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Munkaerő

➢ Covid előtt foglalkoztatottak száma ágazatunkban (2019): 193,4 ezer

➢ Covid után (2021): 169,4 ezer

GDP-hez való közvetlen és közvetett hozzájárulása:

➢ 2019: 10 %

➢ 2020 (előzetes adatok): 8,1 %

➢ 2030: 16 % !

➢ Több tízezer kékgalléros munkavállaló hiányzik, de ezres

nagyságrendű a közép- és felsővezetők hiánya.



Munkaerő

➢ Ha a GDP-hez való teljes hozzájárulás 2030-ra 16% → min. 600 000 munkavállaló



2. ábra: Nyilvántartott álláskeresők száma Magyarországon. 2020. I. – 2022 II. Forrás: mti.hu



3. ábra: A munkanélküliségi ráta alakulása Magyarországon. 2017. I. – 2022. I. Forrás: KSH



Mit kap itt?

➢ 2022. februári adatok alapján a bruttó átlagkeresetet el nem érő fizetést 

(bruttó 303 700 Ft, az 546 000 Ft-os átlagkereset 55%-át)

➢ Szervizdíj

➢ sokszor nehéz  fizikai munka,
➢ éjszakázás, 

➢ hétvégéken, ünnepnapokon is dolgozni kell.



Az elmúlt évek adatai igazolják; nem csak a meglévő munkaerő 
kopik, morzsolódnak le az újak is:

➢ Magyarországi egyetemek turizmus-vendéglátás szakára

jelentkezettek száma:

2019: 12 307 fő

2021: 7960 fő

Több, mint 35%-os csökkenés, minőségvesztés.



Egységes szálláshelyminősítés

➢ Csak a technikai előírásokon van a fókusz,

➢ Hiányzik a munkaerő minősítése, az ő megfelelő szintű 

szervíztevékenységnek nincs irányadó alapja.



A problématömeg hatalmas:

➢ A nemzetközi támogatás verseny elvesztése okán is tömeges

kilépés az ágazatból,

➢ Az ágazat korfája további veszélyeket jelent,

➢ Demográfiai okokból is a pályára lépők számának csökkenése

(szakképzés, felsőfokú képzés),

➢ Átlagbérek,

➢ Az ágazat társadalmi megítélése,

➢ Ráadásul pontos adataink sincsenek!



Ekkora csomag azonnali kezelése nem lehetséges, de el kell 
kezdeni! 

➢ Hangsúlyozandó az ágazat makrogazdasági fontossága, ennek

széleskörű tudatosítása (foglalkoztatási hatásai,

devizaegyenleghez hozzájárulása, hazai termékek

felhasználása, országimázs),

➢ Sokakat elvesztettünk az ágazatból, más ágazatok őket széles

karokkal üdvözölte.



Nehezítő tényezők

Munkáltató figyelme megoszlik a;

➢ munkaerőhelyzet orvoslása,

➢ az elszállt nyersanyag- és energiaárak,

➢ és a háború miatt kieső vendégforgalom hatásainak enyhítése 

között.



Mit tehetünk mi?

➢ Hozzáadott érték növelése

➢ Új technológiák bevezetése

➢ Képzés – képzés – képzés!

➢ Csapatmegtartás, szakemberek visszacsábítása



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


