veszprém 22 058 3,4 160 3,4 

Közép-Dunántúl 63 629 9,7  10,0 

Győr-Moson-Sopron 30 095 4,6 218 4,6 

Vas 15 171 2,3 108 2,3 

Zala 18 080 2,8 129 2,8 

Nyugat-Dunántúl 63 346 9,7  9,7 

Baranya 23185 3,6 183 3,9 

Somogy 17 361 2,7 123 2,6 

Tolna  12 536 1,9 94 2,0 

Dél-Dunántúl 53 082 8,2  8,5 

Dunántúl 180 057 27,6  28,2 

Borsod-Abaúj-Zemplén 28 780 4,4 221 4,7 

Heves 16 112 2,5 112 2,4 

                                                      

13  Tekintettel arra, hogy lehetőség volt az egyes kérdéseknél is válaszmegtagadásra, az említett adatok nem álltak rendelkezésre 

minden válaszadó esetén, ilyenkor a rendelkezésre álló adatok alapján képeztünk súlyt, így összességében bármely változó 
alapján előfordulhat csekély eltérés a populációs megoszlásoktól. Különösen jelentős mértékben befolyásolhatta a megoszlást, 
de a válaszok értékelhetőségének érdemi módosulása nélkül az, hogy néhány kérdés a kisebb, néhány főt foglalkoztató cégek 
számára nem volt releváns, így ők nagyobb arányban maradhattak ki a mintából. 
14 A gazdálkodási forma szerinti megoszlás országos adatokhoz való hasonlítása azért nem releváns, mert a minta a legalább 1 

főt foglalkoztató cégekre vonatkozott, az egyéni vállalkozók többségének pedig nincs alkalmazottja. 
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Nógrád  8 206 1,3 52 1,1 

Észak-Magyarország 53 098 8,2  8,2 

Hajdú-Bihar 31 060 4,8 213 4,5 

Jász-Nagykun-Szolnok 17 270 2,6 127 2,7 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 26 819 4,1 193 4,1 

Észak-Alföld 75 149 11,5  11,3 

Bács-Kiskun  30456 4,7 211 4,5 

Békés 17127 2,6 129 2,7 

Csongrád 25 864 4,0 192 4,1 

Dél-Alföld 73 447 11,3  11,3 

Alföld és Észak 201 694 31,0  30,8 

Ország összesen 652 057 100,0 4 688 100,0 

A regisztrált társas vállalkozások száma nemzetgazdasági ágak szerint 

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 23 837 3,7 158 3,5 

Bányászat, kőfejtés 
426 0,1 

 

------ 

 

------ 

Feldolgozóipar 47 219 7,2 333 7,3 

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 659 0,1 ------ ------ 

Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, 

szennyeződés- mentesítés 1 734 0,3 

 

------ 

 

------ 

Építőipar 55 559 8,5 383 8,4 

Kereskedelem, gépjárműjavítás 131 293 20,1 915 20,1 

Szállítás, raktározás 23 224 3,6 151 3,3 

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 29 233 4,5 227 5,0 

Információ, kommunikáció 34 946 5,4 235 5,2 

Pénzügyi, biztosítási tevékenység 20 710 3,2 143 3,1 

Ingatlanügyletek 30 293 4,6 196 4,3 

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 110 725 17,0 792 17,4 

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 35 008 5,4 257 5,6 

Közigazgatás, védelem; kötelező társadalom- biztosítás 30 0,0 ------ ------ 

Oktatás 27 713 4,3 192 4,2 

Humán-egészségügyi, szociális ellátás 29 582 4,5 197 4,3 

Művészet, szórakoztatás, szabad idő 16 876 2,6 ------ ------ 

Egyéb szolgáltatás 32 990 5,1 231 5,1 

Egyéb tevékenység   138 3,0 

Összesen 652 057 100,0 4 549 100,0 

* Forrás KSH 2014-es működő vállalkozásokra vonatkozó adatai (Tájékoztatási Adatbázis, Gazdasági szervezetek, Működő 

vállalkozások száma);  

A minta megoszlása alapvetően követi az országos megoszlásokat. Ez azt jelenti, a különböző méretű, 

földrajzi elhelyezkedésű és különböző ágazathoz tartozó munkáltatók megközelítőleg olyan arányban 

válaszoltak a kérdőívre, amilyen arányt egyébként is képviselnek a gazdaságban. Vannak olyan 

ágazatok, melyek nem képviseltetik magukat a mintában. 

Az országos adatokhoz képest a legnagyobb eltérés az, hogy a valóságban a vállalkozások mintegy 

kétharmada egyéni vállalkozás, és egyharmada társas. Mintánkban a válaszadó gazdasági 

szervezetek 84,7%-a (4265) társas, és mindössze 6,2%-a egyéni vállalkozás (311)15. A válaszok 

értékelhetőségében azért nem okoz ez az eltérés mégsem érdemi változást, mert néhány kérdés eleve 

nem volt releváns a sok esetben egyedül dolgozó egyéni vállalkozók számára, így valóban ne tudtak 

                                                      

15 Mint említettük, ennek oka az, hogy a mintába csak a legalább 1 főt foglalkoztató cégek kerültek be, így értelemszerűen 
kimaradtak az egyedül dolgozó egyéni vállalkozók. 
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volna rá érdemi választ adni. A költségvetési szervek aránya 2,2% (112), a nonprofit szervezeteké 3,4% 

(172), az egyéb szervezeteké16 3,5% (175).  

Mint később látni fogjuk, a vállalkozások NFSZ-ről és általában a munkaerőpiacról szerzett 

ismereteiben, nehézségeik megoldásához rendelkezésükre álló lehetőségekben egyaránt fontos 

 

szerepe van a munkáltatók székhelyeként szolgáló településtípusnak, a méretüknek, a földrajzi és 

ágazati megoszlásuknak is.  

Az NFSZ területi szervei által nyújtott szolgáltatások ismerete, 

használata 

A foglalkoztatási osztályok ismertsége 

A kutatás legfontosabb eredménye, hogy a partnerek jelentős hányada nem ismeri sem az NFSZ 

területileg illetékes szervezeti egységét, a járási hivatalok foglalkoztatási osztályait (korábbi néven: 

munkaügyi kirendeltségeket), sem azok szolgáltatásait. A megkérdezett munkaadók 23%-a ismeri a 

járási hivatalok foglalkoztatási osztályait (71% nem), 9% ismeri a foglalkoztatási osztály szolgáltatásait 

(75% nem), és 13% vette igénybe az elmúlt két évben annak valamilyen szolgáltatását17 (80% nem). 5, 

15, illetve 6%-uk nem válaszolt az ismereteikről érdeklődő kérdésekre.  

Mint a vezetői összefoglalóban említettük, a 2010 óta hasonló témában lezajlott kutatások közül 

egyiknél sem volt ennyire alacsony az NFSZ területi szervezeteinek az ismertsége. Valószínűleg 

megnehezítette a válaszadást a munkaügyi kirendeltségek nevének járási foglalkoztatási osztályra 

történő megváltoztatása. A névváltozással és a járási hivatalokba való teljes körű integrálódással végleg 

elveszítette önálló arculatát a munkaügyi szervezet. Az IPSOS 2010 és 2011., valamint a TÁRKI 

2011. évi eredményei szerint még a munkáltatók többsége (69-77-69%-a) ismerte az NFSZ területi 

szerveit, a munkaügyi kirendeltségeket. A 2011. január 1-jével bekövetkezett szervezeti változások még 

nem tévesztették meg a partnereket. A 2015. január 1-jével történt változások viszont már igen.  

4. táblázat: AZ NFSZ területi szerveinek ismerete 2010, 2011, 2015 és 2017 

 NFSZ területi szerveinek, a munkaügyi 

kirendeltségeknek/foglalkoztatási 

osztályoknak az ismertsége 

(munkáltatók hány %-a ismeri) 

Az NFSZ területi szervei, a munkaügyi 

kirendeltségek/foglalkoztatási osztályok 

által nyújtott szolgáltatások igénybe 

vétele 

(munkáltatók hány %-a vette igénybe) 

IPSOS 2010. évi kutatása 69 18 

IPSOS 2011. évi kutatása 77 26 

TÁRKI 2011. évi kutatása 69 17 

STATEK 2015. évi kutatása n.a. 17 

Konszenzus 2017. évi kutatása 23 13 

                                                      

16 Egyéb szervezetek alatt, az előzőekbe be nem sorolható gazdasági szervezetek értjük, pl. nonprofit kft, közalapítvány stb.  
17 Annak, hogy többen vették igénybe a foglalkoztatási osztályok szolgáltatásait, mint ahányan ismerték, a legvalószínűbb oka a 
pontatlan válaszadás. Elképzelhető, hogy a válaszadó úgy gondolta, elég az egyik kérdésre válaszolnia, hiszen ha igénybe vette, 
akkor nyilvánvalóan ismeri is.  
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Befolyásolhatta a válaszadást az is, hogy amikor a kérdőívben először kérdezték a szervezetről a 

munkaadókat, akkor a kérdésben nem szerepelt sem a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

elnevezés, sem a járási szó, míg a másodikban igen. Vélhetően a foglalkoztatási osztály elnevezés 

önmagában nem elég informatív, hiszen a Foglalkoztatási Szolgálat (állami vagy nemzeti jelzővel) 1991 

óta összeforrott a foglalkoztatáspolitikáért, az aktív és passzív munkaerőpiaci eszközök működtetéséért 

felelős szervezettel. A szervezet átszervezése, kormányhivatalokba integrálása megnehezíti 

azonosításukat a felhasználók számára. Ezért javasolható, hogy a foglalkoztatási osztályokkal 

kapcsolatos kommunikációban a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat elnevezés mindig jelenjen meg.  

Eredményeink szerint a költségvetési és a nonprofit szervek szignifikánsan nagyobb arányban 

ismerik az NFSZ területi szerveit (41, illetve 73%-ban), mint a vállalkozások. Ez utóbbiak körében 

jóval alacsonyabb az NFSZ ismertsége (az átlagnak megfelelő), amit feltétlenül orvosolni kell, hiszen a 

munkaerőpiaci egyenetlenségek gyökerei elsősorban a gazdaság (a vállalkozások) működésében 

keresendők, ezért a beavatkozások is ott lehetnek a leghatékonyabbak.  

Látatlanban azt gondolhatnánk, hogy a fővárosi munkaadók a leginkább informáltak, ezzel szemben az 

NFSZ foglalkoztatási osztályainak ismertsége a fővárosban és a megyei jogú városokban a legkisebb, 

mindössze 20%. Az egyéb, kisebb városokban, valamint a községekben sokkal jobban ismerik a 

járási hivatalok foglalkoztatási osztályait (30-30%-ban), annak ellenére, hogy a községi településeken 

jellemzően nem működnek foglalkoztatási osztályok, sem járási hivatalok. A társadalmi folyamatokban 

oly sokszor megtapasztalt „települési lejtővel” ellentétes folyamatot látunk itt.  

A munkaadók méretével is egyértelmű összefüggést mutat a foglalkoztatási osztályok ismertsége. 

Minél nagyobb egy foglalkoztató, annál inkább ismeri. A 11-50 főt foglalkoztató munkáltatók 52, az 

51-250 fő közöttiek 64, míg a legnagyobb, a 250 főt meghaladó alkalmazottal rendelkező munkáltatók 

83%-a válaszolt igennel arra a kérdésre, ismeri-e az NFSZ területileg illetékes foglalkoztatási osztályát.  

Több megye foglalkoztatói az átlagnál jelentősen nagyobb arányban ismerik a foglalkoztatási osztályt. 

Ez elmondható egyrészt Baranya, Somogy, illetve Veszprém és Zala megye munkaadóiról (32-45%), 

másrészt Bács, Békés, Borsod, Nógrád, a keleti országrészben pedig Hajdú-Bihar és Szabolcs 

megye foglalkoztatóiról (33-44%).  Mivel kedvező és kedvezőtlen helyzetű megyék egyaránt vannak a 

listában, valószínűleg eltérő okok motiválják az ott lévő munkáltatókat a foglalkoztatási osztály 

megismerésében. A kedvezőbb helyzetű (dunántúli) megyékben a kínálat tényleges hiányával 

szembesülő munkaerőhiány, a kedvezőtlenebb adottságú térségekben viszont inkább a rendelkezésre 

álló bőségesebb kínálatból a megfelelő munkaerő megtalálása.  

Az ágazatok között is vannak olyanok, amelyek munkáltatói az átlagnál lényegesen jobban ismerik az 

NFSZ területi szerveit. Ilyen a pénzügyi, biztosítási ágazat és az oktatás, ahol motiválhatja a 

kapcsolattartást a munkaerőhiány, ami viszont nem elsősorban a piaci folyamatokból, hanem inkább az 

ágazat alulfinanszírozottságából fakad. 

A foglalkoztatási osztályok szolgáltatásainak ismerete és igénybe vétele 

A szolgáltatások ismertsége 

Eredményeink szerint a válaszadó munkáltatóknak mindössze 9%-a (454 munkaadó) ismerte, viszont 

13%-uk (664) igénybe vette az elmúlt két évben a foglalkoztatási osztály bármely szolgáltatását. A 
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munkaadók döntő többsége tehát nem ismeri és nem is veszi igénybe a foglalkoztatási osztályok 

számukra nyújtott szolgáltatásait. Mint előzőleg említettük, valószínűleg megzavarta a válaszadókat, 

hogy a foglalkoztatási osztályok megnevezése az adott kérdésben nem tartalmazta, hogy az „állami”, 

vagy „nemzeti” foglalkoztatási szolgálatról van szó, így nem orientálta eléggé a munkáltatókat.   

Sok a hasonlóság azokban a szervezetekben, vállalkozásokban, amelyek ismerik, illetve használják a 

foglalkoztatási osztályok szolgáltatásait. A költségvetési és nonprofit szervezetek az átlagnál 

szignifikánsan nagyobb arányban ismerik és használják is a szolgáltatásokat. A szolgáltatások 

igénybevételében az egyéni vállalkozások is kitűnnek. Az is elmondható, hogy minél nagyobb egy 

szervezet, annál inkább ismeri és használja is a munkaügyi szervezet kínálta lehetőségeket. A 11-50 

fős cégeknek bő egyharmada, az 50-250 fősek mintegy fele, a legnagyobbak 60-70%-a (ezt a magas 

arányt a kis elemszám is okozza). Minél kisebb, annál kevésbé állnak rendelkezésére információk a 

foglalkoztatási osztály kínálatáról. 

Figyelemre méltó a községi székhelyű cégek helyzete. A községekben a legkevésbé ismertek az 

NFSZ szolgáltatásai, itt az ismertség aránya mindössze 6,8%, miközben – mint az előzőekben láttuk – 

e cégek 30%-a ismeri magát a foglalkoztatási osztályt. Az igénybe vétel már ehhez hasonló, a települési 

lejtővel éppen ellentétes irányú, ugyanis a legnagyobb arányban, 19%-ban a községi székhellyel 

rendelkezők állítják, hogy kaptak szolgáltatást az elmúlt két évben. A kisebb városban lévő munkáltatók 

15, a fővárosi és megyei jogú városokban tevékenykedők 12%-a nyilatkozott így.  

A megyék közül Bács, Baranya, Békés, Borsod, Somogy és Szabolcs megyében szignifikánsan 

nagyobb arányban ismerik és veszik is igénybe a foglalkoztatásai osztályok szolgáltatási kínálatát. 

Fejér és Veszprém megyében ismerik ugyan, de kevésbé veszik igénybe. A Nógrád és Zala megyei 

cégek pedig inkább azzal tűnnek ki, hogy átlagon felül használják a rendelkezésükre álló 

szolgáltatásokat. Legkevésbé a fővárosban és Pest megyében tevékenykedő mikrovállalkozások 

ismerik és használják az NFSZ támogatási lehetőségeit.  

A szolgáltatások igénybe vétele 

A kérdőívben az alábbi szolgáltatások igénybe vételére kérdeztünk rá. A szolgáltatások köre úgy került 

összeállításra, hogy felölelje a munkáltatók számára kidolgozott legfontosabb szolgáltatásokat. A 

kérdőív arra is lehetőséget adott, hogy a munkáltatók megnevezzenek a kérdőívben nem szereplő 

szolgáltatásokat is. A válaszban azt is megjelölhették, egy vagy több alkalommal vették igénybe a 

megjelölt szolgáltatást. 

 Munkaerő-közvetítés  

 Munkaerő-kiválasztás, toborzás, előszűrés  

 Információnyújtás a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról  

 Információk a térség munkaerő-piaci helyzetéről  

 Információnyújtás a munkaviszonyban állók képzésének támogatásilehetőségeiről  

 Nagy létszámot érintő leépítésekhez nyújtott segítség  

 Részvétel foglalkoztatási osztály által szervezett állásbörzén, munkáltatói 

fórumon 

 Hírlevél szolgáltatás 

 Rendszeres munkáltatói kapcsolattartás 

 Egyéb szolgáltatás 
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Az alábbi ábra azt mutatja, hogy a foglalkoztatási szolgálat kínálatából a munkáltatók milyen 

szolgáltatást vettek, vagy nem vettek igénybe az elmúlt két évben.   

 

 

2. ábra: Szolgáltatásokat igénybe vevő munkaadók válaszainak megoszlása az egyes szolgáltatások 

igénybe vétele szerint (N=632) 

A munkaadók leginkább a munkaerő közvetítést és a foglalkoztatást elősegítő támogatásokra 

vonatkozó információnyújtást vették igénybe a foglalkoztatási osztályok szolgáltatásai közül. Ezeket 

a szolgáltatásokat jellemzően többször is igénybe vették. Nem véletlen, hogy a munkaerő-közvetítés 

volt a leggyakrabban igénybe vett szolgáltatás, hiszen a munkaadók – elvileg – kötelesek bejelenteni a 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál minden olyan álláshelyet18, amelynek betöltése munkaviszony 

keretében történik. Másrészt kérhetnek úgy is közvetítést, hogy nem jelentik be, ha nem eredményez 

munkaviszonyt. 

Van két olyan szolgáltatás, melynél jelentősen nagyobb azoknak a munkáltatóknak az aránya, akik 

nem egyszer, hanem többször vették igénybe az adott szolgáltatást: egyrészt ilyen a munkaerő 

kiválasztás, toborzás, előszűrés, másrészt a rendszeres munkáltatói kapcsolattartás. Ebből is 

látszik, mennyire fontosak ezek a szolgáltatások a munkaadók számára.  

Volt lehetősége a válaszadóknak olyan egyéb szolgáltatás megnevezésére, amit igénybe vett ugyan, 

de nem szerepelt az előre összeállított listában19. A válaszadók közel egytizede (9,1%) vett igénybe 

ilyen szolgáltatásokat.  

                                                      

18 A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM 
rendelet 15. §. 
19 20 válasz érkezett.  
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- Relatíve a legtöbben a támogatásokat említették (bértámogatást, bérköltség támogatást),  

- a közfoglalkoztatással kapcsolatban kapott szolgáltatást, képzést,  

- munkahelymegőrző támogatást,  

- valamint programok lebonyolításával kapcsolatos tanácsadást (pl. jogértelmezésben kapott 

segítséget).  

- Volt, aki vállalkozóvá váláshoz, foglalkoztatás egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz, 

pályázathoz, illetve plakát nyomtatásához és kihelyezéséhez kapott segítséget a foglalkoztatási 

osztálytól.  

 A hírlevél-szolgáltatást igen alacsony arányban használják a megkérdezettek, mindössze 28,2%-uk 

veszi igénybe. Az érdeklődés a nagy létszámot érintő leépítés kapcsán nyújtott szolgáltatások iránt 

volt a legalacsonyabb. Nem véletlen, hiszen ez az intézkedés a legalább 20 főt foglalkoztató 

munkáltatókat érinti a jogszabály [Mt. 94/A. § (1)] alapján. 

Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves, átlagos 

statisztikai létszáma szerint: 

 20-nál több és 100-nál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább 10 fő, 100 vagy 

annál több, de 300-nál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók 

10%-a,  

 300 vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább 30 fő munkaviszonyát kívánja 

30 napos időszakon belül működésével összefüggő ok miatt megszüntetni. 

Az igénybe vétel összefügg azzal, hogy hogyan tartja a kapcsolatot a munkáltató a foglalkoztatási 

osztállyal: változó, vagy állandó ügyintézőn, illetve a vezetőn keresztül. A szolgáltatást igénybe vevő 

munkaadók közel 60%-a állandó kapcsolattartóval/ügyintézővel tartja a kapcsolatot, 38%-uk változó 

ügyintézővel, minden 6-7. munkáltató pedig magával a foglalkoztatási osztály vezetőjével. 

Szignifikánsan többször vettek igénybe szolgáltatást azok a munkaadók, akiknek állandó 

kapcsolattartójuk/ügyintézőjük van a foglalkoztatási osztályon, vagy közvetlenül a vezetővel tartják a 

kapcsolatot. Ez az eredmény felhívja a figyelmet a munkáltatóval kialakítandó szoros személyes 

kapcsolat fontosságára. Valószínűleg növeli az együttműködési hajlandóságot és bizalmat, ha mindig 

ugyanaz az ügyintéző (vagy maga a vezető) foglalkozik egy adott munkáltatóval.  

Az egyéni és társas vállalkozásoknak van a legkisebb arányban állandó kapcsolattartójuk az NFSZ 

foglalkoztatási osztályaival, legnagyobb arányban pedig a költségvetési és nonprofit 

szervezeteknek. A különbség szembeötlő. Míg a nonprofit és költségvetési szervezetek jobban 

eligazodnak az államigazgatás rendjében és nagyobb bizalommal is bírnak irányába, a vállalkozások 

esetében ez nem feltétlenül van így. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy az eltérések mögött 

a méret, mint egy-egy szervezet fontosságának fokmérője is meghúzódhat. Valóban, a legkisebb 

méretű gazdasági szervezeteknek van legkevésbé kapcsolattartója. Éppen ezért indokolt lenne az 

állandó kapcsolattartók kijelölése a vállalkozások irányába is.  

Az, hogy milyen módon tartják a munkáltatók a kapcsolatot a foglalkoztatási osztállyal (személyesen, 

telefonon, interneten, vagy postai úton) minden más tényezőtől függetlenül is befolyásolja a 

szolgáltatások igénybe vételének gyakoriságát. Az alábbi táblázatban kiemeltünk néhány fontosabb 

szolgáltatást, és azt vizsgáltuk, hogy a különböző kommunikációs csatornákat használó munkaadók 
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között mekkora azoknak az aránya, akik a kiemelt szolgáltatásokat többször is igénybe vették az elmúlt 

két évben. Eredményeinket a következő táblázat foglalja össze. 

 

5. táblázat: Az NFSZ néhány szolgáltatásának többszöri igénybe vétele a kapcsolattartás módja szerint (%) 

 

 

 

Az eredmények azt mutatják, hogy a munkaerő közvetítést bármelyik csatornán el tudják képzelni a 

munkaadók. De ez nem vonatkozik a közvetítést megelőző rendszeres munkáltatói kapcsolattartásra. 

Azt a legkevésbé interneten szeretnék intézni a munkaadók. Inkább telefonon, vagy személyesen. A 

munkaerő kiválasztásával, toborzásával kapcsolatos kérdéseket leginkább személyesen szeretik 

megbeszélni a foglalkoztatási osztály ügyintézőjével.  A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról szóló 

információnyújtást teljesen el tudják képzelni telefonon, vagy interneten. Valószínűleg ez az egyéb 

információnyújtásra is vonatkoztatható.  

A munkáltatók esetében is érdemes tehát differenciált kapcsolattartási csatornákat működtetni attól 

függően, hogy milyen ügyről van szó. Minél közelebbről érintik az elintézendő ügyek a megfelelő 

munkaerő megkeresésének és felvételének problémáját, annál inkább preferálják a személyes 

kapcsolattartást.  

A foglalkoztatási osztályok legfontosabb szolgáltatásai 

Mint láttuk, a munkaadók által leggyakrabban igénybe vett szolgáltatás a munkaerő-közvetítés. Ez 

nem véletlen, hiszen a munkaadók kötelesek a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat számára bejelenteni 

minden olyan álláshelyet, amelynek betöltése munkaviszony keretében történik. A válaszadók 58,4 %-

a már igénybe vette ezt a szolgáltatást. 

Amikor a munkaadókat arról kérdezték, hogy a Szolgálat mely szolgáltatásait tartják a 

legfontosabbnak, akkor is elsőként a munkaerő közvetítést, toborzást, előszűrést (esetleg 

állásbörzével összekötve) nevezték meg20. A második legfontosabbnak a foglalkoztatást elősegítő 

(VVT, tartósak, IG, HHH, munkanélküli ellátás, bértámogatás), valamint a munkahely megtartó, illetve 

munkahely teremtő támogatásokat, programokat tekintik. Az első és második helyen említett 

szolgáltatások lefedik azt a két fő funkciót, melyek ellátását az NFSZ-től a partnerek elsősorban várják. 

A támogatásra utaló válaszok között nevesítették a bér- és járuléktámogatást, a pályázatokat, a 

hátrányos helyzetű (pl. megváltozott munkaképességű) emberek foglalkoztatásához kapcsolódó 

támogatásokat.  A válaszok sorában harmadik helyre a képzések kerültek. Összességében 

elmondható, hogy az NFSZ szolgáltatási irányvonalával egyetértenek, annak fenntartását a jövőben is 

elvárják. 

  

                                                      

20 A legfontosabb szolgáltatás iránt érdeklődő kérdésre a megkérdezett munkaadók 3%-a válaszolt.  

 Személyesen Telefonon Interneten 

Munkaerő közvetítés 46,8 47,1 46,8 

Információnyújtás a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról 48,6 53,3 50,7 

Munkaerő kiválasztás, toborzás 29,7 27,3 25,2 

Rendszeres munkáltatói kapcsolattartás 31,3 32,1 29,7 
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3. ábra: A foglalkoztatási osztály mely szolgáltatásait tartják legfontosabbnak a munkaadók? %, 

(említések N=257) 

 

Figyelemre méltó különbségeket tapasztalunk a munkaadók válaszai között. A válaszadástól általában 

inkább tartózkodó Pest megyei és fővárosi szervezetek ennél a kérdésnél kitűntek válaszaikkal. A 

Pest megyei, elsősorban az oktatási ágazatban működő nonprofit szervezetek másoknál 

szignifikánsan nagyobb arányban tartották fontosnak a képzést, annak mind a szakmai képzettség 

megszerzését, mind az átképzést szolgáló válfaját. A fővárosban pedig az egyéni vállalkozók voltak 

azok, akik az NFSZ pályázatok (EU-s is) benyújtására, támogatására, kezelésére irányuló 

tevékenységét tartották másoknál fontosabbnak.  

Az NFSZ szolgáltatások mellőzésének okai 

Akik nem vették igénye a foglalkoztatási osztály szolgáltatásait, természetesen megkérdeztük döntésük 

okáról. A válaszadók nyolc válaszlehetőség közül választhatták ki a rájuk leginkább jellemzőket, akár 

többet is. 

Az NFSZ szolgáltatások partnerek részéről való alacsony mértékű igénybe vételének legfőbb oka nem 

az elégedetlenség, hanem az információhiány. A munkaadók közel fele válaszolta, hogy azért nem 

vette igénybe a foglalkoztatási osztály szolgáltatásait, mert nem ismeri azokat. Változott a munkáltatók 

véleménye, ahogy haladtak előre a válaszadásban. Ahhoz képest, hogy egy korábbi kérdésben (még a 

kérdőív elején) 75,4%-uk válaszolta, hogy nem ismeri a foglalkoztatási szolgálat szolgáltatásait, amikor 

konkrétan rákérdeztünk, hogy miért nem vette igénybe azokat, lényegesen kevesebben említették az 
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ismerethiányt21. Ez a tény arra hívja fel a figyelmet, hogy a munkáltatók körében szükséges a 

szolgáltatások további ismertetése, népszerűsítése, a számukra leginkább megfelelő kommunikációs 

csatornák igénybe vételével. A második legnépesebb válasz az volt, hogy azért nem vették igénybe, 

mert nem volt szükségük az NFSZ által nyújtott szolgáltatásokra (lásd 2. ábra). Hangsúlyosan Fejér 

és Pest megye munkaadói azok, akik másoknál szignifikánsan gyakrabban hivatkoznak arra, hogy 

azért nem vették igénybe a foglalkoztatási osztályok szolgáltatásait, mert nem volt rá szükségük, illetve 

más módszereket szoktak használni. Ez nem feltétlenül valós ok, könnyen lehet, hogy az efféle válaszok 

mögött is az ismerethiány húzódik meg. A többi válaszlehetőséget olyan alacsony arányban jelölték 

meg, hogy azokból érdemi következtetéseket nem lehet levonni.  

Szerencsére nagyon alacsony, egy százalék alatti azoknak a munkaadóknak az aránya, akik azért 

nem vették igénybe a foglalkoztatási osztály szolgáltatásait (kiemelten a munkaerő közvetítési és 

munkaerő kiválasztási szolgáltatásait), mert nem szereztek jó tapasztalatokat a velük való 

együttműködés során.  

Fontosak az egyéb válaszok22, mert azokból derül ki, hogy milyen egyéb okai lehettek annak, hogy nem 

fordultak a foglalkoztatási osztályhoz. Ezek az okok a következők: nem is terveztek az elmúlt 

időszakban munkaerő felvételt, de ha mégis, más módon oldják meg, illetve nem is bíztak abban, hogy 

kaphatnak segítséget, mert annyira speciális volt az a szakértelem, amit kerestek.  

 

4. ábra: Miért nem vették igénybe a foglalkoztatási osztály szolgáltatásait a munkaadók? (N=5035) 

                                                      

21 Nem ritka a kérdőíves felvételek gyakorlatában, hogy másként válaszolnak a megkérdezettek, ha általánosan kérdeznek tőlük 
valamit, és ha konkrétan. Ez utóbbi esetben ugyanis, mivel konkrétabb a kérdés, jobban belegondolnak a válaszba is, és így 
pontosabb választ is adnak.  
22 298 válasz született.  
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A kérdőív külön rákérdezett arra, hogy a munkáltatók miért nem vették igénybe a munkaerő 

közvetítés, illetve a munkaerő kiválasztás, toborzás lehetőségét. Az alábbi ábrában a kék színnel 

jelölt adatsor az erre a kérdésre választ adó munkáltatók számát jelenti. A barna színű adatsor pedig 

azt jelöli, hogy az adott álláspontot képviselő munkaadó közül hánynak volt az elmúlt két évben 

problémája a munkaerő felvétellel. Esetükben indokolt egy ilyen kérdés. 

 

5. ábra: Miért nem vették igénybe a munkaadók a foglalkoztatási osztály munkaerő közvetítési és 

munkaerő kiválasztási, toborzási szolgáltatásait? (válaszelemek N=122-383) 

Akiknél voltak problémák, leginkább arra hivatkoztak, hogy elégedettek voltak az eddig alkalmazott 

módszerekkel, általában nem is igen igénylik a foglalkoztatási osztály szolgáltatásait, nincsenek is 

információk róluk, elhangzottak egyéb okok is, valamint az is, hogy rosszak voltak a tapasztalataik a 

foglalkoztatási osztály munkaközvetítéséről.  

Ha szorosabbra kívánja fűzni az NFSZ a munkáltatókkal való kapcsolatot, részt kíván venni a munkaerő 

felvételi problémák megoldásában, nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a munkáltatók munkaerőpiaci és 

az állományában lévő potenciális álláskeresőkre vonatkozó információkkal való ellátására. 

A munkaerőpiaci programok ismertsége és igénybe vétele 

A szolgáltatások igénybe vétele összefügg azzal is, hogy milyen munkaerőpiaci programokban (TOP, 

GINOP/VEKOP programokban) vettek/vesznek részt a munkáltatók. Általában elmondható, hogy a 

foglalkoztatási szolgálat által szervezett munkaerőpiaci programok nagyon kevéssé ismertek a 

munkaadók körében. A legismertebb a GINOP-5.1.1 „Út a munkaerőpiacra” c. program, amely a 

válaszadók kb. egynegyede körében ismert, a többi program ismertsége 20% alatti. A kérdésfeltevés is 

okozhatja a viszonylag alacsony ismertséget, mert a különféle TOP programok más-más célcsoportnak 

szólnak, s nyilván, azok a munkáltatók, akik nem tartoznak a potenciális pályázók körébe, nem is ismerik 

a számukra irreleváns programot. A munkaadók legkevésbé a TOP megyei jogú városi programját 

ismerik.  

A programokban való részvétel még az ismertségnél is rosszabb képet mutat. (Természetesen, aki részt 

vett, azt a programot ismerők körébe is besoroltuk.) A munkáltatók 6,4%-a vett részt Ifjúsági Garancia 
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Programban, amely többféle eszközzel segítette a fiatalok munkához jutását. A munkáltatók 

bértámogatást, adókedvezményt, valamint a gyakornokok foglalkoztatásának támogatását igényelhetik 

a program keretében. Egyéb munkaerőpiaci programban, amelyeket a foglalkoztatási szolgálat a 

Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi vagy decentralizált keretéből szervezhet, mindössze a 

munkáltatók 4,1%-a vett részt.  

Azok a munkaadók, akik azt válaszolták, hogy ismernek és részt is vesznek ilyen programokban, az 

átlagnál szignifikánsan nagyobb arányban vettek már igénybe (akár többször) bizonyos 

szolgáltatásokat. Elsősorban a munkaerő közvetítést, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokra, a 

térség munkaerő-piaci helyzetére, a munkaviszonyban állók képzésének támogatási lehetőségeire 

vonatkozó információnyújtást, a foglalkoztatási osztály által szervezett állásbörzén, munkáltatói fórumon 

való részvételt, valamint a rendszeres munkáltatói kapcsolattartást. A részvétel miatt valószínűleg ők 

informáltabbak, és jobban tudnak élni a lehetőségekkel is. Az eredmények arra világítanak rá, hogy 

érdemes a foglalkoztatási osztálynak törekednie arra, hogy minél több szálon kötődjön hozzá a 

munkáltató. 

A válaszadók, a megadott hat programon kívül még 13 féle programot soroltak fel, melyekben részt 

vesznek, illetve vettek. Említésre kerültek az 50 év felettiek foglalkozatását elősegítő programok, a bér- 

és bérköltség támogatási lehetőségek (melyek sok esetben a fentebb említett programok keretében 

valósultak meg), a megfelelő végzettségű dolgozóknak nyújtott képzési támogatások, az EFOP, az 

alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzését szolgáló GINOP-6.1.1, a pályakezdők 

gyakornoki tevékenységét elősegítő GINOP-5.2.4, a GYES-ről visszatérőket segítő, illetve a Nők 40+ 

központi program. Szerepeltek a munkaadók listáján a közfoglalkoztatási programok (országos, start 

stb.) – néha közmunka programnak nevezve azt, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását, 

a munkahely megtartását, illetve teremtését elősegítő, valamint TÁMOP programok is.  

A munkaerőpiaci programok legfőbb igénybe vevői az egyéni és társas vállalkozások. Ők átlagosan 

3,4-3,5 programban vesznek részt a 6-ból, míg a költségvetési szervek csak 2,6-ban, a nonprofit 

szervezetek 2,3-ban, az egyéb szervezetek pedig mindössze 1,9-ben23. 

A munkaerőpiaci programokban való részvétel az egyetlen, amely a munkáltatók méretével ellentétesen 

arányos, leginkább a mikrovállalatok élvezik egy-egy program támogatását.  

 

A jelenlegi és a jövőben preferált kapcsolattartás módjai 

Jelenlegi kapcsolattartás 

A kapcsolattartás módjáról csak azokat a válaszadókat kérdeztük, akik az elmúlt két évben igénybe 

vették a foglalkoztatási osztály bármely szolgáltatását (664 fő). Őket egyrészt arról kérdeztük, hogy 

kivel tartották a kapcsolatot, másrészt arról, hogy milyen módon.  

  

                                                      

23 A munkáltatók által megnevezett egyéb programok nélkül. 
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6. táblázat: A foglalkoztatási osztállyal való kapcsolattartás módja (N, %, válaszadók száma=664) 

 N % 

Kivel tartotta a kapcsolatot a foglalkoztatási osztályon? 

Változó ügyintézővel 252 37,9 

 

Állandó kapcsolattartó/ügyintéző 393 59,2 

Vezető 99 14,9 

Milyen módon tartja a kapcsolatot a foglalkoztatási osztályon? 

Személyesen 481 72,4 

Telefonon 516 77,7 

Interneten 369 55,6 

Postai úton 65 9,8 

 

A válaszadók közel 60%-ának van állandó kapcsolattartója/ügyintézője a foglalkoztatási osztályon. Ez 

a tény előnyös mindkét fél számára, mert bizalmi viszony kialakítására ad lehetőséget és ilyen módon 

bővebb ügykör is intézhető. A szolgáltatást igénybe vevők 38%-a változó ügyintézővel tart kapcsolatot, 

míg 15%-ának ügyeit a vezető intézi. Elenyésző azok aránya (5%), akik nem tudják, ki a 

kapcsolattartójuk.  

Jelentős többségük telefonon tartja a kapcsolatot, lehet, hogy ezért sem tudja, mikor melyik ügyintézővel 

beszél. Ezen a módon nyilvánvalóan csak az ügyek egy része intézhető, leginkább információt 

kérhetnek a foglalkoztatási szolgálattól. A válaszadók több mint a fele már használja az internetet is a 

kapcsolattartásban.  

Az egyéni és társas vállalkozásoknak van a legkisebb arányban állandó kapcsolattartójuk az 

NFSZ foglalkoztatási osztályaival, legnagyobb arányban pedig a költségvetési és nonprofit 

szervezeteknek. A különbség szembeötlő. Míg a nonprofit és költségvetési szervezetek jobban 

eligazodnak az államigazgatás rendjében és nagyobb bizalommal is bírnak irányába, a vállalkozások 

esetében ez nem feltétlenül van így. Az eltérések mögött a méret, mint egy-egy szervezet 

fontosságának fokmérője is meghúzódhat. Valóban, a legkisebb méretű gazdasági szervezeteknek 

van legkevésbé kapcsolattartója. Éppen ezért indokolt lenne az állandó kapcsolattartók kijelölése a 

vállalkozások irányába is. 

Az, hogy valakinek van állandó kapcsolattartója az illetékes foglalkoztatási osztályon, vagy épp a 

vezetővel tart kapcsolatot, jelentős mértékben növeli mindenfajta kapcsolattartás gyakoriságát. azaz a 

változó ügyintézővel rendelkező munkáltatókhoz képest az állandó kapcsolattartóval vagy vezetői 

ismeretséggel rendelkező munkáltatók személyesen, telefonon, interneten, de még postai úton is 

gyakrabban keresik fel a foglalkoztatási osztályt. Azzal, hogy nagyobb figyelmet kapnak, intenzívebbé 

is válik a kapcsolat a Szolgálattal. Ha ezzel tisztában van a szolgálat, fel tudja használni ezt a tényt a 

munkáltatókkal való szorosabb kapcsolat kiépítésére.  
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7. táblázat: A munkaadók foglalkoztatási osztályokkal való kapcsolattartásának módjai az ügyintéző állandósága 
szerint, % 

 Változó ügyintézővel tart 

kapcsolatot 

Állandó ügyintézővel tart 

kapcsolatot 

Vezetővel tart 

kapcsolatot 

Személyesen 62,5 82,9 80,8 

Telefonon 76,6 84,5 79,8 

Interneten 52,4 66,7 62,6 

Postai úton 9,1 11,5 17,0 

Elemszám (N) 252 393 99 

 

Az, hogy a munkáltatóknak változó vagy állandó kapcsolata van a foglalkoztatási osztály felé, minden 

bizonnyal jelentős mértékben függ a foglalkoztatási osztályok belső munkaszervezésétől és a humán 

erőforrás rendelkezésre állásától.  

Egyes szolgáltatási csatornák használata 

A Virtuális Munkaerőpiac Portál ismertsége és igénybe vétele 

Az NFSZ által a TÁMOP 1.3.1. projekt keretében létrehozott Virtuális Munkaerőpiac Portál (a 

továbbiakban: VMP) célja, hogy a munkáltatók és a munkavállalók minél könnyebben, minél 

egyszerűbben egymásra találjanak. Az ingyenesen használható álláskeresési oldalon rögzített 

állásajánlatok és önéletrajzok hitelességét a munkaügyi szervezet szakemberei ellenőrzik. A 

foglalkoztatóknak kialakított aloldalak csak regisztráció után érhetőek el. A főoldal tanúsága szerint 45 

683 önéletrajzot töltöttek fel álláskeresők. 

Válaszadóink közül elenyésző számban, mindössze 367 munkáltató jelezte, hogy ismeri és használja 

is a VMP-t, a válaszadók 7,3%-a: 54 munkaadó ismeri és használja, 313 ismeri, de nem használja, 

pedig ez a portál közvetítésekhez, toborzáshoz számukra is igazán hasznos eszköz lehetne. A 

rendszerben több mint 20 000 állásajánlat és 45 000-nél is több önéletrajz áll az érdeklődők 

rendelkezésére. Nem előnyös az oldalon, hogy használata regisztrációhoz kötött, nem engedi a 

kipróbálást, a böngészést az adatbázisokban az elköteleződés szándéka nélkül érdeklődők számára. A 

válaszadók 6,2%-a (313 munkaadó) azt állította, hogy ismeri a VMP-t, de még nem használta. Náluk 

vagy a motiváció nem állt fent, vagy nem volt számukra elég vonzó a szolgáltatás. A válaszadók 88,0% 

nem ismerte a VMP-t. A számok és arányok elszomorítóan alacsonyak, feltehetően összefüggnek a 

kapcsolódó kommunikációs tevékenységek hiányával. 

Feltehetően szerepet játszik a használat alacsony mértékében, hogy az állami és önkormányzati 

szervek eltérő úton, a kozigallas.hu oldalon keresik kötelezően a munkavállalóikat, míg a kisebb 

gazdálkodó szervezetek legnagyobb részben személyes ismeretség alapján választják ki 

munkatársaikat.  

A Portál tartalmaz egy dokumentumtárat is, amelyben jelenleg 11 féle dokumentum érhető el, amely 

mindazok számára hasznos lehet, akik a munkaerőpiacon szolgáltatnak, vagy ismeretekre, tudásra van 

szükségük. Sajnos az elérési út nem eléggé nyilvánvaló és a dokumentumok célja és használói köre 

sem feltétlenül egyértelmű a felsorolás alapján, tehát nehezen elérhetőek és nem elég vonzóak jelenlegi 

formájukban a felhasználók számára. Megfontolás tárgyává lehetne tenni a jelenlegi dokumentum-

funkciók bővítését is, egyrészt információs dokumentumokkal, másrészt az ügyintézést szolgáló 

dokumentumokkal.  
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A rendszerben van egy álláskeresői támogatások menüpont, amely tartalmazza a munkáltatóknak 

nyújtott támogatások körét is, de megítélésünk szerint ez sem egyértelmű. A VMP versenyképesebbé 

tétele megkívánná, hogy szolgáltatásaiban elérje vagy felülmúlja a piaci szolgáltatók hasonló oldalait, 

naprakész legyen. Számos munkaerőpiaci információs szolgáltatást érdemes lenne a honlapon 

elérhetővé tenni. A portál hiányos ismertén csak jobb információszolgáltatással, kampányokkal, 

rendezvények szervezésével lehetne változtatni. Mindez azonban csak a válaszadók elégedettségét 

befolyásolhatná, nem a szolgáltatás ismertségét.  

A VMP-t, bár legnagyobb arányban a nonprofit szervezetek ismerik (27%), de leginkább a 

költségvetési szervek használják. A VMP a profitorientált szervezetek körében alig ismert és használt, 

az egyéni vállalkozások körében 3,5% a használók és 4% az ismerők, de nem használók aránya. A 

Portál legkevésbé a társas vállalkozásokat éri el. Körükben a használók aránya szinte nem is mérhető, 

míg az ismerők aránya 6,3%. Az alacsony elemszám miatt azonban az adatok torzíthatnak.  

Éppen az alacsony ismertségi és használati adatok teszik fontossá az okok megismerését. Azoktól a 

munkáltatóktól, akik ismerik, de nem használják a VMP-t (313), megkérdeztük, mi ennek az oka. Tízféle 

lehetőségből választhatták ki a rájuk jellemző választ a megkérdezettek. A válaszadók száma sajnálatos 

módon igen alacsony volt. Ennek ellenére igen sokrétű választ adtak. Leggyakoribb ok az volt, hogy 

nem volt esedékes a munkaerő felvétel, illetve, hogy jobban preferálja a személyes, telefonos 

ügyintézést. De szerepelt magyarázatként az is, hogy elavult az adatbázis, nem bíznak a portálban, 

illetve, hogy nem megfelelő az önéletrajzok adattartalma. A munkaerő felvétel szüneteltetésére 

vonatkozó válasz összhangban van arra a kérdésre adott válaszukkal, hogy okozott-e problémát 

cégüknek az elmúlt két évben a munkaerő felvétel. Nem voltak ilyen problémáik. 

 

6. ábra: Mi az oka annak, hogy ha ismerték is a munkaadók a Virtuális Munkaerőpiac Portált, mégsem 

használták? (N=313)  

Az egyéb válaszok között szerepelt, hogy más portálokon és szolgáltatóknál valamivel nagyobb 

hatékonysággal találnak megfelelő munkavállalókat, hogy a foglalkoztatási osztály feltöltötte ugyan a 

munkaerőigényüket, nem kaptak róla tájékoztatást, hogy ezt egyedileg is használhatnák. Volt olyan 

munkaadó, akinek az okozott gondot, hogy személyesen kell regisztrálnia, szükséges azonosítót 

igényelnie a VMP használatához, ami idő, energia ráfordítást kíván tőle. Elhangzott olyan vélemény is, 
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hogy „Mi írtuk a követelmény specifikációját és tudjuk, hogy nem az eredeti valósult meg. A mostani 

nem biztosítja az eredeti elképzelések szolgáltatásait”. De szóvá tették a munkanélküliek 

motiválatlanságát is, mondván, hogy sajnos a munkanélküliek többsége csak kényszerből nézi meg az 

álláslehetőségeket, nem is biztos, hogy komolyan keres munkát, ezért más portálokról és szolgáltatóktól 

nagyobb hatékonysággal találnak megfelelő munkavállalókat. 

A VMP mellőzésében szerepet játszik az is, hogy jelenleg a munkáltatók jobban preferálják a 

személyes, telefonos ügyintézést. Az alábbi eredmények ezt nem erősítik meg. Ellenkezőleg, pont azt 

támasztják alá, hogy aki bármilyen módon is tartja a kapcsolatot a foglalkoztatási osztállyal, az a 

munkaadó az átlagnál szignifikánsan nagyobb arányban ismeri és használja is a VMP-t. Valószínűleg 

nem az volt az igaz ok, amit mondtak.  

8. táblázat: A Virtuális Munkaerőpiac Portál ismerete és használata a foglalkoztatási osztállyal való 
kapcsolattartás módja szerint, % 

 Személyesen Telefonon Interneten Postán 

Ismeri és használja is 3,2 7,4 5,0 7,9 

Ismeri, de nem használja 13,0 14,1 13,4 25,4 

Nem ismeri 83,8 78,5 81,5 66,7 

 

Amennyiben a VMP-re vonatkozó adatokat elemezzük a válaszadó szervezet székhelyének 

településtípusa alapján, egyértelmű, hogy a VMP a fővárosaiknak, illetve a megyei jogú városokban 

élőknek szóló szolgáltatás, itt a legmagasabb mind az ismertség, mind a használat aránya. Ha 

megvizsgáljuk, miért nem veszik igénybe a VMP-t, Budapesten és a megyeszékhelyeken említették a 

legtöbben, hogy nem volt náluk munkaerő-felvétel. A válaszok megoszlása azért érdekes, mert a 

munkaerőhiány leginkább a fővárosban és a megyeszékhelyeken jelentkezik. A második 

legnyomósabb indok itt az volt, hogy a telefonos kapcsolattartást preferálják.  

A VMP viszont sokkal kevésbé jut el hozzájuk, a vidéki városokban 1% alatti azok aránya, akik a Portált 

nem csak ismerik, hanem használták is. A kihasználatlanság indokai közt az általános trendnek 

megfelelően a döntően nem volt esedékes munkaerő felvétel, illetve a személyes, telefonos ügyintézést 

preferálják.  

A VMP ismertsége a községekben a legalacsonyabb, nem éri el az 5%-ot, ebből azok, akik használták 

is, kevesebb, mint 1%-ot tesznek ki. Az indokoknál nincs eltérés az átlagos trendtől, a válaszadóknál 

nem volt esedékes munkaerő felvétel, illetve a személyes, telefonos ügyintézést preferálják.  

Virtuális Munkaerőpiac Portál egyértelműen a nagyobb vállalkozásokat éri el nagyobb arányban.  

A VMP-t 12,1% ismeri, de nem használja, 6,1% használja is. Arra a kérdésre, hogy miért nem 

használják, az 51-250 főt foglalkozó szervezetek adták a legdiverzifikáltabb válaszokat. A többihez 

hasonlóan legjellemzőbb itt is az volt, hogy nem volt esedékes a munkaerő felvétel (3,9%), illetve jobban 

preferálják a személyes, telefonos kapcsolattartást (3,7%), de a válaszaik közt szerepelt az is, hogy 

elavultnak tartják az adatbázist (2,5%), más portálok jobban megfelelnek az igényeiknek (2,2%). Kis 

százalékban problémaként jelölték meg azt is, hogy nem lehet megfelelő adatbázis formátumban lekérni 

az adatokat (1,6%), nem igazodnak ki a honlapon/nem tudják, hogy kell használni a felületet (1,2%).  

A VMP-t a kisvállalatok (11-50 fősek) 16,8%-a ismeri (ebből csupán 1,7% használja is). Akik nem 

használják, azok körében ennek oka leginkább az, hogy jobban preferálják a személyes, telefonos 
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kapcsolattartást, de megjelent a válaszok közt az is, hogy más portálok jobban megfelelnek az 

igényeiknek. A kisvállalkozások 37,7% vette igénybe ezeket a szolgáltatásokat az elmúlt két évben.  

A mikrovállalkozások (10 fő és alatta) 5,9%-a ismeri a VMP-t, de nem használja, a használók aránya 

szinte elhanyagolható mértékű (0,8%). Annak, hogy a VMP-t nem használják, döntően az az oka, hogy 

nem volt esedékes a munkaerő felvétel, de a válaszok közt megjelent a személyes, telefonos 

kapcsolattartásra való igény is. 

Ágazatok szerint is van különbség a munkáltatók VMP ismereteiben és hozzá való viszonyában. 

Leginkább a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, valamint a pénzügy, biztosítás területén 

 

működő cégek ismerik és használják. Elsősorban a Dunántúlon (Fejér és Győr-Moson-Sopron 

megyében) találhatóak ezek a cégek. A szakmai, tudományos, műszaki, valamint az adminisztratív és 

szolgáltatást támogató területen működő szervezetekre az átlagnál jellemzőbb, hogy ismerik, de nem 

használják a VMP-t. Leginkább azért nem, mert elavultnak tartják az adatbázisát, jobban preferálják a 

személyes, telefonos ügyintézést. Említették azt is, hogy nem volt esedékes munkaerő felvétel, és azt 

is, hogy más portálok jobban megfelelnek a cég igényeinek. Egyéb válaszokat is adtak. Ezek a cégek 

inkább az ország másik felében, Békés, Csongrád és Borsod megyében találhatóak. A feldolgozóipar, 

ingatlanügyek, információ, kommunikáció, valamint a humán-egészségügyi, szociális ellátás terén 

működő vállalkozásokra más ágazatoknál jellemzőbb, hogy nem ismerik a VMP-t. Ezek a szervezetek 

elsősorban Hajdú-Bihar, Pest és Veszprém megyében találhatóak. Érdemes lenne a Szolgálatnak 

ráerősíteni az ágazat-specifikus tájékoztatásra.   

Az Európai Foglalkoztatási Szolgálat ismertsége és igénybe vétele 

Míg a foglalkoztatási osztályok tevékenységét a válaszadók közül 664 munkaadó ismeri és használja, 

addig az NFSZ-en belül működő Európai Foglalkoztatási Szolgálat (a továbbiakban: EURES) hálózat 

ismertsége ennél jóval alacsonyabb: mindösszesen 171 munkaadó válaszolta, hogy ismeri a hálózatot. 

Azaz a megkérdezettek, a teljes minta mindössze 3,4%-a adott pozitív választ a kérdésünkre, miközben 

igen magas volt a nem válaszolók aránya (8,7%).  

Az EURES ismertsége, noha alacsony, elsősorban a rendezvényeknek, másodsorban a 

foglalkoztatási osztályoknak köszönhető. Az Internetről tájékozódók aránya a legalacsonyabb, míg az 

NFSZ portálja, a hirdetések és az egyéb válaszok azonos, 0,5%-os arányt képviselnek. 

A kérdőívben több EURES szolgáltatással kapcsolatban kértük válaszadóinkat 

információszolgáltatásra, ezek közül az első az EURES virtuális szolgáltatásaira, az EURES portálra, a 

továbbiak az EURES magyar weboldalára és az európai online állásbörzékre vonatkoztak. 
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7. ábra: Az EURES szolgáltatásainak ismertsége és használata az EURES hálózatot ismerők körében 

(N=171) 

Az EURES virtuális szolgáltatásainak használata meglehetősen alacsony a megkérdezettek körében. 

A csoportban azok vannak legtöbben, akik ismerik, ámde nem használták még, legkevesebben azok, 

akik ismerik és már használtál is az egyes szolgáltatásokat. Mindösszesen 23 válaszadó jelezte, hogy 

ismeri és használta már az EURES különböző virtuális szolgáltatásait. 

A legtöbben az EURES európai weboldalát ismerik és használják, míg az EURES magyar nyelvű 

oldala a második helyre szorult. (A mai napon, 2017. június 23-án ezt az oldalt eddig 79 958 fő látogatta 

meg az oldalon található számláló adatai alapján, amely szám a magyarországi munkáltatók töredékét 

jelenti.). Az oldalon elsőként megjelenő hírek rovatban található írások 2015/2016-ból származnak. Az 

európai oldalon az információk regisztráció nélkül is elérhetők, de teljes körű használata regisztrációt 

igényel, amelynek hiányában nem lehet továbblépni a szolgáltatásokhoz. Az információk széles köre 

elérhető regisztráció nélkül is a munkáltatók számára is, de az adatbázisban való kereséshez szükséges 

a regisztráció. Előfordulhat, hogy ezek a tényezők visszatartják az érdeklődőket, de erre vonatkozóan 

nem tettünk fel kérdéseket. Az Európai Állásbörzék elnevezésű oldalt mindössze a válaszadók 3%-a 

ismeri és használta. Ez utóbbi oldal nem érhető el magyar nyelven, noha horvátul és szlovénul, vagy 

akár lengyelül is hozzáférhető. Magyarországi állást a mai napon mindössze egy német cég kínált, míg 

magyar rendezvényt nem találtunk. Mivel a weboldal online állásbörzék lebonyolítására szolgál, így 

használata is egy-egy adott eseményhez kapcsolódik, nem általános információszolgáltatás a célja, 

emiatt a rendszeres használat szempontjából az elérhető információknak nincs akkora jelentősége a 

munkáltatók számára. 

Nem jobb a helyzet a tényleges, offline szolgáltatások tekintetében sem. Az EURES ügyfélszolgálati 

irodákkal, illetve a tanácsadókkal mindössze 7 munkáltató került kapcsolatba a megkérdezett 5035 

közül. A hét munkáltató mindegyike elégedett volt a szolgáltatással, 5 munkáltató teljes mértékben, 2 

munkaadó részben. 
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Az EURES hálózat ismertsége a fővárosban és a megyei jogú városokban a legalacsonyabb. 

Tekintettel a fővárosi cégeknél is megjelenő munkaerőhiányra, és (mint korábban láttuk) a külföldi 

munkaerő iránt megjelenő keresletre, meglepő az ismertség alacsony mértéke. A fővárosban és a 

megyei jogú városokban az EURES ismertségének forrásai a hirdetések, és az egyéb kategóriába 

tartozó (főleg a személyes: baráti, családi, ismerősi kapcsolatokat magában foglaló) tényezők jelentik a 

legfőbb információforrást. Azonos, de ennél alacsonyabb arányt képviselnek a foglalkoztatási osztályok 

munkatársai és az NFSZ portálja, míg a sort rendezvények zárják. Az EURES szolgáltatások ismertsége 

is az egyéb (kis)városokban a legmagasabb, 4,7%, amihez a rendezvények jelentik a legfőbb 

információforrást.  

Válaszadóink közül két munkáltató a következő szolgáltatásokat vette igénybe: munkaerő közvetítés és 

–hirdetés, információs és tanácsadó szolgáltatás, valamint igazolás kiállítása. 

Az EURES-ről való tájékozódás terén vannak eltérések a munkáltatók között a gazdálkodási forma 

szerint. Az egyéni vállalkozások a hirdetéseket és a személyes kapcsolatokat részesítik előnyben. A 

társas vállalkozások esetében a rendezvényeké a fő szerep, második helyen esetükben is a 

foglalkoztatási tanácsadók jelentik az információforrást.  

Az EURES szolgáltatásaival kapcsolatban viszont más eredményeket tártunk fel, ismertségük 

valamivel alacsonyabb a nonprofit szervezetek körében a többi szervezetformához mérten, és a 

tájékozódási forrás is más. A nonprofit szervezetek az NFSZ portálját részesítik előnyben, de a 

rendezvények is fontos információforrást jelentenek számukra. 

A munkáltatók ágazati hovatartozása szempontjából is vannak szignifikáns különbségek az EURES 

hálózat ismertsége és igénybe vétele között. Az adminisztratív és szolgáltatást támogató 

tevékenység, valamint az oktatás területén működő munkáltatók az átlagnál jelentősen nagyobb 

arányban ismerik az EURES hálózatot, leginkább rendezvényeken, hirdetésekben, az NFSZ portálján 

találkoztak vele, illetve családi, ismerősi kapcsolatok révén szereztek róla tudomást. Igaz, ezek a 

munkáltatók is inkább csak ismerik, mint használják az EURES szolgáltatásait.  

Olyan ágazatok munkáltatói viszont, amelyek köztudottan súlyos munkaerőhiánnyal küzdenek, mint 

például az építőipar, kereskedelem, gépjárműjavítás, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, szinte 

egyáltalán nem ismerik (és emiatt nem is használják) ezt a hálózatot.   

A jövőben preferált csatornák 

Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy milyen csatornákat preferál a foglalkoztatási osztállyal való 

kapcsolatban, minden munkáltató véleményét kikértük.  

9. táblázat: A jövőben preferált csatornák a foglalkoztatási osztállyal való kapcsolattartásban 

 N % 

Személyes 1681 33,4 

Telefonos 1418 28,2 

Online 2258 44,8 

Postai levél 191   3,8 

NT/NV* 1693 33,6 
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A válaszadó munkáltatók leginkább az online kapcsolattartást preferálják, 45%-uk voksolt (más 

lehetséges csatornák mellett) erre a formára is. Mint korábban láttuk, a munkaadók mindennapi 

gyakorlatában a telefonos kapcsolattartás van az első helyen, de a preferenciák között nem. Ott csak a 

3. helyen áll. Megelőzi a személyes kapcsolattartás is, amit nagyra értékelnek a munkáltatók. A 

mezőnytől messze elmaradva a postai úton történő kapcsolattartás szorult az utolsó helyre, 3,8%-os 

értékkel. 

Az online kapcsolattartás preferálásának átlagos trendjét a vállalkozások többsége követi, de azért 

vannak közöttük különbségek. A nonprofit szervezetek például a postai levelezést kivéve mindenfajta 

kapcsolattartás preferálásában kiemelkednek, nemcsak az online csatornáéban. A cégek mérete szerint 

is van különbség. Minél nagyobb egy szervezet, annál inkább preferálja a személyes, a telefonos, 

majd az online csatorna használatát. A községi székhelyű vállalkozások ebben az esetben is nagyobb 

fogékonyságot mutatnak a különböző csatornák használatára, mint az egyéb településtípuson működő 

cégek.  

Az ágazatokat tekintve azt tapasztaljuk, hogy az egyes csatornákat preferálók között egyértelműen 

feltűnnek a hiányszakmákkal küzdő ágazatok, mint például a mezőgazdaság, feldolgozóipar, 

építőipar, szállítás, raktározás, kereskedelem, gépjárműgyártás.  

Külön megvizsgáltuk, hogy mely megyékben és mely ágazatokban preferálják leginkább az online 

csatornát. Eredményeink szerint elsősorban a Győr-Moson-Sopron és Pest megyei, leginkább a 

szállítás, raktározás, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, ingatlanügyek, valamint az adminisztratív 

és szolgáltatás támogató tevékenység területén működő cégek szeretnék leginkább használni ezt a 

csatornát. A főváros azzal emelkedik ki, hogy az ittlévő vállalkozások az átlagtól messze elmaradó 

mértékben preferálnák csak az említett csatornákat.  

Internetes szolgáltatások iránti igény 

Arra vonatkozóan, milyen szolgáltatásokat venne igénybe Interneten keresztül, sokféle válasz érkezett. 

Nagyon magas (31,5%) a nem válaszolók aránya is. Az ilyen típusú szolgáltatások megismertetésére, 

elterjesztésére érdemes a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetni, hiszen az online megoldások 

gyorsabbak és költséghatékonyabbak a hagyományos formáknál. 
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8. ábra: Az interneten keresztül igénybe veendő szolgáltatások (N=5035) 

Első helyen az egyszerűsített állásbejelentést említették az ügyfelek. Második helyre az önéletrajzok 

fogadását, keresését és szűrését sorolták a válaszadók. Szintén erős az igény a foglalkoztatáshoz 

kapcsolódó támogatásokra, ezeket szeretnék online igényelni a foglalkoztatók, illetve igénylik a 

megfelelő információk elérhetőségét is a támogatásokkal és a munkaerő képzésével kapcsolatosan. 

„Egyéb” szolgáltatások alatt az oktatást és a pályázati lehetőségeket nevezték meg a munkaadók, 

akiknek jelentős része szakmai, tudományos, műszaki területen működik.  

Egyharmaduk az egyszerűsített állásbejelentéshez, az önéletrajzok fogadásához, kereséshez, 

szűréshez, valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások nyújtásához vennék igénybe az 

internetes szolgáltatást. 20-25%-uk a foglalkoztatást elősegítő támogatásokra, a munkaviszonyban 

állók képzésének támogatására vonatkozó információk megszerzésére, valamint az állásbejelentéshez, 

illetve a Magyarországon belül munkaerő közvetítéshez vennék igénybe.  

Szignifikáns különbségek vannak a munkáltatók között abból a szempontból, hogy melyik 

szolgáltatást vennék igénybe másoknál jelentősen nagyobb arányban. Az egyéni vállalkozók például 

az egyszerűsített és a szokásos állásbejelentés, valamint az önéletrajzok fogadása, keresése, szűrése 

területén használnák leginkább az internetet. Ez utóbbi a költségvetési szervek számára is fontos lenne. 

A társas vállalkozások és nonprofit szervezetek a foglalkoztatást és a munkaviszonyban állók 

képzését elősegítő információkról, az ilyen támogatás nyújtásáról, a térség munkaerőpiaci helyzetéről 

tájékozódna szívesen az interneten keresztül.  

Mint eddig is tapasztaltuk, a 11-50, illetve az 51-250 fős cégek alapvetően nagyon nyitottak minden 

megoldásra. Így van ez az internet használatával is. Van néhány olyan lehetséges szolgáltatás, ami 

iránt a legnagyobb (250 fő feletti) cégek is kitüntető érdeklődést mutatnak. Ilyen a munkaerő-

kiválasztás és/vagy toborzás, a foglalkoztatást és a munkaviszonyban állók képzését elősegítő 

információk, külföldön elérhető álláskeresők és munkavállalók megszólítása, jelentkezők, érdeklődők 

0,9

1,0

1,6

6,0

7,8

12,6

17,5

20,2

21,8

22,5

26,1

30,2

33,6

34,6

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

nagy létszámú leépítésekhez nyújtott segítség igénybe vétele

egyéb

állásajánlat külföldi hirdetése az EURES hálózatán keresztül

külföldön elérhető álláskeresők megszólítása az EURES-sel

kompetencia alapú közvetítés

információkeresés a térség munkaerőpiaci helyzetéről

munkaerő-kiválasztás és/vagy toborzás

munkaerő-közvetítés Magyarországon belül

állásbejelentés

információ a munkaviszonyban állók képzésének támogatásáról

információkeresés a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról

foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás nyújtása

önéletrajzok fogadása, keresése, szűrése

egyszerűsített állásbejelentés



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
49 

 

előszűrése az EURES hálózatán keresztül, valamint állásajánlatok külföldi hirdetése, terjesztése az 

EURES hálózatán keresztül.   

Az eddigi tapasztalatok alapján az sem meglepő, hogy a községi székhellyel rendelkező cégek minden 

lehetséges fejlesztés iránt nagyon fogékonyak. Valószínűleg az NFSZ szolgáltatásai nem (vagy csak 

nagyon nehezen) érhetőek el számukra, ezért minden olyan megoldás érdekli őket, ami segítheti 

tevékenységüket. A fővárosi, megyei jogú városi székhellyel rendelkező cégeket három szolgáltatás 

interneten való elérése érdekli másoknál nagyobb arányban: önéletrajzok fogadása, keresése, szűrés, 

külföldön elérhető álláskeresők és munkavállalók megszólítása, jelentkezők, érdeklődők előszűrése az 

EURES hálózatán keresztül, valamint a kompetencia alapú közvetítés. 

A munkaadók internetes szolgáltatások iránti érdeklődését nagyon erőteljesen befolyásolta, hogy 

milyen ágazatban és melyik megyében tevékenykednek.  Az ágazatok közül a szállítás, raktározás, 

az adminisztratív és szolgáltatás támogatás, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, a 

feldolgozóipar és az ingatlanügyek területén működő cégek, vállalkozások mutatták a legnagyobb 

érdeklődést az interneten keresztül igénybe vehető szolgáltatások iránt. Minden területnél volt (a 

felsoroltak közül) 3-4 olyan ágazat, melyhez tartozó munkaadók az átlagnál sokkal szívesebben vennék 

a kérdőívben felsorolt szolgáltatások interneten keresztüli elérhetőségét. 

A megyék közül kedvező és kedvezőtlen helyzetű megyék munkáltatói egyaránt kiemelkedtek az 

internetes szolgáltatások iránti érdeklődésükkel. Szabolcs, Borsod és Hajdú-Bihar megye munkáltatói 

éppúgy igénybe vennék a felsorolt szolgáltatások többségét, mint Pest vagy Fejér megye munkaadói. 

A fővárosi foglalkoztatókra mindenki másnál jellemzőbb, hogy felhasználnák az EURES hálózatát a 

külföldön elérhető álláskeresők és munkavállalók megszólítására, jelentkezők, érdeklődők előszűrésére 

és az állásajánlatok külföldi hirdetésére, terjesztésére, illetve az, használnák a kompetencia alapú 

közvetítést. 

Az írásos anyagok Interneten keresztül történő elérhetővé tételét egyre több szolgáltató egészíti ki az 

online csetelés (chat) lehetőségével. Ezekben az esetekben az ügyfél - az Interneten keresztül - egy 

ügyintézővel létesíthet kapcsolatot, felteheti kérdéseit, megoszthatja dilemmáit, tanácsot is kérhet. Ez a 

megoldás jelentősen javítja az online szolgáltatások gyorsaságát és hatékonyságát, s egyúttal 

megtakarítást eredményez mindkét fél számára, mert a személyes ügyfélforgalmat enyhíti. 

Gyakran jelent segítséget a felhasználók számára a videó-súgó is, amely egyszerűen, könnyen 

érthetően mutatja be a szükséges információkat. Ez a megoldás azok számára hasznos (és a 

kisvállalatok vezetői között bőven lehetnek ilyenek), akik időhiány vagy egyéb okok miatt nem szeretnek 

hosszabb szövegek olvasásával bajlódni. A fiatalabb generációk szokásai is egyértelműen az ilyen 

megoldások felé terelik a szolgáltatókat.  

Egy Internetes alkalmazás bevezetése és megismertetése a felhasználókkal meglehetősen nehézkes. 

A VMP kapcsán érkezett megjegyzés is erről tanúskodik. „A Foglalkoztatási Hivatal töltötte fel a 

munkaerőigényünket, nem kaptunk róla tájékoztatást, hogy ezt egyedileg is használhatnánk.” Ennek 

valóságtartalmát jelenleg már nem igazolható az azóta megszűnt Nemzeti Munkaügyi Hivatal részéről, 

azonban az a következtetés levonható, hogy a tájékoztatásnak kapcsolódnia kell az információ 

keletkezéséhez. Feltehetően egyszeri tájékoztatás kevés is, illetve szükséges online megoldások 

esetén is élni az offline kommunikáció eszközeivel. Akkor kell tájékoztatni az ügyfelet, amikor az 

információ létrejön, pl. jogszabály változáskor, hatályba lépésekor, másrészt többször is tájékoztatni 

kell, pl. a különböző rendezvényeken.  
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Javasoljuk tehát az online szolgáltatások fejlesztésénél ezeket a megjegyzéseket is figyelembe venni. 

A Vezetői összefoglalóban részletesen bemutattuk az internetes eléréssel és szolgáltatásokkal 

kapcsolatos javaslatainkat.  

Munkaadói elvárások 

Szolgáltatások igénybe vételének tervezése 

Sokat elárul a munkaadók szükségleteiről, hogy a Szolgálat mely szolgáltatásának igénybe vételét 

tervezik a jövőben.   

Eredményeink szerint elsősorban a foglalkoztatáshoz kapcsolódó pénzbeli támogatást vennék 

igénybe, ezen a területen várják leginkább a segítséget, gazdálkodási formától, mérettől, 

székhelytelepülés típusától függetlenül, ami nem szolgálja az NFSZ-nek az ügyfelek elsődleges 

munkaerőpiacon való elhelyezésére irányuló törekvéseit. Mindenütt ez a fajta támogatás van az első 

helyen (lásd 7. ábra). Második helyre a munkaviszonyban állók képzésének támogatása került, ami 

már nagyobb összhangban van az NFSZ céljaival, harmadikra pedig az igénybe vehető 

támogatásokról szóló tájékoztatás. Ha nem is várható el a foglalkoztatási osztályok ügyintézőitől, 

hogy kiterjesszék az információnyújtást valamennyi, a különféle jogcímeken igénybe vehető 

támogatásra (beleértve az adókedvezményeket, az egyes speciális csoportok vagy foglalkoztatási 

formák támogatási lehetőségeit stb.), az mindenképpen elvárható, hogy legalább az NFSZ hatáskörébe 

tartozó (és/vagy látóterébe bekerülő) támogatási (pályázati) lehetőségekről teljes körűen tájékoztassák 

az ügyfeleket. Viszonylag nagy az igény a munkaerő kiválasztásában és toborzásában nyújtott 

segítségre is, ami arra enged következtetni, hogy az NFSZ által végzett közvetítés nem kellőképpen 

hatékony. Van tehát még feladata az NFSZ-nek a közvetítői munka továbbfejlesztésével. Az 51-250 főt 

foglalkoztató cégek ezt említik a második helyen. A megváltozott munkaerőpiaci helyzetben 

megfontolandó a közvetítések minőségi fejlesztése, a mélyebb felmérésen alapuló, adott munkakörhöz 

és munkáltatóhoz igazított kiválasztási tevékenység, illetve a kompetencia-alapú közvetítés bevezetése 

bizonyos munkakörökben. A közvetítést szolgálná a VMP korábban már említett fejlesztése is. 
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9. ábra: A foglalkoztatási osztály szolgáltatásai közül melyiket tervezik a jövőben igénybe venni a 

munkaadók? %, (N=5035) 

Az „egyéb” szolgáltatások alatt a munkaadók a következő szolgáltatásokat értették: munkahely 

teremtő és -megörző, illetve speciális foglalkozatási igényűek támogatását, álláskeresők rendszeres 

"felkínálását", információnyújtást a Mt. egyes rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatban, 

gyakornokok toborzását, valamint segítséget a vállalati belső marketing kidolgozásában.  

A nonprofit szervezetek átlagon felüli érdekeltsége az NFSZ-szel való kapcsolat fenntartásában 

tükröződik a jövőben igénybe veendő szolgáltatások területén is. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó, a 

munkaviszonyban állók képzéséhez kapható támogatásokat, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról 

nyújtható információkat, valamint a munkaerő-kiválasztás és/vagy toborzást más szervezetekhez 

képest szignifikánsan nagyobb arányban kívánják a jövőben is igénybe venni.  A kisebb/közepesen 

nagy cégek is (11-50, illetve 51-250 fős), a külföldre irányuló álláshirdetéseket és állásbörzéket kivéve 

minden más szolgáltatást szeretnének a későbbiekben is igénybe venni. A különböző ágazatokban 

tevékenykedő foglalkoztatók közül az ingatlanügyekkel foglalkozó munkaadók az átlagnál 

szignifikánsan nagyobb arányban kívánják igénybe venni szinte az összes felsorolt szolgáltatást. Az 

információ, kommunikáció ágazatban tevékenykedő (elsősorban fővárosi, megyei jogú városi) 

munkaadók pedig egyértelmű érdeklődést mutatnak az EURES hálózat igénybe vételére egyrészt a 

külföldön elérhető álláskeresők és munkavállalók megszólítása, jelentkezők, érdeklődők előszűrése, 

másrészt állásajánlataik külföldi hirdetése, terjesztése céljából. Érdeklődést mutatnak a külföldi 

állásbörzéken, európai toborzási napokon való részvétel iránt is. Eredményeinkben az tükröződik, hogy 

ezekben a fejlettebb megyékben egy ilyen húzóágazatban nem teljesen megalapozatlan a külföldi (vagy 

onnan hazatérő) munkavállalók foglalkoztatása.  
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Az NFSZ szolgáltatásaival a felhasználók általában elégedettek, a szolgáltatási struktúrát a jövőben is 

megőrzendőnek tartják. Preferenciáik között kiemelt helyet foglal el a munkaközvetítéshez kapcsolódó 

valamennyi funkció, valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások igénybe vételének 

lehetősége. Megőrzendőnek találják a munkaerőpiaci szolgáltatásokat, az információnyújtást, 

tanácsadást és a képzéseket. Az NFSZ szolgáltatásait elsősorban a költséghatékonyság miatt veszik 

igénybe, hiszen ugyanezeket a szolgáltatásokat piaci szervezetek térítéskötelesen nyújtják. A kritikák a 

hivatali és a piaci működés közötti eltérésekből fakadnak, a reakció gyorsasága, valamint a hatékonyság 

tekintetében volt nagyobb az elégedetlenség, semmint a tartalmi kérdésekkel kapcsolatban. Ezzel 

együtt is pozitív kép rajzolódik ki a Szolgálatról. 

Munkaerőpiaci problémák és az elvárt segítség 

Problémák és kezelésük 

A kérdőívet megválaszoló 5035 munkáltató közül 1489 (30%) nyilatkozott úgy, hogy az elmúlt két 

évben okozott problémát cégüknek a munkaerő felvétel. Vagy azért, mert nem találtak megfelelő 

szaktudású, a kívánt tapasztalattal, végzettséggel rendelkező szakembert, vagy az adott bérért, az adott 

munkakörülmények között, vagy az adott térségben nem találtak munkaerőt. 11%-uknál előfordult az is, 

hogy betöltetlen maradt az állás. 

A községekben, kisebb/közepesen nagy (11-50, 51-250 fős), az építőipar és a szálláshely-szolgáltatás, 

vendéglátás területén tevékenykedő vállalkozásoknak szignifikánsan nagyobb arányban kellett 

szembenézniük munkaerőpiaci problémákkal az elmúlt két évben (44, 66-68, 49 és 61%-uknak). Ez 

felhívja a figyelmet a kistelepüléseken működő, viszonylag kisebb létszámú, sok esetben tőke- és 

humán erőforrás szegény vállalkozásoknak nyújtható jelenlegi szolgáltatások nem kielégítő voltára.   

 

10. ábra: Milyen gyakran fordultak elő a következő problémák az elmúlt két évben? %, (N=527-1361) 
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Meghatározhatóak olyan megyék, ágazatok és tipikus vállalkozási formák, melyekben az átlagnál 

jelentősen nagyobb arányban fordulnak elő a felsorolt munkaerőpiaci problémák: Békés, Hajdú-Bihar 

és Szabolcs megye, illetve a bér és térségi problémák a Győr megyei munkáltatóknál jelennek meg 

kiemelkedően magas arányban (az átlagos 62,5%-kal szemben 87, illetve 81%). Nekik kell leginkább 

szembenézniük az ausztriai munka- és kereseti lehetőségek rendkívül vonzó hatásával. A helyzet 

tökéletesen tükrözi a határszéli, ausztriai munkavállalás teremtette konkurens helyzetet. 

A munkáltatók által a toborzás során tapasztalt nehézségeket vizsgálva világossá válik, hogy a 

községekben a legrosszabb a munkaerőpiaci helyzet. Az itt bejegyzett munkáltatók 44%-a már 

érzékel alkalomszerűen vagy tartósan nehézséget a megfelelő munkaerő megtalálásában egy-egy 

munkakör megüresedését követően. E tekintetben a fővárosban és a megyei jogú városokban jobb a 

helyzet, mint a községekben, de itt is a munkaadók közel egyharmada (30,2%) kénytelen már 

nehézségekkel szembesülni, ha megfelelő munkavállalót keres.  

A nagyobb létszámot foglalkoztató munkáltatókat is jelentős arányban érintik ezek a problémák. Míg 

a 10 fő alatti vállalkozások 29,4, a kicsi/közepesen nagy cégek 66-68%-ának, addig a 250 fő feletti nagy 

cégek 86%-ának kell rendszeresen vagy alkalmanként szembenéznie az említett problémákkal. Minél 

nagyobb létszámú egy cég, annál kevésbé talál megfelelő végzettségű, szaktudású szakembert, főleg 

a felkínált bérért és az adott térségben. Ezt megértve, nem véletlen, hogy az utóbbi hónapokban olyan 

jelentős mértékben nőttek a bérek a (főleg kereskedelmi) multinacionális cégeknél.  

A mindennapi tapasztalatokkal összhangban van az is, hogy vannak olyan ágazatok, melyek például 

területi elhelyezkedéstől függetlenül is produkálják a fenti munkaerő problémákat. Ilyen a feldolgozóipar, 

az építőipar, a kereskedelem, gépjárműjavítás, valamint a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 

területén működő cégek küzdenek leginkább a munkaerő felvétel említett problémáival. A médiában 

elhangzó gyakori tudósítások alapján az is közismert, hogy az említett ágazatokban elsősorban fizikai 

munkakörökbe keresnek képzett szakmunkásokat. Nem véletlen, hogy az információ, kommunikáció, 

pénzügyi, biztosítási, ingatlanügyletek, szakmai, tudományos, műszaki tevékenység valamint az 

oktatási ágazatban az átlagnak megfelelő mértékben jeleztek munkaerő problémákat.  

Az egyéb problémák között viszonylag gyakran említették a munkaerővel kapcsolatos problémákat: 

alkalmatlanság, motiválatlanság, munkamorál hiánya (főleg a fiatalok körében, de nemcsak náluk), 

devianciák, abból eredő problémák, hogy sokan nem is akarnak dolgozni. Ahogy az egyik nyilatkozó 

igen jól megfogalmazta: „Az emberek nem munkát, csak munkahelyet keresnek. Nincs motiváció”.   

Mit tesznek a cégek, amikor munkaerő felvételre van szükségük? Eredményeink szerint a munkaadók 

leginkább saját módon oldják meg a munkaerő keresését, alkalmazását. Önálló hirdetést adnak fel 

valamilyen médiumban, vagy saját honlapon hirdetnek, toboroznak, tehát nem, vagy alig vesznek 

igénybe külső segítséget. Csak ezt követően fordulnak az NFSZ-hez és jelentik be üres álláshelyüket. 

Az erre a kihívásra adott válaszokban, illetve a nehézségek során a foglalkoztatási osztály igénybe 

vételének arányában településtípus szerint nincs jelentős eltérés. 

A munkaadók mintegy ötöde olyan „egyéb” választ adott, ami tovább árnyalja a munkáltatók által 

használt módszereket. Jelentős többségük (550 fő) személyes kapcsolatai révén, ismerősein, 

családtagjain keresztül próbál meg munkavállalót találni. Töredékük (32 fő) üzleti partnereik, 

szakmában szerzett ismerőseik segítségét kérik, és körülbelül ugyanennyien kérik ki munkavállalóik 

véleményét és kérnek tőlük ajánlást.  
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11. ábra: Milyen módszereket használnak a munkaadók, amikor munkaerő felvételre van szükségük? 

(N=5035) 

Az egyéb lehetőségeket kivéve ugyanez a sorrend azoknak a munkáltatóknak a körében is (a 

válaszadók közel 30%-a), akiknél okozott problémát az elmúlt két évben a munkaerő felvétel és lépniük 

is kellett a probléma megoldása érdekében. Kevesebben fordulnának munkaerő-közvetítő, vagy –

kölcsönző cégekhez, mint ahányan végül is megtették (124 munkaadó). A foglalkoztatási osztályhoz 

viszont kevesebben fordultak (236 munkaadó), mint ahányan a lehetséges megoldási módok között 

említették.  

A munkaerő-közvetítő, és –kölcsönző cégek utolsó helyen történő megkeresését több munkáltató 

említette, mint ahányan elsőként fordulnának hozzájuk. Az átlagnál szignifikánsan nagyobb arányban 

keresnék meg első helyen a munkaerő-közvetítőket a legfejlettebb térségek közé tartozó fővárosi és 

a Komárom-Esztergom megyei, a munkaerő-kölcsönzőket pedig a kevésbé kedvező gazdasági 

helyzetű Bács-Kiskun és Nógrád megyei vállalkozások. Ágazat-függő is a munkaadók választása. A 

munkaerő-közvetítőket a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, valamint az adminisztratív és 

szolgáltatást támogató tevékenység, míg a munkaerő-kölcsönzőket elsősorban a szállítás, raktározás 

területén működő cégek használják előszeretettel.  

Jól körülhatárolható azoknak a szervezeteknek is a köre, amelyek másoknál szignifikánsan nagyobb 

arányban jelentik be üres álláshelyeket az illetékes foglalkoztatási osztályon. Ezek leginkább 

nonprofit és költségvetési szervek, méretüket tekintve nem túl nagyok (11-50 fősek), jellemzően Bács-

Kiskun, Békés, Borsod, Hajdú-Bihar, Somogy és Veszprém megye egyéb (kis)városaiban és 

községeiben van a székhelyük. Többségében tehát nehezebb helyzetű térségekből kerülnek ki azok a 
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munkaadók, akik pontosan emiatt is jobban igénylik a Szolgálat segítségét. Az ágazatok közül inkább a 

mezőgazdasági és a szállítással, raktározással foglalkozó cégek, illetve az adminisztratív és 

szolgáltatást támogató tevékenység területén valószínűleg inkább a költségvetési és nonprofit 

szervezetek figyelnek oda jobban az NFSZ-szel szembeni kötelezettségeik teljesítésére.  

Milyen intézkedéseket tettek a munkaadók a munkaerő problémáik megoldása érdekében? Ha a 

munkaadóknak munkaerő problémáik vannak, hamarabb emelnek bért, vagy csökkentik a szakmai 

követelményeket, minthogy ilyen szolgáltatásokat nyújtó cégekhez forduljanak, vagy akárcsak a 

rendelkezésükre álló munkaerő képzésében, átképzésében gondolkodjanak. Ez utóbbi megoldás nem 

egészséges egyik félnek, s a nemzetgazdaságnak sem. Tisztában vannak azzal, hogy jelenleg még 

mindig olyan alacsonyak a bérek hazánkban (az EU-s bérek kb. egynegyede), hogy azok emelésével 

lényegesen növelhető az álláskeresők munkavállalási kedve.  

A munkáltatók mérete (ez esetben is) jelentős mértékben befolyásolta, hogy milyen intézkedéseket 

foganatosítottak a munkaerő felvétellel kapcsolatos problémáik megoldására. Azt tapasztaltuk, hogy 

minél nagyobb egy cég, annál inkább meglépte a kérdőívben felsorolt intézkedéseket.  

A gazdálkodási forma is szignifikánsan befolyásolja a cégek által alkalmazott megoldási módokat. Az 

egyéni vállalkozók leginkább a bérek emelésével próbálkoztak, a költségvetési szervek az álláshely 

betöltését segítő támogatást, pályázatot kerestek, illetve betanító-, vagy átképzéssel próbálkoztak, míg 

a nonprofit szervezetek előszeretettel fordultak a foglalkoztatási osztályokhoz, tőlük várva segítséget. 

Láttuk, hogy ők az átlagnál nagyobb arányban igénybe is vették az NFSZ szolgáltatásait.  

Az ágazatokat elemezve azt tapasztaltuk, hogy van néhány ágazat, ahol minden lehetséges 

intézkedést konzekvensen az átlagnál nagyobb arányban alkalmaztak (kivéve az állások külföldön 

való meghirdetését. Ennek választását nem elsősorban az ágazati hovatartozás befolyásolja). Ide 

tartozik a feldolgozóipar, az építőipar, a szálláshely-szolgáltatás, valamint az adminisztratív és 

szolgáltatást támogató tevékenység.  A felsorolt ágazatok között köztudottan munkaerőhiánnyal küzdő 

ágazatok is vannak (pl. építőipar, szálláshely-szolgáltatás).  

Láthatóan nem könnyű követnie a munkáltatóknak a munkaerőpiaci kihívásokat. Viszonylag kevés az 

eszköz a kezükben, amiből az következik, hogy mind a toborzásban, mind a kiválasztásban, mind a 

képzésekben intenzívebb segítséget szükséges nyújtani számukra.  

A különböző típusú településeken működő (illetve székhelyét oda helyező) cégek közül a községben 

lévők esetében azonosíthatóak olyan intézkedések, melyekkel mindenki másnál gyakrabban éltek. 

Sokszor kellett csökkenteniük a szakmai követelményeket, leadva ezzel a munkaerő szakmai 

minőségéből, ami nyilván kihat az érintett cégek termelékenységére, eredményességére. Ezen kívül 

gyakran kerestek az álláshely betöltését segítő támogatást, pályázatot. Viszont az NFSZ-hez ők sem 

fordulnak gyakrabban. Az átlagos trendhez hasonló arányban fordulnak a Szolgálathoz ilyen problémák 

esetén (6,4%). A nehézségek során a foglalkoztatási osztály igénybe vételének arányában 

településtípus szerint nincs jelentős eltérés.  

A megyék között is vannak olyanok, ahol a gazdaság különböző szereplői aktívabbak, mint más 

megyében. Minden lehetséges eszközzel próbálkoznak, az átlagnál nagyobb arányban. 

Megragadnak minden lehetőséget, hogy munkaerő problémáikon segítsenek. Nem meglepő, hogy e 

megyék többsége a hátrányosabb helyzetű térségekből kerülnek ki: Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-

Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Heves megye. Győr-Moson-Sopron megye munkáltatói is kiemelkednek 
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azzal, hogy bizonyos intézkedéseket más megyéknél jobban preferálnak. Jellemzően az itt 

elhelyezkedő munkaadók fordulnak munkaerő-közvetítő-, vagy kölcsönző cégekhez, kínálnak más 

munkakörülményeket, illetve hirdetik meg az állást külföldön is. Ausztria közelsége miatt reális esélyük 

is lehet arra, hogy hazacsábítsanak kint dolgozó magyarokat.   

A munkaerő problémák megoldásának egyik lehetséges eszközeként kínálta fel a kérdőív a munkaerő 

alábbi csoportokból való toborzását. Noha érződik a munkaerőhiány, a külföldön dolgozó magyar, 

vagy külföldi állampolgárok befogadási hajlandósága igen alacsony. A munkaadóknak mindössze 

22,8%-a venné fontolóra külföldről hazatérő magyar, 8,9%-uk fontolná meg EU/EGT tagállami és 5,2%-

uk EU/EGT tagállamon kívüli állampolgárok toborzását.   

Minél nagyobb egy cég, annál nagyobb arányban fontolnák meg a munkaerő toborzását a fenti 

csoportokból. A legbefogadóbbak a legnagyobb létszámú multinacionális vállalatok. A cégeknek ez 

a döntése nagyon erősen ágazat-függő.  Az építőipari, valamint a szállítás, raktározás területén 

működő cégek minden más ágazatnál jobban preferálják a külföldön dolgozó magyar állampolgárokat. 

A mezőgazdaság, az információ, kommunikáció és a feldolgozóipar inkább a másik két csoportot 

részesíti előnyben. Az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységgel foglalkozó cégek a 

munkavállalók mindhárom csoportját el tudja képzelni munkaerőként. 

Noha a hiányzó munkaerő pótlása kapcsán azt látjuk, legkevésbé a fővárosban és a megyei jogú 

városokban elutasítóak a külföldön dolgozó magyar és külföldi állampolgárok szemben, mégis azok, 

akik egyik csoport toborzását sem vennék fontolóra, éppen a fővárosban és a megyei jogú városokban 

működnek nagyobb arányban. A válaszok ellentmondásossága arra hívja fel a figyelmet, hogy a hazai 

munkaerőhiány pótlására induló ilyen típusú törekvések ellenállásra számíthatnak a munkáltatók között. 

A községekben tevékenykedő cégek a külföldön dolgozó magyar állampolgárokat még befogadnák 

(főleg Baranya, Békés, Csongrád és Pest megyében), a másik két csoporttal szemben viszont 

elutasítóak. A válaszok alapján kirajzolódó kép egy meglehetősen konzervatív munkáltatói kört ábrázol. 

Noha érződik a munkaerőhiány, az esetleges külföldi munkavállalók befogadási hajlandósága alacsony. 

Nemzetközi perspektívát nyújtó szolgáltatások (pl. EURES) iránt is alacsony az érdeklődés.  

Elvárt segítség 

A munkaadók világosan megfogalmazták a rendelkezésükre álló nyitott kérdésben, hogy milyen 

segítséget várnának a foglalkoztatási osztálytól az előbbiekben elemezett munkaerőpiaci 

problémáik megoldásában. Legnagyobb igényük a szakképzett, igényeknek megfelelő, minőségi 

munkaerő közvetítésére, kiválasztására, a szakmai képzés, átképzés megújítására, a szakmai 

gyakorlat támogatására, valamint az állami foglalkoztatási szolgálat által ellátandó minden olyan egyéb 

tevékenységekre, melyek a munkaadókkal, mint partnerekkel való viszony javítását, igényeik 

pontosabb kiszolgálását szolgálnák (pl. megfelelő információ és tájékoztatás, rendszeres 

kapcsolattartás, rugalmasság, gyorsaság, megfelelő emberi hozzáállás) (lásd 10. ábra).  
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12. ábra: Milyen segítséget várnának a munkaadók a foglalkoztatási osztálytól munkaerőpiaci 

problémáik megoldásában, fő (N=403) 

Néhány munkáltató kifejezett kritikát gyakorolt a foglalkoztatási osztállyal szemben, mondván, hogy 

rugalmatlan, szakszerűtlen, a személyes igényeket teljesen figyelmen kívül hagyja. Körülbelül 

ugyanennyien fejezték ki elégedettségüket is.  

Az átlagnál szignifikánsan nagyobb arányban említették a nonprofit szervezetek a szakképzett, 

igényeknek megfelelő munkaerő közvetítésének fontosságát, valamint a támogatások jelentőségét, az 

egyéni vállalkozók a térségi munkaerőpiaci információk fontosságát, az NFSZ partnereivel szembeni 

„kötelességeit” pedig a társas vállalkozások. 

A szakmai képzés, átképzés megújítása, a szakmai gyakorlat támogatása elsősorban az építőiparban, 

a szállítás, raktározás terület tevékenykedő munkaadók számára fontos. Ismerve a közúti 

árufuvarozók képzése terén közelmúltban lezajlott nagy volumenű képzéseket, ez a válasz teljesen 

érthető. Foglalkoztatást elősegítő támogatásokra, bér-, és járuléktámogatásra elsősorban a 

mezőgazdasági vállalkozások számítanának, nem munkaerőpiaci eszközökkel történő támogatásra 

(mint béremelés, járulékok csökkentése, adókedvezmény, bérminimum emelés) pedig elsősorban a 

kereskedelem, gépjárműjavítás, a szakmai, tudományos, műszaki, valamint az oktatás területén 

működő munkáltatók. Ők tehát elsősorban nem munkaerő felvételben gondolkodnak, hanem inkább a 

meglévő állományuk megtartásában és magasabb szintű díjazásában érdekeltek.  
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Az állami és a versenyszférában elérhető szolgáltatások közötti 

választás indokai 

Megkértük a válaszadókat, különböző dimenziók alapján értékeljék a magán-munkaközvetítők és a 

foglalkoztatási osztályok tevékenységét. Egy négyfokú skálán jelölhették, melyik szektor szolgáltatásait 

tartják jobbnak. Az összehasonlítási szempontok a következők voltak: 

 Megbízható munkaerőt kínál 

 Kényelmesen igénybe vehető 

 Gyors megoldást kínál 

 Hatékonyság 

 Eredményes 

 Egyszerűen/könnyen igénybe vehető 

 Nagy munkaerő választék 

 Költséghatékony 

 Korrekt 

Mindegyikről eldönthették, hogy a munkaközvetítő cégek sokkal, vagy csak valamivel jobbak az adott 

területen, vagy a foglalkoztatási osztályok. 

A kapott válaszok alapján helyezési rangsort képeztünk a foglalkoztatási osztályokra vonatkozóan, ezt 

vizsgáljuk most a korábban már megszokott, a munkáltatókat csoportosító szempontok szerint. 

Az NFSZ szolgáltatásait a munkaadók mindenekelőtt a költséghatékonyság miatt veszik igénybe, 

hiszen ugyanezeket a szolgáltatásokat piaci szervezetek térítéskötelesen nyújtják. A kritikák a hivatali 

és a piaci működés közötti eltérésekből fakadnak. A reakció gyorsasága, valamint a hatékonyság 

tekintetében volt nagyobb az elégedetlenség, semmint a tartalmi kérdésekkel kapcsolatban. Nem 

véletlen, hiszen az államigazgatás részét képező foglalkoztatási osztályok hierarchikus hivatali rendbe 

tagozódnak, amelyek működését sehol sem a gyorsaság jellemzi.  

Az NFSZ szolgáltatásai kényelmesek, egyszerűen, könnyen igénybe vehetőek, maga a szervezet 

pedig nagyon korrekt. Örvendetes, hogy ezek a tulajdonságok is előkelő helyet foglalnak el a 

rangsorban. Alapvetően pozitív a Szolgálatról a munkáltatókban élő kép. A közvetítés 

eredményességének értékelése (megbízható munkaerőt kínál) is viszonylag magas. A foglalkoztatási 

osztályokat a munkaadók 47,1, a munkaközvetítő cégeket 52,9% tartja e téren sokkal, vagy valamivel 

jobbnak.  

Az alábbi két sugár diagramon egyrészt azokat a válaszokat jelenítettük meg, melyek arra vonatkoznak, 

hogy a munkaerő-közvetítő cégek, illetve a foglalkoztatási osztályok jobbak sokkal a másik 

szervezetnél, másrészt azokat, amelyek szerint csak valamivel jobbak.  

Van különbség a két ábra között. Abban a tekintetben, hogy melyik szervezet jobb sokkal a másiknál, 

csak a költséghatékonyság, a korrektség, a gyorsaság és a nagyobb munkaerő választék területén 

mutatkoznak jelentősebb különbségek, az előző kettő a foglalkoztatási osztály, az utóbbi kettő a 

munkaerő-közvetítő javára. Viszont, amikor csak arról kellett a munkaadóknak véleményt mondaniuk, 

hogy melyik szervezet jobb valamivel a másiknál, akkor már nagyobb különbségek vannak a 
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válaszaikban. Mivel nem kívántak „szélsőséges” állásfoglalást a munkáltatóktól, valószínűleg közelebb 

is van ahhoz, amit ténylegesen gondolnak.  

 

  

13. ábra: A munkaerő-közvetítők és a foglalkoztatási osztályok megítélése közti különbség  

(N=618-869) 

A 14. ábrán már nemcsak a költséghatékonyság, a korrektség és a gyorsaság területén mutatkoznak 

jelentősebb különbségek, hanem több területen is. Az említetteken túl jobbak a munkaerő-kölcsönzők 

a felkínált munkaerő megbízhatóságában, és messze hatékonyabbak, illetve eredményesebbek.  

 

14. ábra: A munkaerő-közvetítők és a foglalkoztatási osztályok megítélése közti különbség 

(N=618-869) 
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A pontos értékeket a következő táblázat mutatja.  

10. táblázat: A munkaerő-közvetítők és a foglalkoztatási osztályok megítélése közti különbség, % 

  

Munkaközvetítő 

cégek sokkal 

jobbak 

Foglalkoztatási 

osztályok 

sokkal jobbak 

Munkaközvetítő 

cégek valamivel 

jobbak 

Foglalkoztatási 

osztályok 

valamivel 

jobbak  

Megbízható munkaerőt kínál 21,3 18,3 35,7 24,6 

Kényelmesen igénybe vehető 24,8 22,1 27,2 25,9 

Gyors megoldást kínál 28,3 19,7 29,9 22,1 

Hatékony 21,6 19,0 36,7 22,7 

Eredményes 21,8 23,1 31,1 24,0 

Egyszerű/Könnyen igénybe vehető 21,5 25,2 26,8 26,4 

Nagy a munkaerő választék 26,4 20,8 28,5 24,2 

Költséghatékony 11,9 47,4 11,0 29,8 

Korrekt 15,7 31,8 16,6 35,9 

 

Feltételeztük, hogy azok a munkaadók, akik ismeri a járási hivatal foglalkoztatási osztályát, annak 

szolgáltatásait és esetleg már találkoztak is valamelyikkel, pozitívabban vélekednek a szervezetről. 

Feltételezésünk alapvetően igaznak bizonyult, de azért vannak olyan eredmények, amelyek finomítják 

az értékelést. Leginkább azok a munkáltatók vélekednek másként a Szolgálatról, akik nem elsősorban 

a foglalkoztatási osztályt, hanem annak szolgáltatásait ismerik és már igénybe is vették valaha. 

Esetükben jóval nagyobb a pozitív vélemények aránya: átlagosan a válaszadók egynegyede értékelte 

pozitívan az NFSZ-t a magán munkaerő-közvetítőkkel összehasonlítva. Az NFSZ szolgáltatásokat 

ismerő és használó munkáltatóknak viszont már egyharmada, sőt előfordul, hogy több mint 40%-a 

vélekedik kifejezetten pozitívan. Ha ezek a munkáltatók azt mondják, „valamivel jobb” az NFSZ, mint a 

munkaerő-közvetítők, az nem okoz igazán nagy eltéréseket azokhoz a munkáltatókhoz képest, akik 

nem ismerik a szolgáltatásokat és nem is találkoztak velük. Viszont, ha azt mondják, „sokkal jobb” az 

NFSZ, mint a munkaerő-közvetítő, ezt a véleményt másfél-kétszer nagyobb arányban vallják. Nagyon 

kifizetődő tehát a munkaügyi szervezet számára, ha nem csak ismertségével, de szolgáltatásaival 

is magához próbálja kötni a munkaadókat.  

Abban a tekintetben is jelentős különbség van a munkaadók válaszaiban, hogy – valamilyen 

szolgáltatás igénybe vétele esetén – kivel tartottak kapcsolatot. Általában elmondható, abban az 

esetben, ha a munkaadónak volt valamilyen kapcsolattartója – akár változó, akár állandó, akár a 

vezető személyében – akkor az átlagos 25%-kal szemben közel a felük vélekedett úgy, hogy sokkal 

jobb a foglalkoztatási osztály, mint a magán munka-közvetítők. A vezetővel kapcsolatot tartó 

munkáltatók csak néhány – igaz, fontos – szempontból tartották jobbnak a foglalkoztatási szolgálatot: 

gyorsaság, eredményesség, munkaerő választék és a korrektség szempontjából. Ha viszont volt 

változó, vagy állandó ügyintézőjük, minden szempontból jobbnak tartották a foglalkoztatási osztályt. 
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Eltérő munkáltatói csoportok 

A típusalkotás módszere 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat területileg illetékes foglalkoztatási osztályaira, valamint az egyes 

szolgáltatások ismertségére vonatkozó adatok alapján klaszteranalízis segítségével kísérletet tettünk 

arra, hogy munkáltatói típusokat alkossunk. A klaszterezést a kérdőív 7, 9, 15, 17, 18, 19, valamint a 

32-es kérdéseire adott válaszok alapján végeztük el.  

A csoportalkotásba a következő dimenziókat vontuk be: 

 a foglalkoztatási osztályok szolgáltatásainak ismerete (kérdőív 7. kérdés) 

 az EURES ismerete (kérdőív 9. kérdés) 

 a Virtuális Munkerőpiac Portál ismerete (kérdőív 15. kérdés) 

 az NFSZ területileg illetékes foglakoztatási osztályának ismerete (kérdőív 17. kérdés) 

 a foglalkoztatási osztályok szolgáltatásainak igénybe vétele az elmúlt két évben (kérdőív 18. 

kérdés) 

 a munkaerőpiaci programok ismerete (kérdőív 32. kérdés) 

Összesen közel 300 munkáltatók tudtunk a csoportalkotásba bevonni, mivel ennyien töltötték ki az 

összes fenti kérdést, melyek a csoportalkotás alapját szolgálják24.  

A csoportalkotás az elemzési tervben megfogalmazottakat igazolta vissza, azaz léteznek egymástól 

markánsan elkülönülő jellemzőkkel bíró felhasználói típusok a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

vonatkozásában. Három válaszadói típust alkottunk a rendelkezésre álló adatok alapján.  Az első 

típusba azok a munkaadók tartoznak, akik ismerik és rendszeresen, sokféle módon igénybe is 

veszik az osztályok különféle szolgáltatásait. Ők a legkisebb csoport, részarányuk az összes válaszadó 

körében 4,7%. Nevezzük őket rendszeres felhasználónak.  

A második csoportba azok tartoznak, akik ismerik és alkalomszerűen igénybe is veszik a 

szolgáltatásokat. Ők a válaszadók 6,4%-át, azaz közel egyharmadát teszik ki. Nevezzük őket alkalmi 

felhasználóknak.  

A harmadik csoport tagjai, a válaszadók jelentős többsége, 88,9%-a jórészt nem ismeri és nem is 

veszi igénybe a szolgáltatásokat.  Nevezzük őket távolmaradóknak.  

11. táblázat: Az NFSZ foglalkoztatási osztályainak szolgáltatásait ismerő és eltérő gyakorisággal használó 
munkáltatók aránya 

 N % 

Az NFSZ szolgáltatásait ismerő és rendszeresen használó munkáltatók csoportja 236 4,7 

Az NFSZ szolgáltatásait részben ismerő és alkalmanként használó munkáltatók 

csoportja 

319 6,4 

Az NFSZ szolgáltatásait nem ismerő és nem használó munkáltatók csoportja 4446 88,9 

Összesen 5001 100,0 

                                                      

24 Az összlétszám csak úgy lett volna növelhető, ha kihagyunk kérdéseket a klaszterképzésből, hogy minél kevesebb olyan 

kérdés legyen, amelyre mindre válaszolnia kell a munkaadónak ahhoz, hogy a klaszterképzésben válaszai felhasználhatóak 
legyenek.   
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Az egyes felhasználói típusok jellemzői 

A távolmaradók 

Ez a csoport kiugróan magas arányt képvisel egyrészt az ország fejlettebb térségeiben: Közép-

Magyarországon (Budapesten és Pest megyében) és a Dunántúlon (Győr, Veszprém és Zala 

megyében), valamint két kevésbé, de nem a legfejletlenebb térségekhez tartozó megyében: Hajdú-

Bihar és Heves megyében. A gazdálkodási formát tekintve többségük 10 fő alatti társas vállalkozás, a 

székhelytelepülés típusát tekintve a községekben jellemző a túlsúlyuk. 

Megállapítható az is, hogy a leginkább munkaerőhiányos ágazatok körében magasabb a 

távolmaradók aránya az átlagnál, ilyen például a szállítás és raktározás, kereskedelem, 

gépjárműjavítás. A segítség tehát nem feltétlenül oda jut el a legnagyobb arányban, ahol arra a 

legnagyobb szükség lenne, így nehezebben orvosolhatóak a munkaerőpiaci problémák. 

A csoportban mindössze 9,4%-ot képvisel azon szervezetek aránya, akik ismerik és használják is az 

NFSZ szolgáltatásait, a foglalkoztatási osztályok ismertsége magasabb, 18%-os. 

Nagyon szegényes a foglalkoztatási osztállyal való kapcsolattartás formája: mindenképpen ez a csoport 

tartja legkevésbé a kapcsolatot, bármilyen formáról is van szó: változó/állandó ügyintézőről, 

vezetőről, személyesen, telefonon, interneten keresztül, vagy postai úton történő ügyintézésről. 

 Arra a kérdésre, hogy miért nem vették igénybe a foglalkoztatási osztály szolgáltatásait, a 

távolmaradó munkaadók a következőket válaszolták. Elsősorban azért, mert nem ismerik a 

szolgáltatásokat, de említették azt is, hogy nincs is szükségük az NFSZ által nyújtott szolgáltatásokra, 

leginkább azért, mert nem került sor új munkaerő felvételre. Ez érthető, ha figyelembe vesszük, hogy 

többségében 10 fő alatti létszámmal dolgozó kis cégekről van szó. Előfordult az is, hogy rossza 

tapasztalatokat szereztek a foglalkoztatási osztály munkaközvetítéséről.  

A munkaadók e csoportjában minden kérdőívben felsorolt munkaerőpiaci probléma az átlagnál 

gyakrabban fordul elő. Megoldásként általában a bérek emeléséhez, vagy a szakmai követelmények 

csökkentéséhez folyamodtak.  

A munkaerőpiaci problémáik megoldásához a távolmaradók csoportjába tartozó munkáltatók az átlagos 

tendenciáknak megfelelően említették a foglalkoztatási osztálytól várt olyan segítséget, mint az 

adatbázisokhoz való hozzáférést, a szakmai képzés, átképzés, gyakorlat támogatását, az egyéb 

támogatásokat, a szakképzett, igényeiknek megfelelő munkaerő közvetítését, a nem munkaerőpiaci 

eszközöket (bérek, járulékok, adókedvezmény, támogatások). De az átlagnál szignifikánsan nagyobb 

arányban azt említették, hogy nem ismerik a lehetőségeket, nincsenek információik.   

Válaszaik alapján egyértelmű, hogy más munkaadói csoportoknál lényegesen negatívabban ítélik meg 

az állami foglalkoztatási szolgálatot, összehasonlítva a piaci szereplőkkel. Minden egyes kérdésre az 

átlagnál szignifikánsan nagyobb arányban válaszolták, hogy a munkaközvetítő cégek az adott területen 

sokkal jobbak. Csak a kényelmesség, az egyszerűség és a költséghatékonyság tekintetében érzik úgy, 

hogy csak valamivel jobbak a munkaközvetítők a foglalkoztatási osztályoknál.  
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Nincs olyan kapcsolattartási csatorna, vagy a jövőben tervezett szolgáltatás (internetes is), amit az 

átlagos tendenciáktól eltérően, annál lényegesen nagyobb arányban vennének igénybe. 

Mind VMP, mind az EURES portálok kapcsán elmondható, hogy ebben a csoportban közel 100% 

azoknak a munkáltatóknak az aránya, akiknek semmilyen ismeretük sincs ezekről a szolgáltatásokról 

(eleve magas, 92 és 96% a nem ismerők aránya).  

 

Az alkalomszerű válaszadók többségénél nem volt munkaerő-felvétel. Körükben a második 

leggyakoribb válasz a személyes és telefonos kapcsolattartás iránti igényt jelzi. 

Rendszeres felhasználók 

A rendszeres felhasználók aránya átlag feletti egyrészt a kifejezetten nehéz helyzetű Borsod és Somogy 

megyében, valamint a kedvezőbb helyzetű Vas megyében. Jellemzően kis (11-50) és közepes méretű 

(51-250) nonprofit, vagy költségvetési szervek. A társas vállalkozások aránya (75%) szinte azonos az 

alkalmi felhasználók csoportjában mért 75,3%-kal. A székhelytelepülés típusát tekintve az egyéb 

(kis)városokban jellemző a túlsúlyuk. 

A rendszeres felhasználók aránya az oktatásban a legmagasabb, ahol a munkaerőhiány nem annyira 

a piaci folyamatokból, mint inkább az ágazat alulfinanszírozottságából fakad. Az élbolyban foglal még 

helyet a humán és szociális ellátás, ahol a bérek alacsony volta (alulfinaszírozás) és az extrém 

munkaterhelés okoz munkaerőhiányt.  

A rendszeres felhasználók körében a foglalkoztatási osztályok ismerete ugyan csak 57%-os, de a 

szolgáltatásaik ismerete igen magas, 91%. A szolgáltatásokat 36%-uk veszi igénybe, 

Akik nem vették igénybe a foglalkoztatási szolgálat szolgáltatásait, leginkább vagy azért nem tették, 

mert nem volt rá szükségük, vagy azért, mert elégedettek az eddig alkalmazott munkaerő közvetítési 

és munkaerő kiválasztási módszereikkel. 

Amikor mégis voltak munkaerő problémáik (legtöbbjük átlag feletti arányban fordult elő körükben), azon 

túl, hogy a foglalkoztatási osztályhoz fordulnak (20%-uk első helyen), önálló hirdetést adtak fel, más 

munkakörülményeket kínáltak fel a jelentkezőknek, az álláshely betöltését segítő támogatást, pályázatot 

kerestek, külföldön is meghirdették az állást, gyakornokot vettek fel (mivel többségük költségvetési 

szerv, ezt könnyebben meg is tehették).  

A piaci szereplőkkel való összehasonlításban, a munkáltatók e csoportja magasan a munkaközvetítők 

fölé emeli a foglalkoztatási osztályt. Az átlagnál szignifikánsan nagyobb arányban érzik úgy, hogy a 

foglalkoztatási osztály minden megnevezett területen sokkal jobb, mint a munkaközvetítők. Két 

területen azért még ők is elbizonytalanodnak: a foglalkoztatási szolgálat hatékonyságának és 

eredményességének megítélésében. E két esetben inkább hajlanak arra a véleményre, hogy a 

foglalkoztatási osztályok „csak” valamivel jobbak a munkaközvetítőknél. Ezek a munkáltatók tehát 

kifejezetten lojálisak is az állami foglalkoztatási szervvel.  

A foglalkoztatási osztállyal való kapcsolattartás lehetséges formái közül rendszeres felhasználók a 

személyes és a telefonos kapcsolattartást támogatják átlagon felüli, és közel azonos arányban.  
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Nagyon sok terve van a rendszeres felhasználók csoportjába tartozó munkáltatóknak. A külföldön 

elérhető álláskeresők és munkavállalók EURES hálózatán keresztüli megszólításán és előszűrésén, 

illetve a külföldi állásbörzéken, európai toborzási napokon való részvétel kivételével a kérdőívben 

felsorolt minden (esetleg interneten is igénybe vehető) szolgáltatást szignifikánsan nagyobb 

arányban neveztek meg, mint a többi munkáltatói csoport.  

Annak ellenére, hogy a Szolgálat szolgáltatásai rendszeres felhasználóinak tekinthetőek e csoportba 

tartozó munkáltatók, a VMP-t csak az átlagos tendenciáknak megfelelően ismerik, mindössze 6%-uk 

(mindössze 13 munkáltató). Arról lényegesen többen tudnak, hogy az NFSZ-en belül működik az 

EURES hálózat. Átlagosan (a minta egészében) 4%, a munkáltatók e csoportjában 22%. Ha hallottak 

is a munkáltatók az EURES-ről, akkor is igaz rájuk, hogy a kérdőívben szereplő portálokat, weboldalakat 

az átlagnál kisebb arányban ismerik.  

Alkalmi felhasználók 

Az alkalmi felhasználó munkaadók az átlagnál szignifikánsan nagyobb arányban vannak jelen a 

Dunántúlon (Baranya, Fejér, Komárom-Esztergom megyében), valamint az ország keleti feléből Nógrád 

és Szabolcs megyében. A rendszeres felhasználók csoportjához hasonlóan ebben a csoportban is a 

kis (11-50) és közepes méretű (51-250) nonprofit, vagy költségvetési szervek vannak túlsúlyban. Annyi 

a különbség, hogy a kisebb vállalkozások és nonprofit szervezetek kb. 1,5-szer nagyobb arányban 

találhatóak meg az alkalmi, mint a rendszeres felhasználók között. Így lesz a nonprofit szervek aránya 

ebben a csoportban a legmagasabb. Az átlagos tendenciáknak megfelelő arányban kerülnek ki az 

alkalmi felhasználók a különböző településtípusokból. 

Az alkalmi felhasználók aránya is – a rendszeres felhasználókhoz hasonlóan –, az oktatásban a 

legmagasabb, valószínűleg az ágazat korábban már említett alulfinanszírozottsága miatt. 

Az NFSZ foglalkoztatási osztályait az alkalmi felhasználók 81%-a ismeri. A szolgáltatásokat 63%-uk 

veszi igénybe.  

 Az alkalmi felhasználók, ha már kapcsolatba kerülnek az állami foglalkoztatási szolgálattal, minden 

lehetséges eszközt megragadnak a kapcsolat kiépítésére és fenntartására. Ez a magyarázata 

annak, hogy minden lehetséges módon és formában tartják a kapcsolatot, az átlagnál szignifikánsan 

nagyobb arányban.  

Amikor nem igényelték az NFSZ szolgáltatásait, annak oka egyrészt az volt, hogy nem volt rá 

szükségük, éppen nem terveztek munkaerő felvételét, másrészt az, hogy elégedettek voltak az eddig 

alkalmazott munkaerő felvételi módszereikkel.  

Amikor viszont szükségük volt munkaerő felvételre, az átlagnál jelentősen nagyobb arányban 

jelentik be üres álláshelyeiket a foglalkoztatási osztályon. Ezen kívül facebook csoportokban adnak 

fel hirdetést, illetve néhányan munkaerő-közvetítő céget is felkeresnek.  

A kérdőívben felsorolt minden munkaerőpiaci probléma az átlagnál gyakrabban fordult elő ennél a 

munkáltatói csoportnál. Minden lehetséges eszközt fel is használtak. 20%-uk például (az átlagos 5%-

kal szemben) a foglalkoztatási osztályhoz fordult, miközben munkaerő-közvetítő, vagy –kölcsönző céget 

csak 5%-uk keresett fel. Mintegy 20% közöttük azoknak a munkáltatóknak az aránya, akik csökkentenék 

a szakmai követelményeket, akik magasabb bért kínáltak, vagy akik az álláshelyet támogatás, pályázat 

segítségével kívánták betölteni.   
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A piaci szereplőkkel összehasonlítva általában igen pozitívan ítélik meg a foglalkoztatási osztályokat a 

munkáltatók. A megadott szempontok többségénél sokkal jobbnak tartják a foglalkoztatási osztályt, 

mégpedig szignifikánsan nagyobb arányban, mint a munkaerő-közvetítő és -kölcsönző cégeket. Van 

néhány olyan jellemző, amiben már nem ennyire biztosak. A kényelmes hozzáférés, a gyors megoldás 

megtalálása tekintetében már csak valamivel tartják jobbnak az állami foglalkoztatási szolgálatot a piaci 

cégeknél Abban már teljesen bizonytalanok, hogy melyik szervezetnek van nagyobb munkaerő 

választéka. Ez abból tudható, hogy az átlagnál jelentősen nagyobb arányban vallják azt a véleményt 

is, hogy e téren a munkaközvetítő cégek, és azt is, hogy a foglalkoztatási osztályok jobbak valamivel. A 

hatékonyság szempontjából pedig már egyértelműen a munkaerő-közvetítő cégeket tartják valamivel 

jobbnak.  

 

A foglalkoztatási osztállyal való kapcsolattartás lehetséges formái közül az alkalmi felhasználók a 

személyes, telefonos és az online kapcsolattartást átlagon felüli arányban támogatják. A postai úton 

való kapcsolattartást nem.  

Terveik tekintetében sok a hasonlóság az alkalmi és a rendszeres felhasználók között. A külföldön 

elérhető álláskeresők és munkavállalók EURES hálózatán keresztüli megszólításán és előszűrésén, a 

külföldi állásbörzéken, európai toborzási napokon való részvétel, valamint állásajánlat külföldi hirdetése, 

EURES hálózaton keresztüli terjesztésének kivételével a kérdőívben felsorolt minden (esetleg 

interneten is igénybe vehető) szolgáltatást szignifikánsan nagyobb arányban neveztek meg, mint a 

többi munkáltatói csoport.  

Eredményeink szerint a VMP-t az alkalmi felhasználók jobban ismerik, mint az NFSZ szolgáltatásait 

rendszeresen használók. Az átlagos 1%-kal szemben 9%-uk ismeri és használja is, közel 50%-uk pedig 

ismeri, de nem használja. Ugyanezek az arányok a rendszeres felhasználóknál 2 és 4%. Az EURES 

hálózatot a rendszeres felhasználókkal kb. azonos arányban (21%-uk) ismerik, viszont – velük 

ellentétben – az átlagnál nagyobb arányban ismerik, de nem használják.  

A külföldről hazatérő magyar és az EU/EGT tagállamok, illetve az azokon kívüli állampolgárokkal 

szembeni befogadási hajlandóság tekintetében nem különböznek egymástól a fenti munkáltatói 

csoportok. Mint általában, 91-95%-uk nem venné fontolóra EU/EGT tagállamok, illetve az azokon kívüli 

állampolgárok toborzását. A külföldről hazatérő magyar állampolgárok toborzásán 22-30%-uk 

gondolkodna el, leginkább azok a munkáltatók, akik alkalmi felhasználóik a foglalkoztatási osztályok 

szolgáltatásainak.  
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Magán munkaerő-közvetítő és munkaerő-kölcsönző 

szervezetek 

A megkérdezett magán munkaerő-közvetítők és –kölcsönzők 27%-a ismerte az NFSZ valamilyen 

szolgáltatását (60% nem). 12%-uk nem válaszolt a kérdésre.  

Mintakialakítás és adatfelvétel 
A magán munkaerő-közvetítőket az NFSZ-től kapott hivatalos nyilvántartás alapján kerestük meg, amit 

kiegészítettünk a Cégbíróságon bejegyzett összes olyan céggel, amelynek főtevékenysége munkaerő 

közvetítés vagy munkaerő kölcsönzés. A megkeresett 1520 cégből összesen 121 cég töltötte ki a 

kérdőívet. A lekérdezés online kérdőív segítségével történt.  

A lekérdezésből hiányoznak azok a cégek, amelyek munkaerő kölcsönzéssel foglalkozva regisztráltak, 

de nem főtevékenységként jegyezték be ezt a tevékenységet, ugyanakkor – a kutatási tervvel 

ellentétben – szerepelnek azok a jogi szempontól elvileg nem létező cégek, amelyek munkaerő 

kölcsönzéssel vagy munkaközvetítéssel foglalkoznak (főtevékenységként), de nem végezték el a 

kötelező regisztrációt.  

Regisztráció 

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint valamennyi magán, azaz nem állami munkaerő-közvetítő és –

kölcsönző cégnek regisztrálnia kell az NFSZ-nél. Ezt a kötelezettséget a 118/2001. (VI. 30.) számú, a 

magán-munkaközvetítői tevékenységet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői 

tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló kormányrendelet 

szabályozza. A nyilvántartásba vétel során ellenőrzik, hogy a szolgáltatás nyújtója megfelel-e a 

rendeletben foglalt képesítési feltételeknek és rendelkezik-e az előírt vagyoni biztosítékkal. 

A szabályozás ellenére a vizsgálatban részt vevő szervezeteknek mindössze 32,2%-a tett eleget 

regisztrációs kötelezettségének, 43,8% nem. Szinte lehetetlennek tűnik a kötelezettség ilyen mértékű 

be nem tartása – bár nincs szankció a jogszabály be nem tartására. A számok mögött leginkább 

információhiány állhat. A válaszadók 10%-a nem tudta, hogy szervezetük regisztrált-e vagy nem. 

A válaszadók döntő többsége, több mint kétharmada nemmel válaszolt arra a kérdésre, a regisztráción 

kívül áll-e kapcsolatban, vagy a múltban állt-e kapcsolatban a Foglalkoztatási Szolgálattal. Töredékük 

áll jelenleg is kapcsolatban az NFSZ-szel.  

12. táblázat: A regisztráción túl állnak-e kapcsolatban az NFSZ bármely szervezeti egységével? (N=121) 

 Elemszám % 

Igen, jelenleg is kapcsolatban állnak 20 16,5 

Korábban kapcsolatban álltak, de jelenleg nem 16 13,2 

Soha nem álltak kapcsolatban 85 70,2 

 

A kapcsolat megszűnésének okai között első helyen a kommunikáció nehézségét említették. 

További okként említették, hogy az NFSZ nem tudott az igényeiknek megfelelő szolgáltatást nyújtani, 

illetve, hogy nem reagált elég gyorsan az igényeikre.  
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Több cég jelezte, hogy bejegyeztette ugyan tevékenységei közé a munkaközvetítést, de a valóságban 

nem végez ilyen tevékenységet. Az NFSZ alacsony ismertségében ennek a tényezőnek is lehet 

szerepe. 

Arra a kérdésre, hogy miért nem vették soha igénybe az NFSZ szolgáltatásait, a válaszadók fele az 

NFSZ tevékenységével kapcsolatos információhiányt említette. 7%-uk arra hivatkozott, hogy nem volt 

szükségük az NFSZ által nyújtott szolgáltatásokra.  

A cégek mérete 

A cégek mérete eltérő. A kérdőív felvétele során csak a közvetítéssel foglalkozó munkatársak 

létszámára és az éves közvetítések számára vonatkozóan tettünk fel kérdést, ezek alapján 

számítható a válaszadó cégeknek a mérete. 

A cégek által alkalmazott közvetítői létszám nullától 350-ig terjed, jellemzően azonban 10 fő alatt van. 

Egy fő közvetítőt alkalmaz a válaszadók egynegyede (25,3%), két-három főt további egyharmada 

(30,3%), négy-hat főt további egyötöd (19,3%). Azon cégek aránya, akik 7 fő felett foglalkoztatnak 

közvetítőt, újabb 25%. Ez utóbbi csoport meglehetősen vegyes, hiszen a csoport több mint felét a 

legfeljebb 20 fő közvetítőt foglalkoztató vállalkozások alkotják, míg a másik felében találhatóak egészen 

nagy szervezetek is, amelyek akár 350 fő közvetítővel dolgoznak. Összességében az látható, hogy a 

magán munkaerő-közvetítő és –kölcsönző szervezetek döntő többsége, négyötöde 10 főnél 

kevesebb közvetítőt foglalkoztat, azaz ebben a tekintetben döntően kisméretű szervezetek. 

Az éves közvetítések száma, amely statisztikailag is igazolhatóan arányos a közvetítők számával, 

szintén nem tekinthető magasnak, egy-két kivételtől eltekintve. A legkisebb éves közvetítési szám kettő, 

de találtunk 10 olyan céget is, amely egyáltalán nem végez közvetítői tevékenységet. A legmagasabb 

éves közvetítések száma 4000, de ez a szám csak egy válaszadót jellemez. A cégek döntő többsége, 

77%-a, legfeljebb évi 100 közvetítést végez.  

Szolgáltatási célágazatok 

A válaszadók valamennyi jelentősebb nemzetgazdasági ágnak szolgáltatnak, legnagyobb arányban 

(24%) a feldolgozóipar számára.  .   

A válaszok alapján kirajzolódik azon ágazatok képe, amelyekben a válaszadó cégek működnek. Közel 

egynegyedük (24%) elsősorban a feldolgozóipar számára szolgáltat. Erre biztosan hatással van az a 

tény, hogy a feldolgozóiparban található a legtöbb vállalkozás (mintegy 73 ezer25). 20% érdekszférája 

a kereskedelem. Az egyéb válaszokat nem számítva, 17%-kal harmadik helyen az információs, 

kommunikációs ágazat áll. Negyedik helyezett a pénzügyi, biztosítási ágazat 10%-os részesedéssel, 

míg az építőipar a maga 7%-ával az utolsó helyre szorult, amennyiben nem számolunk az egyéb 

kategóriával (22%).  

                                                      

25 https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qvd019a.html. 
 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qvd019a.html
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Leggyakrabban közvetített munkakörök 

A legtöbb közvetítő cég középfokú szakképzettséget igénylő munkakörökbe közvetít 

munkavállalókat (23%). Ez a tény alátámasztja a munkaerőpiacon tapasztalható trendet, miszerint a 

legnagyobb hiány a szakmunkások körében érzékelhető (a bejelentett üres álláshelyek közel fele mégis 

általános iskolai végzettség nélküli állás). A gazdasági fellendülésnek, a beruházások növekedésének 

köszönhetően a kereslet ez iránt a réteg iránt jelentősen megnőtt. A középmezőnyben 19, illetve 18%-

kal az irodai munkák, az egyéb felsőfokú végzettséget igénylő munkák, valamint a szakképzetlenek 

által is elvégezhető munkák állnak. Nem sokkal marad el a vezetői közvetítésre szakosodott válaszadók 

aránya sem az előzőektől a maga 15%-ával (arányaiban jóval több, mint az ilyen jellegű bejelentett 

állások aránya).  

A legtöbben (23%) középfokú szakképzettséget igénylő munkakörökbe közvetítenek munkavállalókat. 

A középmezőnyben 19, illetve 18%-kal az irodai munkák, az egyéb felsőfokú végzettséget igénylő 

munkák és a szakképzetlenek által is elvégezhető munkák állnak. Nem sokkal marad el a vezetői 

kölcsönzésre szakosodott válaszadók aránya sem az előzőektől, de összességében ennek aránya a 

legalacsonyabb (15%). 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a közvetítések fókuszában leginkább a középfokú 

végzettséggel rendelkezők, döntő többségében szakmunkások és irodai alkalmazottak állnak.  

Álláskeresőknek nyújtott szolgáltatások 

Ingyenes szolgáltatások álláskeresőknek 

A magán munkaközvetítők átlagosan négyféle ingyenes szolgáltatást nyújtanak az álláskeresők 

számára, annak érdekében, hogy a munkáltatók munkaerőigényét megfelelő szinten ki tudják szolgálni.   

Az ingyenes szolgáltatások a következőképpen alakultak.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
69 

 

 

15. ábra: Az álláskeresőknek nyújtott ingyenes szolgáltatások (N=121) 

 

A leggyakoribb ingyenes szolgáltatás az álláskeresők önéletrajzának bekerülése a szolgáltató 

önéletrajzi adatbázisába, valamint az állásközvetítés. Jelentős mértékben megtámogatják ezeket a 

szolgáltatásokat önéletrajz elkészítésével kapcsolatos tanácsadással, karrier tanácsadással és 

képességfelméréssel. Pszichológiai tanácsadást és kommunikációs tréninget már csak a 

közvetítők/kölcsönzők 14-14%-a nyújt.  

Úgy tűnik, minél erőforrás-igényesebb egy szolgáltatás, annál inkább csökken a gyakorisága. Nyilván 

nem véletlenül, a minőségi munkaerő felkutatásába több energiát fektetnek, mint az alsóbb szintű 

munkakörökébe.  

Az egyéb szolgáltatások között a következőket említették a szolgáltatók: munkakezdés utáni 

kapcsolattartás, tanácsadás, együttműködés, angol nyelvű állásinterjúra való felkészítés, 

klubfoglalkozás, munkára felkészítő tréning, nyelvi és szakmai felkészítés.  

Álláskeresőknek nyújtott térítésköteles szolgáltatások 

A munkaerő-kölcsönző és -közvetítő szervezetek nem csak térítésmentes, de térítésköteles 

szolgáltatásokat is nyújtanak az álláskeresők számára. Ez természetes, hiszen ezek a szervezetek piaci 

alapon működnek, a szolgáltatások ellenértékéből tartják fenn magukat, amelyeket az álláskeresők 

vagy a munkáltatók fizetnek meg számukra. 

Amikor a térítésköteles szolgáltatásokról kérdeztük őket, a válaszadási hajlandóság alacsonyabb volt, 

mint a térítésmentes szolgáltatások esetén, illetve nagyon magas volt (13 fő, 32%) a választ 

megtagadók aránya. Ennek oka feltehetően az üzleti titok megőrzésében rejlik, nem szívesen árulják el 

a szolgáltatók azokat a tevékenységeiket, amelyekkel esetleg mások piaci előnyökre tehetnek szert. 
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Az álláskeresőknek nyújtott térítéses szolgáltatások élén a karrier tanácsadás, a képességfelmérés, 

valamint az állásközvetítés áll – de nagyon alacsony esetszámmal (7-12). Színesíti még a térítésköteles 

szolgáltatási palettát az önéletrajz elkészítésével kapcsolatos tanácsadás, a kommunikációs tréning, 

valamint a külföldi munkavállalás ügyintézésének támogatása, de említési előfordulásuk igen alacsony 

(6). 

Az egyéb térítésköteles szolgáltatások között szerepel a coaching, a foglalkozási rehabilitációs 

tanácsadások, valamint a nyelvi és szakmai felkészítés. 

Munkáltatóknak nyújtott szolgáltatások 

A munkáltatóknak nyújtott szolgáltatások körét kutatva nem kérdeztük, melyik szolgáltatást nyújtják 

térítésmentesen vagy térítés ellenében, feltételeztük, hogy valamennyi szolgáltatásnak ára van piaci 

körülmények között. 

 

 

16. ábra: A munkáltatóknak nyújtott szolgáltatások (N=121) 

A munkáltatók számára nyújtott szolgáltatások között élen jár a személyes interjú lefolytatása a 

jelentkezőkkel, valamint a Magyarországra nyújtott toborzási szolgáltatások. A külföldre, illetve a 

külföldről Magyarország felé irányuló toborzási szolgáltatás töredéke (fele-harmada) a hazai toborzási 

gyakorlatnak.  

Az egyre specializáltabb és magasabb szintű szaktudást megkívánó munkák, illetve a munkaerőpiacok 

nemzetközivé válása miatt a kompetencia-alapú közvetítés térhódítása előre vetíthető. Ennek okai, 

hogy a kompetenciák az Európai Unió tagállamaiban az élethosszig való tanulás követelményének 

felmerülése óra preferáltak, s a korábban nem összehangolt nemzeti szakképzésekben megszerzett 
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képesítéseknél is gyakran okoz nehézséget a megszerzett tudás, a készségek és képességek 

elbírálása.  

A munkáltatók számára nyújtott szolgáltatások között élen járnak a toborzási szolgáltatások. A 

szűréssel és felméréssel kapcsolatos válaszok szintén sok említést kaptak, sorrendben a második 

helyet foglalják el. Az állások meghirdetését, a kompetencia alapú közvetítést egyaránt 22 

alkalommal említették. A harmadik csoportba viszonylag alacsony említésszám mellett a munkaerő-

kölcsönzés, a telefonos interjú, és a fejvadászat tartozik  

A munkáltatóknak nyújtott egyéb szolgáltatások között a következőket említették a válaszadók: 360 

fokos értékelés, egyéb online szolgáltatások, érzékenyítő tréning (megváltozott munkaképességű 

munkavállalók elhelyezésének segítése érdekében), IT munkaerőpiaci felmérések végzése, 

szervezetfejlesztés technológiai startup-oknak, munkaerőpiaci tanulmányok, tanácsadás, 

nyelvtanfolyam szervezés, relokációs ügyintézés, vállalati HR adminisztráció, vállalati HR tanácsadás. 

Mért kompetenciák 

Érdeklődtünk a kérdőívben arról is, hogy milyen kompetenciákat mérnek a munkáltatók számára nyújtott 

szolgáltatások keretében a magán-munkaközvetítő cégek. Összesen kilenc kompetenciát tüntettünk fel 

a kérdőívben, melyből 8 kulcskompetencia, azaz alapvető készségeket, képességeket mér, egy pedig 

speciális, egy adott munkakörhöz szükséges kompetencia, ami a munkáltatók számára kiemelkedő 

fontossággal bírhat. 

A felsorolt kompetenciák többségében azonosak az 2006/962/EK számú, az egész életen át tartó 

tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló ajánlásban felsorolt kulcskompetenciákkal.  

Az ajánlás arra ösztönzi az uniós kormányokat, hogy a kulcskompetenciák tanítását és tanulását az 

egész életen át tartó tanulási stratégiáik részévé tegyék. Az ajánlás nyolc olyan alapvető 

kulcskompetenciát fogalmaz meg, amelyek egy tudásalapú társadalomban minden egyén számára 

alapvető fontosságúak. 

A nyolc kulcskompetencia a következő: 

1. Anyanyelvi kommunikáció: annak képessége, hogy az egyén fogalmakat, gondolatokat, érzéseket, 

tényeket és véleményeket tud kifejezni és értelmezni szóban és írásban egyaránt. 

2. Idegen nyelvi kommunikáció: a fentieket mediációs készségekkel egészíti ki (pl. összefoglalás, 

parafrazeálás, tolmácsolás vagy fordítás), valamint interkulturális megértés. 

3. Matematikai, természettudományos és technológiai/ műszaki kompetenciák: magabiztos 

számolni tudás, a természeti világ működésének megértése, valamint a tudás és a technológia 

alkalmazása az érzékelt emberi szükségletekre adott válaszként (pl. orvostudomány, közlekedés vagy 

kommunikáció). 

4. Digitális kompetencia: az információs társadalomhoz kötődő technológiák magabiztos és kritikus 

használata a munka, a szabadidő és a kommunikáció terén. 

5. Tanulási képesség: a saját tanulás egyéni vagy csoportos megszervezésének képessége. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32006H0962
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32006H0962
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6. Szociális és állampolgári kompetenciák (a kérdőívben személyközi kompetencia): hatékony és 

építő módon történő részvétel a társadalmi és szakmai életben, valamint aktív és demokratikus 

állampolgári részvétel, különösen az egyre sokfélébb társadalmakban. 

7. Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia (a kérdőívben nem szerepel, helyette 

egyéb kompetencia): az elképzelések megvalósításának képessége a kreativitás, innováció és a 

kockázatvállalás révén, valamint a tervek készítésének és végrehajtásának képessége. 

8. Kulturális tudatosság és kifejezőkészség (a kérdőívben kulturális kompetencia): az 

elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését a különböző 

művészeti ágakban (a zenében, az irodalomban, a képzőművészetben és az előadó-művészetben). 

A nyolc kulcskompetencia mellett a kérdőívben a válaszlehetőségek között szerepeltettük a speciális, 

az adott munkakörhöz kapcsolódó kompetenciákat is, hiszen ma még a munkáltatók ezek iránt 

érdeklődnek leginkább.  

A válaszadók szolgáltatásaik során valamennyi kulcskompetenciát mérik, legtöbben (az összes 

válaszadó 55,4%-a) az idegen nyelvi, második helyen (46,3%) az anyanyelvi kommunikációt. Harmadik 

helyre került a személyközi kompetencia mérése (41,3%), a válaszadók egyharmada (33%) pedig méri 

a speciális, az adott munkakörre vonatkozó kompetenciákat is. A tanulási képesség mérése is közel 

ilyen arányban (30,6%) kapott említést. 

Azonos arányban (19,8%) mérik a válaszadók a matematikai és a kulturális kompetenciát, amelynél 

valamivel nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a digitális kompetenciák mérésének. Ez felhívja a 

figyelmet arra, hogy a digitális felzárkóztatás, a digitális kompetenciák megléte elvárt ma már szinte 

minden munkavállalói csoportban. 

”Egyéb” kompetenciák alatt a partnerek az igények és a konkrét pozíciók szerint elvégzett különböző 

személyiség- és kompetencia teszteket (pl. motivációs, ügyfélorientációs, vezetői potenciál tesz stb.), a 

kézügyesség, feladatmegértés, stressz-, illetve monotónia tűrés, vezetői készségek és kompetenciák 

(pl. döntési, delegálási, motiválási, problémamegoldási, stratégiai látásmód, válságkezelés, emberek 

motiválása stb.) mérését értették.  

Nagyon gazdag az adott munkakörhöz kapcsolódó, a munkáltató által az adott pozícióhoz megadott 

speciális kompetenciák listája is. Elsősorban az adott munkafeladathoz szükséges kompetenciákat, 

készségeket mérik, de nemcsak azt. Sok esetben egy sokkal tágabb összefüggésben is nézik a 

személyiség adottságait és fejlődési lehetőségeit.     

- az adott munkakörhöz kapcsolódó kompetenciákat vizsgálják: pl. egy hegesztő milyen minőségben 

hegeszt, villanyszerelő milyen alapismeretekkel rendelkezik, fizikai munkakörök betöltése estén 

mérendő kompetenciák, gyógyszeripari piaci ismeretek felmérése, IT, pénzügy, mérnök kompetenciák, 

műszaki, pénzügyi, értékesítésben szerzett tudás, kompetenciák pénzügyi, controlling területi 

kompetenciák, szakmai tudás felmérése szakácsok, étterem vezetők és pincérek esetében, 

vendéglátás, turizmus ágazattal összefüggő kompetenciák, elsősorban a nehéz fizikai munkával 

kapcsolatos motiváltság szűrése, stb. 

- csapatmunkára, együttműködésre való képesség, érveléstechnika, EQ, IQ, tudásmegosztás készsége, 

öntanulás/önfejlesztés, tanulás-készség, prezentálási készség, rugalmas gondolkodás, 

problémamegoldás, önmotiválás 
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- befolyásolási képesség, meggyőző erő, kapcsolatépítési képesség, gondosság-precizitás, 

szabálykövetés-alkalmazkodási képesség, kreativitás-problémamegoldó képesség, szociális 

alkalmazkodó képesség, asszertivitás, csapatszellem-alkalmazkodás, munka motiváció, kreativitás, 

önállóság, vezetői képességek, lojalitás, analitikus gondolkodásmód, kommunikációs képesség, stb. 

-  

A partnerek véleménye az NFSZ szolgáltatásairól  

A Virtuális Munkaerőpiac Portál ismerete és használata 

A VMP ismertsége a válaszadók által alkalmazott közvetítői létszámmal mutat arányosságot. Minél 

több közvetítő munkatársa van a válaszadó cégnek, annál magasabb a VMP ismertsége.   

Összevetettük a sikeres közvetítések száma alapján alkotott válaszadói csoportokat és a VMP 

ismertségét is. Azt találtuk, hogy az összefüggés nem lineáris, noha a trend arra utal, minél több a 

sikeres közvetítés, annál magasabb a VMP ismertsége. Ám ez a megállapítás nem egészen igaz, a 31-

100 között sikeresen közvetítők körében a legmagasabb a VMP ismertsége és használata is. 

A VMP oldalai közül az álláshelyeket tartalmazó oldalt a válaszadók 7,4%-a, míg az álláskeresők CV-

jét a válaszadók mindössze 6,6%-a használja. 

Nem csak azzal kapcsolatosan voltunk a megkérdezettek véleményére kíváncsiak, hogy mennyire 

ismerik a VMP-t, hanem arra is, miért nem használják azt. Az előre megadott válaszlehetőségek közül 

többet is jelölhettek, azonban így is csak 25 értékelhető választ kaptunk.  

Első helyen kifogásolták, hogy az adatbázisban nem szerepelnek számukra megfelelő munkavállalók. 

Az összes válasz 28%-a erre a problémára utalt.  

Második helyen (24%) egyéb okokat neveztek meg, amelyek közül kettő a „nem ismerjük” kategóriába 

sorolható, két válaszadónak nem volt egyáltalán vagy hazai közvetítési igénye, két válasz pedig a 

hozzáférés nehézségeiről panaszkodik. Ez utóbbiak közül az egyik ténylegesen nincs tisztában, hogyan 

kaphat hozzáférést a portálhoz, a második pedig az IR-azonosító beszerzésének nehézségeit említi. 

Javaslatában a válaszadó megjegyzi, nem látja értelmét az IR azonosító használatának, ráadásul 

beszerzése nem egyszerű, személyes ügyintézést igényel. Megítélése szerint az adatbázisba való 

belépéshez akár az adószám, akár a személyes adóazonosító jel, vagy a magán-munkaközvetítő 

regisztrációs engedélyszám is megfelelő lenne. A javaslat tehát arra vonatkozik, hogy ne legyen 

szükség egy újabb azonosító beszerzésére, hanem egy már meglévő is feljogosíthasson a portál 

használatára.   

A válaszok sorában harmadikként a VMP-n szereplő önéletrajzok adattartalmát nem ítélték 

megfelelőnek, s ugyanilyen arányban vélték úgy, hogy az adatbázis tartalma elavult.  

A válaszadók 8%-a nem bízik a VMP-ben. Ez nem feltétlenül az NFSZ-szel szembeni bizalmatlanságot 

jelenti, meghúzódhat a háttérben a szolgáltatás ismeretlensége is, mint magyarázó ok. Mindössze egy 

fő jelezte, hogy nem igazodik ki a felületen. A lekérdezésekkel szemben kritikát nem fogalmaztak meg. 
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17. ábra: Miért nem használták a partnerek a Virtuális Munkaerőpiac Portált? (%, N=25) 

 

A munkáltatói és a munkavállalói részen is a valós személyes kompetenciák, képességek sokkal 

fontosabbak, minthogy ki nem milyen papírja van valamiről, amit lehet hogy soha nem is csinált, vagy 

több évvel korábban. Az önéletrajzból nem lehet megtudni a rátermettséget, a valós képességeket nem 

lehet felmérni. 

Az megfelelő munkaerő keresésekor a kereső motor nem ad elég választási lehetőséget. PL: A 

végzettségek között nem lehet több középfokú végzettséget megjelölni. Országos toborzások során 

nem biztos, hogy szűkíteni akarunk, azonban a rendszer nem tudja kezelni a feltöltött önéletrajzok 

mennyiségét. Bosszantó, hogy nem jeleníti meg az összes feltöltött önéletrajzot, hogy válogatni tudjunk. 

Javaslatok a VMP hatékonyabbá tételéhez 

Kilenc válaszadótól érkeztek javaslatok, melyeket érdemes megfontolni a VMP esetleges fejlesztése 

során.  

- fontosnak tartanák chat funkció működtetését,  

- közvetlen kommunikációt munkáltató és munkavállaló között, hatékony kommunikáció mind 

a jelöltek, mind a hirdetők számára 

- könnyebb elérhetőség 

- naprakészség az adatbázisra vonatkozóan és munkaerő-piaci információkkal kapcsolatosan 

- a TEOR alapú regisztráció elhagyása, mert rugalmatlan a TEOR alapján való keresés 

- rugalmasság + kereső funkciókkal (szavakkal) ellátott értesítő funkció + hírlevél - jelzés a 

felhasználónak, ha megfelelő pályázó belép a rendszerbe.  
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Az EURES ismertsége a magán munkaközvetítők körében 

Az EURES hálózat ismertsége is meglehetősen alacsony a válaszadók körében, mindössze egyötödük 

adott igenlő választ a kérdésre.  

Az EURES két honlapon is elérhető magyar nyelven. Egyfelől megtaláljuk a Nemzeti Foglalkoztatási 

Szolgálat portálján, a https://eures.munka.hu/ címen, másfelől az Európa szerveren, a 

https://ec.europa.eu/eures/public/hu/homepage címen. A két honlap megjelenésében, színeiben és 

funkciójában is eltér egymástól. Az Európa szerveren található honlap nem egészen magyar nyelvű, 

számos funkció csak angolul érhető ott el. A két honlapon nincs egymásra utalás. Ez zavaró lehet a 

felhasználók számára. 

Az EURES ismertsége számadataink alapján nem hozható összefüggésbe a válaszadó cég 

alkalmazottainak számával, azonban a sikeres közvetítések számával némiképp igen. Tendenciájában 

elmondható, hogy minél több sikeres közvetítést tudhat magáénak a válaszadó, annál nagyobb 

mértékben ismeri az EURES-t. 

Arra a kérdésre, honnan értesült az EURES működéséről a 121 válaszadó közül 24-en jelöltek meg 

forrást. Legtöbben (33%) rendezvényen találkoztak ezzel a szolgáltatással, míg 20,8% számára a 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat portálja (nfsz.munka.hu) volt az információforrás. Ugyanilyen 

arányban már nem emlékeznek erre. A foglalkoztatási osztály munkatársaié az utolsó hely a listában 

(12,5%), megelőzi őket a hirdetésekből tájékozódók aránya is (16,6%). 

Arra a kérdésre, volt-e kapcsolatuk korábban az EURES tanácsadókkal, illetve ügyfélszolgálati 

pontokkal, mindössze 23 érvényes válasz érkezett. A válaszadók mindössze 30%-a (7 fő) válaszolt 

igennel a kérdésre, ez az összes megkérdezettnek mindössze 5,8%-a. Azaz az EURES tanácsadók és 

ügyfélszolgálati pontok kevésbé ismertek, mint az internetes szolgáltatás. Állásajánlatok aktiválásához, 

általános informálódáshoz, együttműködés kialakításához, nemzetközi kapcsolatok létrehozásához  

(Olaszország, Görögország) vették igénybe az EURES tanácsadók szolgáltatásait. Akik azonban 

kapcsolatban álltak az ügyfélszolgálatokkal, döntő többségben (67%) elégedettek is a kapott 

szolgáltatásokkal. 

Az NFSZ-szel való kapcsolat megszűnésének okai 

Megkérdeztük azokat a magán-munkaközvetítő szervezeteket, akik esetében már nem élő a kapcsolat 

az NFSZ-szel, hogy az miért szűnt meg. A 121 válaszadó közül 32 jelölt meg valamilyen okot. Első 

helyen a kommunikáció nehézségét említették, az összes megkérdezett 5,8%-a, a válaszadók kb. 

egynegyede választotta ezt az opciót. Valamivel kisebb, 5%-os azok aránya, akik szerint az NFSZ nem 

reagált elég gyorsan az igényeikre, illetve nem tud az igényeiknek megfelelő szolgáltatást biztosítani. 

Az együttműködés megszűnésének okát 4,1% az NFSZ-nél nyilvántartott ügyfelekben látta, szerintük 

az itt regisztrált ügyfeleket a magán-munkaközvetítőkhöz forduló szervezetek nem keresik. Viszonylag 

alacsony azok aránya, akik az NFSZ által nyújtott szolgáltatásokat nem találták eléggé frissnek (2,5%), 

vagy hasznosnak (0,8%). 

A szolgáltatásoktól való távolmaradás indokai 

Arra a kérdésre, miért nem vették igénybe a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által kínált 

szolgáltatásokat, 121 érvényes válasz érkezett. A válaszok több mint fele arról tanúskodik, hogy még 

https://eures.munka.hu/
https://ec.europa.eu/eures/public/hu/homepage
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maguk a magán munkaerő-közvetítők és -kölcsönzők sem ismerik az NFSZ tevékenységét, holott 

hasonló területen, hasonló célok érdekében működnek. Ebben a tényben csak annyi pozitívum 

található, hogy jobb tájékoztatással a probléma orvosolható, s az elutasítás nem tartalmi okokból, 

vagy a szolgáltatásokkal való elégedetlenségből fakad. 

Közel sem ilyen sok, de a válaszok 10%-a bizonytalanságról tanúskodik, a válaszadó maga sem tudta, 

miért nincs kapcsolatuk az NFSZ-fel. A válaszadók 6,6%-a szerint nincs szükségük az NFSZ 

szolgáltatásaira. 

Az NFSZ-re nézve negatív tartalmú válaszok nagyon kevés „szavazatot kaptak”. A válaszadók nagyon 

alacsony arányban (1,7%) vélik úgy, hogy a piaci szolgáltatók szolgáltatásai jobb minőségűek az NFSZ-

énél. Ugyanilyen alacsony arányban nyilatkoztak úgy, hogy ők keresték volna a kapcsolatot, de az NFSZ 

részéről nem volt fogadókészség. 

Az NFSZ megítélése  

Az NFSZ-ről alkotott partneri vélemények megismerését két nyitott kérdés szolgálta. AZ egyik arról 

érdeklődött, hogy ha volt valaha kapcsolata az NFSZ-szel, mit látott az együttműködés pozitívumának. 

A másik kérdés arra kérdezett rá, hogy a munkaerő-közvetítő és –kölcsönző partneri cégek szerint 

hogyan lehetne az együttműködést fejleszteni.  

A korábbi vagy jelenlegi együttműködés során szerzett tapasztalatok alapján viszonylag kevés 

negatívumot említenek a munkaerő-közvetítő és –kölcsönző cégek az NFSZ működésével 

kapcsolatosan. Legtöbben a kapcsolatfelvétel- és a kapcsolattartás nehézségeiről szóltak, volt, aki azt 

kifogásolta, az NFSZ nem tud számukra megfelelő munkaerőt közvetíteni.  

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy sok esetben nem reálisak a munkáltatóknak az NFSZ-szel szembeni 

elvárásai. Olyan igényeket fogalmaznak meg, melyek kiszolgálása egy másik hatóság feladatkörébe 

tartozik. Ezeket a félreértéseket hatékonyan tudja kezelni az információnyújtás, tájékoztatás, ami nem 

kizárólag személyes csatornákon, hanem internetes portál segítségével is hatékonyan nyújtható.    

Ráadásul a foglalkoztatáspolitikai intézkedések és a munkaerőpiaci eszközök a közigazgatás 

korszerűsítési folyamatok során széttagolttá váltak és nehezen követhetőek a piaci cégek számára. A 

szolgáltatásfejlesztés egyik iránya lehet legalább az információk összegyűjtése, az online elérések és 

ügyintézés közös kiindulópontjának megteremtése. Jelenleg a foglalkoztatás támogatásával, 

munkaerőpiaci programokkal, pályázati lehetőségekkel kapcsolatos információkat nem lehet egy helyen 

elérni. Az egy tényleges szolgáltatás lenne, ha az NFSZ ezeket összegyűjtené egy információs 

honlapon és közzétenné, akkor is, ha éppen más szerv a program gazdája. 

Összességében a szöveges válaszokban sokkal több pozitívumot jeleztek a megkérdezettek az NFSZ-

szel kapcsolatosan, mint negatívumot. Ezek között szerepel a készségesség, a hatékony, 

zökkenőmentes együttműködés, a munkavállalói adatbázis bősége stb. Ezeket a pozitívumokat 

mindenképpen érdemes megőriznie a szervezetnek. A válaszok arra is utalnak, hogy a szolgáltatás 

minősége területenként eltérő lehet.  

Az együttműködés fejlesztésével kapcsolatosan több javaslatot fogalmaztak meg a közvetítő cégek. 

Ezek között kiemelt helyen áll a rugalmasság, a megfelelő kommunikáció és a gyorsaság. Tettek 

javaslatot hírlevélre, a közvetítői tevékenység díjazására és ösztönzésre, fórumok szervezésére, a 

foglalkoztatáspolitikai kérdések együttes kezelésére vonatkozóan is. Ezek mindegyike megfontolandó 
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még a kis elemszám ellenére is. Az igényfelmérés pontosítása más eszközökkel hatékonyan 

megtehető, ilyen például a fókuszcsoport vagy a személyesen felvett kérdőív, esetleg interjúk.  

 

Kölcsönös szolgáltatás az NFSZ és a munkaerő-közvetítő cégek 

között 

Szolgáltatások nyújtása az NFSZ számára 

A munkáltatókkal ellentétben a partnerszervezetek maguk is nyújtanak szolgáltatásokat az NFSZ (illetve 

annak területi szervei) számára. Ezek lényeges elemei a két szervezettípus együttműködésének. 

A szolgáltatók leggyakrabban a munkaerőigény bejelentésével éltek az NFSZ felé, az NFSZ-től pedig 

leggyakrabban a támogatásokkal kapcsolatos információszolgáltatást veszik igénybe.  

A 121 válaszadó 73 értékelhető választ adott arra a kérdésre, nyújtottak-e az NFSZ területi szervei 

számára szolgáltatást. Az alábbi válaszlehetőségek közül többszörös választással jelölhették a 

számukra relevánsakat: 

 Munkaerő-igény bejelentés az NFSZ felé 

 Információnyújtás a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról a saját ügyfelei részére 

 Álláshirdetések átadása az NFSZ részére 

 Munkaerő-kiválasztás, toborzás 

 Részvétel az NFSZ által szervezett rendezvényeken, állásbörzéken 

 Információk a térség munkaerőpiaci helyzetéről az ügyfelei részére 

 Egyéb feladatok 

 Munkaviszonyban állók képzésének támogatására vonatkozó információk nyújtása az 

ügyfelei részére 

 Kiválasztáshoz kapcsolódó alkalmassági tesztek 

 

Leggyakrabban a munkaerőigény bejelentésével éltek az NFSZ felé (az összes válasz 30%-a), a 

másodikra a foglalkoztatási támogatásokról szóló információnyújtás a saját ügyfelei részére 

(közvetítve az NFSZ-től kapott információt) (15%) Harmadik helyen említették, hogy a hozzájuk befutó 

álláshirdetéseket átadják az NFSZ részére. Negyedik az említések sorában az NFSZ által szervezett 

rendezvényeken, állásbörzéken való részvétel, valamint a munkaerő kiválasztása és toborzása. (12-

12%) 

A térségi munkaerőpiaci információnyújtás említésszáma meglehetősen alacsony, mindössze az 

összes említés 4,1%-a. Közel azonos arányban neveztek meg egyéb, az előzőekbe be nem sorolható 

szolgáltatást (statisztikai adatszolgáltatást). Elenyésző számú válasz esett a munkaviszonyban állók 

képzésének támogatásról szóló információkra és a kiválasztáshoz kapcsolódó alkalmassági tesztek 

alkalmazására. Mindebből úgy tűnik, vannak még tartalékok a kétféle szervezet együttműködésében. 
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A „kölcsönös” szolgáltatásnyújtás kérdését kérjük részletesebben körüljárni pl. abból a szempontból, 

milyen tipikus kölcsönös szívességek léteznek e szervezetek kapcsolatában.   

Az NFSZ-től igénybe vett szolgáltatások 

Azt a kérdést, hogy az NFSZ milyen típusú feladatokat végzett a megkérdezett munkaközvetítő cég 

számára, szintén zárt formájában tettük fel. A válaszadók az alábbi lehetőségek közül választhattak, 

akár többet is: 

 Regisztrált álláskeresők önéletrajzának átadása a partnercégnek  

 Részvétel munkaerő-kiválasztásban, toborzásban  

 Információnyújtás a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról 

 Információk a térség munkaerőpiaci helyzetéről  

 Munkaviszonyban állók képzésének támogatására vonatkozó információk  

 Meghívás az NFSZ által szervezett állásbörzékre, egyéb rendezvényekre 

 Lehetőség biztosítása az állások meghirdetésére az ügyféltérben 

  Egyéb feladatok 

 

Első helyre a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos információszolgáltatás került 

27,4%-kal. Úgy tűnik, a munkáltatók számára az NFSZ elsősorban még mindig mint a foglalkoztatást 

anyagi eszközökkel támogató szervezet él, kevésbé ismerik egyéb szolgáltatásait. Második helyen 

említették a szolgáltatók annak lehetőségét, hogy elhelyezhetik álláshirdetéseiket a foglalkoztatási 

osztályok ügyfélterében (17,8%), amely, lássuk be, nem valós szolgáltatás. 

 

Harmadik helyre a toborzásban és a kiválasztásban való részvétel került, amely mindkét fél számára 

előnyt jelentő kölcsönös együttműködés. Negyedik helyen említették az NFSZ által szervezett 

rendezvényekre és állásbörzékre történő meghívást. Ötödik helyre a térségi munkaerőpiaccal 

kapcsolatos információk nyújtása, hatodikra a munkaviszonyban állók képzésének támogatásával 

kapcsolatos kérdések kerültek. 

Habár a megoszlások pozitív képet mutatnak, fontos megjegyeznünk, hogy egy-egy válasz mögött 

viszonylag alacsony elemszám áll. Az első helyre került szolgáltatást is mindössze 20 válaszadó 

említette. 
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18. ábra: Milyen típusú feladatokat végzett a munkaerő-közvetítő, - kölcsönző cég az NFSZ számára? 

(N=73) 

 

 

19. ábra: Milyen típusú feladatokat végzett az NFSZ a munkaerő-közvetítő, - kölcsönző cégek 

számára? (N=73) 
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A partnerszervezetek által lehetségesnek tartott együttműködési 

formák 

Az együttműködéstől várt előnyök 

Az NFSZ alacsony ismertsége mellett pozitívum, hogy a munkaerő-közvetítő és -kölcsönző cégek 

számos területen látnak lehetőséget az együttműködésre.  

Az NFSZ-szel való együttműködésre számos területen látnak lehetőséget a magán munkaközvetítő és 

–kölcsönző szervezetek. Az alábbi zárt kérdések közül választhatták ki a számukra leginkább 

relevánsat, akár többet is. 

 Nem látnak lehetőséget együttműködésre  

 Állásadatok megosztása  

 Önéletrajzi adatbázis megosztása  

 Munkaerő-kiválasztás, toborzás,  

 Kiválasztáshoz kapcsolódó alkalmassági tesztek elvégzése az NFSZ részére  

 EU/EGT állampolgárok toborzása  

 Külföldről hazatérő magyar állampolgárok toborzása  

 Harmadik országbeli állampolgárok toborzása  

 Együttműködés rendezvényekkel kapcsolatban   

 Információk igénylése a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról  

 Információk igénylése a térség munkaerőpiaci helyzetéről  

 Munkaviszonyban állók képzésének támogatására vonatkozó információk  

 Együttműködés kiadványokkal kapcsolatban  

 Kiválasztással kapcsolatos közös módszertani fejlesztések a munkaerőhiány kezelésére 

A válaszok döntő többsége pozitív, tényleges együttműködési javaslatot fogalmaz meg és szorgalmaz. 

Mindössze 10% azoknak a válaszoknak az aránya, amelyek teljesen elutasítják a két szervezettípus 

kooperációját. 
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20. ábra: Mely területen látják az NFSZ-szel való együttműködés lehetőségét a munkaerő-közvetítő, 

és -kölcsönző cégek? (N=121) 

A válaszok elsődlegessége tökéletesen tükrözi azt a munkaerőpiaci jelenséget, hogy egyre több 

munkáltató küzd a minőségi munkaerő megtalálásának nehézségeivel.  

Van néhány olyan terület a felsoroltak között, melyeknél elengedhetetlen a szoros együttműködés a 

közös megoldások megtalálása céljából.  

Ezek között első helyet foglal el a kiválasztással kapcsolatos módszertani együttműködés a 

munkaerőhiány enyhítése érdekében. Ezt a válaszadók közel egynegyede tartja fontosnak. Ha 

megnézzük az NFSZ szolgáltatásait akár a honlapon, akár a jogszabályokban, ilyen irányú törekvést 

nem találunk. A megfelelő munkaerő megtalálása, a hatékony közvetítés azonban kulcskérdés a 

modern gazdaság számára, ez – úgy tűnik – a magán közvetítők esetében is fejlesztendő terület. 

Hasonló arányban látnak lehetőséget a partnerek az együttműködésre a harmadik államból érkező 

munkaerő toborzása terén. Az EU/EGT tagállamok polgárainak toborzására is közel ilyen arányban 

tartanak igényt. 

Szintén a válaszok egynegyedében úgy látják a partnerek, hogy a magán-közvetítők támogatni tudnák 

az NFSZ-t közvetítői tevékenységében, mégpedig a kiválasztáshoz kapcsolódó alkalmassági tesztek 

elvégzésével.  

A kiadványokkal kapcsolatosan 15,7%-os arányban tartanak elképzelhetőnek együttműködést. 

Természetesen egy kérdőíves felmérés nem elegendő egy magas szintű együttműködés minden 

részletének kidolgozásához, ahhoz a későbbiekben valószínűleg szükség lesz tematikus 
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fókuszcsoportok szervezésére, személyes interjúk készítésére azokkal a szervezetekkel, amelyek 

ténylegesen a munkaerőpiacon működnek.  

Az NFSZ ismertségének a javítása az elsődleges cél. Nem önmagában, hanem hogy a munkaerőpiaci 

beavatkozások hatékonyabban reagáljanak a felmerülő szükségletekre és akár a partnerekkel együtt 

kerüljenek kidolgozásra új, innovatív megoldások. 

Az együttműködésre vonatkozóan a partnerszervezetek nyitott kérdés formájában is megfogalmazták 

javaslataikat, melyekre érdemes a jövőben építeni. 

Az együttműködés új területeire vonatkozóan az alábbi javaslatok érkeztek. 

Képzések szervezése 

 új típusú képzések, átképzések szervezése egyedi, jövőbeli igények alapján, a munkavállalók 

igényeinek figyelembe vételével, 

 a szakmunkásképzés nagyobb támogatása, különös tekintettel a tanműhelyekre 

 „Élőbbé tenni a szervezetben dolgozók kapcsolatát a munkaadókkal. Az NFSZ által kínált képzéseket 

az igényekhez igazítani. Új szakmák, képzések elindítása.” 

Közvetítés: 

 A javaslat lényegében egy szolgáltatásvásárlásra vonatkozik, azonban a javaslattevő szerint a 

szolgáltatás árát nem a munkáltatónak, hanem az NFSZ-nek kellene megfizetnie. A szolgáltatás 

ellenértékét egy alapdíj képezné, amelyet kiegészíthet egy utólagos sikerdíj, ha a közvetített személy 

szakmától függően 1-6 hónapig állásban is marad. („Berlin-branderburgi minta”) 

 Alkalmi, rövid idejű külföldi munkák közvetítése diákok számára. Ez lehetővé tenné számukra, hogy 

ellenőrzött keretek között szerezzenek külföldi gyakorlatot, majd ezt követően hazatérjenek. A 

válaszadó megítélése szerint ez a kivándorlás ellenében hatna, eleget tenne a kalandvágy kihívásainak. 

 „Több információ adása az állást keresőkről” 

 „Nagyobb adatbázissal kellene rendelkezniük, ami azzal lenne elérhető, ha rá lehetne venni a 

regisztrálásra azokat a munkát keresőket, akik jelenleg ezt nem teszik.” 

A szolgáltatások hatékonyságával, illetve fejleszthetőségével kapcsolatban megfogalmazott partneri 

javaslatok három téma köré csoportosíthatók: 

Partnerség 

Ezen egyenrangú felek rendszeres kétoldalú kommunikációját értik, amelyben nem pusztán az egyik fél 

(itt az NFSZ-re utalnak a válaszok) tájékoztat, hanem kölcsönös véleménycserére van lehetőség.  

„Elsődleges, hogy az NFSZ ne versenytársnak, hanem partnernek, sőt ügyfélnek tekintsen egy 

versenyszférában működő, szintén munkaerő-gazdálkodással foglalkozó céget. Ezt az elmúlt 25 évben 

nem tapasztaltam.” 

„Szervezetünk keresi általában a NFSZ munkatársait információszerzés céljából, ezért fontos lenne, 

hogy az NFSZ részéről is érkezzen megkeresés, tájékoztatás a részünkre.”  
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Jobb információáramlás és kommunikáció 

Ezek a válaszok az információszolgáltatás módját és gyorsaságát kívánják javítani. Érkezett javaslat 

hírlevélre, jogszabály-magyarázatra, illetve az ezzel kapcsolatos konzultációra. Felvetődött a már létező 

VMP-hez hasonló javaslat is. A személyes kapcsolattartó iránti igény is ide sorolható, hiszen könnyebb 

olyasvalakivel együttműködni, akit ismernek, s aki ismeri a partnert is. A jobb információáramláshoz kell 

sorolnunk azt a javaslatot, amely lényegében a VMP létrehozására tesz javaslatot. „Amennyiben ilyen 

még nincs, értelmét látnánk egy hatékony és ingyenes állásportál létrehozásának, ahol a munkát 

keresők szakképzettségüknek és igényeiknek megfelelően találkoznának az aktuális munkaerőpiaci 

kínálattal. Ezt a portált közismertté kell tenni TV-rádió reklámok, hirdetések (közmédia), valamint 

óriásplakátok segítségével.” 

„Egyes, korrekt módszerekkel és sikerrel működő közvetítővel való rugalmasabb és effektívebb 

együttműködéssel. Kommunikáció nem csak szankciók kapcsán!” 

A Hírlevél szükségessége több esetben is felmerült, mint kívánatos kommunikációs csatorna. Tettek 

javaslatot tematikus összejövetelek szervezésére is, felmerült többek között a jogszabályok 

értelmezésének kérdése is. 

Gyorsaság, hatékonyság 

„Viszonylag hosszú az átfutási idő a munkaerőigény beadásától az álláskereső személy jelentkezéséig. 

Több esetben is aktualitását vesztette a keresésünk, mire az álláskereső személy megérkezett 

hozzánk.” 

„Elektronikusan intézhető ügyek bővítésével, kevesebb kötelező dokumentum kitöltésével.” 

„Ha a járási hivatal foglalkoztatási osztálya minőségibb szolgáltatást tudna nyújtani, ha több idő és 

energia lenne a munkáltatóra, kevesebb bürokrácia és a rendszer tudna valós személyes 

kompetenciákat is szűrni, az sokat jelentene” 

„Állás lehetőségek gyorsabb és rugalmasabb közzététele.” 

„Gyorsabb rugalmasabb információ átadás, személyes kontakt aki segítségünkre van minden területen” 

Az eddigi együttműködés tapasztalatai alapján a közvetítők több pozitív tényezőt is említettek, amely a 

jövőbeli kapcsolatfejlesztés alapjául is szolgálhat. Ezek általában a szolgáltatás minőségére 

vonatkoznak, hívószavai pedig a gyorsaság, a hatékonyság, könnyű elérhetőség, segítőkészség, 

hitelesség, a célcsoport elérése. A válaszadók, egy kivételével, ezeket az eddigi együttműködés 

pozitívumainak tartják, míg negatív tényezőt szinte nem is említettek. Tartalmilag az adatbázis 

nagysága szerepelt a pozitívumok között, ugyanakkor egy fő kifogásolta, hogy ebből nem nyerhetők ki 

a szükséges információk.  
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MELLÉKLET 

 

A kutatás során használt kérdőívek 
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Munkaadók 

Tisztelt Munkaadó!  

A Konszenzus Alapítvány a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából kutatást végez a munkaadók körében. 

A kutatás célja a munkakeresést segítő állami szervezet, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, azon belül a járási 

hivatalok foglalkoztatási osztályai (továbbiakban foglalkoztatási osztály) jelenlegi szolgáltatásaival kapcsolatos 

vélemények felmérése. A kutatás kiterjed a szolgáltatások ismertségére, az egyes eszközökről alkotott vélemények 

és a munkaadóknak az állami foglalkoztatási szolgálattal szembeni elvárásainak összegyűjtésére. Az Ön 

véleménye nagyon fontos a Minisztérium számára a szolgáltatások fejlesztése érdekében! 

Először néhány általános kérdést teszünk fel az Önök cégével kapcsolatban. 

1. Mi az önök gazdálkodási formája? 

Válaszát jelölje x-szel! 

Egyéni vállalkozás  Társas vállalkozás  Költségvetési szerv  

Nonprofit szervezet  Egyéb  

 

2. Mekkora az Önök átlagos statisztikai állományi létszáma:   fő 

3. A cég főtevékenység szerinti ágazata: 

1. Feldolgozóipar        

2. Építőipar         

3. Kereskedelem         

4. Információ, kommunikáció       

5. Pénzügy, biztosítás        

6. Egyéb, kérem, írja le röviden:……………………………….   

4. Milyen településen van az Önök székhelye? 

1. Főváros/megyeszékhely 

2. Más város 

3. Község 

A következőkben a foglalkoztatási osztályok szolgáltatásaival kapcsolatban teszünk fel kérdéseket. 

7. Ismeri a foglalkoztatási osztályok szolgáltatásait? 

Igen   

Nem   
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8. [Ha a 7. kérdésre a válasz igen] Kérem, sorolja fel, hogy mely szolgáltatásokat tartja a 

legfontosabbnak! 

……………………. 

9. [Mindenkitől] Ismeri-e az EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) hálózatot, ami Magyarországon 

a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálaton belül működik? 

Igen   

Nem   

10. [Ha a 9. kérdésre a válasz igen] Honnan értesült az EURES működéséről? Több választ is megjelölhet! 

a. foglalkoztatási osztály munkatársaitól 

b. rendezvényen találkoztam az EURES-sel 

c. a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat portáljáról 

d. hirdetésből 

e. egyéb, kérem, írja le:…………………………….. 

11. [Ha a 9. kérdésre a válasz igen] Ismeri, illetve használta-e az alábbi EURES szolgáltatásokat? 

Válaszát jelölje x-szel! 

 Ismeri és 

használta 

Ismeri, de nem 

használta 
Nem ismeri 

EURES portál (eures.europa.eu)    

EURES Magyarország weboldala 

(eures.munka.hu) 

   

Európai (Online) Állásbörzék 

(www.europeanjobdays.eu) 

   

 

12. [Ha a 9. kérdésre a válasz igen] Volt-e már korábban kapcsolatuk EURES tanácsadókkal, 

ügyfélszolgálati pontokkal? 

Igen   

Nem   

13. [Ha a 9. és a 13. kérdésre a válasz igen] Milyen szolgáltatást vettek igénybe az EURES tanácsadóktól? 
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……………………………………………. 

14. [Ha a 9. és a 13. kérdésre a válasz igen] Kaptak megfelelő segítséget, választ a kérdéseikre? 

Igen   

Részben   

Nem  

15. [Mindenkitől] Ismeri a Virtuális Munkaerőpiac Portált (VMP)? 

1) Igen, használtuk is 

2) Igen, de nem használtuk  

3) Nem ismerjük  

4) Nem tudom  

16. [Ha a 15. kérdésre a válasz 2) ] Mi az oka annak, hogy nem használta a Virtuális Munkaerőpiac 

Portált? Több választ is megjelölhet! 

1) Nem bízik benne 

2) Nem megfelelő az önéletrajzok adattartalma 

3) Nem áll rendelkezésre megfelelő számú önéletrajz 

4) Elavult az adatbázis 

5) Nem igazodik ki a honlapon / nem tudja hogyan kell használni a felületet 

6) Nem lehet megfelelő adatbázis formátumban lekérni az adatokat 

7) Jobban preferálja a személyes, telefonos ügyintézést 

8) Nem volt esedékes a munkaerő felvétel 

9) Más portálok jobban megfelelnek cégem igényeinek 

10) Egyéb, éspedig…………………….…………………………………………………………… 

17. [Mindenkitől] Ismeri a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat területileg illetékes szervezeti egységét (a 

járási foglalkoztatási osztályt)? 

Igen  

Nem  

18. Igénybe vették az elmúlt két évben a foglalkoztatási osztály bármely szolgáltatását? 

Igen   

Nem  

19. [Ha a 18. kérdésre a válasz igen] A foglalkoztatási osztály mely szolgáltatásait vették igénybe az 

elmúlt két év során? Egyszer vagy többször vette azokat igénybe?  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
88 

 

20. Válaszát jelölje x-szel! 

 

 
Nem vette 

igénybe 

Egy 

alkalommal 

vette igénybe 

Több 

alkalommal is 

igénybe vette 

Munkaerő közvetítés   össz 78,9 

Munkaerő kiválasztás, toborzás, előszűrés   össz 38,6 

Információnyújtás a foglalkoztatást elősegítő 

támogatásokról 

  össz 72,5 

Információk a térség munkaerő-piaci helyzetéről   össz 16,9 

Információnyújtás a munkaviszonyban állók 

képzésének támogatási lehetőségeiről 

  össz 31,5 

Nagylétszámot érintő leépítésekhez nyújtott segítség   össz  1,5 

Részvétel foglalkoztatási osztály által szervezett 

állásbörzén, munkáltatói fórumon 

  össz 16,9 

Hírlevél szolgáltatás   össz 12,4 

Rendszeres munkáltatói kapcsolattartás   össz 30,0 

Egyéb szolgáltatások, éspedig:   össz   8,5 

 

21.  [Ha a 18. kérdésre a válasz igen] Kivel tartotta a kapcsolatot a foglalkoztatási osztályon? 

Több válasz is megjelölhető! 

Változó ügyintéző  

Állandó kapcsolattartó/ügyintéző  

Vezető  

22. [Ha a 18. kérdésre a válasz igen] Milyen módon tartja a kapcsolatot a foglalkoztatási osztállyal? 

Több válasz is megjelölhető! 

Személyesen  

Telefonon  
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Interneten  

Postai úton  

23. [Ha a 18. kérdésre a válasz nem] Miért nem vette igénybe a foglalkoztatási osztály szolgáltatásait? 

Több válasz is megjelölhető! 

Nem ismerjük a szolgáltatásokat  

Nincs szükségünk az NFSZ által nyújtott szolgáltatásokra  

Azonos szolgáltatásokat piaci cégeknél jobb minőségben lehet igénybe venni  

Régebben rossz tapasztalatokat szereztünk az NFSZ kapcsán  

Egyéb (kérem, fejtse ki!)  

24.  [Ha a 19. kérdésre nem választotta a munkaerő közvetítés, illetve munkaerő kiválasztás lehetőséget] 

Miért nem vette igénybe a foglalkoztatási osztály munkaerő közvetítési, illetve munkaerő kiválasztási 

szolgáltatásait? 

Megvalósult munkaerő-felvétel esetén több ok is megjelölhető. 

Nem került sor új munkaerő felvételére  

Elégedettek vagyunk az eddig alkalmazott módszerekkel  

Nincsenek friss információink a foglalkoztatási osztály kínálatáról  

Általában nem igényeljük a foglalkoztatási osztály szolgáltatásait  

Más céggel szoktunk együttműködni a munkaerő biztosítása érdekében  

Nem akarjuk az álláshelyeinket munkanélküliekkel betölteni  

Rosszak a tapasztalataink a foglalkoztatási osztály munkaközvetítéséről  

Úgy véljük, hogy a foglalkoztatási osztály munkatársai nem elég felkészültek ahhoz, hogy nekünk 

munkaerőt közvetítsenek  

egyéb okok: ...............................................................................................................................................  

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

Engedje meg, hogy a munkaerő felvételhez kapcsolódóan tegyünk fel néhány kérdést. 
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25. [Mindenkitől] Milyen módszereket használ, amikor munkaerő felvételére van szüksége? Kérem, 

rangsorolja az egyes lehetőségeket! Melyiket választja először, másodszor, stb.? 

Több válasz is megjelölhető! 

Saját honlapon hirdet, toboroz  

Önálló hirdetést adnak fel valamilyen médiumban  

Állásközvetítő portálon adnak fel hirdetést  

Facebook csoportokban ad fel hirdetést  

Munkaerő-kölcsönző céget keresnek meg  

Munkaerő-közvetítő céget keresnek meg  

Bejelentik az üres álláshelyeket az illetékes foglalkoztatási osztályon  

Egyéb, kérem, írja le röviden  

26. [Mindenkitől] Mennyire voltak jellemzőek az Ön cégénél az alábbi problémák az elmúlt két évben? 

Értékelje a problémák elfordulási gyakoriságát ötfokozatú skálán! 1 = nem fordul elő, 5 = rendszeresen előfordul 

Nem talál megfelelő végzettségű szakembert  

Nem talál megfelelő szaktudású szakembert  

Nem talál megfelelő tapasztalattal rendelkező szakembert  

Nem talál munkaerőt a felkínált bérért  

Nem talál munkaerőt az adott munkakörülmények mellett  

Nem talál megfelelő munkaerőt egy adott térségben  

Munkaerőhiány miatt tartósan betöltetlen marad egy állás  

Egyéb probléma, kérem, írja le röviden:………………………………….  

27. [Ha a 26. kérdésnél bármelyik problémát jelölte a válaszadó] Milyen intézkedést tettek az említett 

problémák megoldása érdekében? 

Több válasz is megjelölhető!. 

Magasabb bért kínáltak  
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Csökkentették a szakmai követelményeket  

Más munkakörülményeket kínáltak  

Munkaerő-közvetítő vagy -kölcsönző céghez fordultak  

A foglalkoztatási osztályhoz fordultak  

Az álláshely betöltését segítő támogatást, pályázatot kerestek  

Betanító képzés vagy átképzés szervezésével, megrendelésével  

Külföldön is meghirdették az állást  

Gyakornokot vettek fel  

Egyéb megoldást választottak, kérem, írja le röviden:…………………………..  

28. [Ha a 26. kérdésnél bármelyik problémát jelölte a válaszadó] És milyen segítséget várnának a 

foglalkoztatási osztályoktól az említett munkaerőpiaci problémák megoldására? Kérem, írja le 

röviden! 

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

29. [Mindenkitől] Tartósan betöltetlen munkaerőigény esetén fontolóra vennék-e munkaerő toborzását a 

következő csoportokból?  

Több csoport is megjelölhető!. 

Külföldről hazatérő magyar állampolgárok  

EU/EGT tagállamok állampolgárai  

EU/EGT országokon kívüli állampolgárok  

30. [Mindenkitől] Kérem, hasonlítsa össze a foglalkoztatási osztályok és a munkaközvetítő cégek 

munkaközvetítői tevékenységét!  

Válaszát jelölje x-szel! 

 
Munkaközvetítő 

cégek sokkal 

jobbak 

Munkaközvetítő 

cégek valamivel 

jobbak 

Foglalkoztatási 

osztályok 

valamivel 

jobbak 

Foglalkoztatási 

osztályok 

sokkal jobbak 

Nem 

tudom/nem 

szeretnék 

válaszolni 

Megbízható 

munkaerőt kínál 
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Kényelmesen 

igénybe vehető 

     

Gyors megoldást 

kínál 

     

Hatékony      

Eredményes      

Egyszerű/Könnyen 

igénybe vehető 

     

Nagy a munkaerő 

választék 

     

Költséghatékony      

Korrekt      

 

31. [Mindenkitől] Véleménye szerint milyen területeken, vagy milyen módon fejleszthetné a 

foglalkoztatási osztály a szolgáltatásait és a munkaadókkal való együttműködését? 

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

32. [Mindenkitől] Ismeri az alábbi munkaerőpiaci programokat? És részt vettek/vesznek bennük? 

 
Ismeri és részt 

vesznek/vettek 

benne 

Ismeri, de 

nem 

vesznek/vettek 

részt benne 

Nem ismeri 

TOP 5.1.1 Megyei szintű foglalkoztatási 

megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 

együttműködések 

   

TOP 6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a 

megyei jogú város területén és várostérségében 

   

TOP 5.1.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések    

Ifjúsági Garancia Rendszer    

Út a munkába    

Egyéb munkaerőpiaci program    
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Amennyiben egyéb programban vett részt, kérem sorolja fel: ………………………………………………………. 

33. [Mindenkitől] Milyen csatornákat preferál a foglalkoztatási osztállyal való kapcsolattartásban? 

Személyes  

Telefonos  

Online  

Postai levél  

34. [Mindenkitől] Tervezik-e a jövőben a foglalkoztatási osztály által kínált szolgáltatások közül 

valamelyik igénybe vételét?  

Több válasz is adható. 

munkaerő-közvetítés Magyarországon belül  

külföldön elérhető álláskeresők és munkavállalók megszólítása, jelentkezők, érdeklődők előszűrése az 

EURES-hálózatán keresztül  

munkaerő-kiválasztás és/vagy toborzás   

részvétel hazai állásbörzéken, munkáltatói fórumon  

részvétel külföldi állásbörzéken, európai toborzási napokon  

információnyújtás a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról  

információnyújtás a térség munkaerőpiaci helyzetéről  

munkaviszonyban állók képzésének támogatása  

foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás nyújtása  

nagy létszámot érintő leépítésekhez nyújtott segítség igénybe vétele  

állásajánlat külföldi hirdetése, terjesztése az EURES hálózatán keresztül  

egyéb szolgáltatások:….........……………………………………………………………......  

 …………………………………………………………………………………………………. 

35. [Mindenkitől] Mely szolgáltatást venné igénybe interneten keresztül, ha arra lenne lehetősége?  

Több válasz is adható. 
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egyszerűsített állásbejelentés  

állásbejelentés  

önéletrajzok fogadása, keresése, szűrése  

munkaerő-közvetítés Magyarországon belül  

külföldön elérhető álláskeresők és munkavállalók megszólítása, jelentkezők, érdeklődők előszűrése az 

EURES-hálózatán keresztül  

munkaerő-kiválasztás és/vagy toborzás  

információkeresés a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról  

információkeresés a térség munkaerőpiaci helyzetéről  

információ a munkaviszonyban állók képzésének támogatásáról  

foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás nyújtása  

nagy létszámot érintő leépítésekhez nyújtott segítség igénybe vétele  

állásajánlat külföldi hirdetése, terjesztése az EURES hálózatán keresztül  

kompetencia alapú közvetítés  

egyéb szolgáltatások: ........................................................................................................................  

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

36. [Mindenkitől] Milyen további fejlesztési javaslatai lennének a foglalkoztatási osztályok és az Ön cége 

közötti együttműködés javítása érdekében? Kérjük, írja le röviden! 

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

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

 

KÖSZÖNJÜK A VÁLASZAIT! 
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Munkaerő közvetítő cégek 

 

5.  [Mindenkitől] Ismeri a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szolgáltatásait? 

Igen   

Nem   

6. [Mindenkitől] A céget regisztrálták a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál? 

Igen   

Nem   
7. [Ha az 5. kérdés igen] Kérem, sorolja fel, hogy az NFSZ mely szolgáltatásait tartja a legfontosabbnak! 

………………………………………………………………………………………………….. 

8. [Mindenkitől] A regisztráción túl kapcsolatban állnak-e a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat bármely 

szervezeti egységével? 

Igen, jelenleg is kapcsolatban állunk     

Korábban kapcsolatban álltunk, de jelenleg nem állunk  

Soha nem álltunk kapcsolatban     

9. [Ha a 8. kérdésre a válasz „korábban kapcsolatban álltunk, de jelenleg nem állunk”] Miért szűnt meg 

a kapcsolat az Önök cége és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat között? Több választ is megjelölhet! 

1. Az NFSZ által nyújtott információk nem voltak számunkra hasznosak  

2. Az NFSZ által szolgáltatott információk nem voltak elég frissek  

3. Az NFSZ -nél regisztrált álláskeresőket ügyfeleink nem keresik  

4. Az NFSZ nem reagált elég gyorsan az igényeinkre  

5. Nehézkes volt a kommunikáció az NFSZ-fel  

6. Nincs szükségünk az NFSZ által nyújtott információkra és szolgáltatásokra  

7. Az NFSZ nem tud az igényeinknek megfelelő szolgáltatást nyújtani  

8. Egyéb, kérem, írja le röviden:………………………………………………………  

5. [Minden válasz esetén] Kérem, írja le, hogy miért nem tudott az NFSZ az igényeinek megfelelő 

információkat, szolgáltatásokat nyújtani? 

.………………………………………………………………………………………………………. 
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6. [Ha a 8. kérdésre a válasz „soha nem álltunk kapcsolatban”] Miért nem vették igénybe az NFSZ 

szolgáltatásait? 

Több válasz is megjelölhető! 

Nem ismerjük az NFSZ szolgáltatásait  

Nincs szükségünk az NFSZ által nyújtott szolgáltatásokra  

Azonos szolgáltatásokat piaci cégeknél jobb minőségben lehet igénybe venni  

Fel kívántuk venni a kapcsolatot, de nem volt fogadókészség az NFSZ részéről  

Egyéb, kérem, írja le röviden:………………………………………………  

7. [Ha a 8. kérdésre a válasz van vagy volt kapcsolat] Milyen típusú feladatokat végzett az együttműködés 

során az Önök cége az NFSZ számára?  

Több válasz is megjelölhető! 

Munkaerő-igény bejelentés az NFSZ felé  

Munkaerő-kiválasztás, toborzás  

Kiválasztáshoz kapcsolódó alkalmassági tesztek  

Információnyújtás a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról az ügyfelei részére  

Információk a térség munkaerőpiaci helyzetéről az ügyfelei részére  

Munkaviszonyban állók képzésének támogatására vonatkozó információk nyújtása az ügyfelei részére

  

Álláshirdetések átadása az NFSZ részére  

Részvétel az NFSZ által szervezett rendezvényeken, állásbörzéken ....................................................  

Egyéb feladatok, kérem, írja le röviden: ...................................................................................................  

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

8. [Ha a 8. kérdésre a válasz van vagy volt kapcsolat] Milyen típusú feladatokat végzett az együttműködés 

során az NFSZ az Önök cége számára?  

Több válasz is megjelölhető! 

Regisztrált álláskeresők önéletrajzának átadása az Ön cégének  
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Részvétel munkaerő-kiválasztásban, toborzásban  

Információnyújtás a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról  

Információk a térség munkaerőpiaci helyzetéről  

Munkaviszonyban állók képzésének támogatására vonatkozó információk  

Meghívás az NFSZ által szervezett állásbörzékre, egyéb rendezvényekre ..........................................  

Lehetőség biztosítása az állások meghirdetésére az ügyféltérben ........................................................  

Egyéb feladatok, kérem, írja le röviden: ...................................................................................................  

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

9. [Ha a 8. kérdésre a válasz van vagy volt kapcsolat] Mit látott az együttműködés pozitívumának? 

Kérem, írja le röviden! 

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

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

10. [Ha a 8. kérdésre a válasz van vagy volt kapcsolat] Hogyan lehetne az együttműködést fejleszteni? 

Kérem, írja le röviden! 

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

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

11. [Mindenkitől] Ismeri a Virtuális Munkaerőpiac Portált (VMP)? 

5) Igen, használtuk is  

6) Igen, de nem használtuk 

7) Nem ismerjük 

8) Nem tudom 

12. [Ha 11. kérdésre a válasz 5) ] Melyik oldalt használja vagy használta? Több választ is megjelölhet! 

Álláskeresők CV-k  

Álláshelyek  

13.  [Ha 11. kérdésre a válasz 6)] Miért nem használta a Virtuális Munkaerőpiac Portált? Több válasz is 

megjelölhető! 

11) Nem bízik benne 

12) Nem megfelelő az önéletrajzok adattartalma 
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13) Nem áll rendelkezésre megfelelő számú önéletrajz 

14) A hozzánk beérkező foglalkoztatói igényeknek nem felelnek meg az adatbázisban szereplő 

álláskeresők 

15) Elavult az adatbázis 

16) Nem igazodik ki a honlapon / nem tudja hogyan kell használni a felületet 

17) Nem lehet megfelelő adatbázis formátumban lekérni az adatokat 

18) Egyéb, kérem, írja le röviden:….…………………………………………………………… 

14. [Ha 11. kérdésre a válasz 5) vagy 6)] Milyen fejlesztési javaslatai lennének a VMP oldal hatékonyabbá 

tétele érdekében? Kérjük, írja le röviden! 

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

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

15.  [Mindenkitől] Ismeri-e az EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) hálózatot, ami 

Magyarországon a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálaton belül működik? 

Igen   

Nem   

16. [Ha a 15. kérdésre a válasz igen] Honnan értesült az EURES működéséről? Több választ is megjelölhet! 

a. foglalkoztatási osztály munkatársaitól 

b. rendezvényen találkoztam az EURES-sel 

c. a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat portáljáról 

d. hirdetésből 

e. egyéb, kérem, írja le röviden:…………………………….. 

17. [Ha a 15. kérdésre a válasz igen] Ismeri, illetve használta-e az alábbi EURES szolgáltatásokat? 

 Ismeri és 

használta 

Ismeri, de nem 

használta 
Nem ismeri 

EURES portál (eures.europa.eu)    

EURES Magyarország weboldala 

(eures.munka.hu) 

   

Európai (Online) Állásbörzék 

(www.europeanjobdays.eu) 
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18. [Ha a 15. kérdésre a válasz igen] Volt-e már korábban kapcsolatuk EURES-tanácsadókkal, 

ügyfélszolgálati pontokkal? 

Igen   

Nem   

19. [Ha a 0. kérdésre a válasz igen] Milyen szolgáltatást vettek igénybe az EURES tanácsadóktól? 

……………………………………………. 

20. [Ha a 0. kérdésre a válasz igen] Kaptak megfelelő segítséget, választ a kérdéseikre? 

Igen   

Részben   

Nem  

21. [Mindenkitől] Mely területeken lát lehetőséget az együttműködésre cégük és az NFSZ között?  

Több válasz is megjelölhető! 

Nem látnak lehetőséget együttműködésre  

Állásadatok megosztása  

Önéletrajzi adatbázis megosztása  

Munkaerő-kiválasztás, toborzás,  

Kiválasztáshoz kapcsolódó alkalmassági tesztek elvégzése az NFSZ részére  

EU/EGT-állampolgárok toborzása  

Külföldről hazatérő magyar állampolgárok toborzása  

Harmadik országbeli állampolgárok toborzása  

Együttműködés rendezvényekkel kapcsolatban   

Információk igénylése a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról  

Információk igénylése a térség munkaerőpiaci helyzetéről  

Munkaviszonyban állók képzésének támogatására vonatkozó információk  
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Együttműködés kiadványokkal kapcsolatban  

Kiválasztással kapcsolatos közös módszertani fejlesztések a munkaerőhiány kezelésére  

Egyéb szolgáltatások, kérem, írja le röviden: ............................................................................................  

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

22. [Mindenkitől] Milyen fejlesztési javaslatai lennének, amelyek lehetővé, illetve hatékonyabbá tehetnék 

az együttműködést a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal? Kérjük, írja le röviden! 

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

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

A továbbiakban néhány cégére vonatkozó kérdést teszünk fel annak érdekében, hogy szolgáltatásainkat 

minél inkább az igényeiknek megfelelően tudjuk kialakítani. 

23. [Mindenkitől] Cégük milyen iparágak számára nyújt elsősorban szolgáltatást? 

Több választ is megjelölhet! 

Feldolgozóipar         

Építőipar         

Kereskedelem         

Információ, kommunikáció       

Pénzügy, biztosítás        

Egyéb, kérem írja le röviden:……………………………….   

24. [Mindenkitől] Cégük milyen munkakörökben közvetít? 

Több választ is megjelölhet! 

Vezető         

Egyéb felsőfokú végzettséget igénylő      

Irodai munka         

Középfokú szakképezettséget igénylő      

Szakképzetlen         
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Egyéb, kérem, írja le röviden:……………………………….   

25. [Mindenkitől] Cégük hány közvetítő munkatárssal dolgozik (külső és belső egyaránt)? 

…….. fő 

26. [Mindenkitől] Évente átlagosan hány sikeres közvetítésük van? 

…….. db sikeres közvetítés 

27. [Mindenkitől] Milyen ingyenes szolgáltatásokat nyújtanak álláskeresők számára? 

Több választ is megjelölhet! 

Felvétel önéletrajzi adatbázisba      

Állásközvetítés         

Karrier tanácsadás        

Képességfelmérés       

Képzésekkel kapcsolatos információk nyújtása    

Önéletrajz írással kapcsolatos tanácsadás     

Kommunikációs tréning       

Pszichológiai tanácsadás       

Külföldi munkavállalás ügyintézésének támogatása    

Egyéb szolgáltatás, kérem, írja le röviden:………………  

28. [Mindenkitől] Milyen térítéses szolgáltatásokat nyújtanak álláskeresők számára? 

Több választ is megjelölhet! 

Felvétel önéletrajzi adatbázisba      

Állásközvetítés         

Karrier tanácsadás        

Képességfelmérés       

Képzésekkel kapcsolatos információk nyújtása    
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Önéletrajz írással kapcsolatos tanácsadás     

Kommunikációs tréning       

Pszichológiai tanácsadás       

Külföldi munkavállalás ügyintézésének támogatása    

Egyéb szolgáltatás, kérem, írja le röviden:………………  

29. [Mindenkitől] Milyen közvetítési szolgáltatásokat nyújtanak munkáltatók számára? 

Több választ is megjelölhet! 

Munkerő kölcsönzés       

Álláshirdetés         

Toborzási szolgáltatások Magyarországra     

Toborzási szolgáltatások külföldre      

Toborzási szolgáltatások külföldről      

CV szűrés         

Telefonos interjú         

Személyes interjú        

Tesztek         

Fejvadászat         

Kompetencia alapú közvetítés      

Assessment Center szolgáltatás     

Egyéb szolgáltatás, kérem, írja le röviden:………………  

30. [Mindenkitől] Milyen kompetenciákat mérnek/figyelnek a közvetítés során? 

Több választ is megjelölhet! 

Anyanyelvi kommunikáció   
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Idegennyelvi kommunikáció  

Matematika, természettudomány, technológia  

Digitális kompetencia  

Tanulási képesség  

Személyközi kompetencia  

Kulturális kompetencia  

Speciális, munkakörökhöz kapcsolódó kompetenciák  

Egyéb kompetenciák, kérem, írja le röviden:………………………  

31.  [Ha a 30. kérdésre a „SPECIÁLIS, MUNKAKÖRÖKHÖZ KAPCSOLÓDÓ KOMPETENCIÁK” 

válasz szerepelt] Kérem, soroljon fel néhány, Önök által mért speciális, munkakörhöz kapcsolódó 

kompetenciát! 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Köszönjük a válaszait! 

 

 


