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Kedves Partnerünk! 
 
Az alábbiakban küldjük a „Munkaerőpiaci-felmérés” elkészítésére vonatkozó ajánlatunkat. 
 
2014-ben indítottunk el pilot jelleggel egy hiánypótló regionális munkaerőpiaci-felmérést, melyet 2020-
ban 40 vállalat töltött ki. 
A visszajelzések alapján az anyagot a vállalatok hasznosnak, a HR-hez, forecasthoz, controllinghoz 
szükségesnek találták és kifejezték az igényüket a folytatáshoz. A kitöltött kérdőívek eredményeit 
összesítve a munkaerőpiacra vonatkozó benchmark adatokat a megrendelők rendelkezésére bocsátjuk. 
 
A felmérés eredményéről három féle kimutatást (bővített tartalommal változatlan áron) készítettünk.  
Kérjük jelezzék, hogy a lentiek közül milyen jellegű visszajelzésre van igényük! 
 
 
 

 Ár  Kedvezményes ár  
(2 éves szerződés) 

Kedvezményes ár  
(3 éves szerződés) 

1. “ TRENDFIGYELŐ” 
 
 

Rövid kivonat a regionális 

munkaerőpiac 

mozgásával kapcsolatban. 

 

résztvevőknek 
INGYENES 

 
50.000 Ft + áfa 

résztvevőknek 
INGYENES 

 
50.000 Ft + áfa 

résztvevőknek INGYENES 
 

50.000 Ft + áfa 

2. “ HR KÖRKÉP” 
 
 

A megadott témakörök 

széles körű elemzése, ahol 

az eredményeket sávosan 

mutatjuk ki. 

 

350.000 Ft 
+ Áfa 

325.000 Ft 
+ Áfa / év 

300.000 Ft 
+ Áfa / év 

3. „TELJES HR 
BENCHMARK” 

 
 

Részletes benchmark és 
helyzetelemzés konkrét 
adatokkal a megadott 
témaköröket érintve. 

 

650.000 Ft 
+ Áfa 

600.000 Ft 
+ Áfa / év 

550.000 Ft 
+ Áfa / év 

4. Teljes HR Benchmark 
ANGOL és magyar 
nyelven 

710.000 Ft 
+ Áfa 
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TÉMAKÖRÖK: 
- Létszámadatok (bővítés, leépítés, fluktuáció, önkéntes kilépési arány, hiányzási arány, 

kölcsönzöttek, részmunkaidős, távmunkások és megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási 
aránya) 

- Munkarendek 
- Bérek, béren kívüli juttatások, egyéb juttatások 
- Lakhatási támogatás 
- Munkába járási támogatás 
- Munkaerőhiány, túlkínálat, megtartási nehézségek, munkaerő kiválasztás 
- Étkezési lehetőségek, munkakörülmények, munkakörnyezet 
- Képzések, karrierprogram 
- Vállalati kommunikáció 
- Covid helyzetre való reagálások 

 
A felmérés pontosságának feltétele a hiánytalanul kitöltött kérdőívek visszaérkezése. 
A kérdőívet kitöltő vállalatok adatait természetesen bizalmasan kezeljük, a feldolgozás során cégnevek 
nem kerülnek említésre. 
Köszönjük együttműködését! 

Üdvözlettel: 
 

Katona Izabella   
    ügyvezető igazgató                       

 

 

A megjelölt szolgáltatást a ……………………..…………………………………..…………… vállalat nevében megrendelem: 

 Megrendelem idei 

évre 

Megrendelem 2 évre 

 

Megrendelem 3 évre 

„Trendfigyelő” 50.000 Ft + Áfa  50.000 Ft + Áfa  50.000 Ft + Áfa  

„HR Körkép” 350.000 Ft + Áfa  325.000 Ft + Áfa / év  300.000 Ft + Áfa / év  

„Teljes HR benchmark” 650.000 Ft + Áfa  600.000 Ft + Áfa / év  550.000 Ft + Áfa / év  

Teljes HR benchmark 

angol és magyar 

nyelven 

710.000 Ft + áfa      

 

Megrendelő neve: …….………………..................................    Aláírás: ……………………………………………………………….. 

Dátum: ………………………………………………………………… 

Kérem, hogy ezen megrendelőt scannelve az info@humanmatrix.hu címre szíveskedjen visszaküldeni 

részünkre. 


