HELYZETKÉP – 2020 MÁJUS VÉGE
Online kérdőíves felmérésünk eredményeinek összefoglalója
Hogyan látják a helyzetet és mit tesznek a vezetők?
Mi változott két hónap alatt?
A kitöltők száma: 118 fő.

Összesített eredmények
A válaszadók
A jelen helyzet
Az online munkavégzés tapasztalatai
A jövőről
Vállalati méret szerinti eredmények
Nagyvállalatok
Kis- és középvállalatok
Mikrovállalatok
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Összesített eredmények
A VÁLASZADÓK
A válaszadók milyen szervezetet képviselnek?
civil szervezet egyéb
kormányzati
szervezet
nagyvállalat

egyéni
vállalkozás

mikrovállalat

kis- és
középvállalat
A válaszadók milyen területen dolgoznak?
egyéb
pénzügy
cégvezetés

operatív irányítás
/ termelés /
működtetés
HR
értékesítés / marketing /
kommunikáció

Az eredményeket az alábbi három szervezeti csoportra külön is feldolgoztuk:
 nagyvállalatok,
 kis- és középvállalatok,
 mikrovállalatok.
A fenti három vállalati kategóriából érkező kitöltők többsége (55%-a) cégvezető.
A többi kategóriában (EV, civil, kormányzat, egyéb) nem érkezett elegendő válasz ahhoz,
hogy mértékadó elemzésre felhasználhassuk.
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A JELEN HELYZET
Hogyan változott március vége óta összességében, ahogy a céged kilátásait érzékeled?
jelentősen javult
javult
összességében
változatlan
romlott
jelentősen romlott

A válaszolók többsége összességében változatlannak ítéli meg cége kilátásait, míg
nagyságrendileg hasonló arányban vannak azok, akiknek helyzetértékelése javult vagy
romlott. A vállalatméret szerinti lebontásból kitűnik, hogy a nagyvállalatok helyzetének
megítélése lassabban, míg a kisebb méretű vállalatoké szélsőségesebben változik.
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Mely szempontok érintik céged munkavállalóit leginkább hátrányosan a jelen
helyzetben?

A válaszadók több, mint fele említette az általános bizonytalanságot és az eredmények
biztosítását. Ugyanakkor érdekes perspektívába kerül mindez, ha a március végi
helyzetképhez viszonyítunk (alsó ábra). Az általános bizonytalanság említésének
gyakorisága jelentősen csökkent, miközben az eredmények biztosításáé némileg nőtt. Több
fronton is javulni látszik összességében a helyzet megítélése, ami előtérbe helyezi az
eredményekre fókuszálást.
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A válaszadók által külön említett tételek közül kettő emelkedik ki: a gyerekfelügyelet
nehézsége és a szociális kapcsolatok korlátozottsága. Ezzel párhuzamosan érdekességként
említjük, hogy egy KKV cégvezető úgy látja, hogy a munkavállalók számára valójában nincs
hátrány, sőt nagyon kedvelik a jelen helyzetet.
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A vállalatméret szerinti lebontás valamint a március végi eredményekkel való
összehasonlítás tovább árnyalja az összképet. Az általános bizonytalanság a cégméret
csökkenésével nő, említése leginkább a KKV szektorban csökkent március vége óta.
Ugyancsak a cégméret csökkenésével párhuzamosan nő a jövedelemcsökkenésre utalás
gyakorisága is. A mikrovállalatok esetében ennek a tényezőnek a szerepe némileg még
erősödött is az elmúlt két hónapban. A létszámcsökkentés, elbocsátások fenyegetése a KKV
szektorban továbbra is magas. Az otthoni munkavégzés nehézsége ugyanakkor a
nagyvállalati szektorban maradt továbbra is kiemelkedő.
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AZ ONLINE MUNKAVÉGZÉS BEVEZETÉSÉNEK EDDIGI TAPASZTALATAI
Az otthon dolgozás / távmunka aránya a teljes munkavállalói körben az elmúlt 2
hónapban

0 - 30 %
30 - 60 %
60 - 100 %

A munkavállalók jelentős többsége mind a három vállalati kategóriában távmunkában
dolgozott május végén.
A csapatom munkavégzése

hatékonyabb lett
nehézkesebb lett
nem változott

A válaszadók csapatainak munkavégzése annál jobban változott a távmunka bevezetésével,
minél kisebb a cégméret, és a kisebb méretű cégeknél inkább nehézkesebb lett. Legkevésbé
hátrányosan a nagyvállalati válaszadók csapatait érintették a változások.
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A dologi költségek a területemen

nőttek
csökkentek
nem változtak

A dologi költségek összességében csökkentek vagy legalábbis nem változtak. Leginkább a
nagy- és mikrovállalati válaszadók tudták csökkenteni területük dologi költségeit, a KKV-k
esetében magas arányban maradtak változatlanok.
A munkatársaim összességében

elégedettebbek
frusztráltabbak
változatlanul élik
meg a helyzetet

Mindhárom válaszadói kategória szerint a munkatársaik összességében frusztráltabbak.
Egyedül a nagyvállalati válaszadók esetében tapasztalható jelentős javulás a munkatársak
elégedettségében.
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A teljes szervezeten belüli együttműködés

erősödött
gyengült
változatlan

Mindhárom vállalati kategóriában található mindhárom változásra példa. A
nagyvállalatokra jellemző leginkább a szervezeten belüli együttműködés erősödése, a KKV-k
esetében kiemelkedő a gyengülés, és a mikrovállalatoknál maradt a szervezeti
együttműködés leginkább változatlan.
A saját csapatom összetartása

erősödött
gyengült
nem változott

A válaszadók csapatainak összetartása inkább erősödött vagy nem változott, mint gyengült.
A nagyobb cégméret segítette a válaszadók csapatai összetartásának erősödését.
Változatlan leginkább a mikrovállalatok esetében maradt a saját csapat összetartása.
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A JÖVŐRŐL
Milyen időtávon próbálsz előre látni és tervezni jelenleg?

max. 2 hét
3-4 hét
1-3 hónap
4-6 hónap
6+ hónap

A válaszadók 62%-a 4-6 hónap vagy annál is hosszabb időtávra próbál előrelátni és tervezni
szemben a március végi 38%-kal. Az alábbi időbeli összehasonlításból jól látszik, hogy
március végi pár maximum 1-3 hónapos fókuszról indulva két hónap alatt jelentősen
megnövekedett a döntési időtáv.

A válaszadók %-a
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A cégméret szerinti lebontás annyit árnyal az összképen, hogy míg a nagyvállalati kör még
mindig inkább a rövidebb, pár hónapos időtávra összpontosít, a KKV-ket és különösen a
mikrovállalatokat sokkal inkább a távlatibb jövő foglalkoztatja.
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Nagyvállalat
max. 2 hét

Kis- és középvállalat
3-4 hét

1-3 hónap

4-6 hónap

Mikrovállalat
6+ hónap

A nagyvállalatok és a KKV-k jelentős része március végén még inkább az új üzemmódra való
átállással voltak elfoglalva, és már akkor is a mikrovállalatokat foglalkoztatta leginkább a
távlatibb jövő. Ehhez a KKV-k zárkóztak fel gyorsabban az elmúlt két hónap során, a
nagyvállalatok lassabban emelik fel tekintetüket hosszabb horizontokra.
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Miről gondolkodsz már most a járványhelyzet elmúlását követő időszak megalapozására?

Messze a legerősebb gondolkodási irány új termékek / tevékenységek indítása valamint a
tevékenység / termelés folyamatainak átalakítása, míg a legalacsonyabb a bezárás,
szüneteltetés.
Amennyiben az elmúlt két hónap során végbement változásokat is hozzávesszük,
komolyabb elmozdulás az alábbi három tényezőben érzékelhető:
1. Csökkent a teljes újragondolás részaránya.
2. Amúgy is magas válaszaránya ellenére tovább erősödött az új termékek /
tevékenység(ek) indításának említettsége.
3. Ugyanígy nőtt a tevékenység / termelés folyamatainak átalakítására vonatkozó
törekvések aránya.

A válaszadók %-a
teljes újragondolás
új piacra lépés
új termékek / tevékenység(ek) indítása
a kereskedelmi folyamatok átalakítása
létszámcsökkentés
a szervezet átalakítása
bezárás, szüneteltetés
a tevékenység / termelés folyamatainak átalakítása
a tevékenység / termelés struktúrájának átalakítása
0
2020. május

10

20

2020. március

11

30

40

50

60

Amennyiben cégméret szerint is szétbontjuk a mostani és a két hónappal ezelőtti
válaszokat, érdekes eltérésekre figyelhetünk fel.
1. A nagyvállalatok esetében messze a tevékenység / termelés folyamatainak átalakítása
valamint új termékek / tevékenység(ek) indítása a két legtöbbet említett irány, és
mindkettő erősödött is időben.
2. A KKV-k esetében is ez a két fókusz erős, de nem emelkednek ki, hanem összesen 3-4
lehetséges irány között oszlanak meg a szavazatok. Ezek közül kettőnek nőtt
jelentősebben márciushoz képest a részaránya: a kereskedelmi folyamatok átalakítása
és a tevékenység / termelés struktúrájának átalakítása.
3. A mikrovállalati kitöltők majdnem 90%-a említi az új termékek / tevékenység(ek)
indításának szükségességét, ami jelentős növekedés a már eleve kiemelkedően magas
márciusi értékhez képest. A legtöbb kategóriát a mikrovállalati válaszadók jelölték be, és
ezek többségében az arány is jelentősen nőtt időben.
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Hogyan látod, miként fog alakulni a szervezeti működés 2021-ben 2019-hez viszonyítva?

Az összesített kép azt mutatja, hogy a válaszadók több, mint 80%-a számít arra, hogy az
elkövetkező 1-2 évben az otthoni munkavégzés aránya és ezzel párhuzamosan az online
értekezletek gyakorisága nőni fog, valamint elterjedtebbé válnak az online adminisztrációs
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megoldások. Egy jelentős kisebbség mindezeken túl azt is gondolja, hogy képzések,
tréningek és csapatépítők lebonyolításában növekvő szerepet kap az online.
A cégtípus szerinti megbontás jól mutatja, hogy a nagyvállalati hátterű kitöltők
összességében erősebben hisznek az online megközelítések általánossá válásában a
tréningek, csapatépítők terén is. A KKV-k és mikrovállalatok megközelítésében nem látszik
lényegi különbség.
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Vállalati méret szerinti eredmények
Nagyvállalatok
Teljes kérdőívet kitöltők száma: 31 fő
A JELEN HELYZET
Hogyan változott március vége óta összességében, ahogy a céged kilátásait érzékeled?

jelentősen javult
javult

összességében
változatlan
romlott
jelentősen romlott
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Mely szempontok érintik céged munkavállalóit leginkább hátrányosan a jelen
helyzetben?

A válaszadók %-a
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AZ ONLINE MUNKAVÉGZÉS BEVEZETÉSÉNEK EDDIGI TAPASZTALATAI
Az otthon dolgozás / távmunka aránya a teljes munkavállalói körben az elmúlt 2
hónapban

0 - 30 %
30 - 60 %
60 - 100 %

A csapatom munkavégzése

hatékonyabb lett
nehézkesebb lett
nem változott
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A dologi költségek a területemen

nőttek
csökkentek

nem változtak

A munkatársaim összességében

elégedettebbek
frusztráltabbak
változatlanul élik
meg a helyzetet
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A teljes szervezeten belüli együttműködés

erősödött

gyengült
változatlan

A saját csapatom összetartása

erősödött
gyengült
nem változott
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A JÖVŐRŐL
Milyen időtávon próbálsz előre látni és tervezni jelenleg?

max. 2 hét
3-4 hét
1-3 hónap
4-6 hónap
6+ hónap

A válaszadók %-a
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Miről gondolkodsz már most a járványhelyzet elmúlását követő időszak megalapozására?

A válaszadók %-a
teljes újragondolás
új piacra lépés
új termékek / tevékenység(ek) indítása
a kereskedelmi folyamatok átalakítása
létszámcsökkentés
a szervezet átalakítása
bezárás, szüneteltetés
a tevékenység / termelés folyamatainak átalakítása
a tevékenység / termelés struktúrájának átalakítása
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Hogyan látod, miként fog alakulni a szervezeti működés 2021-ben 2019-hez viszonyítva?

Mit üzennél, ajánlanál azoknak, akik most szintén nehéz helyzetben irányítják saját
szervezetüket?
Az alábbiakban összegyűjtöttük a nagyvállalatok képviselői által megfogalmazott
üzeneteket azok számára, akik most szintén nehéz helyzetben irányítják csapataikat. Azt
feltételezzük, ezek közül mindenki talál magának egy-egy olyan mondatot, ami segíti a
továbblépésben!













A bizalom fontos, bízz a munkatársakban!
Gondolják át saját és csapataik működését, keressék meg a hatékonysági pontokat, ne
féljenek új megoldásokba belevágni és megvalósítani azokat!
Nézzenek hátra és írják össze, hogy mi mindent tanultak és kamatoztassák!
Kérdezzék meg kollégáikat, mit szeretnének, mit tartanak jó iránynak!
Kitartás!
Megerősödve, előnnyel kerülhetsz ki a válság végén, ha most te fektetsz a legtöbbet a
változásba és a megtartásba, és te alkalmazkodsz legjobban az új környezethez,
helyzethez.
Türelem, fókusz.
Nyitottság, rugalmasság.
Tanuljunk egymástól!
Keressenek új irányokat a csapat működését illetőleg!
A változás megerősít, ha lehetőséget látsz benne.
Ennek is vége lesz egyszer.
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Kitartás, irodai téren (pénzügy, HR, ügyfélszolgálat, stb.) nem olyan problémás ezt a
helyzetet szervezni és kezelni, rengeteg innovációs lehetőség adódik ebből a kényszeres
állapotból.
Találjanak időt a feltöltődésre!
Osszuk meg a tapasztalatokat, tanuljunk egymástól alázattal. Ez egy járatlan út, amihez
sok nyitottságra lehet szükség!
Ne a problémákat lássuk, hanem a lehetőséget, és a megoldásokat keressük!
Ne tegyenek elhamarkodott lépéseket, érdemes a bizonytalanság miatt folyamatos
alkalmazkodásra, de legalább több szcenárióra készülni!
Türelem!
Elfogadás: a régihez már nem tudunk visszatérni. Létre fog jönni egy új normális keret.
Bízz meg a csapatodban! Tájékoztasd Őket folyamatosan! Képezd magad!
„Nem az a bölcs, aki minden pillanatban meggyőződésesen magabiztos, hanem akinek
mindig vannak kétségei." (Churchill)
Nagyon sok cégnél más lesz minden. De ez a 2 hónap jó tesztidőszak volt arra, hogyan is
fog keveredni a vírus előtti offline világ és a most 2 hónapja megszokott online világ. Azt
gondolom, hogy aki felkészült, annak nem fog problémát okozni. Aki elzárkózik az online
világtól, az lemarad. Kérdés, hogy fel akarják-e ezt ismerni. Elképzelhető, hogy nem, és
működni fog minden úgyis. Keressék a lehetőségeket, kitörési pontokat.
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Kis- és középvállalatok
Teljes kérdőívet kitöltők száma: 23 fő
A JELEN HELYZET
Hogyan változott március vége óta összességében, ahogy a céged kilátásait érzékeled?

jelentősen javult
javult
összességében változatlan
romlott
jelentősen romlott
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Mely szempontok érintik céged munkavállalóit leginkább hátrányosan a jelen
helyzetben?
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AZ ONLINE MUNKAVÉGZÉS BEVEZETÉSÉNEK EDDIGI TAPASZTALATAI
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A teljes szervezeten belüli együttműködés
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A JÖVŐRŐL
Milyen időtávon próbálsz előre látni és tervezni jelenleg?

max. 2 hét
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A válaszadók %-a
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6+ hónap

Miről gondolkodsz már most a járványhelyzet elmúlását követő időszak megalapozására?

A válaszadók %-a
teljes újragondolás
új piacra lépés
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a kereskedelmi folyamatok átalakítása
létszámcsökkentés
a szervezet átalakítása
bezárás, szüneteltetés
a tevékenység / termelés folyamatainak átalakítása
a tevékenység / termelés struktúrájának átalakítása
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Hogyan látod, miként fog alakulni a szervezeti működés 2021-ben 2019-hez viszonyítva?

Mit üzennél, ajánlanál azoknak, akik most szintén nehéz helyzetben irányítják saját
szervezetüket
Itt található a KKV-k képviselői által megfogalmazott ajánlások listája. Reméljük, mindenki
talál magának néhány inspiráló mondatot!














Kezd először magaddal a változást!
Ha már az első két hónapot túléltük azt tekintsük sikernek. Ezt kell csinálnunk még két
évig, csak egyre jobban....
See not only watch - understand not only read!
A kiszámíthatatlan folyamatos változás és a válság nem különleges helyzet, hanem ez
maga az üzleti környezet. Ezt figyelembe véve építsük fel a cég üzleti modelljét,
stratégiáját, operatív tevékenységét. Az alkalmazkodó képesség kiépítése és megfelelő
tartalékok képzése elengedhetetlen.
Mi nem vagyunk nehéz helyzetben...
Kitartás, menni fog!
Transzparencia
A nehézségek lehetőséget is teremtenek.
Türelem, őszinteség a folyamatok megértése, elemzése során. Merjünk egyszerűen
embernek maradni!
Továbbra is: cash pozitív személet erőltetése, óvatosan a hosszú távú beruházásokkal!
Odafigyelés a munkavállalókra, rugalmasság, alkalmazkodóképesség: ezek a siker
kulcsai.
Tanuljunk egymás tapasztalataiból!
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Ami bevált a digitális megoldások közül a krízis időszakában, tartsák meg és építsenek rá
a jövőben; illetve figyeljenek még eggyel jobban oda a saját és a kollégáik mentális
egészségére!
Minél többet érdemes előadásokat hallgatni, beszélgetésekben részt venni, megosztani
a gondolatainkat, amelyekből saját ötletek és megoldások születhetnek.
Most nem tudok sok okosságot kitalálni.
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Mikrovállalatok
Teljes kérdőívet kitöltők száma: 19 fő
A JELEN HELYZET
Hogyan változott március vége óta összességében, ahogy a céged kilátásait érzékeled?

jelentősen javult
javult
összességében
változatlan
romlott
jelentősen romlott
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Mely szempontok érintik céged munkavállalóit leginkább hátrányosan a jelen
helyzetben?

A válaszadók %-a
általános bizonytalanság
az eredmények biztosítása
létszámcsökkentés, elbocsátások
a jövedelem csökkenése

az otthoni munkavégzés nehézsége
a benti munkavégzés fertőzésveszélye
a munkába járás nehézsége
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AZ ONLINE MUNKAVÉGZÉS BEVEZETÉSÉNEK EDDIGI TAPASZTALATAI
Az otthon dolgozás / távmunka aránya a teljes munkavállalói körben az elmúlt 2
hónapban

0 - 30 %
30 - 60 %
60 - 100 %

A csapatom munkavégzése

hatékonyabb lett
nehézkesebb lett
nem változott
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A dologi költségek a területemen

nőttek
csökkentek

nem változtak

A munkatársaim összességében

elégedettebbek
frusztráltabbak
változatlanul élik meg
a helyzetet
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A teljes szervezeten belüli együttműködés

erősödött
gyengült
változatlan

A saját csapatom összetartása

erősödött
gyengült
nem változott
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A JÖVŐRŐL
Milyen időtávon próbálsz előre látni és tervezni jelenleg?

max. 2 hét

3-4 hét
1-3 hónap
4-6 hónap
6+ hónap

A válaszadók %-a
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6+ hónap

Miről gondolkodsz már most a járványhelyzet elmúlását követő időszak megalapozására?

A válaszadók %-a
teljes újragondolás
új piacra lépés
új termékek / tevékenység(ek) indítása
a kereskedelmi folyamatok átalakítása
létszámcsökkentés
a szervezet átalakítása
bezárás, szüneteltetés
a tevékenység / termelés folyamatainak átalakítása
a tevékenység / termelés struktúrájának átalakítása
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Hogyan látod, miként fog alakulni a szervezeti működés 2021-ben 2019-hez viszonyítva?

Mit üzennél, ajánlanál azoknak, akik most szintén nehéz helyzetben irányítják saját
szervezetüket
Egy listába összegyűjtöttük a mikrovállalatok képviselőinek üzenetét azok számára, akik
most szintén nehéz helyzetben irányítják saját csapataikat. A válaszok sokfélék, fogadjátok
nyitottsággal!












Mindig rugalmasan álljanak hozzá a kihívásokhoz!
Nincs más út csak előre! Innováció, adaptáció, reziliencia.
Ellenőrizzék, hogy van-e még világos CÉL a munkatársak fejében! Tegyék azt helyre, és
adják meg a megfelelő irányítást és támogatást, hogy nap, mint nap annak elérésén
dolgozzanak. Túl sok még mindig a figyelmet, koncentrálást porlasztó otthoni és sajtó
inger mennyisége és súlya. Ezek ellen kell dolgozni a vezetőnek. A folyón eveznie
felfelé... :)
Dolgozzanak saját rezilienciájukon!
Kezdjék el fokozatosan visszaszervezni irodai munkavégzésre a kollégákat!
Elmúlik.
Türelem és kitartás :-)
Higgadtság, kitartás. Lesz meg jobb;)
Ez is elmúlik majd!
Koncentráljanak arra, ami biztosan pozitív élmény lesz a fájdalmas helyzet elmúlta után!
És találják meg a változó közegben rejlő lehetőségeket, mert a változás mindig hoz ilyet!
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Fogadják el, hogy megváltozott a világ, egy új „normalitás” van kialakulóban, ami más
lesz, mint a megszokott! A VUCA nem elméleti modell többé.
Minél nehezebb, annál több hittel! - még ha prompt nem is indokolja semmi.
Rövid távú döntések során is gondolkodjanak hosszú távon, a fenntarthatóság
szempontjai szerint!
Tartsd meg és védd a csapatodat, tájékozódj és vedd igénybe a válságkezelésre
rendelkezésre álló lehetőségeket, és csináld meg a fejlesztéseket, amiket erre az évre
terveztél!
Tanuljanak mindent, ami digitális tudást hoz! Egyszerűsítsenek!
Az elkeseredés helyett az átkeretezés a megoldás.

Minden kitöltőnek köszönjük a közreműködését!
Vigyázzunk magunkra és egymásra!
Üdvözlettel:

Bognár Nándor és Martin Hajdu György
www.onazonosvezeto.hu
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