NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT

GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSKUTATÓ INTÉZET

KÉRDŐÍV
(9 FŐNÉL TÖBBET FOGLALKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE)

Rövidtávú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúrakutatás
2013. 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. Melyik településen keletkezett a kérdőív?

..

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

A3. A kérdező azonosítója:

A4. A kérdező neve: ..
A5. A kérdező telefonszáma: ....

AZ ADATRÖGZÍTŐ TÖLTI KI!

Az adatrögzítő felület által adott sorszám:
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KÉRDŐÍV

CÉGREGISZTRÁCIÓS FELÜLET

A kérdőíven a cég adatait, valamint a tárgyévre vonatkozó kérdéseket kérjük, önállóan,
nyomtatott nagybetűkkel töltse ki.
A sötétebb alapon lévő, többnyire jövőre vonatkozó kérdéseket kollégánk a személyes interjú
során kérdezi meg.

R1. A cég adószámának első 8 számjegye:
R2. A cég székhelyének címe:
Irányítószám

.
település neve

...
út/utca, házszám

R3. A cég megnevezése:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,
R4. A cég főtevékenységének 2008-as TEÁOR száma a hatályos társasági szerződés 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, vezető,
humánerőforrás menedzser
02 – kontrolling igazgató, vezető
03 – elnök-vezérigazgató
04 – értékesítési igazgató
05 – gazdasági, pénzügyi igazgató, vezető
06 – igazgató, ügyvezető igazgató

1

07
08
09
10
11
12
13

–
–
–
–
–
–
–

kereskedelmi igazgató, vezető
menedzser-tulajdonos
műszaki igazgató, vezető
termelési igazgató, vezető
vezérigazgató
vezérigazgató helyettes
1
egyéb, éspedig : ...................................

- Olyan személy válaszoljon a kérdésekre, aki kompetens a cég (telephely) munkaerő-gazdálkodását illetően!

Rövidtávú Munkaerő-piaci Előrejelzés 2013
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KÉRDŐÍV

CÉGINFORMÁCIÓ
1.

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

1 - telephely nélküli cég/szervezet

A CÉGKÖZPONTRA ÉS
MUNKAERŐ-PIACI
KÖRZETÉBEN TALÁLHATÓ
TELEPHELYEIRE
VONATKOZÓAN ADJON
VÁLASZOKAT A KÉRDŐÍVBEN!

2 - telephellyel rendelkező cég/szervezet központja (székhelye)

CSAK A TELEPHELYRE VONATKOZÓAN
ADJON VÁLASZOKAT A KÉRDŐÍVBEN!

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

2.

Mi ennek a telephelynek a fő tevékenysége?
ÍRJA LE!
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
2.1.
Mi ennek a fő tevékenységnek a négy számjegyű
(azaz nem betűjeles) 2008-as ágazati kódja?
A TEÁOR szám:
2.2. Van-e a telephelynek lehetősége, 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 MUNKAERŐPIACI KÖRZETBEN TALÁLHATÓ
TELEPHELYEIRE VONATKOZIK A KÉRDEZÉS!

3.

Hozzávetőlegesen mekkora volt a cég összes nettó árbevétele 2012-ben? Kérem, sorolja be a
megfelelő 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

Rövidtávú Munkaerő-piaci Előrejelzés 2013
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A vállalkozás (telephely) teljes értékesítéséből kb. hány százalékot tett ki az export részaránya
2012-ben?

2

%

5.

999 – nem tudja

Mekkora a külföldi tőke aránya hozzávetőlegesen a cég jegyzett tőkéjén belül?

%

6.

KÉRDŐÍV

999 – nem tudja
3

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

UGRÁS A 8. KÉRDÉSRE
UGRÁS A 8. KÉRDÉSRE

CSAK AKKOR TÖLTSE KI, HA VAN A VÁLLALKOZÁSNAK HATÁRIDŐN TÚLI KINTLÉVŐSÉGE!

7.

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

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

Rövidtávú Munkaerő-piaci Előrejelzés 2013
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KÉRDŐÍV

ÜZLETI VÁRAKOZÁSOK

A VÁLASZT A MEGFELELŐ CELLÁBA ÍRT X-SZEL RÖGZÍTSE!

8.
9.

Milyen beruházásokat helyeztek üzembe 2013 első félévében?
Milyen beruházások üzembe helyezését tervezik 2014 első félévében?
8. kérdés

9. kérdés

2013 első
félévében

2014 első
félévében

1 – Csak korszerűsítő, innovatív beruházás
2 – Csak kapacitásbővítő beruházás
3 – Mindkettőt
4 – Egyiket sem
9 – Nem tudja

10. Várhatóan hogyan alakul a vállalkozásnál (telephelynél) a beruházások volumene 2014 első
félévében 2013 első félévéhez viszonyítva?
1 – növekszik
2 – változatlan marad
3 – csökken
4 – nem volt és nem is lesz beruházás
9 – nem tudja

A VÁLASZT A MEGFELELŐ CELLÁBA ÍRT X-SZEL RÖGZÍTSE!

11. Ön szerint milyen a vállalkozás (telephely) jelenlegi üzleti helyzete?
12. Várhatóan milyen lesz a vállalkozás (telephely) üzleti helyzete 2014 első félévében?
11. kérdés

12. kérdés

Jelenlegi

2014 első
félévében

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

Rövidtávú Munkaerő-piaci Előrejelzés 2013
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KÉRDŐÍV

A VÁLASZT A MEGFELELŐ CELLÁBA ÍRT X-SZEL RÖGZÍTSE!

13. Várhatóan hogyan változik a vállalkozásnál (telephelynél) a termelés (szolgáltatás) volumene
2014 első félévében 2013 első félévéhez viszonyítva?
2014 első
félévében
2013 első
félévéhez
viszonyítva
1 – Növekszik
2 – Változatlan marad
3 – Csökken
9 – Nem tudja

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

15. Várhatóan hogyan fog változni 2014-ben a vállalkozásnál (telephelynél) az átlagkereset
(nominálértéken) az előző évhez képest?
1 – növekszik,

15.1. Hány százalékos növekedés várható?

% 999 – nem tudja

2 – változatlan marad
3 – csökken?
15.2. Hány százalékos csökkenés várható?

% 999 – nem tudja

9 – nem tudja

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

4

999 – Nem tudja

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

Rövidtávú Munkaerő-piaci Előrejelzés 2013
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KÉRDŐÍV

KAPACITÁSKIHASZNÁLTSÁG ÉS TOBORZÁS

CSAK AKKOR KÉRDEZZE, HA A KAPACITÁS KIHASZNÁLTSÁGA NEM TELJES! (16. kérdés)

17. Véleménye szerint mi az oka annak, hogy a kapacitás kihasználtsága nem teljes? Kérem,
próbálja megbecsülni, hogy a megjelölt okok hány százalékban felelősek a 100% alatti
kapacitás-kihasználtságért? Ha nem tudja a választ, akkor a „nem tudja az okát’ sorba írjon 100
%-ot!
A KÉRDÉS FELOLVASÁSA ELŐTT ADJA ÁT A 17-ES VÁLASZLAPOT!
a – belföldi megrendelések, vevők hiánya

%

b – export megrendelések, vevők hiánya

%

c – alapanyaghiány

%

d – tőkehiány

%

e – szakképzetlen munkaerő hiánya

%

f – szakképzett munkaerő hiánya

%

g – munkavégzés szezonális jellege

%

h – egyéb ok

%

i – nem tudja az okát

%
Összesen: 100 %

MINDENKITŐL KÉRDEZZE!
A KÉRDÉS FELOLVASÁSA ELŐTT ADJA ÁT A 18-AS VÁLASZLAPOT!

18. Munkaerőigényüket jellemzően milyen forrásokból elégítik ki? Kérem, próbálja megbecsülni,
hogy a munkaerőigényüknek kb. hány százalékát elégítik ki a megnevezett forrásból? Ha nem
tudja a választ, akkor a „nem tudja a forrást” sorba írjon 100 %-ot!
A munkaerő hány
százalékát?
a – hirdetés útján

%

b – pályázatokkal

%

c – a munkaügyi kirendeltségek segítségével

%

d – munkaközvetítőkön keresztül

%

e – munkaerő kölcsönző cégeken keresztül

%

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

%

g – Interneten keresztül

%

h – belső meghirdetéssel, belső átcsoportosítással

%

i – egyéb forrásból

%

j – nem tudja a forrást

%
Összesen: 100%

Rövidtávú Munkaerő-piaci Előrejelzés 2013

NMH – GVI

8/19

KÉRDŐÍV

LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS
19. Adja meg a statisztikai állományi létszámok alakulását az alábbi időpontokban! Kérem, hogy
ahol nulla a létszám oda is regisztrálja az értéket.

2012. december 31. (fő)

2013. szeptember 1. (fő)

Statisztikai állományi létszám

a.

Statisztikai állományi létszám

b.

ebből: szakképzetlen fizikai
foglalkozású

c.

szakképzett fizikai foglalkozású

d.

nem diplomás szellemi
foglalkozású

e.

diplomás szellemi foglalkozású

f.

Bedolgozói jogviszonyban dolgozók
(munkaszerződéssel)

g.

Teljes munkaidőben foglalkoztatott:

h.

ebből: határozott időre szóló
munkaviszonnyal
Nem teljes munkaidőben és
részmunkaidőben foglalkoztatott:
ebből: legfeljebb havi 60 órában
foglalkoztatott részmunkaidős
Külföldi állampolgárságú
munkavállalók létszáma

i.
j.
k.
l.

ebből: Ukrajnából

m.

jelenlegi EU-tagállamokból

n.

ebből: Romániából

o.

Szlovákiából

p.

Pályakezdők összesen

q.

ebből: diplomás pályakezdő

r.

Megváltozott munkaképességű
dolgozók száma

s.

Foglalkoztatott nyugdíjasok létszáma
Statisztikai állományi létszámba nem tartozó munkaerő

t.
u.

Statisztikai állományi létszámba nem
tartozó munkaerő létszáma
ebből: kölcsönvett munkaerő

v.

tanulószerződéssel gyakorlati
képzésben résztvevők

w.

az ösztöndíjas
foglalkoztatottak

x.

megbízásos szerződéssel
foglalkoztatottak

y.

egyszerűsített foglalkoztatás
keretében foglalkoztatottak

Rövidtávú Munkaerő-piaci Előrejelzés 2013
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KÉRDŐÍV

FONTOS, HOGY JELEN OLDALON LÉVŐ KÉRDÉSEKNÉL NE A LÉTSZÁMMOZGÁS EGYENLEGÉT,
HANEM A TÉNYLEGES LÉTSZÁMKIÁRAMLÁSBAN ÉS LÉTSZÁMFELVÉTELBEN ÉRINTETT
SZEMÉLYEK SZÁMÁT ADJA MEG!

20. Várhatóan milyen volt/lesz a munkaviszony megszűnésben, ill. a létszámfelvételben érintettek
összetétele 2013-ban a következő kategóriákban?
0 – nem volt/nem várható munkaviszony megszűnése
1. Munkaviszony megszűnt/megszűnik

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

NT

NT

a. szakképzetlen fizikai

fő 9999

a. szakképzetlen fizikai

fő 9999

b. szakképzett fizikai

fő 9999

b. szakképzett fizikai

fő 9999

c. nem diplomás szellemi

fő 9999

c. nem diplomás szellemi

fő 9999

d. diplomás szellemi

fő 9999

d. diplomás szellemi

fő 9999

e. ÖSSZESEN

fő 9999

e. ÖSSZESEN

fő 9999

f. külföldi állampolgár

fő 9999

f. külföldi állampolgár

fő 9999

g. pályakezdő

fő 9999

g. pályakezdő

fő 9999

h. diplomás pályakezdő

fő 9999

h. diplomás pályakezdő

fő 9999

i. 65 év felettiek

fő 9999

i. 65 év felettiek

fő 9999

CSAK AKKOR TÖLTSE KI, HA BÁRMELY OKBÓL VOLT/LESZ MUNKAVISZONY MEGSZŰNTETÉS
2013-BAN!

21.

Sorolja fel azt a maximum 3 munkakört – a FEOR szám és létszámadatok megjelölésével együtt
–, amelyben 2013-ban a legnagyobb volt / lesz a munkaviszony megszűntetés!
Munkakörök megnevezése

Érintettek száma

a. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..

fő

b. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..

fő

c. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..

fő

FEOR’08 száma

CSAK AKKOR TÖLTSE KI, HA 2013-BAN LÉTSZÁMFEVÉTEL VOLT/ LESZ!

22.

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

Érintettek száma

a. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..

fő

b. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..

fő

c. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..

fő

Rövidtávú Munkaerő-piaci Előrejelzés 2013
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KÉRDŐÍV

FONTOS, HOGY JELEN OLDALON LÉVŐ KÉRDÉSEKNÉL NE A LÉTSZÁMMOZGÁS
EGYENLEGÉT, HANEM A TÉNYLEGES LÉTSZÁMKIÁRAMLÁSBAN ÉS LÉTSZÁMFELVÉTELBEN
ÉRINTETT SZEMÉLYEK SZÁMÁT ADJA MEG!

23. Várhatóan milyen lesz a munkaviszony megszűnésben, ill. a létszámfelvételben érintettek
összetétele 2014-ben a következő kategóriákban?
0 – nem várható munkaviszony megszűnése
0 – nem várható munkaerő-felvétel
1. Munkaviszony megszűnik

NT

2. Felvételre fog kerülni

NT

a. szakképzetlen fizikai

fő 9999

a. szakképzetlen fizikai

fő 9999

b. szakképzett fizikai

fő 9999

b. szakképzett fizikai

fő 9999

c. nem diplomás szellemi

fő 9999

c. nem diplomás szellemi

fő 9999

d. diplomás szellemi

fő 9999

d. diplomás szellemi

fő 9999

e. ÖSSZESEN

fő 9999

e. ÖSSZESEN

fő 9999

f. külföldi állampolgár

fő 9999

f. külföldi állampolgár

fő 9999

g. pályakezdő

fő 9999

g. pályakezdő

fő 9999

h. diplomás pályakezdő

fő 9999

h. diplomás pályakezdő

fő 9999

i. 65 év felettiek

fő 9999

i. 65 év felettiek

fő 9999

CSAK AKKOR KÉRDEZZE, HA 2014-BEN MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉS LESZ!

24. Sorolja fel azt a maximum 3 munkakört – a FEOR szám és létszámadatok megjelölésével együtt –,
amelyben várhatóan 2014-ben a legnagyobb lesz a munkaviszony megszűntetés!
Munkakörök megnevezése

Érintettek száma

a. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..

fő

b. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..

fő

c. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..

fő

FEOR’08 száma

CSAK AKKOR KÉRDEZZE, HA 2014-BEN LÉTSZÁMFELVÉTEL LESZ!

25. Sorolja fel azt a maximum 3 munkakört – a FEOR szám és létszámadatok megjelölésével együtt –,
amelyben 2014-ben várhatóan a legnagyobb lesz a létszámfelvétel!
Munkakörök megnevezése

Érintettek száma

a. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..

fő

b. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..

fő

c. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..

fő

Rövidtávú Munkaerő-piaci Előrejelzés 2013
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KÉRDŐÍV

A MUNKAHELYVÉDELMI AKCIÓTERV
A KÉRDÉS FELOLVASÁSA ELŐTT ADJA ÁT A 26-OS VÁLASZLAPOT!

26. Kérjük, adja meg a Munkahelyvédelmi Akcióterv által érintett csoportokba tartozó
foglalkoztatottak létszámát az alábbi időpontokban a statisztikai állományi létszámon belül!

2012. december 31. (fő)

2013. szeptember 1. (fő)

2014. szeptember 1. (fő)

Statisztikai állományi létszám

a
b

Munkahelyvédelmi akcióterv által
érintettek létszáma a statisztikai
állományi létszámon belül
ebből: 25 év alattiak

c

55 év felettiek

d

szakképzettséget nem igénylő
munkát végzők

e

tartósan munka nélkül lévők

f

GYES/GYED-fől visszatérő
kisgyermekes anyák

FONTOS, HOGY AZ ALÁBBI KÉRDÉSNÉL NE A LÉTSZÁMMOZGÁS EGYENLEGÉT, HANEM A
TÉNYLEGES LÉTSZÁMKIÁRAMLÁSBAN ÉS LÉTSZÁMFELVÉTELBEN ÉRINTETT SZEMÉLYEK
SZÁMÁT ADJA MEG!

27. Várhatóan milyen lesz a munkaviszony megszűnésben, ill. a létszámfelvételben érintettek
összetétele 2014-ben a Munkahelyvédelmi Akcióterv által érintett csoportokban?
0 – nem volt/nem várható munkaviszony megszűnése
1. Munkaviszony megszűnik

NT

0 – nem volt/nem várható munkaerő-felvétel
2. Felvételre fog kerülni

NT

a. 25 év alattiak

fő 9999

a. 25 év alattiak

fő 9999

b. 55 év felettiek

fő 9999

b. 55 év felettiek

fő 9999

c. szakképzettséget nem
igénylő munkát végzők

fő 9999

c. szakképzettséget nem
igénylő munkát végzők

fő 9999

d. tartósan munka nélkül
lévők

fő 9999

d. tartósan munka nélkül
lévők

fő 9999

e.GYES/GYED-ről visszatérő kisgyermekes anyák

fő 9999

e.GYES/GYED-ről visszatérő kisgyermekes anyák

fő 9999

f. ÖSSZESEN

fő 9999

f. ÖSSZESEN

fő 9999
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FRISS DIPLOMÁSOK
28. Kérjük, adja meg a friss diplomások (legfeljebb két év munkaviszonnyal rendelkezők) érintett
csoportokba tartozó foglalkoztatottak létszámát az alábbi időpontokban a statisztikai állományi
létszámon belül!

FOGLALKOZÁS

2013.
2014.
szeptember 1. szeptember 1.
(fő)
(fő)

Általános munkakörök

a. Általános ügyviteli, irodai munkakör (pl.
adminisztráció, asszisztencia, általános
ügyintézés)

fő

fő

b. Ügyfélkapcsolati munkakör (pl. front office, help
desk, ügyfél-tájékoztatás)

fő

fő

c. Pénzügyi munkakörök (pl. adminisztráció,
könyvelés, számvitel, kontrolling)

fő

fő

d. Logisztikai munkakörök (pl. adminisztráció,
raktárorzás, szállítás, szervezés egyéb)

fő

fő

e. HR munkakörök (pl. adminisztráció, kiválasztás,
toborzás, tréning)

fő

fő

f. Egyéb gazdasági végzettséget igénylő munkakör

fő

fő

Gazdasági végzettséget igényélő munkakörök

Műszaki, mérnöki, informatikai végzettséget igénylő munkakörök

g. Informatikai munkakörök (pl. informatika,
programozás fejlesztés, egyéb számítástechnika)

fő

fő

h. Gépészmérnök

fő

fő

i. Villamosmérnök

fő

fő

j. Egyéb műszaki-mérnöki végzettséget igénylő
munkakör

fő

fő
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KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK

CSAK AKKOR TÖLTSE KI, HA 2013-BAN FOGLALKOZTATOTT / FOGLALKOZTAT / TERVEZ
FOGLALKOZTATNI KÜLFÖLDI MUNKAERŐT!
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 2013-ban.
Munkakörök megnevezése

Alkalmazott
létszám

FEOR’08 száma

a.

IIIIIIIIIIIIIIIIIII.II

fő

b.

IIIIIIIIIIIIIIIIIII.II

fő

c.

IIIIIIIIIIIIIIIIIII.II

fő

CSAK
AKKOR
KÉRDEZZE,
LÉTSZÁMFELVÉTEL LESZ!

HA

2014-BEN

KÜLFÖLDI

ÁLLAMPOLGÁRT

ÉRINTŐ

30. Nevezzen meg maximum 3 munkakört – a FEOR szám és létszámadatok megjelölésével együtt –
amelyben a legtöbb külföldi állampolgárságú munkavállalót terveznek 2014-ben felvenni!
Munkakörök megnevezése

Felvenni tervezett
létszám

a.

IIIIIIIIIIIIIIIIIII.II

fő

b.

IIIIIIIIIIIIIIIIIII.II

fő

c.

IIIIIIIIIIIIIIIIIII.II

fő
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PÁLYAKEZDŐK

CSAK AKKOR TÖLTSE KI, HA 2013-BAN ALKALMAZTAK / ALKALMAZNAK / TERVEZNEK
ALKALMAZNI PÁLYAKEZDŐT!
FONTOS, HOGY AZ ALÁBBI KÉRDÉSNÉL AZ ALKALMAZOTT VAGY ALKALMAZNI TERVEZETT
SZEMÉLYEK SZÁMÁT ADJA MEG!

PÁLYAKEZDŐNEK AZT TEKINTJÜK, AKI KÉT ÉVNÉL NEM
TANULMÁNYAIT ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉS KERETÉBEN.

RÉGEBBEN

FEJEZTE

BE

31. Sorolja fel a 3 legjellemzőbb munkakört – a FEOR szám és létszámadatok megjelölésével együtt
–, amelyekben 2013-ban pályakezdőt alkalmaztak / alkalmaznak / terveznek alkalmazni!
Munkakörök megnevezése

Alkalmazott
létszám

FEOR’08 száma

a.

IIIIIIIIIIIIIIIIIII.II

fő

b.

IIIIIIIIIIIIIIIIIII.II

fő

c.

IIIIIIIIIIIIIIIIIII.II

fő

CSAK AKKOR KÉRDEZZE, HA 2014-BEN PÁLYAKEZDŐT ÉRINTŐ LÉTSZÁMFELVÉTEL LESZ!

32. Sorolja fel a 3 legjellemzőbb munkakört – a FEOR szám és létszámadatok megjelölésével együtt –
, amelyekben 2014-ben pályakezdőt terveznek felvenni!
Munkakörök megnevezése

Felvenni tervezett
létszám

a.

IIIIIIIIIIIIIIIIIII.II

fő

b.

IIIIIIIIIIIIIIIIIII.II

fő

c.

IIIIIIIIIIIIIIIIIII.II

fő
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KÉRDŐÍV

TANULÓSZERZŐDÉSSEL GYAKORLATI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK

CSAK AKKOR TÖLTSE KI, HA 2014-BEN TERVEZIK TANULÓSZERZŐDÉSSEL GYAKORLATI
KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK FELVÉTELÉT!

33. 2014-ben milyen szakmákban tervezik a tanulószerződéssel gyakorlati képzésben résztvevők
felvételét?
Szakma
megnevezése

Tervezett
létszám

Szakképesítési azonosító
(A 2012.évi OKJ esetében a teljes 15 jegyű kód kerüljön rögzítésre)

a.
OKJ kód:

fő
IIIIIIII..
b.

OKJ kód:

fő
IIIIII.II
c.

OKJ kód:

fő
IIIIII.I...

KÉPZÉS
34. Folyt-e / folyik-e / fog-e folyni a cégnél (telephelyen) 2013-ban, belső vagy külső képzés
keretében saját munkavállalók képzése, átképzése?
1 – nem
UGRÁS A 36-OS KÉRDÉSRE
2 – igen
34.1. Részletezze, hogy összesen hány főt érint/érintett ez?
Ebből:

Érintett létszám

a. Külső képzés keretében, OKJ-szerinti képzésben
részt vett / vevő létszám

fő

b. Külső képzés keretében, nem OKJ-szerinti képzésben
részt vett / vevő létszám

fő

c.

Belső képzés keretében, OKJ-szerinti képzésben
részt vett / vevő létszám

fő

d. Belső képzés keretében, nem OKJ-szerinti képzésben
részt vett / vevő létszám

fő

e. Összesen

fő
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34.2. A munkavállalók képzettségi szintje szerint mekkora az érintett
létszám valamint a képzések átlagos időtartama?

Ebből:

Képzések átlagos
időtartama

Érintett létszám

a. szakképzetlen fizikai

fő

nap

b. szakképzett fizikai

fő

nap

c.

fő

nap

d. diplomás szellemi

fő

nap

e. Összesen

fő

nap

nem diplomás szellemi

35. Jellemzően milyen munkakörben foglalkoztatott saját dolgozókat részesítettek / részesítenek /
fognak részesíteni SZAKMAI képzésben, átképzésben 2013-ban? 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

fő

Képzés megnevezése (ha van, akkor azonosítója)
(A 2012.évi OKJ esetében a teljes 15 jegyű kód kerüljön rögzítésre)

a.
IIIIIIII

Képzés megnevezése: IIIIIIIIIIIIIII.IIIIII.
OKJ kód:

b.
IIIIIIII

Képzés megnevezése: IIIIIIIIIIIIIII.IIIIII.

FEOR

fő

OKJ kód:

c.
Képzés megnevezése: IIIIIIIIIIIIIII.IIIIII.

IIIIIIII

FEOR

fő

OKJ kód:

CSAK AKKOR TÖLTSE KI, HA BELSŐ VAGY KÜLSŐ KÉPZÉS KERETÉBEN
FOLYT/FOLYIK/FOG FOLYNI SAJÁT MUNKAVÁLLALÓK KÉPZÉSE, ÁTKÉPZÉSE!

NEM

36. Mi az oka, hogy nem folyt/folyik/fog folyni a cégnél (telephelyen) 2013-ban, belső vagy külső
képzés keretében saját munkavállaló képzése, átképzése? Több válasz is lehetséges!
1.
2.
3.
4.
5.

forrás hiánya
igény hiánya
eltérő fejlesztési politika
nincsen rá szükség
egyéb ok
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37. Folyt-e / folyik-e /fog-e folyni a cégnél 2013-ban gyakorlati képzés?
1 – nem
2 – igen

UGRÁS A 38.2-RE
37.1. Hány főnek és milyen megoszlásban tartottak/tartanak gyakorlati képzést?

9 – nem tudja

fő saját dolgozónak

9999 – nem tudja

fő tanulószerződéssel rendelkezőnek
fő egyéb résztvevőnek

38. A saját dolgozó vagy szakképzésben résztvevő számára folyó gyakorlati képzés jellemzően
milyen szakmákra irányult / irányul / fog irányulni 2013-ban? 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.III..IIIIII
fő
b..IIIII.IIII
fő
cII.III.I...II
fő

Képzés megnevezése (ha van, akkor azonosítója)
(A 2012.évi OKJ esetében a teljes 15 jegyű kód kerüljön rögzítésre)
OKJ kód:
OKJ kód:
OKJ kód:

CSAK AKKOR TÖLTSE KI, HA 2013-ban NEM FOLYT/FOLYIK/FOG FOLYNI GYAKORLATI KÉPZÉS!
38.2. Mi az oka, hogy nem folyt/folyik/fog folyni a cégnél (telephelyen) 2013-ban, gyakorlati képzés?
Több válasz is lehetséges!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

UGRÁS 42. kérdés
39.1. Milyen képzettségi szintű álláshelyek ezek? Átlagosan
hány hónapja keresnek munkaerőt az egyes képzettségi szintű
állásokra?

képzettségi szint:

Ebből hány fő hiányzik?

Átlagosan hány hónapja
keresnek ilyen munkakörökbe?

a. szakképzetlen fizikai

fő

hónapja

b. szakképzett fizikai

fő

hónapja

c. nem diplomás szellemi

fő

hónapja

d. diplomás szellemi

fő

hónapja

40. 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.

IIIIIIIIII

fő

hónapja

ezer Ft/hó

b.

IIIIIIIIII

fő

hónapja

ezer Ft/hó

c.

IIIIIIIIII

fő

hónapja

ezer Ft/hó

d.

IIIIIIIIII

fő

hónapja

ezer Ft/hó

e.

IIIIIIIIII

fő

hónapja

ezer Ft/hó

FEOR’08 száma

41. Kérjük adja meg, hogy az alábbiak közül mely okok játszanak szerepet abban, hogy tartósan
betöltetlen álláshellyel rendelkezik! TÖBB VÁLASZT IS MEGJELÖLHET!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

megfelelő mennyiségű munkaerő hiánya
megfelelő szakképzettségű munkaerő hiánya
megfelelő minőségű munkaerő hiánya
felkínált bér nagysága
munkakörülmények jellege
közlekedési nehézségek
a megfelelő munkaerő külföldi célú munkavállalása
egyéb, éspedig: III
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Családbarát munkahely
42. Hallott-e az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) Szociális, Család- és Ifjúságügyért
Felelős Államtitkársága által meghirdetett Családbarát Munkahely Pályázatról?
1 – igen, a cég már indult is rajta
42.1. Melyik évben indult?
2 – igen, de soha nem indultak rajta
3 – nem
9 – nem tudja

43. Az alábbiak közül mely családbarát lehetőségeket biztosítja az Ön cége gyermekes, illetve idős
szülőket gondozó munkavállalóinak?
ADJA ÁT A 43-AS VÁLASZLAPOT!

biztosítja

nem
biztosítja

nem
tudja,
NV

a. rugalmas munkaidő

1

2

9

b. otthoni munkavégzés (távmunka) lehetősége

1

2

9

c.

részmunkaidős munkavégzés lehetősége

1

2

9

d. havi néhány órás munkaidő-kedvezmény

1

2

9

e. a munkaidő beosztásánál és a szabadság
kiadásánál figyelembe veszik az oktatási
intézmények nyitva tartását (pl. iskolaszünet)

1

2

9

f.

1

2

9

g. ingyenes szállás üdülőhelyen

1

2

9

h. gyermekek napközbeni felügyelete (játszószoba,
napközi) megoldott a munkahelyen

1

2

9

TÖBB VÁLASZ LEHET!

képzési lehetőségek biztosítása

i.

munkahelyi családi programok szervezése (például
gyermeknap, mikulásünnepség)

1

2

9

j.

bölcsődei-óvodai elhelyezés támogatása

1

2

9

1

2

9

k. iskolakezdési támogatás
l.

egyéb juttatások,
éspedig: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.I

9

m. egyéb dolgot említ,
éspedig: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..I..

9

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

2 – nem

45. Végezetül érdeklődnénk, hogy igényt tart-e más vállalati kutatásaink eredményeinek
összefoglalójára.

1 – igen

2 – nem
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