
2022
Munkaerő-piaci 
jelentés



Röviden a magyar munkaerőpiacról  

Bérek      

Fiatalok SZJA mentessége   

Nők foglalkoztatottsága

Ukrajnai helyzet   

HR piaci kihívások    

Pályázói aktivitás    

Létszámigény: kölcsönzés   

Létszámigény: közvetítés   

Foglalkoztatási adatok

A Trenkwalderről

A Trenkwalder szolgáltatásai

04
08
12
18
18
24
36
38
46
48
58
60

artalom

2022/3



Röviden 
a magyar munkaerő-piacról

Idén január elsejétől a 25 év 
alatti munkavállalók jövedelmét 
nem terheli 15 százalékos 
személyi jövedelemadó,
ami érezhetően növelte a diákmunkára 
jelentkezők számát: többek között 
ennek is köszönhető, hogy az ELTE-
Trenkwalder Iskolaszövetkezet közel

65%-kal több jelöltet 
regisztrált az első negyedévben, 
mint egy évvel korábban. Az év első 
három hónapjában átlagosan 

bruttó 1450 forintot 
fizettek a diákmunkáért. 
Az SZJA-levonás eltörlése tehát 
önmagában közel 220 forinttal emelte 
a diákok órabérét.

Az Ukrán válság alapjaiban írta át 
a Magyarországon foglalkoztatott ukrán, 
illetve ukrán-magyar állampolgárok 
foglalkoztatását. A Kormány szolidaritást 
vállalva az Ukrajnából érkező 
menekültekkel, új, a foglalkoztást 
könnyítő rendelkezéseket léptetett 
hatályba. A több területet egyszerre 
érintő új szabályozás egyszerre jelent 
könnyítést a munkavállalóknak 
és a munkaadók számára egyaránt.
A Trenkwalder a Máltai Szeretet-
szolgálatot támogatja a válság kapcsán, 
illetve azon munkavállalóknak,  
– akiknek a szociális problémái 
megoldódtak –, igyekszik a magyar 
munkaerőpiacon megoldást találni. 
A Trenkwalder a meglévő ukrán 
állományában érzékelte, hogy 
családegyesítés nehézségeit sokan 
nem tudják megoldani anyagi okokból, 
ezért egyszeri támogatásban részesítette 
azokat, akiknél ez felmerült. Azon 
családok esetében, ahol a gyerekek 
elhelyezése volt kritikus, bevontuk 
az önkormányzatokat és a Máltai 
Szeretetszolgálatot. 

A fluktuáció jelenti az egyik 
legnagyobb problémát 
a HR vezetők számára, 
derült ki a Trenkwalder és a DTC 
Solutions közös iparági kutatásából. 
A Recruiter Felmérés eredményei 
alapján az iparág vezetői számára 
a legnagyobb feladatot 
a munkatársak megtartása jelenti 
majd, ugyanis a megkérdezettek 

36%-a a következő 
két éven belül a szakma 
elhagyására készül. 
A kutatás egy másik markáns 
megállapítása, hogy a toborzók 

53%-a valamilyen 
mértékben elégedetlen 
a fizetésével.

A felsőbb kategóriákban is 
felgyorsult a bérnövekedés 
üteme.
A Moore Hungary több mint 60, 
zömmel nemzetközi tulajdonú hazai 
vállalat mintegy 500 középvezetője 
esetében 2021 első negyedévéhez 
képest 7,3 százalékos bérnövekedést 
tapasztalt.

+7,3%

Az idei első negyedévben 
a fizikai munkát végző szak- 
és betanított munkások 
átlagos bruttó órabére 
gyakorlatilag elérte az 

1500 forintos 
szintet – derül ki a Trenkwalder 
közel 7 ezer fő béradatait feldolgozó 
elemzéséből.  
A jelenlegi 1499 forintos átlagórabér  
10,4 százalékkal haladja meg a 2021 
hasonló időszakában tapasztalt 1358 
forintos értéket. 

+10,4%

Rekordszinten 
a női foglalkoztatás 
Magyarországon. 
A női bruttó átlagkereset továbbra is 
16 százalékkal marad el a férfiakétól. 
Tavaly 2 millió 118 ezer aktív korú nő 
állt alkalmazásban, ami minden 
eddiginél magasabb, 

68,2%-os 
foglalkoztatási rátát jelent. 
A teljes munkaidőben foglalkoztatott 
nők átlagos bruttó bére közel 

402 ezer forint volt, 
ami továbbra is 16,2 százalékkal 
marad el a férfiakétól – derül 
ki a Trenkwalder munkaerő-
piaci szolgáltató társaságnak a 
nemzetközi nőnap alkalmából kiadott 
elemzéséből.

-16%
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Az idei első negyedévben a fizikai 
munkát végző szak- és betanított 
munkások átlagos bruttó órabére 
gyakorlatilag elérte az 1500 forintos 
szintet – derül ki a Trenkwalder 
közel 7 ezer fő béradatait feldolgozó 
elemzéséből. 

A jelenlegi 1499 forintos 
átlagórabér 10,4 százalékkal 
haladja meg a 2021 hasonló 
időszakában tapasztalt 
1358 forintos értéket. 

A régiók szerinti statisztikák azt 
mutatják, hogy már csak a Dél-
Dunántúlon fordul elő 1400 forint alatti 
átlagos fizikai órabér, ugyanakkor az 
Észak-Alföld mellett ebben a régióban 
volt a legnagyobb, 16 százalékot 
meghaladó az éves szintű növekedés, 
vagyis a legalacsonyabb béreket fizető 
országrészekben zajlik a felzárkózás 
az országos átlaghoz. Az átlag felett 
található a Közép-dunántúli régió 1600 
forintot közelítő mutatója. A mezőnyből 
továbbra is Budapest és Közép-
Magyarország emelkedik ki 1900 forint 
körüli értékével.

Az első 
negyedévben
1500 forintos 
szintre 
emelkedett 
a fizikai 
átlagórabér <1400

Ft/óra

~1600 
Ft/óra

~1900 
Ft/óra

+16%

„Továbbra is kétszámjegyű bér-
növekedést tapasztalhatunk a fizikai 
munkakörökben, a bérek gyors ütemű 
változását a munkaerőhiány mellett az 
első negyedévben a minimálbér közel 
20 százalékos emelése is hajtotta – 
mutat rá Hamrák Viktor, a Trenkwalder 
szolgáltatási igazgatója. 
– Ez a növekedési ütem várhatóan 
az egész évre jellemző lesz. 
A koronavírus kitörésekor tapasztalható 
rövid megtorpanástól eltekintve a fizikai 
órabérek növekedésének éves mértéke 
immár hosszú évek óta 10 százalék 
körül alakult. 

+10%
Az idei helyzet mégis 
komolyan eltér a korábbi 
évekétől: egy olyan 
kedvezőtlen inflációs 
forgatókönyv mellett, 
amelyben a pénzromlás 
mértéke kétszámjegyű, 
akár az is előfordulhat, 
hogy a 10 százalék körüli 
nominális béremelkedés 
ellenére a reálbérek 
csökkennek.”
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Az országos szinten már több 
mint 60 ezer főt foglalkoztató 
szolgáltatóközpontok (SSC-k) 
középvezetői esetében a fenti 
szellemi foglalkozású középvezetői 
átlagot jóval meghaladó, 

10,1%-os béremelést 
hajtottak végre az elmúlt év során.

„A középvezetői szegmensben 
a járványidőszak első évében 
gyakorlatilag megállt 
az átlagbérek emelkedése, 
tavaly ilyenkor mindössze 

1,5%-os éves szintű
bérnövekedést mutattunk ki 
az érintett körben.

Egy év alatt
a középvezetők 
bére is 7,3%-kal 
emelkedett

A felsőbb kategóriákban is 
felgyorsult a bér-növekedés üteme: 
A Moore Hungary ezzel egy időben 
több mint 60 nemzetközi cég hazai 
leányvállalatánál dolgozó közel 500 
középvezetőnek a béradatait vizsgálta 
meg. A 700 ezer és 1 millió forint 
közötti havi bruttó fizetési sávban 
dolgozó alkalmazottak esetében 

az éves béremelkedés 
mértéke 2022 első 
negyedévében átlagosan 

7,3%-os volt.

Most azonban régen látott ütemben zajlanak 
a béremelések”– mutat rá Hajnal Péter, 
a Moore Hungary ügyvezető partnere. 
– A jelenlegi inflációs környezetben arra számítunk, 
hogy a bérnövekedés 2022 további részében is 
legalább ezen a 7-8 százalékos szinten marad.”

A korábbinál szélesebb megrendelői körben 
merül fel egyes feladatok kiszervezésének igénye, 
emiatt ezen a területen jelentős verseny alakult ki 
a megfelelő végzettséggel és nyelvtudással 
rendelkező munkavállalók iránt, ami a kínált bérek 
szintjében is megmutatkozik.
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Educatio kiállítás 
ELTE–Trenkwalder 
Iskolaszövetkezet

Az ELTE-Trenkwalder 
Iskolaszövetkezete csapat is jelen volt 
a kiállítók között a 2022-es Educatio 
Kiállításon. Egy egyszerű, ám mégis 
izgalmas nyereményjátékkal készültünk 
a látogatók számára. 

Több mint 600 diák 
regisztrált az iskolaszövetkezethez, és játszott 
a főnyereményekért, ami egy Samsung Tab A 
és egy JBL hangszóró volt.
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A fiatalok idén 
bevezetett 
SZJA-mentessége 
népszerűbbé tette 
a diákmunkát

Idén január elsejétől 
a 25 év alatti munkavállalók 
jövedelmét nem terheli 
-os személyi jövedelemadó, 
ami érezhetően növelte a diákmunkára 
jelentkezők számát: többek között 
ennek is köszönhető, hogy az ELTE-
Trenkwalder Iskolaszövetkezet közel 

-kal több jelöltet regisztrált 
az első negyedévben, mint egy 
évvel korábban. Az év első három 
hónapjában átlagosan bruttó 1450 
forintot fizettek a diákmunkáért. 

Az SZJA-levonás eltörlése 
tehát önmagában közel 
forinttal emelte a diákok 
órabérét.

1450

Az első 
negyedévben 
átlagosan
forintos 
volt a diákok 
órabére

65%

1700–1800

15%

220

Az év első hónapjaiban mind a fizikai diákmunkák, mind a kevésbé 
komplex irodai adminisztrációs tevékenységek esetén 1400-1500 forint 
között alakult a diákok átlagos órabérének szintje. Az olyan állások 
esetében, amelyeknél valamilyen speciális tudásra (például ritkább idegen 
nyelvek ismeretére) van szükség, az órabérek ennél magasabb tartományban, 
forint körül mozogtak.

Ez utóbbi az a terület, amely a nyári szezonban a jelenleginél jóval nagyobb 
szeletet fog idén is kihasítani a diákfoglalkoztatás tortájából.
„Az év végi ünnepi időszak előtt a kereskedelmi és logisztikai szektor 
megugró munkaerőigénye (csomagolás, kiszállítás) miatt a diákbérek ezeken 
a területeken is 1700 forint fölé ugrottak – magyarázza Nógrádi József, 
a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója. – A szezon végét követően 
e szektorok munkaerőigénye megcsappant, ám a most elérhető 
munkalehetőségeket jellemző 1450 forint körüli átlagbérrel a bevezetett 

SZJA-kedvezménynek köszönhetően egy diák ugyanannyi munkával 
ma sem kap a számlájára kevesebb pénzt, mint a korábbi 
bruttó 1700 forintos átlagórabér esetében.”

32% -a 
az adminisztráció/
asszisztencia területén 
dolgozik, 

31% -a gyakornoki 
tevékenységet végez a 
tanulmányaihoz kapcsolódó 
álláshelyeken,

22% -át 
a termelés/gyártás/
logisztika területén 
foglalkoztatja, 

15% 
pedig rendezvényekhez 
és a vendéglátáshoz kap-
csolódó feladatokat lát el. 

Jelenleg az ELTE-Trenkwalder Iskolaszövetkezet 
keretében foglalkoztatott diákok 
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~6 ezerrel 
több mint egy évvel 
korábban. 

Ez ebben a körben 

27,5%-os 
százalékos 
foglalkoztatási 
rátát jelent.

270 ezer 
volt 2022 
februárjában, 

A KSH adatai szerint a 

15-24 éves 
korosztályból 
a foglalkoztatottak 
száma

A nyári hónapokra 
ennek a létszámnak 
a további növekedésére 
számíthatunk. 

A Trenkwalder által megkérdezett diákok 
a diákmunkához kapcsolódó motivációik között 

-ban az anyagi függetlenség 

megteremtése szerepelt, míg csaknem 
ugyanolyan fontos szempontnak tartja

-a, hogy már a tanulmányai 

során munkatapasztalatot  
szerezzen.

70%

51%

A gyakornoki állások esetében 
az elmúlt évben az órabérek átlaga 
az 1600 forintos szintet közelítette, 

2022 első negyedévére 
pedig már elérte az 
forintot. 
A vállalatok ugyanis a tehetséges 

gyakornokokat azzal is igyekeznek 
megtartani, hogy 

a juttatásaikat általában 
a saját munkavállalók bérével 
együtt emelik. Ez különösen 
az olyan hiányszakmák 
esetében, mint az IT vagy 
a mérnöki területek esetében 
kiemelt törekvés. 
A vállalatok ezen a területen 
igyekeznek biztosra menni, 
és a nyári időszakra tervezett 
gyakornoki állásokat a legjobb 
elérhető jelöltekkel már most 
igyekeznek betölteni.

1600
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MAJOSZ
Járműipari szereplők 
digitális átalakulásáról 
szóló konferencia

Megoldások a munkaerő-piaci kihívásokra 
címmel tartott előadást Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi 
igazgatója, a Járműipari szereplők átalakulásáról szóló konferencián. 
Az autóiparhoz kapcsolódóan, adatbázisunkban kék galléros 
szakmunkásokat tekintve 39 000 fővel, fehér galléros dolgozókat tekintve 
12 500 fővel járulunk hozzá az iparhoz. Azonban a belföldi és külföldi 
elvándorláson, és a folyamatosan öregedő magyar társadalmon kívül,
még számos olyan tényezővel kell szembenéznie az iparnak, 
mely negatív irányba befolyásolja a munkaerőpiacot.

39 ezer

12,5 ezer
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Rekordszinten 
a női foglalkoztatás 
Magyarországon

Az aktív korúak 
foglalkoztatási rátájának 
alakulása nemek szerint
(2011–2021)

Derül ki a Trenkwalder munkaerő-piaci 
szolgáltató társaságnak a nemzetközi 
nőnap alkalmából kiadott elemzéséből.

ami minden eddiginél 
magasabb, 

68,2%-os 
foglalkoztatási rátát jelent. 

Tavaly 

2.118.000 
aktív korú nő állt 
alkalmazásban,

ami továbbra is 

16,2%-kal 
marad el a férfiakétól.

A teljes munkaidőben 
foglalkoztatott nők átlagos 
bruttó bére közel 

402 ezer
forint volt, 

Az elmúlt tíz évben – részben az elmúlt évtized 
foglalkoztatáspolitikai intézkedéseinek köszönhetően 
– nagyot nőtt az alkalmazásban álló, aktív korú 
nők száma: a 15-64 év közötti korosztályban tavaly 
év végén 2 millió 118 ezren dolgoztak, 
253 ezerrel többen, mint 2011-ben. Ezzel az aktív korú 
nők foglalkoztatási rátája 54,5-ről 68,2 százalékra 
emelkedett. A férfiak hasonló rátája egyébként 
jelenleg 77,9 százalékon áll.

férfi

nő

60,8

54,5

2011 2014 2017 20202012 2015 2018 20212013 2016 2019

61,6

55,7

63,7

56,6

67,9

59,5

70,3

61,5

73,0

64,2

75,2

65,2

76,3

66,6

77,3

67,1

77,1

66,8

77,9
68,2

Forrás: KSH, Trenkwalder

A foglalkoztatási ráta tízéves folyamatos 
emelkedését csupán a koronavírus-járvány 
2020-as kezdeti szakasza törte meg: 
ebben az évben – időlegesen – 30 ezerrel 
csökkent a foglalkoztatott nők száma. 

Másfélszer annyi nő került ki átmenetileg 
a munkahelyekről, mint férfi, aminek több oka is van.  
Egyrészt a nők felülreprezentáltak a válság által leginkább 
érintett ágazatok többségében (kiskereskedelem,  
szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, gondozás,  
háztartási munka). Másrészt a szigorú korlátozások 
időszakában elsősorban a nők tudták megoldani 
az otthon maradt gyermekek felügyeletét.

2021-ben a teljes munkaidőben foglalkoztatott nők 
havi bruttó átlagkeresete 401 700 forint volt, ami 16,2 
százalékkal maradt el a férfiak 479 200 forintos átlagától. 

„Az elmaradás részben annak köszönhető, 
hogy a nők felül-reprezentáltak olyan, 
alacsonyabban fizetett munkakörökben, 
mint a gondozás, értékesítés, oktatás. 
A nők körében gyakoribb, hogy gondozói, családi kötelezett-
ségeik miatt legalább időlegesen felhagynak karrierjük 
építésével – mutat rá Nógrádi József, a Trenkwalder 
kereskedelmi igazgatója, hozzátéve: – Bizonyos területeken 
sajnos továbbra is negatív diszkrimináció érvényesül, 
kimutathatóan alacsonyabb bért fizetnek a nőknek, mint  
az azonos fizetési kategóriában dolgozó férfi kollégáiknak.”

479,2 
ezer Ft

401,7 
ezer Ft↓↓30

ezer 
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Az elmúlt évben 
erősödött az állást 
kereső nők aktivitása. 
A Trenkwalder adat-
bázisában szereplő 
munkakeresők közül 
állásba kerültek 
50 százaléka nő volt, 
szemben az egy évvel 
korábbi 45 százalékkal. 

A gyors elhelyezkedés esélyét tekintve 
a fizikai munkaköröknél nincs jelentős 
eltérés a két nem között: jelenleg 
férfiak és nők egyaránt átlagosan 
24 nap alatt tudnak elhelyezkedni 
valamilyen munkakörben. 
A szellemi munkakörök esetében 
kissé nehézkesebb a folyamat, ám itt 
a nők jóval előnyösebb helyzetben 
vannak: átlagosan 33 nap alatt 
találnak munkát, szemben a férfiak 
44 napos átlagával.

Állást 
kereső nők

„A koronavírus-járvány kitörése 
óta jelentős változások zajlottak 
a munkaerő-piacon, ezek egy 
része, például a home office 
és más atipikus foglalkoztatási 
formák elterjedése 
tovább növelheti a munkaerőpiacon 
megjelenő nők számát, ezzel pedig 
ismét csökkenhet a férfiak és nők 
foglalkoztatási rátája között jelenleg 
fennálló 10 százalékos rés mértéke – 
jelezte előre Nógrádi József.

50% – 50% 44 – 33 nap

24 – 24 nap
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Érték vagy!
Konferencia

Fülöp Attila államtitkár úr meghívására 
kitelepültünk az EMMI rendezvényére, 
az Érték vagy! konferenciára.

Az esemény középpontjában 
a megváltozott munkaképességű 
dolgozók álltak, az ő foglalkoztatásukról 
esett szó, illetve arról, hogy a cégek 
hogyan viszonyulnak hozzájuk, milyen 
mértékben alkalmazzák őket.

A Trenkwalder ügyvezető igazgatója 
G. Nagy Balázs, részt vett egy pódium-
beszélgetésen is a Naturtex és a Grundfos 
ügyvezető igazgatóival.
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Az Ukrán 
válság 
Az Ukrajnából érkező 
harmadik országbeli 
állampolgárok 
foglalkoztatásához 
kapcsolódó állami 
támogatás 2022. március 
11-én hatályba lépett.

A Kormány rendeletében az ukrán 
harmadik országbeli állampolgárok 
foglalkoztatásának összevont engedély 
keretében történő engedélyeztetése 
kapcsán úgy rendelkezett, hogy 
a 2022. február 24-én vagy azt követően 
Magyarország területére érkezett 
ukrán állampolgár kérelme ügyében a 
kormányhivatal szakhatóságként nem 
működik közre. A szabály akként is 
értelmezhető, 
hogy ennek következtében 

összevont engedélyezési eljárás 
keretében a veszélyhelyzet 
ideje alatt munkaerő-
kölcsönzés keretében nem 
hiányszakmában foglalkoztatni 
kívánt ukrán állampolgár is 
kaphat összevont engedélyt. 
Ugyanakkor ezekben az esetekben 
a munkáltató nem minősül kiemelt 
foglalkoztatónak, képviselőként nem 
járhat el a munkavállaló nevében, a 
munkavállaló személyesen köteles eljárni 
a kérelmezési eljárás során. Az ezen 
szabályok alapján kiadott engedélyek 
veszélyhelyzet megszűnése utáni 
érvényességét illetően a jogalkotó nem 
rendelkezett. 

1. A munkáltató támogatásra jogosult az ukrán 
háború elől menekülő, Ukrajna területéről 2022. 
február 24-én vagy azt követően Magyarország 
területére érkezett,
a) ukrán állampolgársággal vagy 
b) ukrán–magyar kettős állampolgársággal rendelkező személy 
Magyarországon történő foglalkoztatásához kapcsolódóan. 

A támogatásra a munkáltató a fenti munkavállalói 
kör vonatkozásában is csak akkor jogosult, ha: 
a) a munkaviszonyt a felek 2022. február 24-én vagy 
azt követően létesítették, 

b) a foglalkoztatás Magyarország területén zajlik, 

c) a munkavállaló heti munkaidejének mértéke legalább  
heti húsz óra, 

d) a munkáltató mint gazdasági társaság Magyarország területén 
székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, 

e) a munkáltató a rendezett munkaügyi kapcsolatok  
feltételeinek megfelel, 

f) a munkáltató nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás,  
felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás 
vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és 

g) a munkáltató megfelel a munkaerő-piaci programban foglalt 
egyéb feltételeknek. 
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Megszűnik a támogatásra való jogosultság, 
ha a munkavállaló munkaviszonya megszűnik, a munkáltató  
a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem 
tesz eleget, illetve ha megállapításra kerül, hogy a támogatás  
a jogszabályban meghatározott feltételek hiányában nem lett  
volna megállapítható.

A támogatás a munkavállaló lakhatási és  
utazási költségeinek biztosítására fordítható. 
A támogatás a munkavállaló munkaviszonya fennállásának  
idejére, de legfeljebb tizenkét hónapra biztosítható.  
A támogatásra való jogosultság tartama 12 hónap elteltével  
egy alkalommal a munkáltató kérelmére meghosszabbítható 
tizenkét hónappal, de a támogatás ebben az esetben is  
legfeljebb a munkaviszony fennállása alatt folyósítható.  
A támogatás a munkáltató részére havonta utólag kerül 
folyósításra. A támogatás a munkavállaló fizetés nélküli 
szabadsága idejére nem folyósítható. A támogatás 
köztehermentes. 

A támogatás mértéke munkavállalónként havonta  
a munkavállaló lakhatási és utazási költségének az 50%-a,  
de nem haladhatja meg a munkavállalónként járó legfeljebb  
60 000 forintnak és a munkavállalóval közös háztartásban élő 
kiskorú gyermekek után gyermekenként járó további 12 000 
forintnak az összegét. Amennyiben tehát a munkavállaló gyermeke 
részére a munkáltató nem biztosít szállást, a támogatás maximuma 
60 000 Ft, ha a munkavállaló gyermekei is a munkáltató által 
biztosított szálláson tartózkodnak, gyermekenként plusz 12000 Ft 
támogatásban részesülhet a munkáltató. Amennyiben a kiskorú 
gyermek mindkét szülője azonos munkáltató munkavállalója,  
a munkáltató a kiskorú gyermek után járó támogatásra csak egy 
munkavállaló szülő esetén jogosult. 

A lakhatási és utazási költségek támogatás által 
nem fedezett részét a munkáltató és  
a munkavállaló 50-50%-ban viseli a Kormány 
rendelkezése alapján. Ennek megfelelően pl. a munkásszállás 
költségeinek részbeni viselésére a munkavállaló jogszabály 
alapján köteles. A rendelkezés szigorú értelmezése 

szerint a támogatás kizárólag akkor vehető igénybe, ha  
a költségek 25%-át maga a munkavállaló viseli. Ha a juttatás 
a munkavállaló számára ingyenes, vagy annak költségeinek 
kevesebb, mint 25%-át viseli, a munkáltató támogatásra nem 
jogosult. A hatóság gyakorlata ettől eltérhet, erről előzetes 
információnk nincs. 

A támogatás nyújtását a munkáltató a Nemzeti Foglalkoztatási 
Szolgálat honlapján közzétett, erre rendszeresített 
formanyomtatványon, elektronikus úton kérelmezheti.  
Jelen tájékoztató elkészültekor a formanyomtatvány még nem 
került közzétételre. A támogatás iránti kérelmet a munkáltató 
a munkavállaló foglalkoztatásának helye szerint illetékes 
kormányhivatalnál terjesztheti elő. Amennyiben a munkavállaló 
foglalkoztatására több helyen kerül sor, a támogatás iránti 
kérelmet a munkáltató bármely telephelye szerint illetékes 
kormányhivatalnál benyújthatja. A kormányhivatal a támogatás 
iránti kérelem tárgyában nyolc munkanapon belül határoz. 

A munkáltató részéről fontos szem előtt tartani, hogy támogatás 
csupán a munkavállalóval történő munkaszerződés megkötését 
követően, a kérelem benyújtását követő időszakra állapítható meg.

A támogatás további részletszabályait a támogatáshoz 
kapcsolódó munkaerő-piaci program határozza meg, így azt is, 
hogy a munkáltató a támogatás kérelmezése kapcsán milyen 
dokumentumok, igazolások, illetve nyilatkozatok megtételére, 
illetve becsatolására köteles. A munkaerő-piaci program jelen 
tájékoztató kiküldésekor még nem elérhető. 

A munkáltató a támogatás igénybevételével vállalja, hogy a munka- 
vállaló munkaviszonya fennállásának idejére gondoskodik a munka- 
vállaló, valamint szükség esetén kiskorú gyermekének megfelelő 
körülmények között történő elszállásolásáról, illetve a munkába 
járás szervezett körülmények között történő biztosításáról. 

A támogatás nyújtásához  
kapcsolódó eljárási szabályok

A munkáltató kötelezettségei  
a támogatás kapcsán
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RecruiTECH 
kiállítás

Az idei év 
első negyedévében részt vettünk 
a recruiTECH rendezvényen kiállítóként és 
előadóként egyaránt, amely egy kiemelten fontos 
toborzás szakmai rendezvény.

A recruiTECH azoknak a HR 
vezetőknek, toborzóknak, toborzási 
vezetőknek, employer branding 
specialistáknak és learning 
& development szakembereknek szól, 
akik napi szinten küzdenek 
a toborzási céljaikért a munkaerő-
piacon, és akik elkötelezetten keresik 
az új megoldásokat, melyek segítségével 
hatékonyabbá tehetik vállalatuk toborzási és 
kiválasztási tevékenységét.

A rendezvényen résztvevők kitelepülésünkön 
megtudhattak mindent a munkaerőpiac legfrissebb 
számadatairól, és hogy a munkavállalókat hol és 
hogyan lehet a leghatékonyabban elérni. 
A legfrissebb adatok azonnali elérésében segítette 
a munkánkat a HR Best-en bronz fokozatú, 
Innovation díjnyertes eszközünk, a Sliding Screen.
A Trenkwalder képviseletében Hamrák Viktor, 
Service Delivery Director osztotta meg szakértői 
véleményét egy előadás keretein belül a toborzói 
bérek témakörében.
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Kihívás előtt 
a HR szakma, 
10-ből 1 toborzó 
a felmondását 
tervezi

A fluktuáció jelenti 
az egyik legnagyobb 
problémát a HR 
vezetők számára, 
derült ki a Trenkwalder és a DTC 
Solutions közös iparági kutatásából. 
A Recruiter Felmérés eredményei 
alapján az iparág vezetői számára  
a legnagyobb feladatot a munkatársak 
megtartása jelenti majd, ugyanis 
megkérdezettek 

-a a következő két éven belül 
a szakma elhagyására készül. 
A kutatás egy másik markáns 
megállapítása, hogy a toborzók 

-a valamilyen mértékben 
elégedetlen a fizetésével.

36%

53%

A toborzási területen dolgozó több mint 400 megkérdezett válaszaiból 
kiderült, hogy már rövid távon, alig néhány év tapasztalat megszerzésével is 
jelentősen emelkednek a juttatások. 

Kezdőként, illetve néhány éves tapasztalattal személyzeti szolgáltató cégeknél magasabb 
az alapbér, ugyanakkor 3-4 év, vagy annál több tapasztalat birtokában a vállalati 
oldalon dolgozók már akár több mint harmadával nagyobb alapjuttatással kalkulálhatnak, 
mint a tanácsadó cégekben foglalkoztatott toborzók. Ennek oka az, hogy 

a szolgáltatók jóval nagyobb arányban alkalmazzák a teljesítményhez 
kötött mozgóbért, amellyel együtt a tapasztaltabb kollégák átlagosan 
-kal nagyobb bérrel számolhatnak, mint vállalati kollégáik.

A kezdők 
átlagosan 

392 ezer 
forintos bruttó 
alapbérével szemben 

10-15% 

a három-négy éves 
tapasztalattal rendelkezők 
ennek az összegnek már közel 
másfélszeresével, 

576 ezer
forintos havi alapbérrel 
számolhatnak. 

Alapfizetés a toborzásban 
szerzett tapasztalat 
függvényében (Ft/hó)

392 100
446 086

576 333
661 639

0–1 év 1–2 év 3–4 év 5–9 év 10+ év

769 279
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Területi bontásban 
is jelentős eltérések mutatkoznak 
a toborzással foglalkozó szakértők 
átlagos havi, bruttó alapbére 
tekintetében.

A keleti országrészben dolgozó, az országos átlagtól 
-kal elmaradó alapbérrel rendelkező toborzók 

körében kisebb mértékű a várható fluktuáció: a válaszadók 

-a tervezi, hogy szakmát fog váltani 
az országosan átlagos 36%-kal szemben. 

Mindezen az adatok komoly kihívás elé állítják a HR szakma vezetőit, 
az egyik legfontosabb feladat, a munkatársak megtartása lesz a következő 
években” – mondta Hamrák Viktor, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatója.

ami lényegesen növeli a munkája hatékonyságát. 
A keleti régiókban ez a fajta szakosodás még nem zajlott le ilyen mértékben, 
egy tanácsadó átlagosan 5-6 területtel is foglalkozik.

16% 

32% 

Kelet-
Magyarországon 

530 
ezer Ft

Nyugat-
Magyarországon 

592
ezer Ft

Budapesten 
és környékén 

646
ezer Ft

Elégedettség 
a jelenlegi 
fizetéssel

Egyáltalán 
nem vagyok 
elégedett

11% Teljesen 
elégedett 

vagyok

7% 

Nem vagyok 
teljesen 
elégedett

42% Elégedett 
vagyok

40% 

Jellemző adat a területi eltérésekre az is, 
hogy a nyugati és a középső régiókban jóval nagyobb 
mértékű a szakosodás, egy toborzó átlagosan két-három 
szakterületre specializálódik, 

2022/33



Az év elején 
megrendezésre került 
a miskolci irodanyitó ünnepségünk is, 
ahol vendégül láthattuk többek között 
dr. Juhász-Nagy Juditot, a Miskolc Holding 
gazdaságfejlesztési igazgatóját és 
Szopkó Tibort, Miskolc alpolgármesterét is.
A megnyitó keretében G. Nagy Balázs, 
a Trenkwalder ügyvezető igazgatója 
ünnepélyes bejelentést is tett, melyből kiderült, 
hogy Magyar Máltai Szeretetszolgálattal 
szoros együttműködésben csatlakozik 
a kormány által meghirdetett programhoz, 
melyben a 300 leghátrányosabb helyzetű 
település felzárkóztatására a cél.
A miskolci irodánk ezennel minden kedves 
Partnerünket, valamint új állás után érdeklődőt 
szeretettel vár a 3525. Miskolc, 
Kazinczy Ferenc utca 5. szám alatt.

Miskolc
Irodamegnyitó 
ünnepség
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A Trenkwalder saját adatbázisából származó adatok 
alapján a vizsgált hét terület mindegyikén élénkülés 
mutatható ki a jelöltek aktivitásában 2022-ben
a pályázói aktivitás terén.

Pályázói 
aktivitás

A legnagyobb arányú növekedés 
a szellemi területeken tapasztalható. 
2021 azonos időszakához képest 2022 első 
negyedévében megduplázódott a pályázók 
száma. Arányaiban a legnagyobb növekedést 
a szellemi adminisztrációs, szellemi középfokú 
és a szellemi felsőfokú pozíciókra pályázók 
mutattak. 2021-hez képest 2022-ben 

jelentős pályázói aktivitás volt 
tapasztalható a vezetői pozíciók 
esetében is. 

Hasonló tendenciák láthatóak a fizikai területek 
közül a szakképzettséget igénylő pozíciók betöltésére is. 
2021 első negyedéve óta folyamatosan nőtt a pályázók 
aktivitása, 2022 első negyedévében csaknem kétszer annyian 
jelentkeztek az üres pozíciókra. Nominálisan a legmagasabb 
aktivitás a fizikai betanított munkák iránt volt az elmúlt egy 
évben. Bár éven belül voltak ingadozások, azonban 2022 első 
negyedévében csaknem 

30%-os növekedés volt tapasztalható 
az előző év azonos időszakával összehasonlítva.

60 096Summa 54 849 61 420 53 213 67 800
2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1

Szellemi admin
Szellemi felsőfokú
Vezető 
Szellemi középfokú
Fizikai szakképzett
Fizikai betanított
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A Trenkwalder adatai szerint 
a kereskedelem soha nem 
látott mértékben keresi 
a munkaerőt, főként diákokat, 
rengetek bolti eladót, árufeltöltőt.

A Trenkwalder szerződéses 
állományának elemzése alapján csaknem 
-os növekedés tapasztalható a pozíciók 
számában 2022 első negyedévében. 
A szezonalitást is figyelembe véve ez jelentős 
növekedésnek számít.

A megyék összehasonlításában 
Budapest, Pest megye és Győr-Moson-Sopron 
megyékben volt tapasztalható nagyobb létszámú igény. 
A kölcsönzött létszámigény alakulása jól mutatja 
a gyártói kapacitások országos eloszlását. 
A vezető régiók igénynövekedése ugyanakkor figyelmeztető 
is más régiók számára: az egyre fokozódó országon 
belüli mobilitás egyes régiók számára hátrányos helyzetet 
teremthet. Az országos adatokban folyamatosan 
alacsonyabb számokat produkáló régiókból, mint 
Békés, Nógrád vagy Tolna megyéből félő, hogy 
rövid távon a munkaerő elvándorlására lehet számítani.

A negyedévről negyedévre kiugróan magas létszámigényt 
mutató régiók mellett ugyanakkor egyes régiók folyamatos 
növekedést mutatnak. Így például Szabolcs-Szatmár-
Bereg vagy Hajdú-Bihar megyében, az azokban 
a régiókban mutatkozó várható és folyamatos fejlesztéseknek 
eredményeként komoly konkurenciát jelenthetnek közép 
és hosszabb távon a most vezető régiók számára.  

Mindezek mellett egyes infrastrukturális fejlesztések is 
átrajzolhatják egyes régiók munkaerő-piaci pozícióját.  
A közútfejlesztéseknek eredményeként Nógrád megye, 
versenyben a közép-magyarországi régióval, nem tudta 
jelentősen növelni a létszámigényeket.

A jelöltek vidéken is keresik a hibrid 
munkavégzés lehetőségét és az elmúlt 

időszakban futó bérspirálban az egyik 
legfontosabb előny sok esetben, hogy 

a munkavégzés rugalmas-e vagy sem. 
Itt hatalmas előnyt jelenthet a Home Office 

lehetősége részben vagy egészben, főként 
az IT iparágban.

A szakmacsoportok terén az IT 
továbbra is vezeti a legkeresettebb 
szakemberek rangsorát, de talán 
pont a munkaerőhiány miatt, megnőtt 
a kereslet a HR-sek iránt is, legyen 
szó researcherről, recruiterről, 
business partnerről vagy munkaügyes 
kollégáról.

Hasonlóképpen élénk az érdeklődés 
a szolgáltatói iparból is, ahol 
a nyelveket beszélő diákok azok, 
akikért versenyfutás van a piacon.
Megjelentek a térképen az állami 
cégek is, akik a legfrissebb 
tényállás szerint hasonlóan komoly 
munkaerőproblémákkal küzdenek.

Folyamatosan 
növekvő
létszámigény

Kölcsönzés

10% 
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A COVID-19 okozta munkaerő-piaci átrendeződés,  
az egyes iparágakban tapasztalható leállást, elbocsátási 
hullámot egy éven belül jelentős munkaerőigény jellemezte. 
A világpiaci folyamatokat lekövető magyar gazdaságban 2022-ben erősödés 
volt tapasztalható. A gyártásra 2021-ben még jellemző alapanyaghiány, 
az ellátási láncok helyreállása, a nemzetközi szállítmányozás lassan 
kiegyenlítődő folyamatai újra a munkaerőkereslet növekedését hozta.

A nyitott pozíciók számának erőteljes növekedésével párhuzamosan a létszámigény  
is nőt 2022 első negyedévében. Éves összehasonlításban kiemelkedő Budapest, 
Pest-megye munkaadóinak igénye. A legnagyobb arányú változást azokban 
a régiókban tapasztalható, ahol a járvány miatt a legnagyobb átrendeződés volt  
a munkaerőpiacon. Az előző év azonos időszakával összehasonlítva 

Pest-megyében és Budapesten 
-os növekedés volt.
Azokban a régiókban, ahol a járvány nem okozott nagyobb mértékű leállást, 
és emiatt nem voltak elbocsátások, a munkaadók létszámigénye 
a tavalyi szint közelében maradt 2022 első negyedévében.

2021 
2022

A 2021-es és 2022-es 
létszámigények
első negyedéves 
összehasonlításban
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2021 
2022

Az előző év azonos 
időszakával összehasonlítva 
az látható, hogy a piac 
jelentősen erősödött. 

A 2021-es és 2022-es 
pozíciószámok
első negyedéves 
összehasonlításban
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Fizikai 
betanított

Szellemi 
felsőfokú

Fizikai 
szakképzett

Szellemi 
középfokú

Szellemi 
admin

Vezető

Kölcsönzés változása 
2022-ben

Átlag létszámigény
adott pozícióra (fő)

Kölcsönzés változása 
2021-ben

100%+-100%

1,5

6,1

2,6
1,4 1,5

Az előző év azonos 
időszakával összehasonlítva 
az látható, hogy a piac 
jelentősen erősödött. 
A COVID-19 okozta munkaerő-piaci 
átrendeződés, az egyes iparágakban 
tapasztalható leállást, elbocsátási 
hullámot egy éven belül jelentős 
munkaerőigény jellemezte. 
A világpiaci folyamatokat lekövető 
magyar gazdaságban 2022-ben 
erősödés volt tapasztalható.

A pozíciók számához viszonyított létszámigény vegyesebb és országosan 
kiegyenlítettebb képet mutatott az első negyedévben. Az év első három 
hónapjában folyamatos növekedés mellett, Budapest és Pest megye kiemelkedő 
számaihoz viszonyítva egy elég erős középmezőny alakult ki országosan. 

A gyártásra 2021-ben még  
jellemző alapanyaghiány,  
az ellátási láncok helyreállása, 
a nemzetközi szállítmányozás 
lassan kiegyenlítődő folyamatai 

újra a munkaerőkereslet 
növekedését hozta.

Elvándorlás Elszívás
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ActionLab 
Üzleti Reggeli 
a Trenkwaldernél

A Trenkwalder központi irodájában március 31-én megrendezésre került 
egy Üzleti Reggeli, ahol a program tartalmi felelősének hosszútávú 
partnerünket, az Actionlab-et kértük fel, a magyar vezetőfejlesztési 
piac szakértőjét.

Az Actionlab vállalati tréningeket tart egyedi 
módszertannal, ezért esett a választásunk 
Vitézy Péterre és csapatára, hogy partnereinknek 
előadást tartsanak arról, ők hogyan látják 
napjainkban a vezetői kihívásokat. 
A garantált szakértelem mellett pedig, egy igazán szórakoztató 
programot tudtunk létrehozni kiemelt partnereink számára.
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Közvetítés

A HR szolgáltatók piacán a kölcsönzéshez hasonlóan a közvetítések 
terén is erősödés volt tapasztalható 2022 első negyedévében. 
A kölcsönző üzletághoz hasonlóan a közvetítettek körében is leginkább a fizikai 
területekről érkeztek ügyféligények. 

Megyei bontásban Baranya és Fejér megyében volt 
jelentősebb növekedés, a középmezőnyben hasonló 
létszámokkal Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, 
Zala és Veszprém megye volt. 
A piac igényeit gyorsan kiszolgáló rugalmas foglalkoztatási formák mellett 
a tartósan foglalkoztatott munkaerőre is megnőtt az igény, főként a szellemi 
területeken, ahogy azt a pályázói aktivitásoknál is látni lehetett az első 
negyedévben. 2022-ben egyre jobban erősödött az igény a tartósan 
foglalkoztatandó munkaerő iránt, ami összhangban állt az egyre fokozódó 
szakember- és munkaerőhiánnyal.

Területi bontásban az igények megjelenése változó és 
vegyes képet mutatott, főként a folyamatosan növekvő 
megrendelésállománynak köszönhetően.

2022 az erősödés 
éve lett

Közvetítések 
száma 2021-ben
vs 2022-ben

100%+-100% ~-50% 0% ~35%~15%

2021 2022
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Átvételek aránya

A folyamatosan erősödő munkaerő-
piaci optimizmust jól jellemezte 

Ez azonban figyelmeztető jelzés is 
egyben. A cégek részéről megjelent 
az igény a munkaerő fluktuációjának 
csökkentésére, amelyet az átvételek 
arányának növelésével igyekeztek 
biztosítani. Ez meglehet, rövid 
távon csökkentheti a munkaerő 
elvándorlását, ugyanakkor növeli 
annak kockázatát is, hogy egy cég 
hosszú távon olyan kockázatot 
vállal, amit a pénzügyi elköteleződés 
jelent. A folyamat hátterében tetten 
érhető ugyancsak az egyre erősödő 
szakember- és munkaerőhiány.

Növekvő 
optimizmus, 
erősödő kockázat

2022 első negyedévében, 
hogy régiónként különböző 
mértékben, de nőtt 
a rugalmas foglalkoztatási 
formákban dolgozók 
átvételének aránya is. 

Az átvételek aránya 
azokban a régiókban 
nőtt meg 2022 első 
negyedévében, amely 
régiókban korábban 
nagy volt az elvándorlás 
és ezzel párhozamosan 
megjelent olyan régiókban 
is, ahol a kezdődő 
beruházások miatt a következő 
negyedévekben, növekvő 
munkaerőhiányra lehet 
számítani.

Bács-Kiskun 

Baranya 

Békés 

Borsod-Abaúj-Zemplén

Budapest

Csongrád 

Fejér 

Győr-Moson-Sopron 

Hajdú-Bihar 

Heves 

Jász-Nagykun-Szolnok 

Komárom-Esztergom 

Nógrád 

Pest 

Somogy 

Szabolcs-Szatmár-

Tolna 

Vas 

Veszprém 

Zala 

0 84 12%2 106

4,3
10,8

7,9

6,0
4,0

4,2
4,9

5,2
7,7

7,2
0,3

1,2
1,0

2,2

2,2

2,9

2,3

3,3

1,8

0,2

Bereg 
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Trenkwalder-Máltai 
Szeretet Szolgálat 
felzárkóztató program

A Kormány 
programot indított a 300 
leghátrányosabb helyzetű település 
felzárkóztatására, és ennek irányítására 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
alelnökét nevezte ki miniszterelnöki 
biztosnak, amihez a Trenkwalder 
Magyarország is örömmel csatlakozott. 
A cél, hogy főként Heves-Nógrád-Borsod-Hajdú 
és Jász Nagykun Szolnok; Szabolcs Szatmár Bereg 
és Baranya megyében, hátrányos helyzetű 
településeken élők mielőbb, a számukra, 
tudásuknak megfelelő munkához jussanak.

Első állomásként 
Tiszaburán jártunk, ahol 
megismerkedtünk a Felzárkózó települések 
nevű program helyi résztvevőivel. Az egyik Heves 
megyei jelenlét ponton folytatódott a Trenkwalder és 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közös programja. 
A FETE programban résztvevő szervezetekkel együtt 
a Trenkwalder, munkaerő-piaci tapasztalatával azon 
dolgozik, hogy felmérje a térségben élők szakmai 
tapasztalatát, azt miként lehet a gyártó és szolgáltató 
cégek számára hasznos módon eladhatóvá tenni. 
A Baranya megyei Hiricsre is ellátogattunk, melynek 
célja az volt, hogy megismerkedhessünk a regionális 
tagokkal és mentorokkal, illetve, hogy megnézzük 
az eddigi 4 évben milyen eredmények születtek. 
Itt lehetőségünk adódott arra is, hogy a Trenkwalder 
bemutatkozzon, mint munkaerő-piaci szakértő és 
együttműködő partner, mind a program tagjainak, 
mind Berta Sándornak, a helyi polgármesternek is.
A látogatások végén felmértük a helyi viszonyokat, 
felmerülő problémákat és kihívásokat, 
valamint betekintést kaptunk a fejlesztésekbe is. 
Zárásként pedig egyeztettünk a további 
együttműködési pontokról is.

2022/51



A mezőgazdasági termelés és az iparágban 
krónikus munkaerőhiány valószínűleg 2022 második 
negyedévében tovább fogja növelni az egyszerűsített 
foglalkoztatási formában alkalmazottak számát csakúgy, 
mint a HORECA szektorban.

EFO létszám alakulása
(összes foglalkoztatott)

EFO ledolgozott 
órák száma

Egyszerűsített 
foglalkoztatás
Érvényesül 
a szezonalitás

Az egyszerűsített foglalkoztatási formában 
alkalmazott munkavállalók – jellemzően 

a mezőgazdaságban és  
az idegenforgalomban – 
létszámának alakulásában tetten érhető volt 
a szezonalitás. A munkaadói létszámigények  
a mezőgazdasági munkákkal egy időben 

jelentős növekedést mutattak, 
főként Magyarország keleti, 
dél-keleti megyéiben. 

Bács-Kiskun 

Borsod-Abaúj-

Budapest

Csongrád 

Hajdú-Bihar 

Heves 

Jász-Nagykun-Szolnok 

Komárom-Esztergom 

Pest  

Vas 

Zala 

174/8 520

20/208

88/6 288

5/112

3/160

5/240

4/144

83/4 576

111/5 680

7/168

5/240
Zemplén
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Tartalékok 
a munkaerő-
piacon

A KSH adatai szerint összességében

ezer fő lehet a munkaerő-
piac tartaléka

A megváltozott 
munkaképességűek
foglalkoztatottsága 
a Trenkwalder 
adatbázisa alapján

300 

Az egyre csökkenő tartalékokkal rendelkező 
magyar munkaerőpiacon a cégek kezdik felismerni, 
hogy a munkaerőhiány okozta nehézségekre 
a diákok, a nyugdíjasok egyre nagyobb arányú 
foglakoztatása mellett a megváltozott munka 
képességűek alkalmazása is kiutat jelenthet. 
A belső folyamatok átszervezésével, bizonyos folyamatok 
kiszervezésével egyre nagyobb számban alkalmaznak 
a cégek megváltozott munka képességű jelölteket. 
Az aktív korú lakosság egy jelentős hányadát képező jelölti 
célcsoport a gazdaság számos területén egyre stabilabb 
megoldást jelenthet az üres pozíciók betöltésére.

Bács-Kiskun 

Borsod-Abaúj-Zemplén

Budapest

Csongrád 

Fejér 

Győr-Moson-Sopron 

Heves 

Jász-Nagykun-Szolnok 

Komárom-Esztergom 

Somogy 

Vas 

Zala 

0 2010 30%5 2515

0,6
4,4

0,8

1,0
1,1
0,5
1,1
0,5
1,3

27,1

3,6

18,9

Magyarországon 
élő külföldiek
A már hazánkban élő külföldi 
foglalkoztatás terén szintén vannak 
tartalékok, a több mint 200 ezer 
emberből nagyságrendileg 80 ezer 
fő dolgozik.

A láthatatlanok
Ebbe a körbe azok tartoznak, akiket 
a szürke vagy a feketegazdaság 
foglalkoztat. Egy részük önszántuktól 
függetlenül nem szerepelnek  
a statisztikákban, mert olyan régióban 
és olyan iparágban dolgoznak, ahol 
és amelyben lényegében kihasználják 
őket. Másik részük szándékosan kerüli 
a legális foglalkoztatási formákat. 
Ennek hátterében nagyobb banki 
tartozás, hiteltörlesztési kötelezettség, 
magánéleti csapdahelyzet áll. 
Közöttük végzettség nélküli betanított 
munkás és magasan kvalifikált 
szakember éppúgy megtalálható. 

A leszakadó, halmozottan 
hátrányos településeken élők
Évtizedes leszakadásban vannak 
olyan aprófalvas, elmaradott 
régiókban, jellemzően alacsony 
iskolai végzettséggel rendelkező aktív 
korú potenciális munkavállalók, akik 
számára nincs kitörési lehetőség.  
Őket szólítja meg a FETE, vagyis  
a Felzárkózó Települések programja, 
amelynek keretében a Trenkwalder  
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
együtt próbál az aktív korúak számára 
utat találni a munkaerőpiacra. 
Becslések szerint az ő esetükben is 
100 – 150 ezer főről lehet szó.

100–150 
ezer fő ~120 

ezer fő
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HRBest
2022

A HR Best 
2022-es díjátadóján, 
Innovation kategóriában Bronz 
fokozatot értünk el, a szakmában 
egyedülállónak minősülő Sliding 
Screen prezentációs eszközünkkel.
Az új központi irodánkban kialakításra került 
showroom-ban, kiemelt helyett kapott a legújabb  
innovációnk, a Sliding Screen.Ez egyrészt 
egy látványos adatbázis megjelenítő, melynek 
segítségével a felhasználó hatékonyan 
tájékozódhat a legfrissebb munkaerő-piaci 
helyzetről, valamint az adatokat személyre 
szabottan specifikálhatja saját igényei szerint. 
Emellett pedig a legújabb innovatív rendszerek 
segítségével tudjuk bemutatni, hogy  
a Trenkwalder Magyarország honnan indult,  
és merre tart a jövőben.
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A trenkwalder 
eredményei
magukért 
beszélnek 

330 ezer
jelölt az 
adatbázisban

300 millió+
jelölt az 
adatbázisban

24,2 milliárd 
HUF nettó 
árbevétel 800 millió+ 

EUR nettó árbevétel

20 
iroda 
országszerte

200+ 
iroda 
17 országban

434
partner

8 ezer+
partner

13 858
elhelyezett jelölt

200 ezer+
elhelyezett jelölt

200 
teljes munkaidőben 
foglalkoztatott 
munkavállaló

50 ezer+ 
teljes munkaidőben 
foglalkoztatott 
munkavállaló

szerepet tölt be Ausztriában és vezető 
személyzeti szolgáltató Közép- és Kelet-, valamint 
Dél-Európában. A több mint 50 000 embert 
foglalkoztató cégcsoport több mint 300 
kirendeltségével Európa 14 országában van 
jelen. 2011 óta a Trenkwalder a német Droege 
International AG csoport tagja.

A Magyarországon immár 
több mint 25 éve jelenlévő 
Trenkwalder a munkaerő-kölcsönzés és 
-közvetítés területén az egyik vezető szolgáltató. 
2020-ban 21 milliárd forint nettó árbevétel közel 14 ezer 
munkavállalót helyezett el 434 partnere körében.
A Trenkwalder cégcsoport 18 irodából álló országos 
lefedettségű hálózatot működtetve komplex 
szolgáltatásokat nyújt munkaerő-kölcsönzés, -közvetítés, 
vezetőkiválasztás, bérszámfejtés-kiszervezés, 
diákmunka, nyugdíjas-foglalkoztatás, employer branding 
és egyéb HR szolgáltatások terén. Partnerei főként ipari 
gyártó/termelő vállalatok és beszállítóik, kereskedelmi 
és szolgáltató cégek, valamint a pénzügyi 
szektor, a hazai telekommunikáció 
és az FMCG prominens 
képviselői.

A Trenkwalder 
International AG piacvezető
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munkaerő-kölcsönzés

munkaerő-közvetítés

bérszámfejtés-kiszervezés 

nyugdíjas-foglalkoztatás 

vezetőkiválasztás

employer branding 

hr szolgáltatások 

diákmunka

Cégcsoportunk  
20 irodából álló országos  
lefedettségű hálózatot működtetve  
komplex szolgáltatásokat nyújt

terén.
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A munkaerő-kölcsönzés igénybevétele esetén a vállalat

Miért 
válasszon minket?

Munkaerő-
kölcsönzés

Saját munkavállalói 
létszámának bővítése 
nélkül növelheti 
kapacitását

 Az elmúlt évek során a Trenkwaldernél 
bevezettünk egy HR audit folyamatot, 
amelynek segítségével az együttműködés 
megkezdése előtt felmérjük ügyfeleink 
HR folyamatait annak érdekében, 
hogy azonosíthassuk azokat a pontokat, 
ahol költségcsökkentés lehetséges. 

Pontosan meg tudja 
tervezni a költségeit 
az időszakos termelés-
ingadozáskor

Mentesül a munka-
ügyi adminisztrációs 
terhek alól

Stabil pénzügyi 
háttérrel rendelkező 
beszállító vagyunk

Magas beválási 
aránnyal 
dolgozunk

Gyorsabb, 
az ügyfélre szabott 
munkaerő 
toborzást nyújtunk

A jogszabályoknak 
megfelelően 
működünk

Gyorsabb, 
az ügyfélre szabott 
munkaerő 
toborzást nyújtunk

Teljes munkaügyi 
és személyzeti 
háttérrel 
rendelkezünk

Teszteljük 
a munkakörre 
szabott jelöltet

Üzemorvosi vizsgálatot 
végeztetünk és 
átvállaljuk a Cafeteria 
üzemeltetését
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A kiszervezett munkaerő 
keresés révén a vállalat

Munkaerő-
közvetítés

Betöltheti a magas 
elvárásokkal bíró 
pozíciókat is

Magas 
beválási arány

Professzionálisan 
interjúztatott jelöltek

Gyors reakcióidő 
és költség-
hatékonyság

Rövid idő alatt, 
sok embert 
tud felvenni

Kereséseit 
bizalmasan 
intézheti

Miért 
válasszon minket?

Adminisztráció / Irodai munka / Recepció
Bank / Biztosítás / Treasury
Építőipar / Ingatlan
Értékesítés / Kereskedelem / Üzletfejlesztés
Gyártás / Termelés / Mérnökség
Gyógyszeripar / Vegyipar
HR / Munkaügy / Bérszámfejtés
IT / Telekommunikáció / Üzleti intelligencia
Jog / KözigazgatásMarketing / Média / PR
Pénzügy / Számvitel / Kontrolling
SSC / BSC – Szolgáltató központok
Szállítás / Logisztika / Beszerzés
Ügyfélszolgálat / Ügyfélkapcsolat
Vendéglátás / Idegenforgalom
Szakmunka / Fizikai munka

Jellemző 
szakmacsoportok

Munkaerő-közvetítés terén 
a Trenkwalder Magyarország 
egyik piacvezető személyzeti 
szolgáltatójaként, közel 
30 éves hazai tapasztalattal 
megoldást kínál kis-, közép- 
és nagyvállalatok számára, 
az elvárásaiknak leginkább megfelelő 
új munkatársak felkutatásában és 
kiválasztásában, az ország egész 
területén. Nagy tapasztalattal bíró, 
motivált személyzeti tanácsadóink 
révén teljes körűen vállaljuk 
a munkaerő-toborzás és munkaerő 
kiválasztás feladatait, legyen szó 
bármilyen iparágról, pozícióról és 
beosztási szintről.
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Vezetői és egyedi szaktudást 
igénylő toborzás

Miért 
válasszon minket?

Executive 
Search

Szigorú titoktartás, 
bizalmas 
partnerkezelés

Országos 
irodahálózat, 
aktív és PI-szűrt 
jelölt-adatbázis

Részletes és 
több szempontú, 
összevont jelölt 
értékelések, 
elemzések

Versenyképes, 
rugalmas 
díjstruktúra

IT & Telekom
Vezetési tanácsadás
Pénzügyi szolgáltatások
FMCG
Termelés
Energiaipar
Mezőgazdaság
Tudományok
SSC & Outsourcing
Technológia
Zöldmezős beruházások
Automotív 

Iparágak, 
melyeket lefedünk

Nemzetközi 
keresés 
és kiválasztás

Stratégiai 
együttműködés 
partnereinkkel
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Hungarian 
CEO Awards 
2022

Márciusban 
a Trenkwalder Magyarország 
Innovative Business Services 
kategóriában a találkozó 
3000 főt számláló alumniának 
szavata alapján újabb díjat 
zsebelhetett be. 
Az elismerést a HEPA vezérigazgatója, 
dr. Szabó Kristóf adta át G. Nagy Balázsnak, 
a Trenkwalder ügyvezető igazgatójának.
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Nem csak megtakarítás: 
extra kapacitás.

Rehabilitációs 
foglalkoztatás

SZOCHO kedvezményt 
igényelhetnek azok a cégek, akik alkalmaznak 
olyan munkavállalót, akinek maximum 

-os az egészségi állapota. 60%

5%

17,5% Ráadásul a 

-os mértékű adókedvezmény 

érvényesítése mellett 
a szakképzési hozzájárulást 
sem kell megfizetnie!

Már azzal is jelentősen csökkentheti 
a rehabilitációs hozzájárulás befizetési 
kötelességét, ha állománya csupán 

-a is megváltozott munka-
képességűnek minősül.

Cukorbeteg
Autoimmun beteg
Hosszú betegségből gyógyult
Magas vérnyomással élő
Látássérült
Hallássérült
Bárkit, akinek egészségkárosodása 
eléri a 40%-ot

Kit nevezhetünk 
megváltozott 
munkaképességűnek?

Részesüljön kedvezőbb 
elbírálásban tendereken és
pályázatokon, induljon 
vállalata sikerrel a társadalmi 
felelősségvállalási díjakért! 

A Trenkwalder szakmai know-how-ja 
biztosítja az országos lefedettségű toborzás 
és adminisztratív tudás oktatását is.
Bízza ránk a toborzást! Közvetítünk és 
auditálunk, feltárjuk a látenciában lévő 
munkavállalókat.

Szolgáltatásaink közé tartozik 
az érzékenyítő tréning, 
back office tanácsadás 
és a megváltozott munka-
képességűekkel betölthető 
munkakörök azonosítása.

Tudta Ön, 
hogy a KSH adatai alapján 

Magyarországon közel 

450 ezer 
főt tekintünk megváltozott 

munkaképességűnek?
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Iskolaszövetkezeteink

Rendkívül gyors, rugalmas 
és költséghatékony 

Diákszövetkezet

Miért éri meg 
diákokat

foglalkoztatni?

Azzal a céllal indítottuk el diákfoglalkoztatási 
üzletágunkat, hogy rendkívül gyors, 
rugalmas és költséghatékony megoldást 
nyújtsunk ügyfeleink számára. 
Ezzel egyidejűleg törekszünk a szakmai 
tapasztalatszerzési és megélhetési 
lehetőség biztosítására is a frissen 
a munkaerőpiacra lépő fiatal 
generáció számára.

Csak a ledolgozott 
órákról állítunk ki 
számlát, amely 
költségként 
elszámolható.

A járulékmentesség 
miatt lényegesen 
alacsonyabb a 
szolgáltatási díj.

A rövidebb vagy 
hosszabb távolléteket 
hatékonyan 
kezeljük diákok 
közreműködésével.

A hallgatói jogviszony 
megszűnését  követően 
saját állományába is 
veheti diákjainkat.

30 ezer 

jelölt

TrenDiák
Kékgalléros megbízásokra specializálódott 
iskolaszövetkezetünk a gyártóüzemi termelésben, 
vendéglátásban, logisztikában, vagy akár az 
agráriumban tevékenykedő ügyfeleink számára 
kínál gyors és professzionális megoldást.

ELTE Trenkwalder Iskolaszövetkezet
Az ország egyik legnagyobb múltjával és hallgatói létszámával 
rendelkező egyetemével kötött stratégiai megállapodásunk 
értelmében, már a diáküzletágunk elindulásakor közel 
30,000 jelöltet tudunk megszólítani fehérgalléros, illetve 
szakmai gyakorlati álláslehetőségekkel.
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A kiadványért felelős 
G. Nagy Balázs 
Managing Director

Nógrádi József 
Director of Sales & Marketing

Design 
Szántó Míra Judit

A kiadvány készült  
Budapest, 2022. július

Trenkwalder Magyarország 
1139 Budapest, Váci út 99-105. 
+36 1 354 0933 
infohungary@trenkwalder.com
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