NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT

GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSKUTATÓ INTÉZET

KÉRDİÍV
(9 FİNÉL TÖBBET FOGLALKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE)

Rövidtávú munkaerı-piaci elırejelzés és konjunktúrakutatás
2012. SZEPTEMBER - OKTÓBER
A válaszadás önkéntes. Az adatszolgáltatás kizárólag statisztikai célra történik. A kapott
információkat a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, valamint az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében bizalmasan kezeljük.
MUNKAÜGYI KÖZPONT ÁLTAL HASZNÁLT AZONOSÍTÓK

A1. Munkaügyi kirendeltség kódja (vagy területi egység azonosítója):

A2. A kirendeltség által adott sorszám (külsı azonosító):

A3. A kérdezı azonosítója:

A4. A kérdezı neve: …………………………………………………………………………..……………
A5. A kérdezı telefonszáma: …………………………………………………………………………..…..

AZ ADATRÖGZÍTİ TÖLTI KI!

Az adatrögzítı felület által adott sorszám:
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KÉRDİÍV

CÉGREGISZTRÁCIÓS FELÜLET

A kérdıíven a cég adatait, valamint a tárgyévre vonatkozó kérdéseket kérjük, önállóan,
nyomtatott nagybetőkkel töltse ki.
A sötétebb alapon lévı, többnyire jövıre vonatkozó kérdéseket kollégánk a személyes interjú
során kérdezi meg.

R1. A cég adószámának elsı 8 számjegye:
R2. Címe:
Irányítószám

………………………………………………………….
település neve

……………………………………………………………………………………….…..
út/utca, házszám

R3. A cég megnevezése:………………………………………………………………………………………..…………
R4. A cég fıtevékenységének 2008-as TEÁOR száma a hatályos társasági szerzıdés vagy alapító okirat
szerint:

R5. A válaszoló neve: ............................................................................................................................................

R6. A válaszoló telefonszáma: ..............................................................................................................................
körzetszám / telefonszám
R7. A válaszoló e-mail címe: ………..……………..…….……………………………………………………………….

R8. Mi a kérdezett beosztása?
01 – humánpolitikai igazgató, vezetı,
humánerıforrás menedzser
02 – kontrolling igazgató, vezetı
03 – elnök-vezérigazgató
04 – értékesítési igazgató
05 – gazdasági, pénzügyi igazgató, vezetı
06 – igazgató, ügyvezetı igazgató

1

07
08
09
10
11
12
13

–
–
–
–
–
–
–

kereskedelmi igazgató, vezetı
menedzser-tulajdonos
mőszaki igazgató, vezetı
termelési igazgató, vezetı
vezérigazgató
vezérigazgató helyettes
1
egyéb, éspedig : ...................................

- Olyan személy válaszoljon a kérdésekre, aki kompetens a cég (telephely) munkaerı-gazdálkodását illetıen!

Magyar Munkaerı-piaci Elırejelzés 2012
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KÉRDİÍV

CÉGINFORMÁCIÓ
1.

A felkeresett szervezeti egység melyik alábbi kategóriába sorolható?
A CÉGRE VONATKOZÓAN VÁLASZOLJON!

1 - telephely nélküli cég/szervezet

A CÉGKÖZPONTRA ÉS
MUNKAERİ-PIACI
KÖRZETÉBEN TALÁLHATÓ
TELEPHELYEIRE
VONATKOZÓAN ADJON
VÁLASZOKAT A KÉRDİÍVBEN!

2 - telephellyel rendelkezı cég/szervezet központja (székhelye)

CSAK A TELEPHELYRE VONATKOZÓAN
ADJON VÁLASZOKAT A KÉRDİÍVBEN!

3 - cég/szervezet telephelye
CSAK HA EGY TELEPHELYRE VONATKOZIK A KÉRDEZÉS!

2.

Mi ennek a telephelynek a fı tevékenysége?
ÍRJA LE!
…………………………………………………………
2.1.
Mi ennek a fı tevékenységnek a négy számjegyő
(azaz nem betőjeles) 2008-as ágazati kódja?
A TEÁOR szám:
2.2. Van-e a telephelynek lehetısége, illetve jogköre arra, hogy
a
cégközponttól
függetlenül
létszámfelvétellel,
elbocsátással kapcsolatos személyzeti döntéseket hozzon?
1 – nincs

2 – van

9- nem tudja

CSAK HA CÉGRE, VAGY CÉGKÖZPONTRA ÉS A MUNKAERİPIACI KÖRZETBEN TALÁLHATÓ
TELEPHELYEIRE VONATKOZIK A KÉRDEZÉS!

3.

Hozzávetılegesen mekkora volt a cég összes nettó árbevétele 2011-ben? Kérem, sorolja be a
megfelelı kategóriába!
1 – 20 millió forint alatt
2 – 20 és 50 millió között
3 – 50 és 100 millió között
4 – 100 és 250 millió között
5 – 250 és 500 millió között
6 – 500 millió és egy milliárd között
7 – egy és tízmilliárd forint között
8 – tízmilliárd forint felett
9 – nem tudja

Magyar Munkaerı-piaci Elırejelzés 2012
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A vállalkozás (telephely) teljes értékesítésébıl kb. hány százalékot tett ki az export részaránya
2011-ben?

2

,
5.

999 – nem tudja

%

999 – nem tudja

A vállalkozás (telephely) teljes értékesítésébıl kb. hány százalékot tettek ki a közbeszerzések
2011-ben?

,
7.

%

Mekkora a külföldi tıke aránya hozzávetılegesen a cég jegyzett tıkéjén belül?

,
6.

KÉRDİÍV

%

999 – nem tudja

A vállalkozás (telephely) részesült az elmúlt két évben központi támogatásból, vagy elkülönített
állami pénzalapból származó támogatásban?
1 – igen
2 – nem
9 – nem tudja

8.

Van-e jelenleg a munkavállalók egészére érvényes foglalkoztatási kötelezettsége?
1 – igen
2 – nem
9 – nem tudja

9.

3

Van-e jelenleg a vállalkozásnak (telephelynek) határidın túli kintlévısége?
1 – nincs
2 – van
9 – nem tudja

CSAK AKKOR TÖLTSE KI, HA VAN A VÁLLALKOZÁSNAK HATÁRIDİN TÚLI KINTLÉVİSÉGE!

10. Hogyan változott a vállalkozás (telephely) kintlévıségeinek állománya az egy évvel korábbi
állapothoz képest?
1 – nıtt
2 – változatlan maradt
3 – csökkent
9 – nem tudja

2 - Az építıiparban exportnak számít a külföldi munkavégzés, az idegenforgalomban pedig a külföldi vendég fogadása.
3 - Ha a cégközpontot kereste fel a kérdezı, akkor a „vállalkozás” megnevezés minden kérdésnél a cégközpontra és a
munkaerıpiaci körzetben található telephelyeire együtt vonatkozik, és a továbbiakban is ennek megfelelıen
válaszoljon.

Magyar Munkaerı-piaci Elırejelzés 2012
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KÉRDİÍV

ÜZLETI VÁRAKOZÁSOK

A VÁLASZT A MEGFELELİ CELLÁBA ÍRT X-SZEL RÖGZÍTSE!

11. Milyen beruházásokat helyeztek üzembe 2012 elsı félévében?
12. Milyen beruházások üzembe helyezését tervezik 2013 elsı félévében?
11. kérdés

12. kérdés

2012 elsı
félévében

2013 elsı
félévében

1 – Csak korszerősítı, innovatív beruházás
2 – Csak kapacitásbıvítı beruházás
3 – Mindkettıt
4 – Egyiket sem
9 – Nem tudja

13. Várhatóan hogyan alakul a vállalkozásnál (telephelynél) a beruházások volumene 2013 elsı
1
2
3
4

félévében 2012 elsı félévéhez viszonyítva?
– növekszik
– változatlan marad
– csökken
– nem volt és nem is lesz beruházás

9 – nem tudja

A VÁLASZT A MEGFELELİ CELLÁBA ÍRT X-SZEL RÖGZÍTSE!

14. Ön szerint milyen a vállalkozás (telephely) jelenlegi üzleti helyzete?
15. Várhatóan milyen lesz a vállalkozás (telephely) üzleti helyzete 2013 elsı félévében?
14. kérdés

15. kérdés

Jelenlegi

2013 elsı
félévében

1 – Jó
2 – Kielégítı
3 – Rossz
9 – Nem tudja

Magyar Munkaerı-piaci Elırejelzés 2012
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A VÁLASZT A MEGFELELİ CELLÁBA ÍRT X-SZEL RÖGZÍTSE!

16. Várhatóan hogyan változik a vállalkozásnál (telephelynél) a termelés (szolgáltatás) volumene
2013 elsı félévében 2012 elsı félévéhez viszonyítva?
2013 elsı
félévében
2012 elsı
félévéhez
viszonyítva
1 – Növekszik
2 – Változatlan marad
3 – Csökken
9 – Nem tudja

17. Milyennek ítéli a vállalkozás (telephely) rendelésállományát, vagy termékeinek keresletét
jelenleg?
1 – magas
2 – közepes
3 – alacsony
9 – nem tudja

18. Várhatóan hogyan fog változni 2013-ban a vállalkozásnál (telephelynél) az átlagkereset
(nominálértéken) az elızı évhez képest?
1 – növekszik,

18.1. Hány százalékos növekedés várható?

% 999 – nem tudja

18.2. Hány százalékos csökkenés várható?

% 999 – nem tudja

2 – változatlan marad
3 – csökken?
9 – nem tudja

19. Megítélése szerint jelenleg mekkora a vállalkozás (telephely) termelı/szolgáltató kapacitásainak
kihasználtsága?
%

4

999 – Nem tudja

4 - Csak azokban az esetekben kell kitölteni, ahol a kérdés értelmezhetı.

Magyar Munkaerı-piaci Elırejelzés 2012
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KAPACITÁSKIHASZNÁLTSÁG ÉS TOBORZÁS

CSAK AKKOR KÉRDEZZE, HA A KAPACITÁS KIHASZNÁLTSÁGA NEM TELJES! (19. kérdés)

20. Véleménye szerint mi az oka annak, hogy a kapacitás kihasználtsága nem teljes? Kérem,
próbálja megbecsülni, hogy a megjelölt okok hány százalékban felelısek a 100% alatti
kapacitás-kihasználtságért? Ha nem tudja a választ, akkor a „nem tudja az okát’ sorba írjon 100
%-ot!
A KÉRDÉS FELOLVASÁSA ELİTT ADJA ÁT A 20-AS VÁLASZLAPOT!
a – belföldi megrendelések, vevık hiánya

%

b – export megrendelések, vevık hiánya

%

c – alapanyaghiány

%

d – tıkehiány

%

e – szakképzetlen munkaerı hiánya

%

f – szakképzett munkaerı hiánya

%

g – munkavégzés szezonális jellege

%

h – egyéb ok

%

i – nem tudja az okát

%
Összesen: 100 %

MINDENKITİL KÉRDEZZE!
A KÉRDÉS FELOLVASÁSA ELİTT ADJA ÁT A 21-ES VÁLASZLAPOT!

21. Munkaerıigényüket jellemzıen milyen forrásokból elégítik ki? Kérem, próbálja megbecsülni,
hogy a munkaerıigényüknek kb. hány százalékát elégítik ki a megnevezett forrásból? Ha nem
tudja a választ, akkor a „nem tudja a forrást” sorba írjon 100 %-ot!
A munkaerı hány
százalékát?
a – hirdetés útján

%

b – pályázatokkal

%

c – a munkaügyi kirendeltségek segítségével

%

d – munkaközvetítıkön keresztül

%

e – munkaerı kölcsönzı cégeken keresztül

%

f – informális csatornákon keresztül (család,
rokonok, kollégák)

%

g – Interneten keresztül

%

h – belsı meghirdetéssel, belsı átcsoportosítással

%

i – egyéb forrásból

%

j – nem tudja a forrást

%
Összesen: 100%

Magyar Munkaerı-piaci Elırejelzés 2012
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LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS
22. Adja meg a statisztikai állományi létszámok alakulását az alábbi idıpontokban! Kérem, hogy
ahol nulla a létszám oda is regisztrálja az értéket.

2011. december 31. (fı)

2012. szeptember 1. (fı)

Statisztikai állományi létszám

a.

Statisztikai állományi létszám

b.

ebbıl: szakképzetlen fizikai
foglalkozású

c.

szakképzett fizikai foglalkozású

d.

nem diplomás szellemi
foglalkozású

e.

diplomás szellemi foglalkozású

f.

Bedolgozói jogviszonyban dolgozók
(munkaszerzıdéssel)

g.

Teljes munkaidıben foglalkoztatott:

h.

ebbıl: határozott idıre szóló
munkaviszonnyal
Nem teljes munkaidıben és
részmunkaidıben foglalkoztatott:

i.
j.
k.

ebbıl: legfeljebb havi 60 órában
foglalkoztatott részmunkaidıs
Külföldi állampolgárságú
munkavállalók létszáma

l.

ebbıl: Ukrajnából

m.

jelenlegi EU-tagállamokból

n.

ebbıl: Romániából

o.

Szlovákiából

p.
q.
r.

Pályakezdık összesen
ebbıl: diplomás pályakezdı
START kártyával rendelkezı

s.

Megváltozott munkaképességő
dolgozók száma

t.

Foglalkoztatott nyugdíjasok létszáma
Statisztikai állományi létszámba nem tartozó munkaerı

u.
v.

Statisztikai állományi létszámba nem
tartozó munkaerı létszáma
ebbıl: kölcsönvett munkaerı

w.

tanulószerzıdéssel gyakorlati
képzésben résztvevık

x.

az ösztöndíjas
foglalkoztatottak

y.

megbízásos szerzıdéssel
foglalkoztatottak

z.

egyszerősített foglalkoztatás
keretében foglalkoztatottak

Magyar Munkaerı-piaci Elırejelzés 2012

2013. szeptember 1. (fı)
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FONTOS, HOGY JELEN OLDALON LÉVİ KÉRDÉSEKNÉL NE A LÉTSZÁMMOZGÁS EGYENLEGÉT,
HANEM A TÉNYLEGES LÉTSZÁMKIÁRAMLÁSBAN ÉS LÉTSZÁMFELVÉTELBEN ÉRINTETT
SZEMÉLYEK SZÁMÁT ADJA MEG!

23. Várhatóan milyen volt/lesz a munkaviszony megszőnésben, ill. a létszámfelvételben érintettek
összetétele 2012-ben a következı kategóriákban?
0 – nem volt/nem várható munkaviszony megszőnése
1. Munkaviszony megszőnt/megszőnik

0 – nem volt/nem várható munkaerı-felvétel
2. Felvételre került/kerül

NT

NT

a. szakképzetlen fizikai

fı 999

a. szakképzetlen fizikai

fı 999

b. szakképzett fizikai

fı 999

b. szakképzett fizikai

fı 999

c. nem diplomás szellemi

fı 999

c. nem diplomás szellemi

fı 999

d. diplomás szellemi

fı 999

d. diplomás szellemi

fı 999

e. ÖSSZESEN

fı 999

e. ÖSSZESEN

fı 999

f. külföldi állampolgár

fı 999

f. külföldi állampolgár

fı 999

g. pályakezdı

fı 999

g. pályakezdı

fı 999

h. 65 év felettiek

fı 999

h. 65 év felettiek

fı 999

CSAK AKKOR TÖLTSE KI, HA BÁRMELY OKBÓL VOLT/LESZ MUNKAVISZONY MEGSZŐNTETÉS
2012-BEN!

24.

Sorolja fel azt a maximum 3 munkakört – a FEOR szám és létszámadatok megjelölésével együtt
–, amelyben 2012-ben a legnagyobb volt / lesz a munkaviszony megszőntetés!
Munkakörök megnevezése

Érintettek száma

a. …………………………………………………………..

fı

b. …………………………………………………………..

fı

c. …………………………………………………………..

fı

FEOR’08 száma

CSAK AKKOR TÖLTSE KI, HA 2012-BEN LÉTSZÁMFEVÉTEL VOLT/ LESZ!

25.

Sorolja fel azt a maximum 3 munkakört – a FEOR szám és létszámadatok megjelölésével együtt
–, amelyben 2012-ben a legnagyobb volt / lesz a létszámfelvétel!
Munkakörök megnevezése

Érintettek száma

a. …………………………………………………………..

fı

b. …………………………………………………………..

fı

c. …………………………………………………………..

fı

Magyar Munkaerı-piaci Elırejelzés 2012
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FONTOS, HOGY JELEN OLDALON LÉVİ KÉRDÉSEKNÉL NE A LÉTSZÁMMOZGÁS
EGYENLEGÉT, HANEM A TÉNYLEGES LÉTSZÁMKIÁRAMLÁSBAN ÉS LÉTSZÁMFELVÉTELBEN
ÉRINTETT SZEMÉLYEK SZÁMÁT ADJA MEG!

26. Várhatóan milyen lesz a munkaviszony megszőnésben, ill. a létszámfelvételben érintettek
összetétele 2013-ban a következı kategóriákban?
0 – nem várható munkaviszony megszőnése
1. Munkaviszony megszőnik

NT

0 – nem várható munkaerı-felvétel
2. Felvételre fog kerülni

NT

a. szakképzetlen fizikai

fı 999

a. szakképzetlen fizikai

fı 999

b. szakképzett fizikai

fı 999

b. szakképzett fizikai

fı 999

c. nem diplomás szellemi

fı 999

c. nem diplomás szellemi

fı 999

d. diplomás szellemi

fı 999

d. diplomás szellemi

fı 999

e. ÖSSZESEN

fı 999

e. ÖSSZESEN

fı 999

f. külföldi állampolgár

fı 999

f. külföldi állampolgár

fı 999

g. pályakezdı

fı 999

g. pályakezdı

fı 999

h. 65 év felettiek

fı 999

h. 65 év felettiek

fı 999

CSAK AKKOR KÉRDEZZE, HA 2013-BAN MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉS LESZ!

27. Sorolja fel azt a maximum 3 munkakört – a FEOR szám és létszámadatok megjelölésével együtt –,
amelyben várhatóan 2013-ban a legnagyobb lesz a munkaviszony megszőntetés!
Munkakörök megnevezése

Érintettek száma

a. …………………………………………………………..

fı

b. …………………………………………………………..

fı

c. …………………………………………………………..

fı

FEOR’08 száma

CSAK AKKOR KÉRDEZZE, HA 2013-BAN LÉTSZÁMFELVÉTEL LESZ!

28. Sorolja fel azt a maximum 3 munkakört – a FEOR szám és létszámadatok megjelölésével együtt –,
amelyben 2013-ban várhatóan a legnagyobb lesz a létszámfelvétel!
Munkakörök megnevezése

Érintettek száma

a. …………………………………………………………..

fı

b. …………………………………………………………..

fı

c. …………………………………………………………..

fı

Magyar Munkaerı-piaci Elırejelzés 2012

FEOR’08 száma
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KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK

CSAK AKKOR TÖLTSE KI, HA 2012-BEN FOGLALKOZTATOTT / FOGLALKOZTAT / TERVEZ
FOGLALKOZTATNI KÜLFÖLDI MUNKAERİT!
FONTOS, HOGY AZ ALÁBBI KÉRDÉSNÉL AZ ALKALMAZOTT VAGY ALKALMAZNI TERVEZETT
SZEMÉLYEK SZÁMÁT ADJA MEG!

29. Nevezzen meg maximum 3 munkakört – a FEOR szám és létszámadatok megjelölésével együtt –
amelyben a legtöbb külföldi állampolgárságú munkavállalót foglalkoztatták / foglalkoztatják /
terveznek foglalkoztatni 2012-ben.
Munkakörök megnevezése

Alkalmazott
létszám

FEOR’08 száma

a.

………………………………………………….……

fı

b.

………………………………………………….……

fı

c.

………………………………………………….……

fı

CSAK AKKOR KÉRDEZZE, HA 2013-BAN FOGLALKOZTATNI FOG KÜLFÖLDI MUNKAERİT!
FONTOS, HOGY AZ ALÁBBI KÉRDÉSNÉL AZ ALKALMAZNI TERVEZETT SZEMÉLYEK SZÁMÁT
ADJA MEG!

30. Nevezzen meg maximum 3 munkakört – a FEOR szám és létszámadatok megjelölésével együtt –
amelyben a legtöbb külföldi állampolgárságú munkavállalót tervezik 2013-ban foglalkoztatni.
Munkakörök megnevezése

Alkalmazott
létszám

FEOR’08 száma

a.

………………………………………………….……

fı

b.

………………………………………………….……

fı

c.

………………………………………………….……

fı
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PÁLYAKEZDİK

CSAK AKKOR TÖLTSE KI, HA 2012-BEN ALKALMAZTAK / ALKALMAZNAK / TERVEZNEK
ALKALMAZNI PÁLYAKEZDİT!
FONTOS, HOGY AZ ALÁBBI KÉRDÉSNÉL AZ ALKALMAZOTT VAGY ALKALMAZNI TERVEZETT
SZEMÉLYEK SZÁMÁT ADJA MEG!

PÁLYAKEZDİNEK AZT TEKINTJÜK, AKI KÉT ÉVNÉL NEM
TANULMÁNYAIT ISKOLARENDSZERŐ KÉPZÉS KERETÉBEN.

RÉGEBBEN

FEJEZTE

BE

31. Sorolja fel a 3 legjellemzıbb munkakört – a FEOR szám és létszámadatok megjelölésével együtt
–, amelyekben 2012-ben pályakezdıt alkalmaztak / alkalmaznak / terveznek alkalmazni!
Munkakörök megnevezése

Alkalmazott
létszám

FEOR’08 száma

a.

………………………………………………….……

fı

b.

………………………………………………….……

fı

c.

………………………………………………….……

fı

CSAK AKKOR KÉRDEZZE, HA 2013-BAN ALKALMAZNI TERVEZNEK PÁLYAKEZDİT!
FONTOS, HOGY AZ ALÁBBI KÉRDÉSNÉL AZ ALKALMAZNI TERVEZETT SZEMÉLYEK SZÁMÁT
ADJA MEG!

32. Sorolja fel a 3 legjellemzıbb munkakört – a FEOR szám és létszámadatok megjelölésével együtt –
, amelyekben 2013-ban pályakezdı alkalmazását tervezik!
Munkakörök megnevezése

Alkalmazott
létszám

FEOR’08 száma

a.

………………………………………………….……

fı

b.

………………………………………………….……

fı

c.

………………………………………………….……

fı
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START KÁRTYÁVAL RENDELKEZİ MUNKAERİ
CSAK AKKOR TÖLTSE KI, HA 2012-BEN ALKALMAZTAK / ALKALMAZNAK / TERVEZNEK
ALKALMAZNI START KÁRTYÁVAL RENDELKEZİ PÁLYAKEZDİT!
FONTOS, HOGY AZ ALÁBBI KÉRDÉSNÉL AZ ALKALMAZOTT VAGY ALKALMAZNI TERVEZETT
SZEMÉLYEK SZÁMÁT ADJA MEG!

33. Sorolja fel a 3 legjellemzıbb munkakört – a FEOR szám és létszámadatok megjelölésével együtt
–, amelyekben 2012-ben START kártyával rendelkezı pályakezdıt alkalmaztak / alkalmaznak /
terveznek alkalmazni!
Munkakörök megnevezése

Alkalmazott
létszám

FEOR’08 száma

a.

………………………………………………….……

fı

b.

………………………………………………….……

fı

c.

………………………………………………….……

fı

CSAK AKKOR KÉRDEZZE, HA 2013-BAN TERVEZNEK START KÁRTYÁVAL RENDELKEZİ
PÁLYAKEZDİT ALKALMAZNI!
FONTOS, HOGY AZ ALÁBBI KÉRDÉSNÉL AZ ALKALMAZNI TERVEZETT SZEMÉLYEK SZÁMÁT
ADJA MEG!

34. Sorolja fel a 3 legjellemzıbb munkakört – a FEOR szám és létszámadatok megjelölésével
együtt –, amelyekben
foglalkoztatni!

2013-ban

START

kártyával

Munkakörök megnevezése

rendelkezı

Alkalmazott
létszám

terveznek

FEOR’08 száma

a.

………………………………………………….……

fı

b.

………………………………………………….……

fı

c.

………………………………………………….……

fı
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KÉRDİÍV

TANULÓSZERZİDÉSSEL GYAKORLATI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVİK

CSAK AKKOR TÖLTSE KI, HA 2013-BAN TERVEZIK TANULÓSZERZİDÉSSEL GYAKORLATI
KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVİK FELVÉTELÉT!

35. 2013-ban milyen szakmákban tervezik a tanulószerzıdéssel gyakorlati képzésben résztvevık
felvételét?
Szakma
megnevezése

Tervezett
létszám

Szakképesítési azonosító
(A 2011.évi OKJ esetében a teljes 15 jegyő kód kerüljön rögzítésre)

a.
OKJ kód:

fı
……………………..
b.

OKJ kód:

fı
……………….……
c.

OKJ kód:

fı
……………….…...

KÉPZÉS
36. Folyt-e / folyik-e / fog-e folyni a cégnél (telephelyen) 2012-ben, belsı vagy külsı képzés
keretében saját munkavállalók képzése, átképzése?
1 – nem
UGRÁS A 38-AS KÉRDÉSRE
2 – igen
36.1. Részletezze, hogy összesen hány fıt érint/érintett ez?
Ebbıl:

Érintett létszám

a. Külsı képzés keretében, OKJ-szerinti képzésben
részt vett / vevı létszám

fı

b. Külsı képzés keretében, nem OKJ-szerinti képzésben
részt vett / vevı létszám

fı

c. Belsı képzés keretében, OKJ-szerinti képzésben
részt vett / vevı létszám

fı

d. Belsı képzés keretében, nem OKJ-szerinti képzésben
részt vett / vevı létszám

fı

e. Összesen

fı
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36.2. A munkavállalók képzettségi szintje szerint mekkora az érintett
létszám valamint a képzések átlagos idıtartama?

Ebbıl:

Képzések átlagos
idıtartama

Érintett létszám

a. szakképzetlen fizikai

fı

nap

b. szakképzett fizikai

fı

nap

c. nem diplomás szellemi

fı

nap

d. diplomás szellemi

fı

nap

e. Összesen

fı

nap

37. Jellemzıen milyen munkakörben foglalkoztatott saját dolgozókat részesítettek / részesítenek /
fognak részesíteni képzésben, átképzésben 2012-ben? Azt a 3 szakmát írja be, ahol a
legmagasabb a létszám, illetve adja meg a munkakör FEOR számát, az érintett létszámot és ha
van, akkor a képzési azonosítót!
Munkakörök
megnevezése

FEOR’08
száma

Létszám

FEOR

fı

Képzés megnevezése (ha van, akkor azonosítója)
(A 2011.évi OKJ esetében a teljes 15 jegyő kód kerüljön rögzítésre)

a.
……………………

Képzés megnevezése: ……………………………………….……………….
OKJ kód:

b.
……………………

Képzés megnevezése: ……………………………………….……………….

FEOR

fı

OKJ kód:

c.
Képzés megnevezése: ……………………………………….……………….

……………………

FEOR

fı

OKJ kód:
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CSAK AKKOR TÖLTSE KI, HA BELSİ VAGY KÜLSİ KÉPZÉS KERETÉBEN
FOLYT/FOLYIK/FOG FOLYNI SAJÁT MUNKAVÁLLALÓK KÉPZÉSE, ÁTKÉPZÉSE!

NEM

38. Mi az oka, hogy nem folyt/folyik/fog folyni a cégnél (telephelyen) 2012-ben, belsı vagy külsı
képzés keretében saját munkavállaló képzése, átképzése? Több válasz is lehetséges!
1.
2.
3.
4.
5.

forrás hiánya
igény hiánya
eltérı fejlesztési politika
nincsen rá szükség
egyéb ok

39. Folyt-e / folyik-e /fog-e folyni a cégnél 2012-ben gyakorlati képzés?
1 – nem
2 – igen

UGRÁS A 40.2-RE
39.1. Hány fınek és milyen megoszlásban tartottak/tartanak gyakorlati képzést?
fı saját dolgozónak

9 – nem tudja

999 – nem tudja

fı tanulószerzıdéssel rendelkezınek
fı egyéb résztvevınek

40. A saját dolgozó vagy szakképzésben résztvevı számára folyó gyakorlati képzés jellemzıen
milyen szakmákra irányult / irányul / fog irányulni 2012-ben? Azt a 3 szakmát írja be, ahol a
legmagasabb a létszám, illetve adja meg az érintett létszámot és ha van, akkor a képzési
azonosítót!
A képzés megnevezése Érintett létszám
a.………..………………
fı
b..…………….…………
fı
c…….……….…...……
fı

Képzés megnevezése (ha van, akkor azonosítója)
(A 2011.évi OKJ esetében a teljes 15 jegyő kód kerüljön rögzítésre)
OKJ kód:
OKJ kód:
OKJ kód:

CSAK AKKOR TÖLTSE KI, HA 2012-ben NEM FOLYT/FOLYIK/FOG FOLYNI GYAKORLATI KÉPZÉS!
40.2. Mi az oka, hogy nem folyt/folyik/fog folyni a cégnél (telephelyen) 2012-ben, gyakorlati képzés?
Több válasz is lehetséges!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

személyi feltételek hiánya
tárgyi feltételek hiánya
megfelelı forrás hiánya
termelési folyamatok túlzottan veszélyes jellege
tényleges érdekeltség hiánya
nincsen rá szükség
egyéb ok
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MUNKAERİHIÁNY
41. Van-e jelenleg tartósan betöltetlen álláshely a cégnél (telephelyen)?
1 – nincs
2 – van
9 – nem tudja

41.1. Milyen képzettségi szintő álláshelyek ezek? Átlagosan
hány hónapja keresnek munkaerıt az egyes képzettségi szintő
állásokra?

képzettségi szint:

Ebbıl hány fı hiányzik?

Átlagosan hány hónapja
keresnek ilyen munkakörökbe?

a. szakképzetlen fizikai

fı

hónapja

b. szakképzett fizikai

fı

hónapja

c. nem diplomás szellemi

fı

hónapja

d. diplomás szellemi

fı

hónapja

42. Melyek a legfontosabb tartósan betöltetlen munkakörök? Maximum 5 munkakört írjon be,
azokat, amik a legtöbb személyt érintik és válaszoljon a többi kérdésre is!
Munkakörök megnevezése

Átlagosan hány
A hiányzó létszám hónapja keres ebbe
a munkakörbe?

Jelenleg kínált havi
bruttó bér nagysága

a.

…………………………

fı

hónapja

ezer Ft/hó

b.

…………………………

fı

hónapja

ezer Ft/hó

c.

…………………………

fı

hónapja

ezer Ft/hó

d.

…………………………

fı

hónapja

ezer Ft/hó

e.

…………………………

fı

hónapja

ezer Ft/hó
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KÉRDİÍV

Friss diplomások
CSAK AKKOR KÉRDEZZE, HA ALKALMAZ DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİT

43. 1. Hány diplomás pályakezdıt alkalmaznak jelenleg az alábbiakban felsorolt foglalkozásokban,
munkakörökben?
2. Hány diplomás pályakezdı felvételét tervezik az elkövetkezı egy évben az alábbiakban
felsorolt foglalkozásokban, munkakörökben?
3. Az alábbiakban felsorolt foglalkozásokban, munkakörökben jelenleg mennyi Önöknél a
diplomás pályakezdık kezdı bruttó bére?
4. Két év munkaviszonyt követıen, az alábbiakban felsorolt foglalkozásokban, munkakörökben,
milyen arányú bérnövekedést tervez megvalósítani?
A KÉRDÉS FELOLVASÁSA ELİTT ADJA ÁT A 43-AS VÁLASZLAPOT!

1. Jelenleg
alkalmazott
diplomás
pályakezdık
száma

FOGLALKOZÁS

a.) humán erıforrás gazdálkodási
munkatárs
b.) kereskedı, értékesítı, üzletkötı

2. Egy éven
4. Két év utáni
belül felvenni
tervezett
3. Kezdı
tervezett
alapbérbruttó alapbér
diplomás
növekedés
összege
pályakezdık
mértéke
száma

fı

fı

Ft

%

fı

fı

Ft

%

fı

fı

Ft

%

fı

fı

Ft

%

fı

fı

Ft

%

fı

fı

Ft

%

g.) reklám- és marketing területen
dolgozó mkt.

fı

fı

Ft

%

h.) ügyfélkapcsolati munkatárs

fı

fı

Ft

%

i.)

építımérnök

fı

fı

Ft

%

j.)

vegyészmérnök

fı

fı

Ft

%

k.) informatikus, programozó

fı

fı

Ft

%

l.)

fı

fı

Ft

%

m.) villamosmérnök

fı

fı

Ft

%

n.) gyártástechnológiai mérnök

fı

fı

Ft

%

o.) általános asszisztens, ügyintézı

fı

fı

Ft

%

c.) turisztikai és vendéglátó munkatárs
d.) könyvelı, kontroller, számviteli
munkatárs
e.) logisztikus, beszerzı,
anyaggazdálkodó
f.)

pénzügyi terülten dolgozó munkatárs

gépészmérnök
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44. Felsorolok néhány készséget, ismeretet. Mondja meg mindegyikrıl, hogy mennyire
fontosak ezek egy diplomához köthetı NEM PÁLYAKEZDİ és PÁLYAKEZDİ pozíció
ellátásához. Illetve mennyire elégedett ebbıl a szempontból a jelenlegi Önöknél dolgozó
NEM PÁLYAKEZDİ és PÁLYAKEZDİ diplomás alkalmazottakkal?
Véleményét az iskolai osztályzatoknak megfelelıen fogalmazza meg, úgy, hogy az 5-ös
jelentse, hogy nagyon fontos/nagyon elégedett, az 1-es hogy egyáltalán nem
fontos/egyáltalán nem elégedett, a közbülsı értékkel árnyalhatja a véleményét!
Mennyire fontos?
NEM
PÁLYAKEZDİ

PÁLYAKEZDİ

a.) elméleti szakmai jártasság
b.) gyakorlati szakmai jártasság
c.) technikai, számítástechnikai
eszközök használatában jártasság
d.) képesség a tanulásra, önképzésre
e.) elemzés és rendszerezés
képessége
f.) írásbeli kifejezıkészség
g.) idegen nyelvő kifejezıkészség
h.) szervezıkészség
i.) precíz munkavégzés
j.) nagy munkabírás
k.) képesség az önálló
munkavégzésre
l.) képesség a csapatmunkára
m.) kapcsolatteremtı, kommunikációs
készség
n.) számolási, számítási feladatok
megoldásának képessége
o.) logikai, térbeli gondolkodás
p.) társadalmi kérdésekben való
jártasság
q.) vállalkozó szellem
r.) kitőzött célok megvalósításának
képessége
s.) képesség az újításra, új dolgok
felfedezésére
t.) interneten való eligazodás
u.) egyéb, éspedig:
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A munkahelyvédelmi akcióterv

A munkahelyvédelmi akcióterv tervezett kedvezményei:
•

•

•

•
•
•
•

25 év alatti és az 55 év feletti, valamint a 25 és 55 év közötti – szakképzettséget nem igénylı
munkakörben (FEOR9) foglalkoztatott - munkavállalók utáni munkáltatói teher 14 %-ra csökken
havi 100 ezer forint bruttó bérig (minden munkavállalóra érvényes).
A tartósan munka nélkül lévıket, valamint a GYES, GYED után munkába állókat foglalkoztatók
munkáltatói terhei a foglalkoztatás elsı két évében megszőnnek, a harmadik évben 14 % a
munkáltatói teher mértéke havi 100 ezer forint bruttó bérig.
6 millió forintnál alacsonyabb bevételő cégnél: fıállású vállalkozónak havi 50 ezer Ft,
mellékállásúnak 25 ezer Ft adót kell fizetni. Ez az adó az szja-t, társasági adót és a szociális
hozzájárulást kiváltja.
Áfa szabályváltozás: 500 ezer euró (kb. 145 millió Ft) alatti éves árbevételő cég csak akkor
köteles az áfát befizetni, ha azt már neki kifizették.
2012-ben és 2013-ban a vállalkozások tıkehelyzetének megítélésénél nem kell beszámítani a
kedvezıtlen devizaárfolyam-mozgás miatti tıkeveszteséget.
Házipénztárak szabályozásának lazítása.
Új kisvállalkozói adó létrehozása, a legfeljebb 25 fıs vállalkozásoknál kiváltja a társasági adót,
az szja-t, a szakképzési hozzájárulást és az osztalék után fizetendı egészségügyi hozzájárulást.
Az adókulcs 16%, az adóalap pedig a nyereség és a foglalkoztatottak bérköltségének együttes
összege lesz.

45. Megítélése szerint hogyan befolyásolják az alábbi célcsoportok foglakoztatását a 2013-tól
induló Munkahelyvédelmi Akciótervben szereplı intézkedések. (Kérjük, hogy X-el, soronként
egy válaszlehetıséget jelöljön!)
Nem lesz
Megvédi a
hatása a
foglalkoztatást
foglalkoztatásra

Elısegíti a
foglalkoztatás
kismértékő
növekedését

Elısegíti a
foglalkoztatás
jelentıs
növekedését

a.) 25 év alattiak
b.) 55 év felettiek
c.) szakképzettséget nem
igénylı munkát végzık
d.) tartósan munka nélkül
lévık
e.) GYES/GYED-rıl
visszatérı
kisgyermekes anyák

46. Az Ön vállalkozásánál eredményez-e és milyen mértékő foglalkoztatás-bıvülést 2013-ban a
járulékterhek csökkenése az egyes célcsoportokban? (Kérjük, hogy az állományi létszám
növekedését fıben adja meg!)
Az állományi létszám bıvülése (fı)
a.) 25 év alattiak
b.) 55 év felettiek
c.) szakképzettséget nem igénylı munkát végzık
d.) tartósan munka nélkül lévık
e.) GYES/GYED-rıl visszatérı kisgyermekes
anyák
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Bérkompenzáció

47. Mennyi volt 2011. december 31-én a bruttó 216 806 Ft alatti rendszeres bérrel rendelkezık
száma a statisztikai állományi létszámon belül?

fı

47.1. Ebbıl azok száma, akiknek a személyi alapbére a
minimálbér vagy a garantált bérminimum volt?

fı

999 – nem tudja

48. Volt-e a vállalkozásnál (telephelyen) olyan béremelés, amelyik az SZJA változás miatti
keresetcsökkenést kompenzálta, beleértve a minimálbér/garantált bérminimum emelést?
(másképpen: Hajtott-e végre a vállalkozás a 299/2011.(XII.22. Korm. rendeletnek megfelelı
béremelést)?
1 – igen
2 – nem
UGRÁS AZ 56-OS KÉRDÉSRE
9 – nem tudja
UGRÁS AZ 56-OS KÉRDÉSRE

49. A rendelet hatálya alá esı összes munkavállalónál végrehajtották az elvárt béremelést?
1 – igen
2 – nem
9 – nem tudja

49.1. Mikor teljesítették teljeskörően az elvárt béremelést?
1 - 2012. január 1-tıl
2 - visszamenılegesen 2012. január 1-jére
3 - 2012. év közben

CSAK AKKOR KÉRDEZZE, HA NEM TELJESKÖRÜEN TELJESÍTETTE AZ ELVÁRT BÉREMELÉST

50. Kiknél és mikor teljesítették az elvárt béremelést?
Az elvárt béremelést teljesítette az adott
csoportnál?

a.) csak a minimálbéreseknél,
illetve garantált bérminimumot
kapóknál
b.) a rendelet hatálya esı
munkavállalók kétharmadánál,
beleértve a minimálbéreseket /
garantált bérminimumosokat
c.) a rendelet hatálya alá esı
munkavállalók kevesebb, mint
a kétharmadánál, beleértve a
minimálbéreseket / garantált
bérminimumosokat

Mikor teljesítette?

igen

nem

2012.
január 1tıl

visszamenılegesen
2012. január 1-jére

2012. év
közben

1

2

1

2

3

1

2

1

2

3

1

2

1

2

3

CSAK AKKOR KÉRDEZZE, HA NEM TELJESKÖRÜEN TELJESÍTETTE AZ ELVÁRT BÉREMELÉST

51. Ha ezideig nem hajtották végre teljeskörően az elvárt béremelést, akkor tervezik-e azt az év
hátralévı részében?
1 – igen
2 – nem
9 – nem tudja
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52. Született-e megállapodás a munkáltató és az érdekvédelmi szervezet(ek) képviselıi között
az elvárt béremelés teljesítésének feltételeirıl?
1 – igen
2 – nem
9 – nem tudja

53. Jellemzıen hogyan változtak az elvárt béremelésben részesült munkavállalók nem
rendszeres keresetelemei és béren kívüli juttatásai (cafeteria) Kérjük, hogy az oszlopokba
az alábbi válaszlehetıségek valamelyikét írja be: 1-igen; 2-nem; 9-nem tudja
Nem rendszeres
keresetelemek

Béren kívüli
juttatások

a.) növekedtek
b.) változatlanok maradtak
c.) csökkentek

54. Kérem, próbálja megbecsülni, hogy az elvárt béremelés mekkora részét finanszírozták az
alább felsoroltak segítségével? Ha nem tudja a választ, akkor a „nem tudja a forrást”
sorba írjon 100 %-ot!
A KÉRDÉS FELOLVASÁSA ELİTT ADJA ÁT AZ 54-ES VÁLASZLAPOT!
Béremelés
finanszírozásának mértéke
az egyes forrásokból:
a.) nem rendszeres keresetelemek és/vagy a béren kívüli
juttatások csökkentésével

%

b.) a létszám csökkentésével

%

c.) a munkaidı csökkentésével (részmunkaidı)

%

d.) munkaszervezet változtatásával (pl. alacsonyabb bérő
munkakörbe helyezéssel,munkakörök összevonásával)
e.) alvállalkozói szerzıdések és megbízások költségeinek
csökkentésével
f.) egyéb, a munkaerı-költségen kívüli költségek
csökkentésével

%
%
%

g.) a fejlesztésre, vagy beruházásra elkülönített alapból

%

h.) a nyereség rovására

%

i.) áremelésbıl

%

j.) a termelékenység növelésével

%

k.) támogatásból

%

l.) nem tudja

%
Összesen: 100 %

Magyar Munkaerı-piaci Elırejelzés 2012

NFSZ – GVI

23/24

KÉRDİÍV

55. A létszámot és/vagy a munkaidıalapot hogyan csökkentették az elvárt béremelés miatt?
Kérjük a megfelelı oszlopba a válaszlehetıséget karikázza/írja be a létszámot! Egy sorban csak
egy válaszlehetıség megadása lehetséges!
Igen, az intézkedésben
Nem
Nem
érintett létszám (fı),
tudja
illetve üres álláshely (db)
a.) elbocsátással

1

fı(/db)

999

b.) kölcsönzés megszüntetésével

1

fı(/db)

999

c.) munkaidı csökkentéssel

1

fı(/db)

999

d.) üres álláshely betöltésének
elhalasztásával

1

fı(/db)

999

e.) üres álláshely megszüntetésével

1

fı(/db)

999

56. Pályáztak a „munkabérék nettó értékének 2012. évi megırzéséhez nyújtható”
(bérkompenzációs) támogatásra?
1 – igen
2 – nem
9 – nem tudja
A KÉRDÉS FELOLVASÁSA ELİTT ADJA ÁT AZ 57-ES VÁLASZLAPOT!
CSAK AKKOR KÉRDEZZE, HA NEM PÁLYÁZTAK!

57. Milyen tényezık játszottak szerepet, abban, hogy nem pályáztak? Válaszában több
szempontot is megemlíthet! Kérjük, karikázza a megfelelı válaszlehetıséget!
Nem
Igen,szerepet
játszott
játszott
szerepet

Nem
tudja

1
1
1
1

2
2
2
2

9
9
9
9

1

2

9

f.) nem feleltek meg a rendezett munkaügyi
kapcsolatok feltételeinek

1

2

9

g.) minden munkavállaló foglalkoztatásához
támogatási szerzıdésben vállaltak kötelezettséget

1

2

9

h.) kimerítették a de minimis keretüket
i.) a nehéz helyzető vállalatok a kiírás szerint nem
pályázhattak

1

2

9

1

2

9

j.)
nem tudták vállalni, hogy minden munkavállalójuk
esetében teljesítik a béremelést

1

2

9

k.) nem tudták vállalni, hogy tartják a 2011. évi átlagos
statisztikai állományi létszámukat
l.) nem tudták vállalni, hogy a munkáltatói
kezdeményezéső munkaidı csökkentéssel érintett
létszám nem haladja meg az állományi létszám 20 %-át

1

2

9

1

2

9

a.)

nem is hallottak errıl a lehetıségrıl

b.)

a vállalkozás nem tartozott a jogosultak körébe

c.)

még az önrészt sem tudták kigazdálkodni

d.) megszüntetésre irányuló eljárás alatt állnak,
e.) lejárt esedékességő kötelezettségnek nem tettek
eleget,

Magyar Munkaerı-piaci Elırejelzés 2012

NFSZ – GVI

24/24

KÉRDİÍV

58. Igénybe veszik-e a szociális hozzájárulási adóból a bérkompenzációs adókedvezményt az
elvárt béremelés teljeskörő végrehajtása esetén?
1 – igen
2 – nem
9 – nem tudja

59. Hajtottak-e végre/ terveznek-e még 2012-ben béremelést az elvárt béremeléssel nem
érintett (2011-ben legalább bruttó 216 806 Ft rendszeres bérrel rendelkezı) munkavállalók
körében:
1 - teljesen
2 - részben
3 - nem
9 - nem tudja

60. Köszönjük válaszait! Segítségét azzal is szeretnénk megköszönni, hogy ingyenesen
megküldjük Önnek a felmérés értékelésének rövid összefoglalóját. Igényli ezt?
1 – igen

2 – nem

61. Végezetül érdeklıdnénk, hogy igényt tart-e más vállalati kutatásaink eredményeinek
összefoglalójára.
1 – igen

2 – nem
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