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Vezetői összefoglaló 

Problémafelvetés 

A hazai munkaerőpiac évek óta tartó jellegzetessége, hogy a munkaerőhiány miatt a munkaerő-

kereslet és -kínálat egyensúlya a kereslet irányába tolódik. A munkaerőhiány változó mértékben 

érinti a nemzetgazdasági ágazatokat, így a gazdasági szereplők is eltérő alkalmazkodási 

stratégiákat követnek a kereslet és kínálat egyensúlyának helyreállítása érdekében. A 

mezőgazdasági és élelmiszeripari szektorokat különösen érzékenyen érinti a munkaerőhiány, 

elsősorban a szezonális foglalkoztatás, a szakképzettség alacsony foka és az egyéb szektorok 

elszívó hatása miatt. Ugyanakkor mind az agrár-, mind az élelmiszeripari szereplők számára is 

széles mozgástér áll rendelkezésre a foglalkoztatási nehézségek kezelésére. A NAIK 

Agrárgazdasági Kutatóintézet (NAIK AKI) kiemelt tématerületként foglalkozik a hazai agrár- és 

élelmiszeripari foglalkoztatással. Feladatai közé tartozik többek között a munkaerőpiac 

jellegzetességeinek feltárása, a tendenciák nyomonkövetése, valamint hatásvizsgálatok készítése.  

A NAIK AKI a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (HNT) felkérésére végezte el a szőlészeti és 

borászati vállalkozásokra fókuszáló felmérését. A 2019 első negyed évében lezajlott felmérés célja 

a szőlőtermeléssel és borkészítéssel foglalkozó vállalkozások foglalkoztatással kapcsolatos 

helyzetének vizsgálata volt.  

Módszer 

A vizsgálat adatfelvételi eszköze egy online kérdőív (3.1. melléklet) volt, amely a NAIK AKI honlapján 

keresztül volt elérhető, 2019. február 19-től, április 22-ig. A kérdőív összeállítását a NAIK AKI és a 

HNT kollégáinak közös egyeztető munkája előzte meg. A potenciális válaszadók elérése érdekében 

a felmérésről a HNT közreműködésével számos borszakmai híroldal, valamint a NAIK AKI 

hozzájárulásával a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara piacfigyelő hírszolgálata közölt információt.  

A felmérés nem követett előre meghatározott mintavételi eljárást, vagyis a kérdőív az online felületre 

mutató URL link birtokában bárki által szabadon kitölthető volt. Ennek értelmében a reprezentativitás 

alapján érvényes megállapításokat ez a felmérés nem tudott megfogalmazni a hazai szőlészeti-

borászati vállalkozásokról. Mindezek ellenére a felmérés eredményeinek és tapasztalatainak 

hozzáadott értéke jelentős az ágazat munkaerőfelhasználásával kapcsolatos tudás bővítése 

szempontjából, és kiindulási alapot jelent a későbbi munkaerőpiaci vizsgálatok során. A kérdőívre 

érkezett válaszokból Excel és SPSS szoftverek segítségével készítettünk statisztikai adatbázist. 

A felmérés 224 kitöltés után került lezárásra. A kérdőívet kitöltők 80 százaléka vezető beosztású 

tulajdonosként, 12 százaléka vezető beosztású alkalmazottként, 5 százaléka pedig tulajdonosként 

töltötte ki a kérdőívet. Ez alapján feltételezhetjük, hogy többségében olyan személyek töltötték ki a 

kérdőívet, akik kellő rálátással rendelkeztek a vállalkozás foglalkoztatással kapcsolatos 

jellegzetességeire.  
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A kérdőív 32 kérdése 6 tématerülettel kapcsolatban gyűjtött információkat: 

 vállalkozások általános jellemzői 

 vállalkozások foglalkoztatással kapcsolatos jellemzői 

 munkaerőhiány kezelési stratégiák 

 munkaerő kiválasztásnak szempontjai 

 munkaerő megtartásának gyakorlatai 

 munkaerőképzés módszerei1 

A kérdőív egyaránt tartalmazott kötelezően kitöltendő és szabadon kitölthető kérdéseket. Utóbbiak 

miatt számos esetben előfordult, hogy a teljes minta elemszámától kevesebb számú értékelhető 

választ tudtunk csak bevonni az elemzésbe. Az egyes válaszoknál elérhető elemszámok nyomon 

követhetőek az ábrák felirataiban és a jelentéshez csatolt Excel (aki_hnt_abrak.xlsx) mellékletben. 

Ami az adatok feldolgozásának módszerét illeti, a jelentés leíró statisztikákra hivatkozva mutatja be 

a mintába került szőlészeti-borászati vállalkozások foglalkoztatással kapcsolatos jellegzetességeit. 

Ennek értelmében elsősorban általános megoszlások, gyakoriságok, valamint centrális tendenciák 

kerültek kiszámításra és bemutatásra.  

Eredmények 

A felmérés eredményeivel kapcsolatban az alábbi megállapítások fogalmazhatók meg:  

 A vállalkozások fejlődését leginkább nehezítő tényezők között túlnyomó többségben vannak 

a foglalkoztatással kapcsolatos nehézségek. A vállalkozások fejlődését nehezítő tényezők 

hatását az egyéni vállalkozók értékelték a legmagasabbra, a társas vállalkozások pedig a 

legalacsonyabbra. 

 A munkaerőhiányhoz való alkalmazkodás során a kézi munkafolyamatok csökkentése, a 

munkabéremelés és a vonzó körülmények kialakítása tűnik a leggyakrabban alkalmazott 

stratégiának. 

 Az állandó munkaerő kiválasztása során a szőlészeti-borászati vállalkozások a szakmai 

felkészültséget, a munkafegyelmet és a problémamegoldó képességet közel azonos súllyal 

jelölték meg döntő szempontnak. Ezzel szemben a szezonális foglalkoztatás esetében 

egyértelműen a munkafegyelem a legfontosabb szempont. 

 A foglalkoztatás típusától függetlenül két jelentős problématerületet azonosítottunk: az egyik 

a folyamatosan növekvő bérigény, a másik az alacsony munkamorál. Az egyes problémák 

értékelésében a legnagyobb különbségek a munkatapasztalat hiányával, a szociális 

viselkedéssel és az alacsony munkamorállal kapcsolatos problémák esetében látszanak, 

minden esetben a szezonális foglalkoztatás terhére. 

 Az állandó és szezonális munkaerő megtartására alkalmazott stratégiák között is 

hasonlóságot találtunk, mindkét típusnál a juttatás alapú ösztönzők alkalmazása az 

elsődleges. Ez a tendencia az idénymunkások megtartásában nagyobb szerepet kap. A 

                                                
1 Az adatrögzítési hibák miatt ebben a témakörben egyes kérdések esetében adatvesztés történt.  
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foglalkoztatottak képzettségének javítása sem az állandó, sem a szezonális foglalkoztatás 

kapcsán nem jellemző.  

 Új munkaerőkeresési és -képzési stratégiákat tekintve a többség ismeretség és ajánlások 

alapján tölti be az üres álláshelyeket. Közfoglalkoztatottak vagy álláskeresők alkalmazása a 

minta alapján egy szűk kisebbség esetében nyújtott megoldást a munkaerőhiányra.  

 A munkaerő képzését célzó megoldások közül a belső ismeretátadás tűnik jellemzőbbnek 

az iskolarendszerű képzéseknél. 

Ajánlások 

A szőlészeti-borászati vállalkozások problémáinak túlnyomó része kezelhető lenne, ha nagyobb 

intenzitással vennének részt a középfokú és felsőfokú gyakorlati képzésben. Tanulók és hallgatók 

fogadásával és a hosszú távú elköteleződés feltételeinek megteremtésével a vállalkozások saját 

szakember utánpótlásukat tudnák kinevelni.  

Az elmúlt időszakban felerősödött munkaerőpiaci problémák kezelése érdekében javasolt az 

ágazatban tevékenykedő vállalkozásokra kiterjedő, tudatosabb és fenntarthatóbb humánerőforrás 

gazdálkodást megalapozó felnőttképzési formák és szaktanácsadási szolgáltatások erősítése, 

valamint a foglalkoztatási problémákra hatékony választ adó jó gyakorlatok népszerűsítése a HNT 

által. 

Az eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy van létjogosultsága a munkaerőpiaci 

jellegzetességek ágazat specifikus vizsgálatának. Az alapsokaság sarokszámai mentén előre 

rögzített mintavételi eljárás alkalmazásával még pontosabb, akár a szakpolitikai döntések 

alátámasztására is alkalmas helyzetkép megalkotására is lehetőség lenne. 
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1.  A felmérésben résztvevő szőlészeti–borászati 
vállalkozások általános jellemzői 

1.1. Vállalkozási forma, árbevétel, tevékenység, borvidék 

A kérdőívet kitöltő szőlész és borász termelők a vállalkozásuk formája szerint három kategóriába 

sorolhatók. A válaszadók 41,7%-a társas vállalkozásként, 36,4%-a őstermelőként, 21,9%-a 

pedig egyéni vállalkozóként működteti a vállalkozását (1. ábra).  

1. ábra: Válaszadók megoszlása vállalkozási forma szerint (N=151) 

 

Forrás: Munkaerőfelmérés (2019), NAIK AKI-HNT  

A kérdőívet kitöltő vállalkozások 88,3 százalékát 1990 után alapították. A legnagyobb arányban az 

1990 és 2000 között alapított vállalkozások képviseltették magukat a felmérésben: a válaszadók 42 

százaléka ebben az évtizedben kezdte meg működését. A legfiatalabb vállalkozások aránya 18 

százalék (2.ábra).  

2. ábra: Vállalkozások megoszlása alapítási év szerint (N=223) 

 

Forrás: Munkaerőfelmérés (2019), NAIK AKI-HNT  

Az árbevétel alapján történő besoroláshoz a 2017-es nettó árbevételről kellett nyilatkoznia a 

válaszadóknak. Ez alapján a két legnépesebb csoport az ötmillió forint alatti (25 százalék) és 

10 és 25 millió forint közötti (21 százalék) bevétellel rendelkezők csoportja. Közel azonos 

arányban voltak a válaszadó vállalkozások között a 100 millió forint felett (17 százalék), valamint az 

5 és 10 millió forint (17 százalék) közötti bevétellel rendelkezők. 25 és 50 millió forint közé esett a 
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2017-es nettó árbevétele a válaszadók 12 százalékának, 50 és 100 millió forint közé pedig 8 

százalék sorolta magát (3. ábra). 

3. ábra: Válaszadók megoszlása 2017. évi nettó árbevétel alapján (N=211) 

 

Forrás: Munkaerőfelmérés (2019), NAIK AKI-HNT  

A vállalkozási forma és az árbevétel között az elvégzett korreszpondencia analízis eredményei 

szerint erős összefüggés mutatkozik2. Az eredmények alapján elmondhatjuk, hogy az őstermelők 

jellemzően 5 millió forint alatt, az egyéni vállalkozók 5 és 25 millió forint közötti árbevétellel 

rendelkeznek, míg a társas vállalkozások jellemzően magas árbevételi sávokban működnek 

(4. ábra). 

4. ábra: Vállalkozási forma és árbevétel közötti korreszpondencia elemzés eredményének 
kétdimenziós ábrázolása3

 

Forrás: Munkaerőfelmérés (2019), NAIK AKI-HNT  

                                                
2 A korreszpondencia analízis lényege, hogy két nominális vagy ordinális változó és azok kategóriái közti különbségeket egy kis 
dimenziószámú térben megjelenítsük. A grafikus megjelenítés elősegíti a változók és kategóriák közti kapcsolatok leírását és 
értelmezését. A 4. ábra jól illusztrálja, hogy mely kategóriák között találtunk erős kapcsolatot. 
3 A Khi négyzet szignifikancia szintje 0,000.  
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A válaszadók tevékenységét a kérdőív három kategóriába sorolta be. A válaszadók kétharmada 

(66 százaléka) a szőlőtermelés mellett borkészítéssel is foglalkozik. Közel harmaduk csak az 

alapanyagtermelést jelölte meg tevékenységként és mindössze négy százalék foglalkozik 

kizárólag bortermeléssel (5. ábra). 

5. ábra: Vállalkozások tevékenysége (N=224) 

 

Forrás: Munkaerőfelmérés 2019, NAIK AKI-HNT  

A tevékenységszerkezet és a vállalkozási forma kapcsolatának leírására elvégzett 

korreszpondencia analízis eredményei szerint az őstermelők tevékenysége elsősorban a 

szőlőtermelés. A társas vállalkozások és egyéni vállalkozók körülbelül egyforma távolságra 

helyezkednek el a szőlőtermelést és a borkészítést is magába foglaló tevékenységtől, ami azt 

jelzi, hogy esetükben ez a kettős tevékenység a jellemző. A kizárólag borkészítés kategóriája 

távol esik minden vállalkozási formától, melynek oka feltételezhetően a kategóriába eső alacsony 

elemszám (6. ábra).  

6. ábra: Vállalkozási forma és tevékenység közötti korreszpondencia elemzés eredményének 
kétdimenziós ábrázolása4 

 

Forrás: Munkaerőfelmérés (2019) NAIK AKI-HNT 

                                                
4 A Khi négyzet szignifikancia szintje 0,000. 
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Szőlészeti-borászati vállalkozások esetében kulcskérdés, hogy melyik borvidéken végzik a 

tevékenységüket. Ebből kiindulva kérdőívünkben lehetőséget adtunk rá, hogy a válaszadók több 

borvidéket is megjelöljenek, figyelembe véve, hogy a vállalkozások egynél több borvidéken is 

végezhetik a tevékenységüket. Összesen 21 ilyen esetet rögzítettünk, mely az értékelhető válaszok 

számát 244-re módosította. Az alábbi ábrán a kérdésre érkezett összes válasz összesítése utáni 

megoszlás látható (1. térkép). 

1. térkép: A kérdőívet kitöltő vállalkozások megoszlása borvidéki tevékenységeik szerint 
(N=244) 

 

Forrás: Munkaerőfelmérés (2019), NAIK AKI-HNT  

A válaszadók nem egészen harminc százaléka az egri, a tokaji vagy a kunsági borvidékek 

valamelyikét jelölte meg, közel azonos arányban. Hét és öt százalék közötti arányban 

képviseltették magukat a felmérésben a balatonboglári, badacsonyi, a balatonfüredi, a villányi, a 

mátrai, a neszmélyi és az etyeki szőlész-borászok (a teljes megoszlást lásd a 3.1. mellékletben).  

1.2. Humánerőforrás-kapacitás jellemzők 

A kutatás keretében felmértük a vállalkozások humánerőforrás-kapacitását. A munkaerő 

felhasználás különböző dimenzióiról az 1. táblázat nyújt áttekintést. Eszerint a válaszadó 

vállalkozásoknál az átlagos alkalmazotti létszám 6 fő, akiknek javarésze teljes munkaidőben 

dolgozik. A létszám átlagokat vizsgálva a szakmunkás vagy szakközépiskolai végzettségűek 

foglalkoztatása a legjellemzőbb. Az ágazatban dolgozók korszerkezetének elöregedését lehet 
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sejteni az életkor szerinti bontás alapján: az 55 év feletti állandó alkalmazottak átlagos létszáma 

több, mint duplája a 25 év alatti állandó alkalmazottak átlagos létszámának. A szőlő-bor ágazat 

kiemelkedő szezonális munkaerőigényét jelzi, hogy a teljes mintára számított átlagos foglalkoztatotti 

létszám 7 fő, vagyis magasabb, mint az állandó foglalkoztatottak száma. 

1. táblázat: Foglalkoztatottak létszáma 

Megnevezés 
Válaszadók 

száma 
Átlag Szórás Medián 

Hány fő fizetett állandó alkalmazottja van jelenleg? 177 6 ,684 3 

Az állandó alkalmazottak közül hány főt foglalkoztat teljes 
munkaidőben? 

171 6 ,708 2 

Az állandó alkalmazottak közül hány főt foglalkoztat 
részmunkaidőben? 

172 1 ,413 0 

Hány 8 általános vagy annál alacsonyabb végzettségű állandó 
alkalmazottja van jelenleg? 

175 2 ,378 0 

Hány szakmunkás vagy szakközépiskolai bizonyítvánnyal 
rendelkező állandó alkalmazottja van jelenleg? 

180 3 ,360 1 

Hány diplomával rendelkező állandó alkalmazottja van 
jelenleg? 

179 2 ,200 1 

Hány 25 év alatti állandó alkalmazottja van jelenleg? 163 1 ,114 0 

Hány 55 év feletti állandó alkalmazottja van jelenleg? 177 2 ,236 1 

Hány 1 hónapnál tovább foglalkoztatott szezonális 
alkalmazottja volt a 2018-as évben? 

177 7 ,8709 3 

Forrás: Munkaerőfelmérés (2019), NAIK AKI-HNT  

2.  Munkaerőpiaci nehézségek 

Az agrárvállalkozások tevékenységét számos tényező hátráltathatja. A válaszadóknak tizenöt 

különböző tényezőt kellett értékelniük 1-től 5-ig terjedő skálán. Ha egy tényező magas átlagértéket 

kapott, abból arra következtethetünk, hogy a válaszadók erősen akadályozó tényezőnek értékelték 

azt. A 8. ábrán összesített átlagértékek alapján elmondhatjuk, hogy a rendelkezésre álló munkaerő 

hiánya volt az egyetlen olyan tényező, amelyet négyes felett (4,21) értékeltek a válaszadók. A 

magas átlagértékkel (3,5 felett) rendelkező tényezők közé öt olyan is bekerült, amely a 

vállalkozások foglalkoztatási jellemzőivel köthető össze. A legkevésbé akadályozó tényezőnek 

az elégtelen vállalatvezetési készségeket értékelték a válaszadók. 
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7. ábra: Mennyire akadályozzák az alábbi tényezők vállalkozása fejlődését? (Egyes tényezők 
értékélése alapján számított átlagértékek és azok standard hibája) 

 

 

Forrás: Munkaerőfelmérés (2019), NAIK AKI-HNT  

A válaszadóknak szabadszavas formában is lehetősége volt kifejteni olyan tényezőket, amelyek 

nem szerepeltek a felsorolásban. A válaszok összesítése és elemzése után a véleményeket nyolc 

témakör köré tudtuk besorolni.  

Az alacsony felvásárlási árak említése volt az egyik legjellemzőbb a válaszok között. A 24-ből 8 

válaszadó jelölte meg a felvásárlási árak színvonalának problémáját valamilyen formában: 

„Alacsony felvásárlási árak. (szőlő) amely nem futja a bekerülési költségeket. A ráfordítás több mint 

a megtermelt érték. Ha így folytatódik akkor még kevesebb szőlő fog teremni Magyarországon. 

Ausztriában 70euro cent a szőlő ára nálunk 70-80ft”; „Felvásárlási árak csökkennek, input anyag ára 

nő, hatékonysága csökken, egyre drágábban termelünk.”  

A piaci anomáliák témakörhöz kapcsolt vélemények feltehetően kiegészítik az eredeti 

felsorolásban is szereplő, piaci magatartással kapcsolatos tényezőket. A válaszadók 

megfogalmazásában elhangzottak többek között a termelők és felvásárlók közötti egyenlőtlen 

kapcsolatra („lehetetlen hosszútávú szerződést kötni bármely szőlőfeldolgozóval akár 

mennyiségre, akár minőségre, szőlőárra pedig végkép lehetetlen hisz mindegyik arra utazik, hogy 

ha megérett a szőlő úgy sem hagyja a tőkén a szőlőtermelő”), a külföldi bortermékek jelenlétének 

problémájára („Külföldi import borok behozatala rontja az itthoni termelők értékesítési lehetőségeit, 

jövedelmezőségét”), valamint a vásárlóerő hiányára és a kiskereskedelmi láncok által „deformált”  

borpiacra vonatkozó vélemények is.  

A szőlész- és borász képzéssel kapcsolatban annak alacsony színvonala került legtöbbször 

megemlítésre: „Néhány éves gyakorlattal rendelkező segédmunkás gyakorlatban sokkal többet tud, 

mint egy frissen végzett szakképzettséggel rendelkező munkavállaló, ami komoly feszültséget okoz 
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a munkahelyen”; „…a gyakorlati képzés elégtelen. Javasoljuk, hogy a képzést változtassák meg a 

Nyugat-Európában már bevált minta alapján: állandó gyakorlati hely kijelölésével az iskolai 

tanulmányok megkezdésétől havi két hét gyakorlat működő szőlészetben/borászatban!” 

A földhöz jutás nehézsége egy speciális földrajzi területhez (Balaton északi partja) kapcsolódóan 

merült fel: „…a Balaton északi partján a nyaraló vásárlás miatt irreális árak alakultak ki és az első 

osztályú ültetvények helyén sorra nyaralók létesülnek, mert senki nem szabályozza, hogy a 

"gazdasági épület" mit jelent és milyen felszereltsége van”. 

A hazai borpiac és borturizmus helyzetével elégedetlen vélemények a borexportot és marketinget 

meghatározó távlati koncepció hiányát, a borturizmushoz szükséges infrastruktúra 

elégtelenségét és az alacsony hatékonysággal működő eredetvédelmet jelölték meg a fejlődést 

akadályozó tényezőként.  

A vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatban a lassú elbírálást, a pályázati feltételeket és a 

pályázati kiírások megjelenésének időpontját tartották fontosnak megemlíteni: „A pályázatok 

elbírálásának néha rendkívüli hossza! Akár 1-2 év! Nem veszik figyelembe az eltelt idő közötti 

áremelkedéseket, inflációt!”; „Hogy lehet egy pályázatot szüreti időben kiírni?! Az embernek a 

földeken kellene dolgozni, nem mindenféle hiánypótlásért rohangálni!” Vélhetően a pályázati 

nehézségekkel állnak szoros összefüggésben a túlzott adminisztrációt és bürokráciát említő 

vélemények.  

A munkaerőpiaci nehézségek témakör számos olyan tényezőt is magába foglal, melyek az eredeti 

felsorolásban is szerepeltek, pl. a szakképzett munkaerő hiánya vagy gyenge szaktudása. 

Ezeken felül érdemes megemlíteni az ipari szektor munkaerő-elszívó hatását, vagy a növekvő 

bérek ösztönző hatásának csökkenését és a közfoglalkozatottak alkalmazásának nehézségét: 

„A közmunkások (…) szüretkor elmennek táppénzre, akkor el tud menni szüretelni, de a termelő 

nem tudja bejelenteni, hivatalossá tenni a napját”. 

8. ábra: A vállalkozás fejlődését akadályozó tényezők értékeléséből aggregált mutató 
átlagértékei és standard hibái a vállalkozási forma kategóriái szerint 

 

Forrás: Munkaerőfelmérés (2019), NAIK AKI-HNT  
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Ha az összes tényező értékelését összesítjük és átlagoljuk, egy olyan mutatószámot kapunk, 

melynek értéke azt fejezi ki, hogy a fentebb felsorolt tényezőket mennyire értékelték felül vagy alul 

a válaszadók. A mutatószám meghatározásának előnye, hogy egy magyarázó változó bevonásával 

több változós elemzéseket is végezhetünk. Ebben az esetben a vállalkozás formájának változóját 

vontuk be az elemzésbe és számoltuk ki a mutatószám csoportátlagait. Az eredményeket a 9. ábra 

foglalja össze.  

Az összehasonlításból kiderül, hogy az egyéni vállalkozók értékelték a vállalkozást akadályozó 

tényezőket a legmagasabbra, vagyis feltételezhetjük, hogy esetükben erősebben jelentkeznek ezek 

a problémák. A válaszok alapján a társas vállalkozások csoportra számolt átlagértéke a 

legalacsonyabb, – sőt, a teljes mintára számolt átlag alatti – vagyis az ő tevékenységüket 

hátráltatják a legkevésbé a felsorolt tényezők. 

2.1. Munkaerőhiány kezelése 

A munkaerőhiány kezelésére alkalmazott üzemszintű megoldásokat mutatja be a 10. ábra. Az ábra 

az összes említés alapján számolt megoszlásokat mutatja (a válaszadóknak itt is lehetőségük volt 

több választ megjelölni). Az összes említés több, mint kétharmada három módszerre – kézi 

munkafolyamatok csökkentése; magasabb munkabér és vonzó körülmények kialakítása – 

vonatkozott, így ezek alkalmazását széleskörben jellemzőnek feltételezhetjük. Tanulságos 

megnézni ugyanakkor a skála másik felét is. A vállalkozás tevékenységének átszervezése, a 

munkaerő minőségének képzéssel történő javítása vagy a digitalizáció fejlesztése nem 

jellemző része a szőlészeti-borászati vállalkozások munkaerő problémákat kezelő 

eszköztárának.  

9. ábra: Hogyan kezeli vállalkozásában a munkaerőhiányt? (százalékos arány az összes 
említés alapján, N=577) 

 

Forrás: Munkaerőfelmérés (2019), NAIK AKI-HNT  
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A munkaerőhiány kezelését feltáró kérdést is nyitva hagytuk a válaszadók számára, hogy 

hozzáadhassanak olyan módszereket, amelyek az eredeti felsorolásban nem szerepeltek. Az ilyen 

módon kifejtett módszereket három csoportba soroltuk. A legjellemzőbb stratégia, – a válaszadók 

harmadát érintően – hogy a termelők a saját vagy családtagjaik munkamennyiségének 

növelésével reagálnak a munkaerőhiányra („Családtagok teljes bevonása”, „Saját magam 

kizsákmányolása”). Alvállalkozók bevonását két, fekete munkások alkalmazását egy válaszadó 

jelölte meg. A termelés körülményeinek átszervezését markáns válaszok jelölték meg: 

„Kompromisszum kötése, a munkafolyamat esetlegesen nincs megfelelő időpontban vagy 

megfelelő módon elvégezve”, illetve „Felszámolom a termesztést”. 

2.2. Munkaerő kiválasztásának szempontjai 

A munkaerő-kiválasztás jelentősége különösképpen felértékelődik munkaerőhiányos időszakban. 

Felmérésünkben az állandó és szezonális foglalkoztatottak kiválasztásánál szerepet játszó 

szempontokat is megvizsgáltuk. A válaszadóknak ezeknél a kérdéseknél is lehetőségük volt több 

választ megjelölni. A válaszokat két ábrán jelenítjük meg: a 11. ábra az állandó, a 12. ábra a 

szezonális munkaerő kiválasztásának szempontjait mutatja be. A két ábra összehasonlítása alapján 

megtudhatjuk, hogy miben különbözik az állandó és a szezonális munkaerő kiválasztása. Az 

állandó munkaerő kiválasztása során a négy legfontosabb szempont a szakmai felkészültség, 

a munkafegyelem, a problémamegoldó képesség és motiváltság. Ezzel szemben a szezonális 

munkaerő kiválasztása során egyértelműen a munkafegyelem a legfontosabb szempont. Ezt 

követi négy, körülbelül hasonlóan értékelt szempont: a munkatapasztalat, a szakmai felkészültség, 

a precizitás és a bérigény. A legkevésbé értékelt szempontok között találunk némi átfedést: a 

nyelvtudás, a fiatal életkor, a jó kommunikációs képesség vagy a digitális kompetenciák megléte 

sem az állandó, sem a szezonális foglalkoztatottak kiválasztásánál nem játszanak fontos szerepet. 

10. ábra: Az állandó munkaerő kiválasztásának szempontjai (százalékos arány az összes 
említés alapján, N=1322) 

 

Forrás: Munkaerőfelmérés (2019), NAIK AKI-HNT  
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11. ábra: A szezonális munkaerő kiválasztásának szempontjai (százalékos arány az összes 
említés alapján, N=913) 

 

Forrás: Munkaerőfelmérés (2019), NAIK AKI-HNT  

A munkaerő kiválasztásának szempontjait felmérő kérdések esetében is volt lehetősége a 

válaszadóknak egyéb, a felsorolásban nem szereplő válaszok megadására. Az állandó 

foglalkoztatottak esetében a hűség és a megbízhatóság, valamint a fizikai munkához való 

kitartás jelentek meg új szempontokként. Utóbbi a szezonális foglalkoztatás kapcsán is megjelent. 

Az idényfoglalkoztatás körülményeire és lehetőségeire enged rálátást, hogy több válaszadó is az 

elvárások nélküli foglalkoztatást írta le, mint a kiválasztás szempontját: „Csak jöjjön el reggel, és 

legyen ott. Nincs miből válogatni” „Másnap is jöjjön dolgozni”, „Sajnos már ott tartunk, hogy mindegy 

csak jöjjön”. 

2.3. Munkaerő foglalkoztatásával kapcsolatos problémák 

Az állandó és szezonális munkaerő foglalkoztatásával kapcsolatos problémák értékelése együtt 

mozog. A szezonális foglalkoztatással kapcsolatos problémák súlyosságát szinte minden esetben 

magasabbra értékelték a válaszadók (13. ábra). A foglalkoztatás típusától függetlenül két 

jelentős problématerületet lehet azonosítani. Az egyik a folyamatosan növekvő bérigény, a 

másik az alacsony munkamorál. A két jelenség mögöttes összefüggéseit további vizsgálatokkal 

lehetne feltárni. A legnagyobb különbségek a munkatapasztalat hiányával, a szociális 

viselkedéssel és az alacsony munkamorállal kapcsolatos problémák esetében látszanak, 

minden esetben a szezonális foglalkoztatás terhére. Ebben az összehasonlításban a digitális 

kompetenciák szerepe az előző kérdésekhez hasonlóan jelentéktelennek látszik, hiszen mind az 

állandó, mind a szezonális foglalkoztatással kapcsolatban a legalacsonyabb értékelést kapta ez a 

terület.  
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12. ábra: Mennyire jelentenek problémát az alábbi tényezők a vállalkozásában dolgozó 
állandó és szezonális munkaerő foglalkoztatása kapcsán? (Egyes problémák 
értékélése alapján számított átlagértékek és azok standard hibája) 

 

Forrás: Munkaerőfelmérés (2019), NAIK AKI-HNT  

Az állandó munkaerő foglalkoztatása kapcsán kapott szabadszavas válaszok megemlítik, hogy még 

a bérek emelésével is nehéz lépést tartani az inflációval („Sokkal magasabb az infláció, mint 

amennyivel a fizetések emelkednek. Többszörösére drágult lakhatás, orvosi ellátás csak fizetős 

magánpraxis, és egyéb olyan költségek, amik meg többszörözték a dolgozók havi kiadásait”), hogy 

nagyon nehéz a tisztességes munkaerőt találni, valamint, hogy a szakképzett alkalmazottak 

gyakorlati tudása rendkívül kevés („Mezőgazdasági középiskolát és mezőgazdasági jellegű 

főiskolát egyetemet ugyan elvégzik, de abban dolgozni kb. 80%-a nem szeretne. Természetesen, 

aki igen az semmiféle gyakorlattal, tapasztalattal nem rendelkezik. Az iskolában előírt kevés kötelező 

szakmai gyakorlaton zömében csak papíron vesznek részt”).  

Az idényfoglalkoztatással kapcsolatban feltett kérdésre érkezett egyedi válaszok arra mutatnak rá, 

hogy a legjellemzőbb problémák a rendelkezésre álló munkaerő hiánya („Tisztességesen dolgozó 

munkavállaló nem kapható szőlő/pince munkára, szinte lehetetlen munkaerőt találni”), a fluktuáció 

(„Állandó cserélődése a személyeknek és megbízhatatlan megjelenésük”), a nem megfelelő 

hozzáállás és munkamorál („Alkoholizmus, felelőtlen-nemtörődöm viselkedés”). 

Ha az összes probléma értékelését összesítjük és átlagoljuk, ez esetben is egy olyan mutatószámot 

kapunk melynek értéke azt fejezi ki, hogy milyen mértékben jelentkeznek nehézségek a 

foglalkoztatás kapcsán. Minél magasabb a mutatószám, annál több probléma lett magasan 

értékelve. A mutatószám meghatározásának előnye az, hogy egy magyarázó változó bevonásával 

több változós elemzéseket is végezhetünk. Ebben az esetben a vállalkozás formájának három 

kategóriájára számolt átlagokat vizsgáltuk meg.  
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13. ábra: Foglalkoztatással kapcsolatos problémák aggregált mutatója (csoportátlagok és 
standard hibák foglalkoztatás típusa és vállalkozási forma szerint) 

 

Forrás: Munkaerőfelmérés (2019), NAIK AKI-HNT  

Az állandó és szezonális foglalkoztatás összehasonlítása során a vállalkozási formákat hasonló 

mintázat jellemzi. Állandó foglalkoztatás esetén a teljes mintára számolt átlagérték 2,78, a 

szezonális foglalkoztatás esetén a teljes mintára számolt átlagérték pedig 3,12 volt. Mind a két típus 

esetében az egyéni vállalkozók átlaga a legmagasabb és a társas vállalkozásoké a legalacsonyabb. 

A válaszok alapján tehát az egyéni vállalkozók értékelték a foglalkoztatással kapcsolatos 

problémákat a legmagasabbra, feltételezhetjük tehát, hogy mindennapi tevékenységük során 

őket érintik ezek a problémák a leginkább.  

2.4. Munkaerő megtartásának stratégiái 

A munkaerő megtartására alkalmazott stratégiák felmérésénél is külön kezeltük az állandó és 

szezonális foglalkoztatottakat (15. és 16. ábra). Az állandó foglalkoztatottak megtartásánál a 

válaszadók 58 százaléka valamilyen juttatás alapú ösztönzőt jelölt meg. Ezen körön belül a 

magasabb munkabér fizetése a legjellemzőbb ösztönző eszköz, ezt követi az évi végi plusz fizetés 

és a munkába járás támogatása. Utóbbival közel azonos arányt képvisel a szabadságok rugalmas 

kezelése. A válaszok alapján ritkán alkalmazott stratégia, hogy a vállalkozások a munkaerő 

minőségi javításába fektessenek be. Együttesen a válaszok 9,52 százaléka jelölte meg az 

életpályatervezést, a szervezeten belüli előléptetést, a támogatott képzéseket és a 

tulajdonrészhez juttatást.  

Hasonló képet kapunk a szezonális foglalkoztatás esetében is, azzal a különbséggel, hogy a 

válaszadók jelentős része a magasabb munkabér fizetésének alkalmazását jelölte meg. Ezzel 

együtt pedig, az állandó foglalkoztatottak esetében látott aránynál is kevésbé jellemző, hogy a 

munkaerő képzésével, előléptetésével, esetleg tulajdonrészhez juttatásával próbálkozzanak a 

munkaadók. Ezeken felül, a kérdésekre adott egyéb válaszok alapján hatékony ösztönzőnek tűnik, 
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ha a munkáltató odafigyel az alkalmazottak egyedi problémáira, lehetővé teszi a napi bérezést, 

a szállítást és ellátást vagy ha jó szóval szól az alkalmazottakhoz.  

14. ábra: Az állandó munkaerő megtartására alkalmazott ösztönzők (százalékos megoszlás 
az összes említés alapján; N=672) 

 

Forrás: Munkaerőfelmérés (2019), NAIK AKI-HNT  

 

15. ábra: A szezonális munkaerő megtartására alkalmazott ösztönzők (százalékos 
megoszlás az összes említés alapján; N=446) 

 

Forrás: Munkaerőfelmérés (2019), NAIK AKI-HNT  
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2.5. Munkaerőkeresési és -képzési stratégiák 

A munkaerőutánpótlás három stratégiáját vizsgáltuk meg a felmérésben. Felmértük a bértámogatott 

foglalkoztatás arányát, az általános munkaerőkeresési, valamint a munkaerőképzési szokásokat.  

A szezonális munkaerőigény kielégítésének egyik stratégiája az álláskeresők vagy 

közfoglalkoztatottak alkalmazása. Ilyen esetekben a helyben illetékes kormányhivatal foglalkoztatási 

osztálya a munkaerőigény alapján közvetíti ki az álláskeresőket és felügyeli a bértámogatás 

kifizetését. A kérdőívet kitöltő szőlészeti-borászati vállalkozások 15,2 százaléka nyilatkozott úgy, 

hogy igénybe vette a bértámogatás lehetőségét a 2017-es évben. A 34 ilyen vállalkozás összesen 

74 bértámogatott alkalmazott foglalkoztatásáról nyilatkozott, ami vállalkozásonként 2 

foglalkoztatottat jelent. 

Az új munkaerő keresésének stratégiáját az ismertség és az ajánlás alapú keresés határozza 

meg. 195 válaszadó jelölte meg ezt az opciót, ami az összes válasz bő fele. Közel azonos számú 

jelölést kapott két megoldás: a hirdetés útján és közvetlen megkereséssel próbálkozó vállalkozások 

a válaszok 21,3 és 18,44 százalékát teszik ki. A legkevesebb jelölést (9,61 százalék) a közvetítőn 

keresztül munkaerőt kereső lehetőség kapta (17.ábra). Fontos megjegyezni, hogy kilenc 

válaszadó ennél a kérdésnél is élt a szabadszavas válaszadás lehetőségével és közülük négyen is 

a munkaügyi hivatalon keresztül elérhető segítséget jelölték meg új munkaerő keresésének 

módjaként.  

16. ábra: Milyen módon keres új munkaerőt vállalkozásába? (Százalékos arány az összes 
említés alapján, N=385) 

 

Forrás: Munkaerőfelmérés (2019), NAIK AKI-HNT  

A munkaerőutánpótlás harmadik megvizsgált stratégiája a munkaerőképzés volt (18. ábra). A 

kérdésre ezúttal is több választ lehetett adni, ezért az összes jelölés között megoszló arányokat 

mutatjuk be. A kérdésre összesen 158 válasz érkezett, ezek kétharmada a vállalkozáson belüli 

ismeretátadás két formáját jelölte meg. Ezen belül is a saját munkatárs által végzett oktatás a 

jellemzőbb, a belső szervezésű, de formális oktatás valamivel ritkábban fordul elő. Az 

iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzések között, az előbbire a válaszok 10,13, 

utóbbira 13,92 százaléka esett, tehát minimálisan gyakrabban alkalmazzák az 

iskolarendszeren kívüli, vagyis tanulói/hallgatói jogviszonnyal nem járó képzéseket a 
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szőlészeti-borászati vállalkozások. A sor végén a formális, de piaci cégek által szervezett 

képzések tartása áll a válaszok 8,86 százalékával.  

17. ábra: Milyen formában biztosítja a munkaerő képzését a vállalkozásában? (Százalékos 
arány az összes említés alapján, N=158) 

 

Forrás: Munkaerőfelmérés (2019), NAIK AKI-HNT  
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3.  Melléklet 

3.1. Melyik borvidéken vagy borvidékeken tevékenykedik a 
vállalkozása? (N=244) 

Borvidék Említések száma  
összesen 

% 

Egri 23 9,43 

Tokaji 22 9,02 

Kunsági 22 9,02 

Balatonboglári 18 7,38 

Badacsonyi 15 6,15 

Balatonfüred – Csopaki 14 5,74 

Villányi 14 5,74 

Mátrai 13 5,33 

Neszmélyi 13 5,33 

Etyek – Budai 14 5,74 

Tolnai 9 3,69 

Csongrádi 7 2,87 

Soproni 7 2,87 

Szekszárdi 7 2,87 

Balaton-felvidéki 8 3,28 

Nagy-Somlói 7 2,87 

Zalai 6 2,46 

Bükki 6 2,46 

Móri 5 2,05 

Pannonhalmi 5 2,05 

Pécsi 5 2,05 

Hajós – Bajai 4 1,64 

Összesen 244 100 

Forrás: Munkaerőfelmérés (2019), NAIK AKI-HNT  
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3.2. Kérdőív 

 
K1. A fentiek alapján hozzájárulok, hogy a kérdőívre adott válaszaimat a jelzett kutatási 
célra felhasználják. 
 

o   (1) Igen 
o   (2) Nem [Ugrás a végére!] 

 
 
K2. Kérjük, mondja meg, milyen formában működik az Ön vállalkozása! Csak egy választ 
jelölhet meg! 
 

o   (1) Őstermelő 
o   (2) Egyéni vállalkozó 
o   (3) Bt., Kft. 
o   (4) Részvénytársaság (Zrt., Nyrt.) 
o   (5) Szövetkezet 
o   (99) Nem tudom / Nem kívánok válaszolni 
o   Egyéb, és pedig: ___________________ 

 
 
K3. Kérjük, adja meg melyik kategóriába esett vállalkozása 2017. évi nettó árbevétele! 
 

o   (1) 5 millió Ft alatt 
o   (2) 5 millió Ft és 10 millió Ft között 
o   (3) 10 millió Ft és 25 millió Ft között 
o   (4) 25 millió Ft és 50 millió Ft között 
o   (5) 50 millió Ft és 100 millió Ft között 
o  (6) 100 millió Ft és 250 millió Ft között 
o   (7) 250 millió Ft és 500 millió Ft között 
o   (8) 500 millió Ft fölött 
o   (99) Nem tudom / Nem kívánok válaszolni 

 
K4. Kérjük, adja meg, melyik évben alapították a vállalkozását, vagy annak jogelődjét! 
 
_____ 

 
K5. Kérjük, jelölje meg, hogy vállalkozásának gazdasági aktáját melyik hegyközségen 
vezetik! 
[Legördülő menüből!] 
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K6. Kérjük, jelölje meg, hogy vállalkozása mely borvidéken vagy borvidékeken 
tevékenykedik! Többet is megjelölhet! 
 

□   (1) Badacsonyi borvidék 
□   (2) Balatonboglári borvidék 
□   (3) Balaton-felvidéki borvidék 
□   (4) Balatonfüred – Csopaki borvidék 
□   (5) Bükki borvidék 
□   (6) Csongrádi borvidék 
□   (7) Egri borvidék 
□   (8) Etyek – Budai borvidék 
□   (9) Hajós – Bajai borvidék 
□   (10) Kunsági borvidék 
□   (11) Mátrai borvidék 
□   (12) Móri borvidék 
□   (13) Nagy-Somlói borvidék 
□   (14) Neszmélyi borvidék 
□   (15) Pannonhalmi borvidék 
□   (16) Pécsi borvidék 
□   (17) Soproni borvidék 
□   (18) Szekszárdi borvidék 
□   (19) Tokaji borvidék 
□   (20) Tolnai borvidék 
□   (21) Villányi borvidék 
□   (22) Zalai borvidék 

 
K7. Tervez-e változtatásokat a vállalkozásában? 
 

 
1- 

Igen 
2 – 

Nem 
99 - Nem kívánok 

válaszolni 
Tervezem a vállalkozás tevékenységszerkezetének 
bővítését 

o  o  o  

Tervezem a vállalkozás termékskálájának bővítését o  o  o  
Tervezem a termelési volumen bővítését o  o  o  
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K8. Kérjük, jelölje 1-től 5-ig terjedő skálán mennyire akadályozzák az alábbi tényezők 
vállalkozása fejlődését! 1=Egyáltalán nem akadályozzák, 5=Teljes mértékben akadályozzák, 
NV= Nem kívánok válaszolni. 
 
 1 2 3 4 5 NV 
A magas bérköltség (bérek szintje) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
Rendelkezésre álló munkaerő hiánya ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
Munkaerő képzettségével kapcsolatos hiányosságok ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
A magas munkaadói járulékok ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
A fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés nehézségei (nehezen 
teljesíthető pályázati feltételek) 

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Vállalkozás jövedelmezőségének problémája ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
A piaci folyamatokról való megbízható információk hiánya ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
A piaci értékesítési lehetőségek hiánya ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
Hitelhez való hozzáférés nehézségei ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
A szerződéses fegyelem betartásának hiánya a piaci kapcsolatokban ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
A földhöz jutás nehézsége  ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
Saját tőke hiánya ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
Az alkalmazottak munkamorálja ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
Munkaerő fluktuációja ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
Elégtelen vállalatvezetési készségek ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

 
K9. Egyéb, a felsorolásban nem szereplő tényező:  
 
K10. Kérjük, válaszoljon a foglalkoztatással kapcsolatos kérdéseinkre! 
 
Hány fő fizetett állandó alkalmazottja van jelenleg? ____ 
Közülük hány főt foglalkoztat teljes munkaidőben? ____ 
Hány főt foglalkoztat részmunkaidőben? ____ 
Hány 8 általános vagy annál alacsonyabb végzettségű állandó alkalmazottja van 
jelenleg? 

____ 

Hány szakmunkás vagy szakközépiskolai bizonyítvánnyal rendelkező állandó 
alkalmazottja van jelenleg? 

____ 

Hány diplomával rendelkező állandó alkalmazottja van jelenleg? ____ 
Hány 25 év alatti állandó alkalmazottja van jelenleg? ____ 
Hány 55 év feletti állandó alkalmazottja van jelenleg? ____ 

 
K11. Foglalkoztatott-e az elmúlt egy évben egyszerűsített foglalkoztatás (szezonális munka) 
keretében munkaerőt? 
 

o   (1) Igen [K12 kitölthető!] 
o   (2) Nem 
o   (99) Nem tudom / Nem kívánok válaszolni 

 
K12. Amennyiben igen, közülük hány olyan volt, akit 1 hónapnál tovább foglalkoztatott? 
 
_____ 

 
  

mailto:aki@aki.gov.hu


 

Telefon: (+36 1) 217-1011  |  Fax: (+36 1) 217-4469  |  E-mail: aki@aki.naik.hu  |  H-1093 Budapest, Zsil utca 3–5. 25 / 29 

K13. Kérjük, válaszoljon az állandó munkaerő fluktuációjával kapcsolatos kérdéseinkre! 
 
2017-ben belépő állandó alkalmazottak száma: ____ 
2017-ben kilépő állandó alkalmazottak száma: ____ 
2017-ben az állandó alkalmazottak átlagos állományi létszáma: ____ 

 
K14. Hogyan kezeli vállalkozásában a munkaerőhiányt? Több választ is megjelölhet! 
 

□   (1) Kézi munkafolyamatok csökkentése (gépesítés) 
□   (2) Vállalkozás tevékenységi körének csökkentése 
□   (3) Vállalkozás termékskálájának csökkentése 
□   (4) Képzés szervezése a potenciális munkaerő részére 
□   (5) Magasabb munkabér biztosítása az alkalmazottak részére 
□   (6) Vonzó munkakörülmények kialakítása 
□   (7) Termelési volumen csökkentése 
□   (8) Termék(ek) hozzáadott értékének növelése 
□   (9) Digitalizáció fejlesztése 
□   (99)Nem tudom / Nem kívánok válaszolni 
□   Egyéb, és pedig: ___________________ 

 
K15. Kérjük, jelölje meg, hogy eddigi tapasztalatai alapján mely szempontokat tartja 
fontosnak az ÁLLANDÓ munkavállalók kiválasztása során! Több választ is megjelölhet! 
 

□   (1) Szakmai felkészültség 
□   (2) Motiváltság 
□   (3) Megfelelő végzettség 
□   (4) Munkatapasztalat 
□   (5) Fiatal életkor 
□   (6) Nyelvtudás 
□   (7) Monotonitástűrés 
□   (8) Kreativitás 
□   (9) Problémamegoldó képesség 
□   (10) Jó kommunikációs képesség 
□   (11) Bérigény 
□   (12) Rugalmasság 
□   (13) Elkötelezettség 
□   (14) Érdeklődés 
□   (15) Precizitás 
□   (16) Alkalmazkodóképesség 
□   (17) Munkafegyelem 
□   (18) Digitális kompetencia 
□   (99) Nem tudom / Nem kívánok válaszolni 
□   Egyéb, és pedig: ___________________ 
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K16. Kérjük, jelölje meg, hogy eddigi tapasztalatai alapján mely szempontokat tartja 
fontosnak a SZEZONÁLIS munkavállalók kiválasztása során! Több választ is megjelölhet! 
 

□  (1) Szakmai felkészültség 
□   (2) Motiváltság 
□   (3) Megfelelő végzettség 
□   (4) Munkatapasztalat 
□   (5) Fiatal életkor 
□   (6) Nyelvtudás 
□   (7) Monotonitástűrés 
□   (8) Kreativitás 
□   (9) Problémamegoldó képesség 
□   (10) Jó kommunikációs képesség 
□   (11) Bérigény 
□   (12) Rugalmasság 
□   (13) Elkötelezettség 
□   (14) Érdeklődés 
□   (15) Precizitás 
□   (16) Alkalmazkodóképesség 
□   (17) Munkafegyelem 
□   (18) Digitális kompetencia 
□   (99) Nem tudom / Nem kívánok válaszolni 
□   Egyéb, és pedig: ___________________ 

 
K17. Kérjük, jelölje meg 1-től 5-ig terjedő skálán, hogy eddigi tapasztalatai alapján mennyire 
jelentenek problémát az alábbi tényezők a vállalkozásában dolgozó ÁLLANDÓ munkaerő 
foglalkoztatása kapcsán! 1=Egyáltalán nem jelent problémát, 5=Nagy problémát jelent, 
NV=Nem kívánok válaszolni 
 
 1 2 3 4 5 NV 
Munkatapasztalat hiánya ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
Alacsony képzettség ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
Kreativitás hiánya ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
Alacsony munkamorál ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
Szociális viselkedési problémák ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
Egészségügyi problémák ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
Elkötelezettség hiánya ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
Magánéleti problémák ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
Utazással/bejárással kapcsolatos problémák ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
Hitel visszafizetési problémák ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
Digitális kompetenciák hiánya ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
Folyamatosan növekvő bérigény ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

 
K18. Egyéb, a felsorolásban nem szereplő tényező: 
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K19. Kérjük, jelölje meg 1-től 5-ig terjedő skálán, hogy eddigi tapasztalatai alapján mennyire 
jelentenek problémát az alábbi tényezők a vállalkozásában dolgozó SZEZONÁLIS munkaerő 
foglalkoztatása kapcsán! 1=Egyáltalán nem jelent problémát, 5=Nagy problémát jelent, 
NV=Nem kívánok válaszolni 
 
 1 2 3 4 5 NV 
Munkatapasztalat hiánya ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
Alacsony képzettség ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
Kreativitás hiánya ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
Alacsony munkamorál ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
Szociális viselkedési problémák ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
Egészségügyi problémák ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
Elkötelezettség hiánya ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
Magánéleti problémák ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
Utazással/bejárással kapcsolatos problémák ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
Hitel visszafizetési problémák ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
Digitális kompetenciák hiánya ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
Folyamatosan növekvő bérigény ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

 
K20. Egyéb, a felsorolásban nem szereplő tényező: 
 
K21. Ön milyen módon keres új munkaerőt vállalkozásába? Több választ is megjelölhet! 
 

□   (1) Hirdetés útján 
□   (2) Közvetlen megkereséssel (pl. önéletrajz leadásával, telefonos 

megkereséssel stb.) 
□   (3) Közvetítőn keresztül 
□   (4) Ismeretség, ajánlás alapján 
□   (99) Nem tudom / Nem kívánok válaszolni 
□   Egyéb, és pedig: ___________________ 

 
K22. Igényelt-e a 2017-es évben álláskeresők vagy közfoglalkoztatottak foglalkoztatása után 
járó bértámogatást? 
 

o   (1) Igen [K23 kitölthető!] 
o   (2) Nem 
o   (99) Nem ismerem ezt a lehetőséget 

 
K23. Amennyiben igen, hány fő után igényelt támogatást? 
 
_____ 
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K24. Kérjük, jelölje meg, hogy eddigi tapasztalatai alapján, az alábbi ösztönzők közül 
melyek hatékonyak az ÁLLANDÓ munkaerő megtartásának szempontjából! Több választ is 
megjelölhet! 
 

□   (1) Magasabb munkabér 
□   (2) Természetbeni juttatás (pl. téli tüzelő) 
□   (3) Támogatott képzések 
□   (4) Szervezeten belüli előrelépési lehetőség 
□   (5) Életpálya tervezés 
□   (6) Munkába járás támogatása 
□   (7) Szociális támogatások (pl. étkeztetés, szolgálati lakás) 
□   (8) Tulajdonrészhez juttatás 
□   (9) A lehetőségekhez mérten szabadságok rugalmas kezelése 
□   (10)  Év végi plusz fizetés 
□   (99) Nem tudom / Nem kívánok válaszolni 
□   Egyéb, és pedig: ___________________ 

 
K25. Kérjük, jelölje meg, hogy eddigi tapasztalatai alapján, az alábbi ösztönzők közül 
melyek hatékonyak az SZEZONÁLIS munkaerő megtartásának szempontjából! Több választ 
is megjelölhet! 
 

□  (1) Magasabb munkabér 
□   (2) Természetbeni juttatás (pl. téli tüzelő, mg-i szolgáltatás) 
□   (3) Támogatott képzések 
□   (4) Szervezeten belüli előrelépési lehetőség 
□   (5) Életpálya tervezés 
□   (6) Munkába járás támogatása 
□   (7) Szociális támogatások (pl. étkeztetés, szolgálati lakás) 
□   (8) Tulajdonrészhez juttatás 
□   (9) A lehetőségekhez mérten szabadságok rugalmas kezelése 
□   (10)  Év végi plusz fizetés 
□   (99) Nem tudom / Nem kívánok válaszolni 
□   Egyéb, és pedig: ___________________ 

 
K26. Kérjük, jelölje meg, hogy az alább felsorolt ösztönzők közül melyek alkalmazását tartja 
elképzelhetőnek a közeljövőben, hogy a munkaerőt a vállalkozásánál tartsa! Több választ is 
megjelölhet! 
 

□   (1) Magasabb munkabér 
□   (2) Természetbeni juttatás (pl. téli tüzelő, mg-i szolgáltatás) 
□   (3) Támogatott képzések 
□   (4) Szervezeten belüli előrelépési lehetőség 
□   (5) Életpálya tervezés 
□   (6) Munkába járás támogatása 
□   (7) Szociális szolgáltatások (étkeztetés, szolgálati lakás) 
□   (8) Tulajdonrészhez juttatás 
□   (99) Nem tudom / Nem kívánok válaszolni 
□   Egyéb, és pedig: ___________________ 

 
K27. Jelenleg biztosítja-e valamilyen formában a munkaerő képzését a vállalkozásában? 
 

o   (1) Igen [K28 kitölthető!] 
o   (2) Nem 
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K28. Milyen formában biztosítja a munkaerő képzését a vállalkozásában? Több választ is 
megjelölhet! 
 

o   (1) Iskolarendszerű (azaz tanulói, hallgató jogviszonnyal járó) képzések 
formájában  

o   (2) Iskolarendszeren kívüli (azaz tanulói/hallgatói jogviszonnyal nem járó) képzés 
formájában 

o   (3) Piaci cégek (integrátorok, inputanyag gyártók) által szervezett „fizetős” 
képzések formájában  

o   (4) Belső formális képzés saját munkatárs által 
o   (5) Belső ismeret átadás saját munkatárs által 
o   (99) Nem tudom / Nem kívánok válaszolni 
o   Egyéb, és pedig: ___________________ 

 
K29. Hány tanulót és / vagy hallgatót fogadott a vállalkozása SZAKMAI GYAKORLATRA az 
elmúlt három évben. Kérjük, adja meg tanévenként a tanulók létszámát! 
 
 Tanuló Hallgató 
2015/2016-os tanévben ____ ____ 
2016/2017-es tanévben ____ ____ 
2017/2018-as tanévben ____ ____ 

 
K30. Hány TANULÓSZERZŐDÉSES VAGY HALLGATÓI SZERZŐDÉSES tanulót/hallgatót 
fogadott az Ön vállalkozása az elmúlt 3 évben? Kérjük, adja meg tanévenként a tanulók 
létszámát! 
 
 Tanuló Hallgató 
2015/2016-os tanévben ____ ____ 
2016/2017-es tanévben ____ ____ 
2017/2018-as tanévbe ____ ____ 

 
K31. Kérjük, jelölje meg, hogy mivel foglalkozik a vállalkozása! 
 

o   Szőlőtermelés 
o   Bortermelés 
o   Mindkettő 

 
K32. Kérjük, jelölje meg, hogy milyen beosztásban dolgozik a vállalkozásban! 
 

o   (1) Tulajdonos és vezető beosztású vagyok 
o   (2) Tulajdonos vagyok, de nem vezető beosztású 
o   (3) Vezető beosztású vagyok, de nem tulajdonos 
o   (4) Alkalmazott vagyok 
o   (99) Nem kívánok válaszolni 
o   Egyéb, és pedig: ___________________ 
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