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A teljesítménybér többféle módon díjazhatja a jobb teljesítményt. 
Kapcsolódhat az egyéni teljesítményhez, ez  többnyire  könnyen 
számszerűsíthető többletjavadalmazást jelent,  mint például a darabbér, vagy a 
jutalék. Kiosztható a teljesítménybér   összetettebb teljesítményértékelések 
révén pl. a csoportos  teljesítményhez kötve; de kapcsolódhat akár a   vállalat 
teljesítményéhez is, nyereségrészesedés, vagy  részvény juttatások 
formájában.  
 
A teljesítménybérezésnek két fő előnye lehet. Először is, ösztönzi a 
munkavállalók erőfeszítéseit, és biztosítja, hogy a munkáltató céljaival 
összhangban cselekedjenek, ezáltal növelve a termelékenységet. A 
teljesítménybérnek ez a funkciója különösen akkor fontos, ha az egyéni 
teljesítmény nehezen mérhető, például ha a feladatok összetettek, vagy ha a 
munkavállaló jelentős önállósággal rendelkezik a munkavégzés során. 
A teljesítménybérezés továbbá  erősíti  a munkavállalóknak a vállalathoz való 
kötődését, a lojalitást. 
 
A teljesítménybérezés elterjedtsége országonként és időben is erősen eltérő. 
Becslések szerint a  teljesítménybérben részesülő munkavállalók aránya Dél-
Európában és az Egyesült Királyságban a munkavállalók 10-15%-a, 
Németországban mintegy 30%-a,  az USA-ban és az észak-európai országokban 
40%.  
 
 Európában 2000 és 2015 között jelentősen, 9-15 százalékponttal nőtt a 
teljesítménybérezés alkalmazásának gyakorisága.  2015-ben,  a legutolsó 
európai ilyen tárgyú felmérés szerint   a férfiak átlagosan 28 százaléka, a nők 19 
százaléka részesült teljesítménybérben. A  teljesítménybérezést leginkább a 
technológiai változásoknak és a nemzetközi munkamegosztásnak kitett 
ágazatokban és munkavállalók körében  alkalmazzák.  
 
 



 
A technológiai változások azáltal teszik  vonzóbbá a teljesítménybérezést, hogy   
csökkentik  a   a teljesítmény értékelési   rendszerek működtetésének a 
költségeit. A digitalizáció továbbá növeli a magasan képzett munkaerő iránti  
keresletet, ezért a cégek  a magasan képzett munkavállalókat igyekeznek  
vonzó  mozgóbér elemek beiktatása révén is  megszerezni és megtartani.     
Ugyancsak nő  teljesítménybér alkalmazásának valószínűsége, ha nagyobb 
méretű vállalatról van szó.    
 
A teljesítménybér formájának a megválasztása  nagymértékben eltér a 
munkavállalók és a munkakörök  között.  Azokban  a munkakörökben, ahol a 
feladatok  összetettebbek, egyénileg  nehezebben értékelhetők, gyakoribb a 
csoportos teljesítménybér, vagy a vállalati nyereség részesedési rendszer 
alkalmazása.   A rutinfeladatoknál - amelyeket általában könnyebb ellenőrizni - 
a munkavállalók nagyobb valószínűséggel kapnak egyéni teljesítménybért. 
 
A fenti gondolatmenettel összhangban  a teljesítménybérezés alkalmazása 
gyakoribb  a termelékenyebb cégeknél  és  a magasabb képzettséget igénylő 
foglalkozásokban, mint az egyszerűbb, rutinmunkát  végzők  esetében. 
 
 A  teljesítménybér ugyanakkor növeli a bérek egyenlőtlenségét. Először is  a  
jobban fizetett munkavállalók nagyobb valószínűséggel részesülnek a 
teljesítménybérben is. Másodszor, maga a  teljesítménybér átlagosan 7-9 
százalékos prémiumot jelent a fix fizetést kapó hasonló munkavállalókhoz 
képest. Harmadszor, ez a bértöbblet  a keresetek eloszlásának a magasabb 
szintjén még az átlagosnál is nagyobb arányt ér el az alapbérhez képest.    
 
Az alábbi ábrán a vízszintes tengelyen a bérek eloszlása látható a 
legalacsonyabbtól a legmagasabb bérkategóriákig, a függőleges tengelyen 



pedig a mozgóbérek aránya a kereseten belül. Jól látható, hogy a legmagasabb 
bérkategóriában a legmagasabb a mozgóbérek  aránya  a kereseten belül. 
 
Forrás: Európai Bérfelmérés, 2014 
 

 
 
2000-ban a keresetek felső negyedébe  tartozó munkavállalók majdnem kétszer 
olyan valószínűséggel kaptak teljesítménybért, mint a legalsó negyedbe  
tartozó munkavállalók. 2015-ben már 2,8-szor nagyobb volt a teljesítménybért 
kapók aránya   a magasabb keresetűek között.  
 

 
A  kapott teljesítménybér típusa is erősen különbözik a kereseti eloszlás szerint.  
A legalacsonyabb keresetűek körében a darabbér   van csak igazán jelen (14%).  
A csoportos teljesítménybér és nyereség részesedés  valószínűsége a 
keresettel együtt nő: míg a legalacsonyabb keresetűek kevesebb mint negyede 
kap legalább kétféle teljesítménybért, addig a legmagasabb keresetűek közel 
felére ez a helyzet.  A cégen belüli bérkülönbségek növekedése  feszültséget, 
elégedetlenséget, széthúzást szül, csökkenti a vállalati kollektíván belüli 
összetartozást.  
A   munkavállalói érdekképviseletek többféle  módon befolyásolhatják a 
teljesítménybérezés alkalmazását. Egyrészt   közreműködhetnek a 
hatékonyabb módszerek kialakításában,   ami azzal támasztható alá, hogy a 
szakszervezetnek  -tagjai jelzései alapján -rálátása van a 
teljesítménykövetelmények megalapozottságára, a teljesítményt befolyásoló 



tényezőkre. Másfelől nyomást gyakorolhatnak  a menedzsmentre és a 
tulajdonosra a termelékenység növekedésből fakadó többlet nyereségnek a 
munkavállalókkal való   megosztása érdekében. Harmadrészt felléphetnek  a 
cégen belüli túlzott jövedelemegyenlőtlenséggel, a mozgóbérek, prémiumok, 
bónuszok  munkakörök, beosztások szerinti szélsőségesen differenciált  
elosztásával  szemben.  A szakszervezeti jelenlét    és a kollektív 
bérmegállapodások hatálya   mérsékli a teljesítménybérnek a   jövedelmi 
egyenlőtlenségeket növelő hatását.   Azoknál a vállalatoknál, ahol a 
munkavállalók érdekképviselettel rendelkeznek a  teljesítménybérek 
egyenlőbben oszlanak meg, és minden munkavállalónak   kedveznek. Ezekben 
az esetekben a teljesítménybér nem korlátozódik  a magasabb keresetűekre, 
és a teljesítménybér által juttatott többlet sem aránytalanul nagyobb   a 
magasabb bérkategóriákban. 
Az alábbi ábra azt mutatja, hogy az erősebb szakszervezeti jelenlét 
(szervezettség, KSZ lefedettség) hogyan csökkenti az egyenlőtlenséget a 
mozgóbérek nagyságában. 
 

 
 
Összefoglalva:, a teljesítményjavadalmazást főként a magasabban képzett, 
vagy igényesebb  feladatokat végző, stabil munkaszerződéssel rendelkező és 
nagyvállalatoknál dolgozó munkavállalók kapják. 
A szakszervezeti érdekérvényesítés ugyanakkor segít abban, hogy a 
termelékenység és jövedelmezőség növeléséhez fűződő teljesítménybérek úgy 
jutalmazzák a jobb teljesítményt, hogy eközben ne nőjenek túlzottan  a bérek 
közötti egyenlőtlenségek. Különösen alkalmasak erre  az érdekképviseletek 
részvételével kialakított  csoportos, vagy nyereség részesedés típusú  
teljesítménybérezési rendszerek, mert kevésbé adnak teret  a  szubjektív 
vezetői mérlegelésen alapuló   egyéni teljesítménybér alkalmazásának. 
 
 


