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Röviden 
a magyar munkaerő-piacról

Megugrott a kereslet a nyári 
diákmunkások iránt.
A különféle pótlékok mellett idén 
az SZJA-mentesség is növeli 
a diákoknak kifizetett munkabéreket.

Május első három hetében a munkáltatók 

+30%-kal több pozícióra 
keresnek diákmunkásokat áprilishoz képest 
az ELTE-Trenkwalder Iskolaszövetkezet 
adatai szerint. Mezőgazdasági idény- 
munkára átlagosan 1260 forintos órabért 
kínálnak, míg gyártási, logisztikai, 
vendéglátási és kereskedelmi feladatok 
ellátása során1450-1600 forint közötti 
órabérre számíthatnak a jelentkezők. 
Fizikai szakképzett pozíciókban az 
átlagórabér 1750 forint jelenleg, míg  
az adminisztrációs és gyakornoki szellemi 
pozíciókban 1600-1650 forint közötti 
órabérek a jellemzők.

Változások 
az egyszerűsített foglalkoztatásban 
2022 július 1-től
 
A napi közteher mértéke 2022 júliusától a munkáltató 
által fizetendő közteher mértéke a munkaviszony 
minden naptári napjára munkavállalónként: 

• mezőgazdasági és turisztikai idénymunkánál a hónap  
első napján érvényes minimálbér 0,5 %-a (1000 Ft), 
• alkalmi munkánál a hónap első napján érvényes 
minimálbér 1 %-a (2 000 Ft), 
• filmipari statiszta alkalmi munkájánál a hónap első 
napján érvényes minimálbér 3 %-a (6 000 Ft). 

Ha az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony  
2022. július 1. előtt jött létre, de júliusra is áthúzódik, 
akkor az áthúzódó időszakra még a korábbi mértékkel 
kell a közterhet megállapítani (vagyis mezőgazdasági és 
turisztikai idénymunka esetén 500 Ft, alkalmi munka 
esetén 1000 Ft, filmipari statiszta alkalmi munkája után
pedig 4000 Ft közterhet kell fizetni. 

Ma az autóiparban dolgozni 
olyan, mint viharban hajózni

Magyarország autóiparának fejlődése 
világviszonylatban párját ritkító.  
Csak néhány jellemző adat:  
a magyar gazdaság teljes exportjának 

+30%-a származik ebből 
az iparágból, amelyben 170 ezer ember 
teszi a dolgát nap mint nap. 2025-re 
a Föld harmadik legnagyobb 
akkumulátor-gyártó kapacitását adjuk, 
az Audi-Mercedes-BMW trió csak 
nálunk található meg Németországon 
és Brazílián kívül. Most azonban  
az iparág számos olyan, egymással egy 
időben fellépő kihívásokkal szembesül, 
amelyek soha nem látott kockázatot 
jelentenek. Talán ez is az oka annak, 
hogy e kihívások egyike, amely a HR 
területén jelentkezik, kevés figyelmet kap.

A felsőbb kategóriákban is 
felgyorsult a bérnövekedés 
üteme.

A Moore Hungary több mint 60, 
zömmel nemzetközi tulajdonú hazai 
vállalat mintegy 500 középvezetője 
esetében 2021 második negyed-
évéhez képest 10,2 százalékos 
bérnövekedést tapasztalt.

+10,2%

1260–1750 Ft

Már 1550 forint 
felett jár a fizikai átlagórabér.

A középvezetők körében is meghaladta 
a 10 százalékot az átlagos 
bérnövekedés.

Az idei második negyedévben 
1553 forint volt a fizikai munkát végző 
szak- és betanított munkások átlagos 
bruttó órabére a Trenkwalder 
közel 7 ezer fő béradatait feldolgozó 
elemzéséből. Ez 11,5 százalékos 
növekedést jelent a 2021 hasonló 
időszakában tapasztalt 1392 forinthoz 
képest. 

+11,5%
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Az idei második negyedévben 

1553 Ft 
volt a fizikai munkát végző szak- és betanított 
munkások átlagos bruttó órabére a Trenkwalder 
közel 7 ezer fő béradatait feldolgozó 
elemzéséből. Ez 11,5 százalékos növekedést 
jelent a 2021 hasonló időszakában tapasztalt 
1392 forinthoz képest. A felsőbb kategóriákban 
is felgyorsult a bérnövekedés üteme: 
a Moore Hungary több mint 60, zömmel 
nemzetközi tulajdonú hazai vállalat mintegy 
500 középvezetője esetében 2021 második 
negyed-évéhez képest 10,2 százalékos 
bérnövekedést tapasztalt.

Már 1550 Ft felett jár 
a fizikai átlagórabér

A régiók szerinti statisztikák azt 
mutatják, hogy az átlagos fizikai 
órabérek jobbára az 1400-1500 forint 
közötti sávban helyezkednek el. 
Lefelé Dél-Dunántúl tér el kissé 1370 forintos 
átlagos szintjével, míg felfelé Közép-Dunántúl 
és Közép-Magyarország emelkedik ki 1640, 
illetve 1930 forintos átlagórabérével. 

1370
Ft/óra

~1640 
Ft/óra

~1930 
Ft/óra

A középvezetők körében is meghaladta 
a 10 %-ot az átlagos bérnövekedés

+11,5% –11,7%≈
„Tovább gyorsult 
a bérkiáramlás üteme az év 
második negyedében, a növekedés 
11,5 százalékos átlagos mértéke 
azonban éppen arra volt elegendő, 
hogy a legutóbbi inflációs 
jelentésben közzétett pénzromlás 
hatását ellensúlyozza: a KSH adatai 
szerint júniusban a fogyasztói árak  
11,7 százalékkal voltak magasabbak, 
mint egy évvel korábban
– mutat rá Hamrák Viktor, a Trenkwalder 
szolgáltatási igazgatója. – Mivel számos 
iparágban továbbra is komoly munkaerőhiány 
tapasztalható, a bérnövekedés üteme az 
év második felében a kedvezőtlenebbre 
forduló gazdasági környezetben is tovább 
gyorsulhat. A munkavállalók igényei ugyanis 
gyorsan igazodnak a magasabb inflációs 
várakozásokhoz.”
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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, 

13,3%-os béremelést 
hajtottak végre az elmúlt év során. 

„A magasabb infláció mára 
a középvezetői szegmensben 
is kikényszerítette a nagyobb 
mértékű béremeléseket
– mondta Hajnal Péter, a Moore Hungary ügyvezető 
partnere. – Egy évvel korábban mindössze  
4,4 százalékos volt az átlagbér emelkedésének  
a mértéke ebben a körben. Kérdés, hogy a jelenlegi 
10 százalék körüli bérnövekedés elegendő lesz-e  
a vezető munkavállalók hosszú távú megtartásához. 
Ebben a körben egy jó munkahelyváltással akár 
20-30 százalékos bérnövekedés is elérhető, igaz, 
ennek esélyét a küszöbön álló recessziós időszak 
nagyban csökkentheti.”

Az egyes feladatok kiszervezése kapcsán 
megnövekedett igények hatására az SSC-k további 
létszámbővítést hajtottak végre, a belépési forgalom 
aránya meghaladta a 7 százalékot, miközben 
a kilépők aránya 4 százalék alatt maradt.

A középvezetők 
bére is rekord 
szinten 10,2%-
kal emelkedett

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 második negyedévében 
hosszú évek óta első ízben 
érte el a kétszámjegyű értéket, 
átlagosan 10,2 százalékos volt.

7% 4%
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Megugrott 
a kereslet 
a nyári diák-
munkások iránt
A különféle pótlékok mellett 
idén az SZJA-mentesség is 
növeli a diákoknak kifizetett 
munkabéreket

Május első három 
hetében  

a munkáltatók 30% 
-kal több pozícióra keresnek 

diákmunkásokat áprilishoz 
képest az ELTE-Trenkwalder 

Iskolaszövetkezet adatai szerint. 
„Vélhetően a szorgalmi időszak befejezése 

is szerepet játszik abban, hogy egy hónap 
alatt nem csupán a meghirdetett pozíciók 

köre növekedett, hanem a diákmunkára 
jelentkező tanulók száma is 20 százalékkal 

bővült, és a következő hetekben további 
megugrást várunk – hangsúlyozta Nógrádi 

József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója. 
– Immár biztosnak látszik, hogy a diákmunka 

szintje idén nyáron már eléri a covid előtti évben 
tapasztalt mértéket.”

A diákmunka népszerűségét idén tovább növeli 
a 25 év alatti munkavállalók jövedelmének 

SZJA-mentessége, ami azt jelenti, hogy például 
egy diákszövetkezetben foglalkoztatott tanuló teljes 

egészében megkaphatja a bruttó órabérét, ami 

1500 forint esetében 225 forinttal 
nagyobb jövedelmet jelent óránként. 

A nyári hónapokban különösen  
a vendéglátásban nő meg a diák-
munkások száma, de idén  
– vélhetően a szektorban fennálló  
súlyos munkaerőhiány miatt –  
a mezőgazdasági idénymunkákra 
is jelentős a kereslet. A gyártás és 
a logisztika területén ugyanakkor 
elsősorban az állományban lévő 
munkavállalók nyári szabadságolása 
miatt van szükség, az előre tervezhető 
igények alapján a toborzás már  
ezekben a hetekben is gőzerővel zajlik.

1450+ Ft  
gyártás

1450+ Ft
kereskedelem

1260–1750 Ft

Mezőgazdasági idénymunkára átlagosan 1260 forintos órabért kínálnak, 
míg gyártási, logisztikai, vendéglátási és kereskedelmi feladatok ellátása 
során 1450–1600 forint közötti órabérre számíthatnak a jelentkezők. 
Fizikai szakképzett pozíciókban az átlagórabér 1750 forint jelenleg, 
míg az adminisztrációs és gyakornoki szellemi pozíciókban 1600–1650 forint 
közötti órabérek a jellemzők.

A fizikai betanított feladatok körében a vendéglátás kategóriában 
a legmagasabb, 1600 forint az átlagos bérszint, 
a hosszabb távú éttermi és egyéb kisegítő munkák mellett itt megjelennek 
az alkalmi rendezvények, fesztiválok pótlólagos igényei is. 
A gyártás területén ugyan csupán 1450 forintot kínálnak átlagosan, 
de a csomag kiegészítő juttatásokkal (műszakpótlék, jelenléti bónusz 
heti minimum 2-3 műszak vállalása esetén, céges busz használatának 
lehetősége, stb.) ennél jóval vonzóbbá is tehető. 
A kereskedelemben pedig egyes akciók (pl. Glamour-napok) idejére az átlagos 
1450 forintnál akár 35-40 százalékkal is többet fizetnek a megnövekedett 
forgalom kiszolgálásának biztosítására.

„Tapasztalataink szerint a munkaerő-
hiány hatásai immár a diák-
foglalkoztatásban is mutatkoznak. 
Bár június közepéig nincs teljesen 
elkésve az a munkáltató, aki a nyári 
szezonban diákmunkásokat kíván 
alkalmazni, az eredményes toborzás 
érdekében már ezekben a hetekben 
célszerű megtenni a szükséges 
lépéseket” – tette hozzá 
a Trenkwalder szakembere.

1260 Ft 
mezőgazdaság
idénymunka

1750 Ft 
fizikai szakképzett
pozíció

1650 Ft 
adminisztrációs, 
szellemi állás

1600 Ft 
vendéglátás
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Ma az autóiparban 
dolgozni olyan, 
mint viharban hajózni

Az autóipar egyrészt 
forradalmat él át ezekben 
az években: 
átalakul a hajtáslánc és ezáltal 
a gyártás is, másrészt szigorú CO 
szabványok szűkítik a fejlesztéseinek 
mozgásterét. Ezzel párhuzamosan 
alapanyagok egész sora hiányzik  
a globális ellátási láncok problémái 
miatt, miközben a fejlesztési 
terminusok olyan gyorsan rövidülnek 
a verseny miatt, hogy egyre gyakoribb 
és egyre komolyabb visszahívások 
nehezítik a működést. Eközben – 

részben a fenti tényezők hatására – 

a megfelelő munkaerő-
állomány fenntartása is egyre 
nagyobb erőfeszítéseket kíván.

27 éve vagyunk jelen  
a magyar munkaerőpiacon, 
és ezen idő alatt sok száz autóipari 
céget láttunk el munkaerővel, legyen 
szó bármilyen pozícióról vagy 
bármilyen HR feladatról. Korábban 
egyszerűbb volt a helyzetünk. 

Sem a technológiai váltás 
gyorsasága nem nehezítette 
a feladatunkat, sem 
a munkaerőhiány nem volt 
jelen ilyen mértékben, 
és mások voltak a 
munkavállalói elvárások is 
a munkáltatókkal szemben. Manapság 
ezek a tényezők együttesen vannak 
jelen, kiegészülve az informatika és 
a kommunikáció forradalmával.

A mai körülmények 
a szokásosnál rugalmasabb 
munkavállalókat igényelnek.
Az, hogy valaki egyik héten hét napot 
dolgozzon, majd az alapanyaghiány 
miatt a következő héten otthon üljön, 
lassan szokványos beosztássá válik. 
Ehhez igazodóan különböző szervezeti 
és működési modellek egész tárháza 
fog megjelenni a jövőben. 
A ma még elképzelhetetlen alkalmazási 
formák pedig öt év múlva már bevett 
gyakorlatok lehetnek.  
A Home Office például néhány éve 
még a kiváltságosok foglalkoztatási 
formája volt, a COVID-nak 
köszönhetően ma már minden cégben 
alkalmaznak olyan kommunikációs 
platformokat, amelyek segítségével  
a munkavállalók bizonyos feladatokat 
vagy akár a teljes feladatkörüket  
otthon is képesek elvégezni.

Magyarország 
autóiparának fejlődése 
világviszonylatban párját ritkító. 
Csak néhány jellemző adat: a magyar gazdaság 
teljes exportjának harminc százaléka származik 
ebből az iparágból, amelyben 170 ezer ember 
teszi a dolgát nap mint nap. 2025-re a Föld 
harmadik legnagyobb akkumulátorgyártó 
kapacitását adjuk, az Audi-Mercedes-BMW 
trió csak nálunk található meg Németországon 
és Brazílián kívül. Most azonban az iparág 
számos olyan, egymással egy időben fellépő 
kihívásokkal szembesül, amelyek soha nem 
látott kockázatot jelentenek. Talán ez is az oka 
annak, hogy e kihívások egyike, amely a HR 
területén jelentkezik, kevés figyelmet kap.

30%

nr.3 
2025-re

170 000
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A helyzet a fenti kilátásoktól függetlenül is igen túlfeszített. 
A magas foglalkoztatási szint és a gyors bérnövekedés hatására 
ma a hazai munkaerő-piacon jelen lévő munkavállalók 
-a évente állást vált. Ez eleve kiszámíthatatlanná teszi a költségtervezést, 

és az alapanyaghiány mellett immár ez a tényező is veszélyezteti 
a termelés zavartalanságát.

A hazai munkavállalók mostanra elért pozícióit 
csupán a külföldi munkaerő jelenleginél nagyobb 
arányú alkalmazása veszélyeztetheti. 
Magyarországon jelenleg még csupán 
-os a külföldi munkavállalók számaránya.  

Ez tőlünk nyugatabbra jóval magasabb, de már Csehországban is 
10 százalék feletti értéket mutat. Számos fejlődő ország komoly előzetes 
képzésekkel támogatja külföldön szerencsét próbáló állampolgárait, 
egyre megbízhatóbb konkurenciát teremtve a több szempontból is 
elkényelmesedett hazai munkaerőnek.

Az autóipar tehát foglalkoztatási szempontból is fontos átmeneti időszakot 
él át. Egy technológia fordulat küszöbén áll, amelyet a technológia olyan fokú 
újdonsága jellemez, melyben a fejlesztők kis túlzással pár leckével járnak  
csak előrébb, mint a vállalatok alkalmazottai. 

 

Mindez hozzáadódva a már korábban is fennálló problémákhoz olyan, 
soha nem látott kihíváshalmazt jelent, amelynek megoldásához az iparág 
képviselőinek minden eddiginél szorosabb együttműködések kialakítására 
van szükségük a speciális szekértelemmel rendelkező külső személyzeti 
szolgáltató cégekkel is.

20-30%

2-3%

Ebben a környezetben a szakember-
képzés nem az iskolapadokban, 
hanem a gyártásban zajlik. 

A munkaerőkínálat több szempontból is 
tovább szűkülhet a jövőben. 
Ennek egyik aspektusát egy példa segít jól megvilágítani. 
Ma Norvégiában az új autók 73%-ban elektromos 
járművekből áll. Ezt a tendenciát mi is követni fogjuk. 
Gyorsabban, mint arra pár éve számítani lehetett: 
a hagyományos meghajtás koporsójába az üzemanyagár-
robbanás veri éppen a szögeket. Ehhez infrastruktúrára 
és szervizben jártas szakemberekre van szükség. Vajon 
hol képeznek ma elektromos autókhoz és a kapcsolódó 
infrastruktúrához megfelelő szakembereket? 
Az EU-ban sajnos Magyarország sereghajtók közé tartozik 
a felnőttképzés terén, ezen sürgősen változtatni kell, 
hogy a versenyképességünk fennmaradjon, 
hogy a munkaerő elég képzett 
legyen a változások 
lekövetéséhez. 

Aki most nem lép, az menthetetlenül lemarad mert 
ez még csak a kezdet: az ipar 4.0 és az 5G párhuzamos 
terjedése gyorsan lehetővé teszi majd a hálózatok 
összekapcsolását és immár küszöbön áll az AI vezette 
gyártás és munkaszervezés. A hálózatkutatás ma még 
egy szatellit tudományág, de 5 év múlva minden ennek 
lesz alárendelve. Vajon az ehhez szükséges munkaerő 
rendelkezésre fog-e állni a szükséges időben?  
Akinek nem telik robotokra és a hozzájuk tartozó ERP 
platformra, az kiszervezi majd a gyártását, egy HR 
szolgáltatóhoz vagy SSC-s outsource partnerhez, 
aztán birkózzon meg ő az energiaárakkal és a munkaerő 
bérspiráljával.

A verseny 
és a túlélés képességének 

megteremtése a digitalizáció további 
gyors térnyerését követeli meg. 
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A Trenkwalder sajátossága, hogy 
mind irodai, mind ipari munkavállalók 
toborzása területén a piacvezető 
szolgáltatók közé tartozik. 

Ezért a központi irodának kialakított területnek 
alkalmasnak kell lennie, hogy együttesen 
reprezentálja ezt a látszólag egymástól teljesen 
eltérő két környezetet. 

A ipari stílusú kialakítás tükrözi a vállalat kötődését 
a gyáripari környezethez, ugyanakkor az iroda 
elhelyezkedése és kialakítása megfelel a 21. századi 
követelményeknek és támogatja az átalakuló 
munkavégzési szokásokat. 

A látványvilágban a fém, a fa és a növények 
természetes színe dominál, melyek jó hátteret adnak 
és kiemelik a térben elhelyezett, a Trenkwalder-piros 
színére festett felületeket. 

A tervezés során a fenntarthatóság fontos kritérium 
volt. A felhasznált anyagok tekintetében arra 
törekedtünk, hogy könnyen beszerezhetőek 
és gazdaságosak legyenek. 

Az is szempont volt, hogy a felületek olyan 
kialakításúak legyenek, melyeknek 
a természetes használódás majd patinát 
kölcsönöz és nem leértékel.

A funkció és dizájn szempontjából  
is egyedülálló elképzeléseket 
valósított meg a Trenkwalder,
három jól elhatárolt területen,
indusztriális stílusban.

Az Év irodája
/ Kisvállalati Díj 2021

győztes 
a Trenkwalder 
Hungary
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Nógrádi József a Trenkwalder kereskedelmi és 
marketing igazgatója a nemzetközi trendekről, jó 
gyakorlatokról tartott előadást. A belső kommunikációs 
folyamatok átalakulásáról, a COVID hatásról,  a belső 
kommunikációs gyakorlatok hatékonyságáról, a célokról.
Továbbá az előadók között szerepelt a Content 
Szekció „Welcome on board – új belépő kollégák, 
digitális tartalmak” panel beszélgetésén Médli Katalin, 
a Trenkwalder Magyarország HR Managere, illetve 
a Channel szekció „A saját mobil kiváló alternatíva – 
kommunikáció, adminisztráció, oktatások a non-desk 
munkavállalókkal is” panel beszélgetés moderátora 
Izsó Balázs, a Trenkwalder Magyarország 
Sales Team Leadere volt.

Connect 
konferencia 
Egy teljes nap a belső 
kommunikációról
A Trenkwalder, mint a rendezvény egyik 
főtámogatója részt vett az első Connect 
Konferencián, amelyen ott voltak a magyar 
HR szektor vezető képviselői, legnagyobb 
megrendelői, a HR szakma influenszerei 
és véleményvezérei.

Connect díj 
A konferencia meglepetése, az első 
alkalommal megszervezett Connect 
Awards Gála volt, amelyen a Trenkwalder 
elnyerte a Best Performer Award-ot.
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TechTogether
Automotive
Hungary 
kiállítás

2022 május 10 –11-én 
a Trenkwalder Magyarország részt vett 
a 10.Techtogether Automotive Hungary-n. 
Kitelepülésünkön izgalmas szimulátor 
versenyen vehettek részt mérnök hallgatók 
értékes nyereményekért több mint 
20 csapat cserébe.

Standunknál

<20 csapat

Az eseményről készült videót
megtekinthetik az alábbi 
QR kód szkennelésével.

2
targoncaszimulátor rengeteg érdeklődő szuper hangulat
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Munkahelyi 
kamerás 
megfigyelés

A kamerával történő megfigyeléséről külön jogszabály nem rendelkezik, 
az irányadó rendelkezéseket több különböző törvényben találjuk meg. 
Általánosságban a GDPR hatályba lépése alapvetően módosította 
a munkahelyen lévő kamerák használati feltételeit. Vannak képmáshoz és 
hangfelvételhez fűződő jogok, amelyek a munkahelyünkön is megilletik 
a munkavállalókat. A GDPR hatályba lépését követően kizárólag személy- és 
vagyonvédelmi okból lehet kamerát használni, ez lehet a munkáltató jogos 
érdeke a kamerahasználat érdekében. Így, amennyiben a kölcsönvevő szeretné 
kamera által megfigyelni dolgozóit, akkor a GDPR-ban említett jogos érdek 
alapján hivatkozhat a kamerás megfigyelés jogosságára. 

A munkaviszonyra vonatkoztatva a kamerás megfigyelés lehetőségét, 
a Munka Törvénykönyve szerint a munkavállaló személyiségi joga 
(tehát pl. a képmáshoz és hangfelvételhez fűződő jogok) akkor korlátozható, 
ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő 
okból feltétlenül szükséges és a cél elérével arányos. A személyiségi 
jog korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartamártól, továbbá 
szükségességét és arányosságát alátámasztó körülményekről a munkavállalót 
előzetesen írásban kell tájékoztatni. Továbbiakban a Munka Törvénykönyve 
arra is kitér, hogy a munkavállaló a munkaviszonnyal összefüggő magatartása 
körében ellenőrizhető, ennek keretében a munkáltató technikai eszközt is 
alkalmazhat, de erről a munkavállalót előzetesen írásban tájékoztatni kell. 

A folyamatos megfigyelésből és a technikai eszközök jelenlegi és egyre 
fokozódó képességeiből eredő kockázatok miatt az adatkezelés ilyen formájánál 
különösen fontos a garanciális szabályok betartása. Emiatt nem alkalmazható 
elektronikus kamerás megfigyelés olyan helyen, ahol ez az emberi méltóságot 
sértheti, így különösen öltözőben, próbafülkében, mosdóban, illemhelyen. 

Ha a kölcsönvevő mégis úgy dönt, hogy kamerás megfigyelést szeretne 
alkalmazni, számos feltételnek eleget kell tennie a kamera felszerelését 
megelőzően. Mindenekelőtt el kell végeznie egy tesztet, ahol mérlegre 
teszi a saját, pl. vagyonvédelemhez fűződő érdekeit, illetve a munkavállalók 
személyiségi jogait. Ez az úgynevezett érdekmérlegelési teszt. Ennek lehet 
az az eredménye, hogy a munkahely bizonyos részei be vannak kamerázva, 
de ennek indokoltságát a kölcsönvevőnek alá kell tudnia támasztani. 
Ezen felül számos kötelezettsége támad, amiket célszerű egy adatkezelési 
szabályzatba illesztenie. Meg kell határozni, hogy a felvételeket ki tekintheti meg, 
mennyi idő után kell őket törölni, kik tekinthetnek be a kamerás felvételekbe, 
valamint, hogy mi a kamerák pontos helye, használati célja, látószöge stb. 

A kamerák felhelyezése akkor szabályos, ha arról 
a munkavállalókat előzetesen írásban tájékoztatják.

Nem elégséges a munkavállaló hozzájárulását kérni a kamerafelvételek 
készítéséhez, mivel a kamerás megfigyelés a már említett jogos érdek alapján 
történhet. Annak a helyiségnek a bejáratánál, ahol a kamerás megfigyelés 
történik, jól látható módon jelezni kell a belépő személyek számára, hogy 
kamerás megfigyelés történik. A fentiek alapján látszik, hogy sok előkészülettel 
és nem kevés kockázattal jár egy kamera felszerelése, annak bevezetése 
nem történhet egyik napról a másikra és legfőképp nem elhamarkodottan 
és jogalap nélkül.

A kölcsönvevő partner kamerát kíván használni, megteheti? 
Nagyon fontos ezt a kérdéskört tisztázni, mivel a kamerás 
megfigyelésre vonatkozó szabályok figyelmen kívül hagyása 
súlyos bírságot eredményezhet. 

A jelenlegi joggyakorlat 
azt mondja, a tisztán 
a munkavégzés folyamatos 
megfigyelése és 
ellenőrzése nem olyan 
érdek, ami arányos lenne 
azzal, hogy a munka-
vállalók a munkaidő 
minden percében meg 
legyenek figyelve. 
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Változások 
az EFO kapcsán
A napi közteher mértéke 2022 júliusától a munkáltató 
által fizetendő közteher mértéke a munkaviszony 
minden naptári napjára munkavállalónként:

mezőgazdasági 
és turisztikai 
idénymunkánál 
a hónap első napján 
érvényes minimálbér 
0,5 %-a (1000 Ft)

alkalmi 
munkánál 
a hónap első napján 
érvényes minimálbér 
1%-a (2 000 Ft)

filmipari 
statiszta 
alkalmi munkájánál 
a hónap első napján 
érvényes minimálbér 
3%-a (6 000 Ft). 

Ha az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony 
2022. július 1. előtt jött létre, de júliusra is áthúzódik, 
akkor az áthúzódó időszakra még a korábbi mértékkel kell 
a közterhet megállapítani (vagyis mezőgazdasági és turisztikai 
idénymunka esetén 500 Ft, alkalmi munka esetén 1000 Ft, filmipari 
statiszta alkalmi munkája után pedig 4000 Ft közterhet kell fizetni).

A filmipari statiszta – e tevékenységéből 
származó – napi nettó jövedelme nem haladhatja 
meg a hónap első napján érvényes minimálbér 
12 százalékát, azaz a 24 000 forintot. 

A nyugellátás számítási alapja az egyszerűsített 
foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállalónál 
a nyugellátás számításának alapja: 

• napi 1000 Ft köztehernél a hónap első napján 
érvényes minimálbér 1,4 %-a, vagyis 2800 Ft 
naponta,
• napi 2000 Ft vagy azt meghaladó 
köztehernél pedig a hónap első napján érvényes 
minimálbér  
2,8 %-a, azaz 5600 Ft naponta.

A filmipari 
statiszták napi jövedelme
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Pályázói aktivitás

Munkaerő-piaci 
trendek 2022 Q2 
– újra a pandémia előtti szinten

A legnagyobb aktivitás a fizikai betanított 
és a szakképzett fizikai pozíciók iránt volt. 
Ennek egyik oka, hogy országosan ezekből 
a pozíciókból volt a legtöbb betöltetlen. Ugyanakkor 
a 2021 azonos időszakát jóval meghaladva erősödő 
érdeklődés volt a szellemi admin és a szellemi 
felsőfokú pozíciók iránt is.

A Trenkwalder adatbázisa alapján látható, hogy 
a hirdetési számok folyamatosan növekedtek 
– az egyik legnagyobb állásportálon, folyamatos több 
mint 18 ezer nyitott pozíció volt Q2 utolsó hetében. 
Mindemellett a közösségi felületeken is egyre aktívabb 
jelöltkeresés volt tapasztalható. Vagyis a különböző 
platformokon tapasztalható hirdetési aktivitások 
miatt hatalmas „zaj” alakult ki. 

A jelenség hátterében az erősödő 
szakemberhiány áll.
A Trenkwalder statisztikái azt mutatják, hogy a magas 
euro átfolyam arra kényszerítette a HR szolgáltatókat, 
hogy újra gondolják például a közösségi média 
költéseiket. Ez rövid időre átrendezte a piacot és 
arra ösztönözte az iparági szereplőket, hogy új 
toborzási stratégiákat dolgozzanak ki. A helyzetet 
még az is nehezíti, hogy a szakemberhiány elérte 
a HR szolgáltatókat is.

Az éves összehasonlítási adatokat és  
a szezonális trendeket elemezve  
a pályázói aktivitásban erősödés várható 
2022 harmadik negyedévében.

A pályázói aktivitásban éves össze-
hasonlításban alapvetően a szezonális 
trendek érvényesültek 2022 második 
negyedévében. Az előző negyedévhez 
képest nominálisan ugyan csökkenés 
tapasztalható, de valójában a 2022 
Q1 magas szintjén maradt. 

60 096 54 849 61 420 53 213 67 800 65 060
2021Q1

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000

65 000

70 000

2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2
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1,0
vezető

6,2
fizikai 
betanított

2,8
fizikai 
szakképzett

1,6
szellemi 
admin

1,6
szellemi 
felsőfokú

1,6
szellemi 
középfokú

A cégek részéről érkező megbízások 
elemzése során is kimutatható, hogy 
a stabilan magas szakemberhiány 
erősödő létszámigényt eredményezett.

Átlagos létszámigény 
pozízió kategóriákon 
belül 2022 Q2

Létszámigény

Az iparági statisztikák azt mutatják és ezt a Trenkwalder saját 
adatbázisából származó adatok is alátámasztják, hogy 

az idén a magyar munkaerő-piac aktivitása elérte, 
egyes területeken meg is haladta az utolsó, 

pandémia előtti 2019-es évet. 
2022-ben olyan társaságok is megjelentek a HR szolgáltatóknál, 

amelyek korábban saját erőforrásból oldották meg a toborzást. 
Részükről gyakran csak egy-két fő toborzásáról szóló megrendelések 

érkeztek. Ez a tény is azt erősíti, hogy a HR szolgáltatók szerepe erősödött.

Végzettség szerinti bontásban a betanított és szakképzett 
fizikai dolgozókra volt a legnagyobb igény nominálisan 

2022 második negyedévében. 
Mindemellett a szellemi admin és a szellemi felsőfokú nyitott pozíciók száma 

is növekedett az év második negyedévében. Tendenciaként látható, hogy míg 
korábban Budapesten, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdu-Bihar megyében

volt jelentős a szellemi pozíciók betöltésére a HR szolgáltatóknál megjelenő igény, 
ez az év második negyedévében már több más megyében is kimutatható volt. 

Ez egyaránt érvényes a kölcsönzötti állományra és a közvetítési szolgáltatásra is.

2022Q2/29



900

800

700

600

500

400

300

200

100 

0

Regionális bontásban elemezve az adatokat az látható, hogy 
továbbra is Budapest, Pest megyéből érkezett a legtöbb igény. 
A Trenkwalder ugyanakkor növekedést lát Vas, Zala 
és Bács-Kiskun megyékben is.

Éves összehasonlításban az látható, hogy mind a pályázói aktivitásban, 
úgy a létszámigényben is növekedés várható az év következő negyedévében 
– és ez a trend a megváltozott munkaképességűek körére is igaz –, 
ami azt mutatja, hogy 

a munkaadók felismerték, hogy hol vannak még 
tartalékok a munkaerőpiacon.
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A létszámigény 
alakulása 
2022 Q2
2022 W14–W26 (április–június)
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Kölcsönzés 
2022 Q1 vs 
2022 Q2-ben

Regionális bontásban elemezve 
a HR szolgáltatói szektor megrendelési 
állományát a kölcsönzésben az látható 
a közép-magyarországi és nyugat-dunántúli 
régió továbbra is élénk növekedést mutat, 
de rögtön utána a keleti-, észak-keleti 
régió van.

Kölcsönzés változása 
2022-ben

100%+
Elszívás

-100%
Elvándorlás
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Közvetítések száma
2022 Q1 vs 
2022 Q2-ben

A Trenkwalder tapasztalatai szerint ennek egyik oka az lehet, hogy 
a cégek módosítottak a HR stratégiájukon és részben a fluktuáció 
csökkentésének reményében növelték a saját állományú munkavállalók 
létszámát, ami együtt járt azzal is, hogy a cégek fejlesztéseket hajtottak 
végre a szervezeteikben és megerősítették a HR csapatukat is.

Munkaadói várakozások azt mutatják, hogy a sajátállomány létszámának 
növelésével a cégek a fluktuáció csökkentése mellett fontos célkét jelölték  
meg a munkáltatói márka és a munkavállalói elköteleződés erősítését.

Míg a kölcsönzési szolgáltatások 
megrendelésében egyes megyék adatai 
alapján visszaesés tapasztalható 
negyedéves összehasonlításban 
2022 második negyedévében, 
addig pont ezekben a megyékben 
az év második negyedévében 
élénkült a közvetítési szolgáltatásra 
adott megbízások száma. 

100%+-100%

Közvetítés változása 
2022-ben
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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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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.

2022Q2/49
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Nógrádi József 
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Design 
Szántó Míra Judit

A kiadvány készült  
Budapest, 2022. július
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1139 Budapest, Váci út 99-105. 
+36 1 354 0933 
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