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A Központi Statisztikai Hivatal 2015. I. negyedévi adatai szerint Bács-Kiskun megye 

lakosságszáma 517 ezer fő volt, ami az ország népességének 5,2%-a. A megye 

lakosainak száma csökkenő tendenciát mutat, köszönhetően annak, hogy többen 

halnak meg, mint ahányan születnek.  

 

Összehasonlító adatok (megye – régió – ország) 2015. I. negyedév  

Megnevezés 
Bács-Kiskun Békés Csongrád 

Dél-Alföld Ország 
megye 

Lakónépesség 

Népesség száma, ezer fő 513 351 406 1 270 9 849 

Népesség indexe 99,2 98,8 99,7 99,3 99,7 

Gazdasági aktivitás 

Aktivitási arány, % 57,5 57,2 58,9 57,9 59,2 

Foglalkoztatási arány, % 52,3 50,8 54,6 52,6 54,5 

Munkanélküliségi ráta, % 9,0 11,2 7,3 9,1 7,8 

Alkalmazásban állók száma és keresete 

Alkalmazásban állók           

száma, ezer fő 117,3 76,3 95,9 289,4 2 850,7 

számának indexe 101,3 103,4 99,1 101,1 101,5 

havi bruttó átlagkeresete, Ft 197 230 174 690 203 043 193 040 239 289 

havi bruttó átlagkeresetének indexe 105,7 103,7 106,8 105,5 104,1 

havi nettó átlagkeresete, Ft 129 187 114 423 132 994 126 442 156 735 

havi nettó átlagkeresetének indexe 105,7 103,7 106,8 105,5 104,1 

Regisztrált vállalkozások 

Regisztrált vállalkozások száma 97 096 65 728 71 257 234 081 1 695 327 

Regisztrált vállalkozások számának 
indexe 

99,6 99,4 92,3 97,2 100,2 

1000 lakosra jutó vállalkozás 189 187 176 184 172 

 

 

Bács-Kiskun megyében hasonlóan más megyékhez kimutatható, hogy a gazdaságilag 

aktív korosztályok egy része a jobb munkalehetőségek érdekében lakóhelyet 

kénytelen váltani, vagy a pályakezdő fiatalok az eredeti lakóhelyükön nem tudnak 

elhelyezkedni. Az országos átlagnál a 15–64 évesek 67,9%-os aránya 0,5 

százalékponttal alacsonyabb, a 65 évesek és idősebbek 17,8%-os aránya pedig 0,6 

százalékponttal magasabb. Az idős korcsoport 93 ezer fős lélekszáma 24%-kal 

(országosan 19%-kal) meghaladja a gyermekkorúak számát.  

 

Pozitív eredmény, hogy Bács-Kiskun megyében változott az ott élők iskolázottsága, a 

fiatalabbak közül sokkal többen tettek érettségi vizsgát, illetve szereztek diplomát. 

Ennek ellenére Bács-Kiskun megye lakóinak képzettségi szintje továbbra is jelentősen 
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elmarad az országos átlagtól. Ebben az átlagosnál idősebb népesség mellett a 

foglalkoztatottak összetétele, a mezőgazdaságban dolgozók magasabb aránya is 

szerepet játszhat.  

 

A munkalehetőségek, a foglalkoztatottság mértéke is kedvezőtlenebb az országos 

átlagnál. 2013-ban a 15–74 éves népesség 50,4%-a végzett kereső tevékenységet, 

ami 1,2 százalékponttal kevesebb, mint országosan. A 10,7%-os munkanélküliségi 

ráta (munkanélküliek a gazdaságilag aktív népesség %-ában) a keleti országrészben 

a legkedvezőbb ugyan, a Dunától nyugatra eső megyék közül viszont csak Zalában 

rosszabb a helyzet. Mindezek következtében Bács-Kiskun megye mutatója 0,5 

százalékponttal meghaladta az országos átlagot. 

 

Az előzetes adatok alapján 2012-ben Bács-Kiskun megyében 2 millió 1 ezer forint 

bruttó hazai termék (GDP) jutott egy főre, ami az országos átlag 71%-a. Ezzel az 

értékkel nagyjából a főváros és a megyék rangsorának középmezőnyében helyezkedik 

el. 2012-ben a megyei GDP legnagyobb részét, 54%-át a szolgáltató szektorban 

állították elő, a termelő ágazatok részesedése 46% volt. Ezek az arányok az országos 

átlagtól jelentősen eltértek, a szolgáltatások aránya ugyanis Bács-Kiskun megyében 

11 százalékponttal elmaradt az országostól. A termelő ágak átlagon felüli részesedése 

elsősorban abból adódott, hogy a megyében még mindig kiemelt szerepet kap a 

mezőgazdaság. Az ágazat 11%-os arányát csak a Békés és a Somogy megyei mutató 

haladta meg, az országos átlagot viszont jelentősen túlszárnyalta.  

 

Bács-Kiskun megye iparának teljesítményét az elmúlt időszakban alapvetően 

meghatározta, hogy Kecskeméten a Mercedes- gyár 2012-ben megkezdte a termelést. 

Ezt követően az ipari termelés jelentősen megemelkedett, ágazati szerkezete pedig 

nagymértékben átalakult. 2013-ban az ország ipari termelésének 6%-át adta a megye. 

Az egy lakosra jutó 2,8 millió forint termelési érték 17%-kal meghaladta az országos 

átlagot, e mutató alapján Bács-Kiskun a megyék és a főváros rangsorában a nyolcadik 

helyet foglalta el.  

 

A megye iparának két meghatározó ágazatcsoportja az élelmiszeripar és a járműipar. 

A legalább 50 főt foglalkoztató megyei székhelyű vállalkozások adatai alapján 2013-

ban az ipari termelés csaknem nyolctizede e két területről származott. A járműgyártás 



6 
 

felfutásával azonban számottevő változások történtek. A két évvel korábbihoz képest 

az élelmiszeripar részesedése 19 százalékponttal visszaesett, miközben a 

járműgyártásé többszörösére emelkedett. A járműgyártás térhódításával a megye 

ipara sokkal inkább exportorientálttá vált. 2013-ban az értékesítésnek már 82%-a 

külföldre irányult, országosan ez az arány mindössze 65%-ot ért el. A járműveket 

csaknem teljes egészében exportálják, de a gépgyártás egyes területein is igen magas 

– kilenctized körüli – a külföldi eladások aránya.  

 

Az elemzés szempontjából az alábbi tényadatokat emelnénk ki, mint hangsúlyos 

elemeket: 

 

 Bács-Kiskun megyében 2015 első negyedévében erősödött a népesség 

természetes fogyása 

 A megyében a foglalkoztatottak száma 3,0%-kal nőtt, a munkanélkülieké pedig 

11,8%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest 

 Az alkalmazásban állók számának bővülése tovább folytatódott, átlagkeresetük 

azonban még mindig lényegesen alacsonyabb az országosnál 

 A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai alapján Bács-Kiskun megyében az 

álláskeresők 2015. márciusi zárónapi létszáma – 25491 fő – kismértékben 

meghaladta az egy évvel korábbit 

 Kevesebb volt a megyei székhelyű regisztrált gazdasági szervezet, mint egy 

évvel korábban 

 A beruházások teljesítményértéke összehasonlító áron 1,2%-kal emelkedett, a 

fejlesztési összegek több mint felét az iparban használták fel 

 Az ipari termelés volumene az országban Bács-Kiskun megyében növekedett 

a legnagyobb mértékben 

 Az építőipar 2015. I. negyedévi teljesítménye az országosnál erőteljesebben 

emelkedett 

Forrás: www.ksh.hu 
  http://bacs-kiskun.munka.hu 
  http://nfsz.munka.hu/ 
 

 

 

http://www.ksh.hu/
http://bacs-kiskun.munka.hu/
http://nfsz.munka.hu/
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Munkavállalói kutatás Bács-Kiskun megye 

munkaerő-piaci felmérése céljából 
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Munkavállalói kérdőív 

 

A kutatás közvetlen célja a Bács-Kiskun megyei munkaerőpiac adatainak gyűjtése 

munkavállalói megkérdezéssel. A felmérés eredménye tényeket biztosít a Bács-

Kiskun Megyei Iparszövetség részére gazdasági és társadalmi együttműködések 

megteremtéséhez. A felmérés rávilágít a megyében zajló trendekre, ezek alapján 

célzott válaszokat adhatnak a megyében regisztrált gazdasági szervezetek 

problémáira, egyúttal hatékony jövőbeni céljaira. A mintában kizárólag Bács-Kiskun 

megyében regisztrált társas vállalkozások alkalmazásában lévő munkavállalók 

szerepelnek, figyelembe véve a különböző demográfiai csoportokra és foglalkoztatási 

formákra, minél szélesebb körből nyerve így adatokat a felmérés eredményéhez. A 

kérdéseket egyrészről a foglalkoztatás körülményeire, a munkavállalói 

helyzetjelentésre illetve az érdekvédelmi szervezetek elfogadottságára való tekintettel 

állítottuk össze. A felmérés tényeit a Központi Statisztikai Hivatal, valamint a Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat, megyei és országos adataival állítjuk szembe, hogy a 

feltárjuk Bács-Kiskun megye foglalkoztatási sajátosságait és munkaerő-piaci trendjeit. 

A felmérést személyes megkereséssel végzetük 50 fős mintában, kifejezetten ügyelve 

arra, hogy egy munkáltatótól csak egy munkavállalót kérdezzünk meg, biztosítva így a 

felmérés tényeinek minél szélesebb bázisát.  
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1. Az Ön neme? 

 

a. nő 

b. férfi 

 

 

 

A megkérdezett munkavállalók nagyobb része nő, a férfiak a teljes minta 42 

százalékát teszik ki. A Bács-Kiskun megyei hivatalos statisztikai adatok szerint a 

lakónépesség nemek szerint arányához képest a felmérésünk 6 százalékos 

eltérést mutat a nők irányában. Tehát a megye lakosságának összetételéhez 

képest több női munkavállaló szerepelt a felmérésünkben. Ők teszik ki a teljes 

minta 58 %-át. A nők egyre nagyobb számban vannak jelen a munkaerőpiacon 

foglalkoztatottként. 2014-ben országosan mintegy 1 millió 867 ezer nő volt 

foglalkoztatott, az előző évinél 92 ezer fővel, a 2008. évinél 125 ezerrel több. A 

növekedés ellenére a nőket továbbra is alacsonyabb munkaerő-piaci aktivitás 

jellemezte mind az uniós országok többségéhez képest, mind a férfiakhoz 

viszonyítva. Ez leginkább azzal magyarázható, hogy a gyermeket nevelő anyák – 

akár gyermekgondozási ellátás melletti – munkavállalása hazánkban kevésbé 

elterjedt. 
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2. Melyik életkorcsoportba tartozik? 

 

a. 24 éves vagy annál fiatalabb 

b. 25-34 év közötti 

c. 35-44 év közötti 

d. 45-54 év közötti 

e. 55 éves vagy annál idősebb 

 

 

 

Felmérésünkben a 24 éves, vagy annál fiatalabb munkavállalók 14%-os 

részesedést értek el, a teljes megyei lakosságban ezen korcsoport aránya 

nagyjából 10 százalék. A 25 – 34 év közöttiek 34 százalékkal szerepelnek, a 18%-

os lakossági átlaghoz képest, ami jelentős különbség. 35 – 44 év között a 

munkavállalók 36 százaléka van, a lakossági 23-hoz képest, míg a 45 - 54 évesek 

csupán 12 százalékkal képviseltetik magukat a mintában, holott ők a teljes megyei 

lakosság 19 százalékát teszik ki. Ez a tendencia 55 év felett még erőteljesebb, a 

felmérés 4 százaléka van ebben a korcsoportban, pedig a teljes lakosságban jóval 

30 százalék feletti aránnyal bírnak. Elmondható tehát, hogy a 25 és 44 év közötti 

munkavállalók a legaktívabbak Bács-Kiskun megyében a teljes megyei lakosság 

korcsoportos arányaihoz képest. 
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3. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 

 

a. kevesebb mint 8 általános 

b. 8 általános 

c. szakmunkás 

d. érettségi 

e. felsőfokú végzettség 

f. egyetemi vagy főiskolai diploma 

 

 

 

A felmérésben szereplő munkavállalók 9 százaléka nem rendelkezik 8 általános 

iskolai végzettséggel, míg 34 százalékuk befejezte általános iskolai tanulmányait, 

azonban nem tanult tovább. A munkavállalók egynegyede valamilyen szakmunkás 

képesítést szerzett, egyötödük pedig leérettségizett. A felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők aránya 3 százalék, míg diplomát is csak 8 százalékuk szerzett. A 

kapott adatok nagyjából egybecsengenek a hivatalos statisztikai lakossági 

adatokkal, a Bács-Kiskun megyei népesség hasonló arányban rendelkezik a 

különböző fokozatú képesítésekkel. Releváns eltérés a 8 általánossal nem 

rendelkezők esetében van, ott a lakossági adatok 6 százalékkal magasabb arányt 

mutatnak a felmérésben szereplők végzettségeihez képest. A többi képzési szint 

vonatkozásában a megyeihez hasonló adatokat nyertünk. 
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4. Mióta áll a munkaszervezet alkalmazásában? 

 

a. kevesebb mint 1 éve 

b. 1-5 éve 

c. 6-10 éve 

d. 10 év felett 

 

 

 

A megkérdezettek több mint egyharmada kevesebb, mint 1 éve áll jelenlegi 

munkahelyén alkalmazásban. Nagyjából ugyanilyen arányban válaszolták azt, 

hogy 1-5 év közötti ideje dolgoznak mostani munkahelyükön. A 6 és 10 év között 

ugyanazon a munkáltatónál alkalmazásban állók aránya 21 százalék, míg csekély 

6 százalék mondhatja el magáról, hogy már több, mint 10 éve ugyanazon a helyen 

dolgozik. A válaszadó munkavállalók zöme tehát legfeljebb 5 éve dolgozik jelenlegi 

munkahelyén, és csak kevesek mondhatják el magukról, hogy ennél régebb óta 

vannak alkalmazva. A fluktuáció tehát közepesen magasnak mondható, főleg a 

korcsoportos foglalkoztatottsági adatokat is figyelembe véve, hiszen a 

munkavállalók zöme a 25 – 44 éves korosztályból kerül ki. Azt a következtetést is 

levonhatjuk, hogy a munkáltatók előszeretettel alkalmaznak pályakezdőket, az 

idősebb korosztály viszont egyre inkább kiszorul a munkaerőpiacról. 
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5. Mi az Ön alkalmazásának módja? 

 

a. teljes munkaidőben dolgozom 

b. részmunkaidőben dolgozom 

c. kölcsönzött munkaerőként dolgozom 

d. nyugdíjasként dolgozom 

e. távmunkában dolgozom 

 

 

 

A felmérésben részt vevő munkavállalók markáns része (40%) teljes munkaidős 

alkalmazásban áll. Nagyjából egynegyedükre igaz, hogy részmunkaidőben végzik 

feladataikat. A munkaerő-kölcsönzés is kedvelt alkalmazási mód a vállalatoknál, a 

felmérésben érintettek egyötöde ilyen jogviszonyban áll munkaadójával. 

Nyugdíjasként mindössze a megkérdezettek 6%-a dolgozik. Távmunkában 

csekély 2%-os részarány van foglalkoztatva. Kijelenthető tehát, hogy ahogy az 

országosan is igaz, Bács-Kiskun megyében sem elterjedtek az atipikus 

foglalkoztatási formák, a munkavégzés hagyományosan teljes munkaidős 

munkavégzést jelent. Pedig nagy előnye, hogy rugalmasabb kereteket biztosít a 

foglalkoztatáshoz, ami a munkaadók mellett olyan társadalmi csoportok számára 

is kedvező, akik a szokásos feltételek mellett a munkaerőpiacon kívül rekednének.  
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6. Mely szerződéses formában dolgozik Ön jelenleg? 

 

a. határozott idejű munkaszerződéssel 

b. határozatlan idejű munkaszerződéssel 

c. megbízási szerződéssel 

 

 

 

A megkérdezett munkavállalók döntő hányada, 59%-a határozatlan munkaidejű 

szerződéssel rendelkezik. Az alkalmazottak egyharmada rendelkezik határozott 

idejű munkaviszonnyal, míg a megbízási szerződéssel munkát vállalók aránya 

csupán 8 százalék. Országos viszonylatban a gazdasági válság hatással volt a 

határozott idejű alkalmazásra, az ilyen formában alkalmazottak aránya 2008 és 

2014 között 7,8-ról 10,8%-ra nőtt, ezen belül 2014-ben nem változott. A nőket 

gyakrabban foglalkoztatják részmunkaidőben, miközben a határozott idejű 

munkaszerződéssel alkalmazottak között némileg magasabb a férfiak aránya. 

Nemzetközi összevetésben mind a részmunkaidős foglalkoztatottak, mind a 

határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazottak aránya hazánkban 

alacsonyabb volt az unió 19,6 és 14,0%-os átlagánál. 
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7. Milyen munkakörben dolgozik? 

 

a. beosztott munkatárs 

b. középvezető 

c. felsővezető 

 

 

 

A felmérésben részt vevő munkavállalók 57%-a beosztott munkatársként van 

alkalmazva munkahelyén. A középvezetők aránya 31 százalék, míg a 

megkérdezettek 12 százaléka felsővezetői pozícióban végzi munkáját. 

Felmérésünkben tehát zömében nem a munkáltatói és a munkáltatót képviselő 

felsővezetői réteg perspektíváját jelenítjük meg. Kutatásunkban 

felülreprezentáltak a beosztott munkavállalók, így tehát az ő munkaszervezetben 

betöltött pozíciójukat és jelenlegi helyzetüket ismerhetjük meg kinyert adatokon 

keresztül. Ezeket a tényeket vetjük össze jelen elemzésünkben a hivatalos, a 

Központi Statisztikai Hivatal által kiadott időszakos országos és Bács-Kiskun 

megyei munkaerő-piaci statisztikai adatokkal. 
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8. Milyen munkarend szerint dolgozik? 

 

a. kötött munkarend szerint 

b. rugalmas munkarend szerint 

c. részben rugalmas munkarend szerint 

 

 

 

A válaszadó munkavállalók markáns része, 58 százaléka jelenlegi munkahelyén 

kötött munkarend szerint dolgozik. 27 százalék azoknak az aránya, akik teljesen 

rugalmas időbeosztás szerint végzi a munkáját. 15 százalékos részarányt ért el a 

részben rugalmas munkarend. Jelen kérdésünknél természetesen a válaszok 

szektoronként változhatnak, hiszen egyes ágazatokban jellemzően kizárólag 

kötött munkarend szerint zajlik a foglalkoztatás az ágazati sajátosságok miatt, míg 

máshol pont a fordítottja igaz. Az arányok azonban azt tükrözik, hogy jellemzően 

a tradicionális időbeosztású foglalkoztatás a jellemző Bács-Kiskun megyében is, 

mint ahogy az az országos foglalkoztatási adatokban is hasonlóképpen alakul. 

Mint, ahogy az atipikus foglalkoztatási formáknál itt is elmondható, hogy a 

rugalmas foglalkoztatási formák hiánya kizárja a munkaerőpiacról a társadalmi 

rétegek egy bizonyos csoportját, ellentétben a fejlett nyugati társadalmak 

mintáival, ahol kifejezett boomja van az ilyen jellegű megoldásoknak.  

 



17 
 

9. Az Ön bruttó munkabére: 

 

a. 100 000 Ft alatt 

b. 100 000 Ft- 150 000 Ft között 

c. 150 000 Ft- 200 000 Ft között 

d. 200 000 Ft- 300 000 Ft között 

e. 300 000 Ft felett 

 

 

 

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete az elmúlt 

évben 5%-kal emelkedett, meghaladta a 195 ezer forintot. Országosan valamivel 

mérsékeltebb a növekedés. Bács-Kiskun megyében a fizikai és szellemi 

foglalkozásúak keresete közel azonos arányban nőtt, a gazdasági ágak közül pedig 

az építőiparban és a kereskedelemben emelkedtek jelentősebben – 10% körüli 

mértékben – a havi bruttó átlagkeresetek. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak 

családi kedvezmény nélkül számított havi nettó átlagkeresete 128 ezer forintot tett 

ki, és az elmúlt évben az országoshoz képest 2,1 százalékponttal nagyobb 

mértékben emelkedett. Az intenzív növekedés ellenére a keresetek 2014-ben 

továbbra is jelentősen, 18%-kal voltak alacsonyabbak az országos átlagnál.  



18 
 

10. Milyen béren kívüli juttatásban részesül Ön a munkahelyén? 

 

a. Széchenyi Pihenőkártya 

b. Iskolakezdési támogatás 

c. Erzsébet- utalvány 

d. helyi utazási bérlet 

e. nyugdíjpénztári befizetés 

f. egészségbiztosítási pénztári befizetés 

g. munkahelyi étkeztetés 

h. egyéb 

i. nem részesülök béren kívüli juttatásban 

 

 

 

A megkérdezett munkavállalók egyharmada nem részesül béren kívüli juttatásban, 

a többség viszont igen. Az elérhető cafeteria elemek közül legtöbben (42%) a 

Széchenyi Pihenő Kártya valamely alszámláját részesítik előnyben, amely az 

országos adatoknál (32%) is kedvezőbb értéket mutat. Kiemelkedően teljesít az 

Erzsébet-utalvány, ezt a formát a válaszadók 29%-a veszi igénybe, itt az országos 

adatot 8%-kal teljesítik túl a megkérdezettek. A többi cafeteria elem azonban 

elmarad az országos átlagtól. Egyedül az egészségbiztosítási pénztári befizetés 

és a nyugdíjpénztári befizetés, amely még lépést tud tartani a trendekkel.  
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11. Munkahelye mely ágazathoz tartozik? 

 

a. mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 

b. Bányászat 

c. feldolgozóipar 

d. energiaipar 

e. építőipar 

f. kereskedelem 

g. szálláshely,- szolgáltatás, vendéglátás 

h. szállítás, raktározás, posta, távközlés 

i. pénzügyi szolgáltatás 

j. közigazgatás, oktatás 

k. egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 

 

 

 

A megkérdezett munkavállalók közel egyharmada a feldolgozóiparból került ki, 

míg 22 százalékos arányban képviseltetik magukat a kereskedelem területéről. 12 

-12 százaléknyi válasz érkezett a mezőgazdaság és az építőipar ágazatából. A 

vendéglátás és a közigazgatás területe egyaránt 6 százalékkal, míg az 

energiaipar, a pénzügyi szektor és a vendéglátóipar 4 százalékos részaránnyal 

vett részt a felmérésben.   
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12. Az Ön munkáltatója foglalkoztat-e megváltozott munkaképességű 
személyt? 
 

a. többet is 

b. igen, van ilyen kollégám 

c. nem 

 

 

 

A munkavállalók nagyon magas, 76 százalékának nincs megváltozott 

munkaképességű kollégája. 16 százalékuk monda azt, hogy van a munkahelyén 

ilyen személy alkalmazásban, és csak 8%-uk esetében alkalmaz a munkáltató 

több megváltozott munkaképességű személyt. Az arányok első látásra talán 

túlzóak, azonban ha figyelembe vesszük a megye foglalkoztatottsági adatait, a 

reális képet festhetik le. Bács-Kiskun megyében ugyanis az 513 ezer lakosból 25 

ezer a megváltozott munkaképességű személy. Közülük 3900 fő gazdaságilag 

aktív, és 3100-an foglalkoztatottak is. Bács-Kiskun megyében a gazdaságilag aktív 

megváltozott munkaképességű személyek közül mindössze 18 százalék 

munkanélküli, ami az adott csoport általános gazdasági és társadalmi helyzetét 

tekintve elfogadható mértékűnek mondható. 

 

 



21 
 

13. Az Ön munkahelyén dolgozó alkalmazottak létszáma: 

 

a. 10 fő alatt 

b. 10-49 fő  

c. 50-250 fő 

d. 250 fő fölött 

 

 

 

A válaszadók 14 százaléka mikro vállalkozás alkalmazásában áll. A 

kisvállalkozások aránya 31%, míg a középvállalkozásoké 36 százalék részarányt 

ért el. 250 főnél több alkalmazottat foglalkoztató vállalkozásoknál a 

megkérdezettek 19 százaléka dolgozik. A megkérdezettek fele-fele arányban 

jönnek kisebb és nagyobb KKV cégtől. Felmérésünkben célzottan a KKV szektor 

munkavállalóit igyekeztünk megszólaltatni. A válaszokban ezen vállalkozások 

jelenlegi helyzetét elemezzük a Bács-Kiskun megyei munkaerőpiac 

vonatkozásában. Ez a szektor tükrözi a legjobban a Bács-Kiskun Megyei 

Iparszövetség tagságát is, így tehát számukra is releváns eredményeket 

nyerhetünk a felmérés összesítésekor.  
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14. Hogyan ítéli meg munkahelyének kilátásait egy éves időtávon? 

 

a. javul 

b. nem változik 

c. romlik 

 

 

 

A megkérdezett munkavállalók döntő többsége, több mint a fele szerint az 

alkalmazó vállalkozás gazdasági kilátásai nem változnak az elkövetkező egy 

évben. 27 százalékuk pesszimista, ők a munkáltató versenyképességének 

romlását vizionálják. Mindössze a válaszadók egyötöde látja úgy, hogy a 

munkáltató gazdaságilag stabil és növekvő pályán áll. Összességében a 

gazdasági kilátásokat stabilnak értékelik a válaszadók, hiszen 81 százalékuk nem 

negatív előjelű választ adott. Bács-Kiskun megye tekintetében jelentős katalizátor 

a hagyományosan erős mezőgazdaság és a gépjárműgyártás, mint új iparág 

megjelenése. Kecskeméten a Mercedes megjelenésével az ipari termelés 

jelentősen megemelkedett, ágazati szerkezete pedig nagymértékben átalakult. 

2013-ban az ország ipari termelésének 6%-át adta a megye. A járműgyártás 

térhódításával a megye ipara sokkal inkább exportorientálttá vált. 2013-ban az 

értékesítésnek már 82%-a külföldre irányult, országosan ez az arány mindössze 

65%-ot ért el. 
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15. Hogyan ítéli meg saját munkakörének helyzetét egy éves időtávon? 

 

a. hosszútávon stabil 

b. jelenleg stabil 

c. bizonytalan 

 

 

 

Amikor a munkavállalókat saját kilátásaikról kérdeztük, a válaszok súlya előjelet 

váltott. A legnagyobb arányban, 43 százalékban bizonytalannak érezik jelenlegi 

pozíciójukat. A jelenleg stabil helyzetre 26 százaléknyian voksoltak, míg a 

hosszútávon stabil kilátásokat 31 százalékuk vizionálja. Az előző kérdésnél a 

munkáltató vállalat helyzetére 81% válaszolt nem negatív előjellel, ugyanerre a 

kérdésre, csak a saját helyzetükre vonatkozóan már csak 57% ugyanez az arány. 

Leszűrhető tehát, hogy munkavállalói perspektívából a gazdasági kilátásokat 

kedvezőbbnek ítélik meg, mint saját munkakörük helyzetét egy éves időtávon 

nézve. Ez egyfajta munkaerő-piaci bizonytalanságot feltételez, amit az általános 

gazdasági és társadalmi környezet hatásai okozhatnak, hiszen a térség gazdasági 

szereplőit stabilnak jellemzik.  
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16. Milyen távú céljai vannak jelenlegi munkahelyével? 

 

a. hosszútávon szeretnék itt dolgozni 

b. jelenlegi pozíciómat átmenetinek tekintem, 1 évnél tovább nem 

tervezek itt dolgozni 

c. ha jobb lehetőség adódik, szívesen váltok 

d. nem tervezek hosszú távon, jelenleg is munkát keresek 

 

 

 

Az előző két kérdésből adódik a harmadik. A céljaikat tekintve abszolút túlsúlyban 

van a stabilitás megőrzése. 42 százalékuk válaszában a hosszú távú 

munkaviszonyt preferálja jelenlegi munkahelyén. További 31 százaléka a 

munkavállalóknak bár alapvetően elégedett jelenlegi helyzetével, amennyiben 

jobb lehetőség adódik, szívesen váltana. Itt területi, pénzügyi és karrierbeli 

szempontok állhatnak a háttérben. 15 százaléka a megkérdezetteknek átmeneti 

állomásnak tekinti jelenlegi munkahelyét és egy évnél nem tervez tovább, míg 

további 12 százalékuk jelenleg is más munkát keres. Összességében a 

megkérdezettek 73 százaléka elégedett jelenlegi munkájával, bár az előző 

kérdésben kiderült, hogy csak 57% érzi stabilnak a pozícióját.  



25 
 

17. Vonatkozik-e Önre kollektív szerződés? 

 

a. igen 

b. nem, de hasznosnak tartanám 

c. nem, és nem is szeretném 

 

 

 

A megkérdezettek több, mint egyharmadára, 38 százalékukra vonatkozik kollektív 

szerződés jelenlegi munkahelyén. 43%-a a válaszadóknak, bár nem áll kollektív 

szerződés hatálya alatt, hasznosnak tartaná, ha a munkahelyén ilyen jogi 

szabályozás történne a munkaviszonyra vonatkozóan. A megkérdezettek 

egyötöde nem áll ilyen szerződéses viszonyban és nem is tartja fontosnak a 

meglétét. A munkavállalók markáns része tehát tudja, hogy milyen előnyökkel bír 

egy kollektív szerződés a munkavállalóra nézve, és ambicionálja is egy ilyen 

együttműködés megkötését. A válaszok jól tükrözik a munkavállalók saját 

helyzetükről festett képét, hiszen a kollektív szerződés igénye arányaiban 

megegyezik azzal a csoporttal, amely bizonytalannak érzi saját pozícióját jelenlegi 

munkahelyén. Érezhető tehát egy stabilizáló elvárás a kollektív szerződéssel 

szemben, mely több biztosítékot nyújtana a munkavállalóknak jelenlegi 

munkáltatójukkal szemben.   
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18. Működik-e érdekvédelmi szervezet az Ön munkahelyén? 

 

a. igen 

b. nem 

 

 

 

A kollektív szerződés olyan kétoldalú szerződés, amely a kollektív tárgyalások 

eredményeképpen jön létre a munkaadó(k) és szakszervezet(ek) között. Kollektív 

szerződést továbbra is csak a munkáltató, a tagok felhatalmazása alapján a 

munkáltatói érdekképviseleti szervezet, míg másik oldalról a szakszervezet vagy 

szakszervezeti szövetség köthet. Szakszervezeti oldalon szigorú feltétele van a 

kollektív szerződés-kötési jogosultságnak: a munkáltatónál képviselettel rendelkező 

szakszervezetek közül csak az jogosult a kollektív szerződést megkötni, amelynek a 

munkavállalók legalább tíz százaléka a tagja. A következő kérdésünk ezért arra 

vonatkozott, hogy működik-e érdekvédelmi szervezet a munkavállaló munkahelyén. A 

megkérdezettek 44 százaléka válaszolta, hogy igen van ilyen szervezet, míg 56 

százalékuk nemleges választ adott. Van tér tehát Bács-Kiskun megyében 

érdekvédelmi szervezetek alapítására, illetve ezáltal további kollektív szerződések 

megkötésére, hiszen annak pozitív hatása van a munkaviszony minőségére.  
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19. Tagja-e Ön érdekvédelmi szervezetnek? 

 

a. igen 

b. nem 

 

 

 

A megkérdezett munkavállalók 44 százalékának vállalatánál működik 

érdekvédelmi szervezet, ám csak 36 százalékuk tagja ilyen szervezetnek. 64 

százalékuk nem rendelkezik ilyen tagsággal. Az is jól látható, hogy aki kollektív 

szerződés hatálya alatt áll, az tagja is érdekvédelmi szervezetnek, csak 2 

százalékuk az, akinek bár van kollektív szerződése, nincs tagsága. Jelentős 64 

százaléknyi tér van tehát munkavállalók érdekvédelmi szervezetekbe történő 

bevonására. Ha ebből levonjuk a mikro- és kisvállalkozásokat, akkor is látható egy 

15-20 százalékos arány, ahol létjogosultsága lehet a munkavállalói érdekvédelem 

megvalósítására. A következőkben erről kérdezzük a munkavállalókat, illetve arról, 

hogy milyen elvárásaik vannak egy érdekvédelmi szervezettel szemben. A 

vélemények akkor is relevánsak, ha a munkavállalót mikro vállalkozás 

foglalkoztatja, hiszen a munkavállalói szempontokat így is tükrözi.   
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20. Mennyire értékeli hasznosnak egy érdekvédelmi szervezet 

tevékenységét? 

 

a. teljes mértékben hasznosnak találom 

b. inkább hasznosnak találom 

c. kevésbé tartom hasznosnak 

d. egyáltalán nem találom hasznosnak 

 

 

 

A megkérdezett munkavállalók 42 százaléka függetlenül attól, hogy tagja-e 

érdekvédelmi szervezetnek inkább hasznosnak ítéli meg egy ilyen szervezet 

tevékenységét, míg több, mint egyötödük (23%) teljes mértékben hasznosnak véli 

azt. Azon munkavállalók aránya, akik egyáltalán nem találják hasznosnak az 

érdekvédelmet biztosító szervezetek tevékenységét 14 százalék, és a kevésbé 

hasznos válaszok aránya 21 százalékot ért el a felmérésben. Van tehát egy 

kétharmados többsége azon munkavállalóknak, akik igenis fontosnak tartják a 

szervezett érdekvédelmet, őket könnyebb megnyerni egy érdekvédelmi szervezeti 

tagságra is. Nyitottak arra, hogy képviseltessék magukat a munkáltatóval 

szemben, mind a szakmai, mind pedig az alapvető munkavállalói érdekeket 

tekintve. Ők azok, akik azt gondolják, hogy szervezetten kell fellépni a 

munkáltatónál a munkaviszonnyal és egyéb munkahelyi jellegű témákkal 

kapcsolatban. 
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Összegzés 
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A megkérdezett munkavállalók nagyobb része nő, a férfiak a teljes minta 42 

százalékát teszik ki. A Bács-Kiskun megyei hivatalos statisztikai adatok szerint a 

lakónépesség nemek szerint arányához képest a felmérésünk 6 százalékos 

eltérést mutat a nők irányában. A korcsoportos vizsgálat alapján a 25 és 44 év 

közötti munkavállalók a legaktívabbak Bács-Kiskun megyében a teljes megyei 

lakosság korcsoportos arányaihoz képest. A munkavállalók 9 százaléka nem 

rendelkezik 8 általános iskolai végzettséggel, míg 34 százalékuk befejezte 

általános iskolai tanulmányait, azonban nem tanult tovább. Egynegyedük 

szakmunkás képesítést szerzett, egyötödük pedig leérettségizett. A felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők aránya 11 százalék. A válaszadó munkavállalók zöme 

legfeljebb 5 éve dolgozik jelenlegi munkahelyén, a fluktuáció tehát közepesen 

magasnak mondható. Azt a következtetést is levonhatjuk, hogy a munkáltatók 

előszeretettel alkalmaznak pályakezdőket, az idősebb korosztály viszont egyre 

inkább kiszorul a munkaerőpiacról. A felmérésben részt vevő munkavállalók 

markáns része (40%) teljes munkaidős alkalmazásban áll. Nagyjából 

egynegyedükre igaz, hogy részmunkaidőben végzik feladataikat. A munkaerő-

kölcsönzés is kedvelt alkalmazási mód a vállalatoknál, a felmérésben érintettek 

egyötöde ilyen jogviszonyban áll munkaadójával. A válaszadó munkavállalók 58 

százaléka jelenlegi munkahelyén kötött munkarend szerint dolgozik. 27 százalék 

azoknak az aránya, akik teljesen rugalmas időbeosztás szerint végzi a munkáját. 

15 százalékos részarányt ért el a részben rugalmas munkarend.  Kijelenthető 

tehát, hogy ahogy az országosan is igaz, a munkavégzés hagyományosan teljes 

munkaidős munkavégzést jelent, mégpedig kötött munkarend szerint. Pedig az 

atipikus megoldások nagy előnye, hogy rugalmasabb kereteket biztosít a 

foglalkoztatáshoz, ami a munkaadók mellett olyan társadalmi csoportok számára 

is kedvező, akik a szokásos feltételek mellett a munkaerőpiacon kívül rekednének. 

A megkérdezett munkavállalók döntő hányada, 59%-a határozatlan munkaidejű 

szerződéssel rendelkezik. Az alkalmazottak egyharmada rendelkezik határozott 

idejű munkaviszonnyal, míg a megbízási szerződéssel munkát vállalók aránya 

csupán 8 százalék. Kutatásunkban felülreprezentáltak a beosztott munkavállalók, 

így tehát az ő munkaszervezetben betöltött pozíciójukat és jelenlegi helyzetüket 

ismerhetjük meg kinyert adatokon keresztül. A teljes munkaidőben alkalmazásban 

állók havi bruttó átlagkeresete az elmúlt évben 5%-kal emelkedett, meghaladta a 

195 ezer forintot. Országosan valamivel mérsékeltebb a növekedés. Bács-Kiskun 
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megyében a fizikai és szellemi foglalkozásúak keresete közel azonos arányban 

nőtt, a gazdasági ágak közül pedig az építőiparban és a kereskedelemben 

emelkedtek jelentősebben – 10% körüli mértékben – a havi bruttó átlagkeresetek.  

A megkérdezett munkavállalók egyharmada nem részesül béren kívüli juttatásban, 

a többség viszont igen. Az elérhető cafeteria elemek közül legtöbben (42%) a 

Széchenyi Pihenő Kártya valamely alszámláját részesítik előnyben, amely az 

országos adatoknál (32%) is kedvezőbb értéket mutat. Kiemelkedően teljesít az 

Erzsébet-utalvány, ezt a formát a válaszadók 29%-a veszi igénybe, itt az országos 

adatot 8%-kal teljesítik túl a megkérdezettek. A megkérdezett munkavállalók közel 

egyharmada a feldolgozóiparból került ki, míg 22 százalékos arányban 

képviseltetik magukat a kereskedelem területéről. 12 -12 százaléknyi válasz 

érkezett a mezőgazdaság és az építőipar ágazatából. A vendéglátás és a 

közigazgatás területe egyaránt 6 százalékkal, míg az energiaipar, a pénzügyi 

szektor és a vendéglátóipar 4 százalékos részaránnyal vett részt a felmérésben.  

A munkavállalók nagyon magas, 76 százalékának nincs megváltozott 

munkaképességű kollégája. 16 százalékuk monda azt, hogy van a munkahelyén 

ilyen személy alkalmazásban, és csak 8%-uk esetében alkalmaz a munkáltató 

több megváltozott munkaképességű személyt. Az arányok első látásra talán 

túlzóak, azonban ha figyelembe vesszük a megye foglalkoztatottsági adatait, a 

reális képet festhetik le. Bács-Kiskun megyében ugyanis az 513 ezer lakosból 25 

ezer a megváltozott munkaképességű személy. Közülük 3900 fő gazdaságilag 

aktív, és 3100-an foglalkoztatottak is. Bács-Kiskun megyében a gazdaságilag aktív 

megváltozott munkaképességű személyek közül mindössze 18 százalék 

munkanélküli, ami az adott csoport általános gazdasági és társadalmi helyzetét 

tekintve elfogadható mértékűnek mondható. 

 

A megkérdezett munkavállalók döntő többsége, több mint a fele szerint az 

alkalmazó vállalkozás gazdasági kilátásai nem változnak az elkövetkező egy 

évben. 27 százalékuk pesszimista, ők a munkáltató versenyképességének 

romlását vizionálják. Mindössze a válaszadók egyötöde látja úgy, hogy a 

munkáltató gazdaságilag stabil és növekvő pályán áll. Összességében a 

gazdasági kilátásokat stabilnak értékelik a válaszadók, hiszen 81 százalékuk nem 

negatív előjelű választ adott. Amikor a munkavállalókat saját kilátásaikról 

kérdeztük, a válaszok súlya előjelet váltott. A legnagyobb arányban, 43 
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százalékban bizonytalannak érezik jelenlegi pozíciójukat. A jelenleg stabil 

helyzetre 26 százaléknyian voksoltak, míg a hosszútávon stabil kilátásokat 31 

százalékuk vizionálja. Az előző kérdésnél a munkáltató vállalat helyzetére 81% 

válaszolt nem negatív előjellel, ugyanerre a kérdésre, csak a saját helyzetükre 

vonatkozóan már csak 57% ugyanez az arány. Leszűrhető tehát, hogy 

munkavállalói perspektívából a gazdasági kilátásokat kedvezőbbnek ítélik meg, 

mint saját munkakörük helyzetét egy éves időtávon nézve. Ez egyfajta munkaerő-

piaci bizonytalanságot feltételez, amit az általános gazdasági és társadalmi 

környezet hatásai okozhatnak, hiszen a térség gazdasági szereplőit stabilnak 

jellemzik. A céljaikat tekintve abszolút túlsúlyban van a stabilitás megőrzése. 42 

százalékuk válaszában a hosszú távú munkaviszonyt preferálja jelenlegi 

munkahelyén. További 31 százaléka a munkavállalóknak bár alapvetően elégedett 

jelenlegi helyzetével, amennyiben jobb lehetőség adódik, szívesen váltana. Itt 

területi, pénzügyi és karrierbeli szempontok állhatnak a háttérben. 15 százaléka a 

megkérdezetteknek átmeneti állomásnak tekinti jelenlegi munkahelyét és egy 

évnél nem tervez tovább, míg további 12 százalékuk jelenleg is más munkát keres. 

Összességében a megkérdezettek 73 százaléka elégedett jelenlegi munkájával, 

bár az előző kérdésben kiderült, hogy csak 57% érzi stabilnak a pozícióját. 

 

A megkérdezettek több, mint egyharmadára, 38 százalékukra vonatkozik kollektív 

szerződés jelenlegi munkahelyén. 43%-a a válaszadóknak, bár nem áll kollektív 

szerződés hatálya alatt, hasznosnak tartaná, ha a munkahelyén ilyen jogi 

szabályozás történne a munkaviszonyra vonatkozóan. A megkérdezettek 

egyötöde nem áll ilyen szerződéses viszonyban és nem is tartja fontosnak a 

meglétét. A munkavállalók markáns része tehát tudja, hogy milyen előnyökkel bír 

egy kollektív szerződés a munkavállalóra nézve, és ambicionálja is egy ilyen 

együttműködés megkötését. A válaszok jól tükrözik a munkavállalók saját 

helyzetükről festett képét, hiszen a kollektív szerződés igénye arányaiban 

megegyezik azzal a csoporttal, amely bizonytalannak érzi saját pozícióját jelenlegi 

munkahelyén. Érezhető tehát egy stabilizáló elvárás a kollektív szerződéssel 

szemben, mely több biztosítékot nyújtana a munkavállalóknak jelenlegi 

munkáltatójukkal szemben.  
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A megkérdezettek 44 százaléka válaszolta, hogy igen van ilyen szervezet, míg 56 

százalékuk nemleges választ adott. Van tér tehát Bács-Kiskun megyében 

érdekvédelmi szervezetek alapítására, illetve ezáltal további kollektív szerződések 

megkötésére, hiszen annak pozitív hatása van a munkaviszony minőségére. A 

megkérdezett munkavállalók 44 százalékának vállalatánál működik érdekvédelmi 

szervezet, ám csak 36 százalékuk tagja ilyen szervezetnek. 64 százalékuk nem 

rendelkezik ilyen tagsággal. Az is jól látható, hogy aki kollektív szerződés hatálya 

alatt áll, az tagja is érdekvédelmi szervezetnek, csak 2 százalékuk az, akinek bár 

van kollektív szerződése, nincs tagsága. Jelentős 64 százaléknyi tér van tehát 

munkavállalók érdekvédelmi szervezetekbe történő bevonására. Ha ebből 

levonjuk a mikro- és kisvállalkozásokat, akkor is látható egy 15-20 százalékos 

arány, ahol létjogosultsága lehet a munkavállalói érdekvédelem megvalósítására. 

A következőkben erről kérdezzük a munkavállalókat, illetve arról, hogy milyen 

elvárásaik vannak egy érdekvédelmi szervezettel szemben. A megkérdezett 

munkavállalók 42 százaléka függetlenül attól, hogy tagja-e érdekvédelmi 

szervezetnek inkább hasznosnak ítéli meg egy ilyen szervezet tevékenységét, míg 

több, mint egyötödük (23%) teljes mértékben hasznosnak véli azt. Azon 

munkavállalók aránya, akik egyáltalán nem találják hasznosnak az érdekvédelmet 

biztosító szervezetek tevékenységét 14 százalék, és a kevésbé hasznos válaszok 

aránya 21 százalékot ért el a felmérésben. Van tehát egy kétharmados többsége 

azon munkavállalóknak, akik igenis fontosnak tartják a szervezett érdekvédelmet, 

őket könnyebb megnyerni egy érdekvédelmi szervezeti tagságra is. Nyitottak arra, 

hogy képviseltessék magukat a munkáltatóval szemben, mind a szakmai, mind 

pedig az alapvető munkavállalói érdekeket tekintve. Ők azok, akik azt gondolják, 

hogy szervezetten kell fellépni a munkáltatónál a munkaviszonnyal és egyéb 

munkahelyi jellegű témákkal kapcsolatban.  
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Munkavállalói kérdőív minta 
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Munkavállalók körében végzett munkaerő-piaci 

felmérés Bács-Kiskun megyében  

 

 

 

 

Tisztelt Munkavállaló! 

 

Az alábbi kérdőív a Bács-Kiskun megyei munkaerőpiacot hivatott felmérni, 

munkavállalók körében végzett kutatás révén. A kutatás célja azonosítani a megyében 

meglévő foglalkoztatási gyakorlatokat, trendeket, ezáltal felkészülni jövőbeli 

kihívásokra, igényekre, elképzelésekre. 

 

Kérjük, az alábbi kérdésekre válaszoljon meggyőződése szerint. 

 

Köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével segíti munkánkat! 
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1. Az Ön neme? 

 

a. nő 

b. férfi 

 

2. Melyik életkorcsoportba tartozik? 

 

a. 24 éves vagy annál fiatalabb 

b. 25-34 év közötti 

c. 35-44 év közötti 

d. 45-54 év közötti 

e. 55 éves vagy annál idősebb 

 

3. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 

 

a. kevesebb mint 8 általános 

b. 8 általános 

c. szakmunkás 

d. érettségi 

e. felsőfokú végzettség 

f. egyetemi vagy főiskolai diploma 

 

4. Mióta áll a munkaszervezet alkalmazásában? 

 

a. kevesebb mint 1 éve 

b. 1-5 éve 

c. 6-10 éve 

d. 10 év felett 

 

5. Mi az Ön alkalmazásának módja? 

 

a. teljes munkaidőben dolgozom 

b. részmunkaidőben dolgozom 

c. kölcsönzött munkaerőként dolgozom 

d. nyugdíjasként dolgozom 

e. távmunkában dolgozom 

 



37 
 

6. Mely szerződéses formában dolgozik Ön jelenleg? 

 

a. határozott idejű munkaszerződéssel 

b. határozatlan idejű munkaszerződéssel 

c. megbízási szerződéssel 

 

7. Milyen munkakörben dolgozik? 

 

a. beosztott munkatárs 

b. középvezető 

c. felsővezető 

 

8. Milyen munkarend szerint dolgozik? 

 

a. kötött munkarend szerint 

b. rugalmas munkarend szerint 

c. részben rugalmas munkarend szerint 

 

9. Az Ön bruttó munkabére: 

 

a. 100 000 Ft alatt 

b. 100 000 Ft- 150 000 Ft között 

c. 150 000 Ft- 200 000 Ft között 

d. 200 000 Ft- 300 000 Ft között 

e. 300 000 Ft felett 

 

10. Milyen béren kívüli juttatásban részesül Ön a munkahelyén? 

 

a. Széchenyi Pihenőkártya 

b. Iskolakezdési támogatás 

c. Erzsébet- utalvány 

d. helyi utazási bérlet 

e. nyugdíjpénztári befizetés 

f. egészségbiztosítási pénztári befizetés 

g. munkahelyi étkeztetés 

h. egyéb 

i. nem részesülök béren kívüli juttatásban 
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11. Munkahelye mely ágazathoz tartozik? 

 

a. mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 

b. Bányászat 

c. feldolgozóipar 

d. energiaipar 

e. építőipar 

f. kereskedelem 

g. szálláshely,- szolgáltatás, vendéglátás 

h. szállítás, raktározás, posta, távközlés 

i. pénzügyi szolgáltatás 

j. közigazgatás, oktatás 

k. egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 

 

12. Az Ön munkáltatója foglalkoztat-e megváltozott munkaképességű 
személyt? 
 

a. többet is 

b. igen, van ilyen kollégám 

c. nem 

 

13. Az Ön munkahelyén dolgozó alkalmazottak létszáma: 

 

a. 10 fő alatt 

b. 10-49 fő  

c. 50-250 fő 

d. 250 fő fölött 

 

14. Hogyan ítéli meg munkahelyének kilátásait egy éves időtávon? 

 

a. javul 

b. nem változik 

c. romlik 
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15. Hogyan ítéli meg saját munkakörének helyzetét egy éves időtávon? 

 

a. hosszútávon stabil 

b. jelenleg stabil 

c. bizonytalan 

 

16. Milyen távú céljai vannak jelenlegi munkahelyével? 

 

a. hosszútávon szeretnék itt dolgozni 

b. jelenlegi pozíciómat átmenetinek tekintem, 1 évnél tovább nem 

tervezek itt dolgozni 

c. ha jobb lehetőség adódik, szívesen váltok 

d. nem tervezek hosszú távon, jelenleg is munkát keresek 

 

17. Vonatkozik-e Önre kollektív szerződés? 

 

a. igen 

b. nem, de hasznosnak tartanám 

c. nem, és nem is szeretném 

 

18. Működik-e érdekvédelmi szervezet az Ön munkahelyén? 

 

a. igen 

b. nem 

 

19. Tagja-e Ön érdekvédelmi szervezetnek? 

 

a. igen 

b. nem 

 

20. Mennyire értékeli hasznosnak egy érdekvédelmi szervezet 

tevékenységét? 

 

a. teljes mértékben hasznosnak találom 

b. inkább hasznosnak találom 

c. kevésbé tartom hasznosnak 

d. egyáltalán nem találom hasznosnak 


