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A tárgyalások körülményei

• Emelkedő infláció-dráguló megélhetési költségek

• Bizonytalan munkáltatói bérköltség viselő képesség

• Potenciális konfliktusok  a szűkülő torta felosztásáról
• A munkáltató-munkavállalók-kormány között

• Az eltérő bérkategóriák között

• A foglalkoztatási bizonytalanság erősödése

• A béralku pozíció gyengülése,  a munkaerő kiváltási alternatívák 
(munkaerő kölcsönzés, automatizálás, digitalizálás)  lehetősége



Átlag  21,1% és 
élelmiszer  42,3%

Az alapvető cikkek drágulása jóval átlag felett



Átlag  21,1% és 
rezsi  43,4%

Az alapvető cikkek drágulása jóval átlag felett



Fogyasztási szerkezet és jövedelem (bérszint)  kapcsolata
Alsó ötödben _alapvető cikkek (élelmiszer+rezsi) részesedése az 
összfogyasztásból: 32,4+21,8 = 54,2%
Felső ötödben:  23+15,6 = 38,6%



Szemelvények az MNB  2022 szeptemberi inflációs 
jelentéséből

A 2022. évi 14% körüli infláció után, 2023-ban ezt meghaladó, 15%-os 
fogyasztói árindexet jeleznek előre a független gazdaságkutatók. Év végére 
már egy számjegyű inflációval.





Kedvezőtlen előjelek az infláció elhúzódására 
és kiterjedésére: az ( élelmiszer és energia 
kivételével számított) un. maginfláció  Mo-on
jóval magasabb, mint  az EU-ban. Azaz
nemcsak az élelmisereke és az energia húzzza
felfelé az inflációt Mo-on.



Teendők az érdekvédelmi pozíciók erősítése 
érdekében
• Az informáltság felértékelődése

• A   megélhetési költségek emelkedésének és a legalább részleges költség 
kompenzációs igény mértékének a  számszerűsítése 

• A relatív  (ágazati/ munkaerő piaci) bérhelyzet alakulásának figyelemmel 
kísérése

• A vállalat  bérköltség viselő képességének (árbevétel, anyag/energia 
igényesség, hozzáadott érték, jövedelmezőség)   ismerete



Az anyag-energia költség  és a hozzáadott érték 
(HÉ) aránya az árbevételben
, Időszak 2019-2021 Anyag és 

energiaköltség /Áb Bruttó hozzáadott érték/Áb 
Ágazat 2019 2 021    2019 2021
0146   Sertéstenyésztés 59,3% 67,3% 25,5% 12,8%
0147   Baromfitenyésztés 59,2% 64,2% 24,6% 19,3%
1011   Húsfeldolgozás, -tartósítás 74,2% 68,2% 9,7% 14,9%
1712   Papírgyártás 55,5% 66,6% 26,6% 20,2%
2014   Szerves vegyi alapanyag gyártása 56,4% 61,8% 30,9% 30,3%
2110   Gyógyszeralapanyag-gyártás 26,1% 26,5% 38,3% 43,6%
2120   Gyógyszerkészítmény gyártása 30,4% 30,2% 42,4% 42,9%
2211   Gumiabroncs, gumitömlő gyártása 35,9% 36,9% 25,6% 28,4%
2219   Egyéb gumitermék gyártása 55,4% 56,3% 30,2% 29,1%

2410   Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása 73,8% 73,9% 7,0% 19,7%
2711   Villamos motor, áramfejlesztő gyártása 52,6% 75,2% 25,3% 16,0%
2720   Akkumulátor, szárazelem gyártása 85,4% 78,6% 17,8% 19,6%
2910   Közúti gépjármű gyártása 77,9% 78,4% 14,5% 14,3%

4711   Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 3,5% 3,4% 16,1% 15,8%
5510   Szállodai szolgáltatás 16,9% 19,1% 45,2% 41,9%



2022-1 /2021-1 2022-2/2021-2

A munkáltatói és a  
munkavállalói 
jövedelem  változása 
2022  1. és 2. 
negyedévében 

Bruttó 

hozzáadott 

érték

Bérek és 

keresetek

Bruttó 

működési 

eredmény 

Bruttó 

hozzáadott 

érték 

Bérek és 

keresetek 

Bruttó 

működési 

eredmény

Mindösszesen 

Nemzetgazdasági ágak 

TEÁOR'08 120,3% 123,7% 118,2% 118,3% 115,2% 122,0%

Mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, halászat 110,0% 116,5% 88,2% 95,5% 115,2% 83,4%

Ipar 106,4% 114,9% 98,2% 122,0% 115,1% 131,3%

Ebből: Feldolgozóipar 109,2% 115,2% 105,2% 118,0% 115,2% 122,9%

Építőipar 140,6% 127,0% 170,8% 123,1% 124,3% 124,0%

Kereskedelem, 

gépjárműjavítás, 

szálláshely-szolgáltatás, 

vendéglátás 129,1% 124,9% 146,7% 121,4% 124,4% 122,5%

Szállítás, raktározás 129,2% 125,3% 149,1% 126,0% 114,2% 149,1%



Teendők az érdekvédelmi pozíciók erősítése 
érdekében
• Ne csak a pillanatnyi, rövid távú helyzetet értékeljük, hanem az elmúlt 

éveket is  2014-2019, 2019-2022
• az eredménytartalék képződését 

• a korábbi osztalék politikát 

• a vezetői  bónuszok alakulását a bérköltséggel összevetve 

• A kormányzati támogatások igénybevételét (energia korszerűsítés, munkahely 
megtartás)



A munkáltatói és a  
munkavállalói 

jövedelem  változása 
2014 és 2019 között   

)

Bruttó 

hozzáadott 

érték     

változás    
2019/2014

Bérek és 

keresetek     
változás

2019/2014

Bérek és 

keresetek a 

hozzáadott 

érték 

arányában 

változás 
2019/2014

Br Vállalati 
Eredmény 
változás 
2019/2014

Br Vállalati 
Eredmény a 

hozzáadott 

érték 

arányában 

változás 
2019/2014

A=  MEZŐGAZDASÁG, 

ERDŐGAZDÁLKODÁS, 
HALÁSZAT 117,8% 120,8% 102,6% 97,3% 82,6%
C=  FELDOLGOZÓIPAR 129,6% 160,7% 124,0% 109,1% 84,1%
F=  ÉPÍTŐIPAR 189,6% 148,8% 78,5% 258,3% 136,2%
G=  KERESKEDELEM, 
GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS 140,1% 141,8% 101,2% 146,4% 104,5%
H=  SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS 117,5% 118,0% 100,4% 126,0% 107,2%
I=  SZÁLLÁSHELY-

SZOLGÁLTATÁS, 
VENDÉGLÁTÁS 194,5% 157,9% 81,2% 435,8% 224,1%



Nemzetközi áttekintés
Bér arány és profit arány a gyógyszeriparban  2014-2020 között.  

Utolsó (2020. évi) adat,   átlagos adat   (2019 – 2014 között) és   növekedés 
(2019/2014) között.  
A magyar gyógyszerioarban alacsony  a bér arány és magas profitráta



A felhalmozott profit nyoma a vállalati  mérlegben
A vállalat a múltban jelentős eredményt halmozott fel: a saját tőke (lásd összesen 
sor) a jegyzett tőke többszörösére nőtt, az eredménytartalék  21 milliérd ft-ot tesz 
ki. Ez nem jelent  ugyan teljes egészében készpénzben  mozgósítható tartalékot, 
mert egy része eszközökben, berendezésekben testesül meg, de  jelentős a 
készpénzben megjelenő eredmény tartalék is, hiszen a leányvállalat 10 milliárdos 
nagyságrendben finanszírozza a cégcsoportot.. 



A vállalatcsoporton belüli leányvállalatokkal szembeni követelés

A  vállalatcsoporttal szembeni követelés meghaladja a 10 mdft-ot,  közel 
egyenlő az éves bérköltséggel, ebből a 4,,3 md ft, (azaz a perköltség majdnem 
felének megfelelő összeg) kölcsönként kerül kihelyezésre.  
Egy havi fizikai    alapbér  tömeg  bérköltsége  a fizikai állományban a 
kihelyezett hitel 10%-át teszi ki.







Ajánlások a bérmegállapodás kiemelt 
pontjaira- a béremelés módja
• Az  infláció termék összetételének (az alapvető termékkör súlya és 

áremelkedése) figyelembe vétele

• Az infláció lefolyása, a növekvő és a csökkenő inflációs trend kezelése

• Az évközi inflációs felülvizsgálat alkalmazása

• Szolidáris bérpolitika érvényesítése, az alsó bérkategóriák preferált 
kezelése

• A mozgóbér elemekben történő bérmegtakarítás kizárása

• A  norma szigorítás, a teljesítménybérezés munkaintenzitást növelő 
hatásának korlátozása 



Példák a garanciális elemekre a béremelés végrehajtásáról   

- A bérmegállapodás 16%-os átlagos inflációt feltételezve  2023 jan 1. 2023  jun. 30 között   hatályos.
Amennyiben a  2023. 1-6 havi átlagos infláció nagyobb, mint 18%, akkor  a többlet infláció %-os 
mértékének megfelelő   egyszeri bérkiegészítésre kerül sor, amelynek kifizetése 2023 július 31-ig  
esedékes.

- A bérmegállapodás hatálya alatt az időszak egészére számolt egy főre jutó átlagos mozgóbér 
(teljesítmény bér, jutalom, és egyéb  - nem a munkaidőbeosztáshoz kapcsolt - alapbéren felüli bér 
elem):

a.,  nem csökkenhet a bér emelést megelőző, hasonló időszakra vonatkozó átlag érték  alá, vagy

b.,  a kiosztását szabályozó munkáltatói utasítás csak a szakszervezet egyetértésével változtatható 
meg.

- A norma / teljesítmény bér változtatás kettős feltétele: a létszám legalább  . ....%-a teljesiti a 100%-
ot és az átlagos norma ( teljesítmény) a teljes létszámra vetítve is eléri a 100%-ot. Az emelés 
(szigorítás) nem járhat a foglalkozás egészségügyi szolgálat által kimutatott negatív fiziológiai 
következményekkel. 

- Ha a bérköltségre jutó árbevétel   (hozzáadott érték) a megállapodás hatálya alatt a megelőző  
időszakban mérthez képest nő, a munkavállalókat a többlettel arányos jutalom illeti meg.



Az IGMetall és a Munkáltatói szövetség baden-württembergi irányadó 
bérmegállapodása

• A németországi inflációi 2022 várható: 8,4%, 2023 előrejelzés :  8,4%, 2024 előrejelzés: 2,2%

• Átlagbér: 2022 1-6 hó: 2,9%+ 500 EUR egyszeri bérkiegészítés  (az alsó bérkategória  havi bérének  
20%-a)

• IG Metal és Fémipari munkáltatói Szövetség megállapodás november 16-án:

• 2023. június 1-jétől 5,2 százalékos béremelés, 

• 2024. május 1-jétől további 3,3 százalékos béremelés.

• Ezen felül egyszeri 3000 euró (ami a betanított munkás  bérkategória egyhavi  bruttó  bérének  
megfelelő összeg)  kifizetése inflációs bérkiegészítésként 2023 júniusig, a kormány által 
biztosított adó-és járulékmentes mentes összegben,

• A megállapodás fontos jellemzői

• Két évre szól és csak 2023 közepétől hatályos  

• Magasabb kezdeti és alacsonyabb későbbi béremelés (5,2-3,3%)

• A béremelés előtti időszakra  egyszeri fix összegű bérkiegészítés nettó=bruttó összegben, 
amely az alacsonyabb bérűeket kedvezményezi és amelyhez a kormány biztosítja az adó és 
járulék mentességet

• A   2023- évi bér emelés az  alsó bérkategóriában a  2023. évi infláció feletti, az átlagbérek 
esetében az inflációval megegyező,



Ajánlások a bérmegállapodás kiemelt 
pontjaira – foglalkoztatási garanciák
• A kölcsönzött létszám (ideértve az importált munkaerőt is)  

figyelemmel kísérése

• A létszámcsere (határozatlan munkaidősről kölcsönzött létszámra) 
korlátozása

• A létszám leépítési döntés objektív kritériumokhoz kötése, 
megfontoltságának garantálása

• A foglalkoztatási garanciák felértékelődése 



-Példák a garanciális elemekre a foglalkoztatás  területén   

--Munkáltatói kezdeményezésű létszám csökkentésre az érintett munkakörökben a túlórák 

nélkül mért  ledolgozott munkaidő legalább három hónapon át  regisztrált csökkenése és a 

következő 3 havi  rendelés állomány  csökkenése esetén és annak arányában  kerülhet sor. A 

létszám csökkenés %-os mértéke nem lehet nagyobb, mint a fenti két kritérium közül a 

nagyobbik mérték.

-Azon munkakörökben, ahol  munkáltatói kezdeményezésű létszám csökkentésre kerül sor és 

az ezt követő hat hónapban a kölcsönzött létszám aránya nem haladhatja meg a leépített 

létszám 10%-át.

-Azon munkakörökben, ahol  munkáltatói kezdeményezésű létszám csökkentésre kerül sor és 

az ezt követő hat hónapban a létszámra vetített túlóra, vagy hétvégi munkaóra átlagos 

mennyisége meghaladja a leépítés előtti ugyanannyi hónap átlagát, az érintett létszámnak a 

többlet órák után  a növekmény %-ával megegyező kiegészítő bérpótlék fizetendő. 

-



A munkaerő import  növekvő 
szerepe- a külföldi létszám aránya, 
%

2019 2022. első félév

250 fő alatt
250 fő és 

afelett

250 fő 

alatt

250 fő és 

afelett

Fizikai Fizikai Fizikai Fizikai

Összesen Összesen Összesen Összesen 

Nemzetgazdaság összesen 2,0 2,6 2,2 3,7
Élelmiszergyártás 3,1 1,6 3,6 1,9
Nemfém ásványi termék gyártása 0,9 2,1 0,6 5,3
2Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 1,1 2,5 2,0 4,0
CJ Villamos berendezés gyártása 0,6 2,0 0,8 3,0
41== Épületek építése 6,8 24,3 8,1 7,6
78== Munkaerőpiaci szolgáltatás 18,0 22,5 20,7 36,1
181= Nyomdai tevékenység 1,3 0,6 0,5 0,2
192= Kőolaj-feldolgozás - 0,2 - 0,2
291= Közúti gépjármű gyártása 2,1 4,4 2,8 4,7
293= Közúti jármű alkatrészeinek gyártása 2,2 2,6 1,9 4,5
4941 Közúti áruszállítás 1,9 20,4 2,7 16,6



A külföldről 

importált  munkaerő 

száma és aránya

ágazatonként

2019   fizikai 2022 első félév  fizikai

Változás 

létszám

Összesen 

fő

Külf. 

Arány, 

%

Külföldi, 

fő

Összesen 

fő

Külf. 

Arán

y, %

Külföldi, 

fő

Hazai 

2022/201

9

Nemzetgazdaság összesen
1 669 279    2,2 37 165    1 640 935    2,8 46 478    98,3%

Számítógép, elektronikai, 

optikai termék gyártása 27 748    2,2 605    26 499    3,6 945    95,5%

Épületek építése
39 751    7,2 2 849    43 299    8,1 3 487    108,9%

Munkaerőpiaci szolgáltatás
57 206    21,2 12 131    55 989    32,2 18 032    97,9%

291= Közúti gépjármű 

gyártása 15 594    4,3 671    15 294    4,6 707    98,1%

Közúti jármű 

alkatrészeinek gyártása 56 809    2,6 1 465    49 083    4,2 2 039    86,4%

4941 Közúti áruszállítás
50 752    4,7 2 386    49 356    5,0 2 459    97,2%

Változás 

létszám

Külföldi 

2022/2019

125,1%

156,2%

122,4%

148,6%

105,4%

139,2%

103,1%



Válságkezelés a munkavállalók rovására

701. 000

Növekvő bér elmaradás (2019-2021), a  foglalkoztatás rugalmasságának 
a növelése: az árbevétel csökkenést jelentősen  meghaladó 
elbocsátással, a munkaviszonyos létszám munkaerő kölcsönzéssel 
történő  kiváltásával 



A megélhetési költség kalkulátor kollektív 
használata a vállalati/ágazati  bértárgyalások 

megalapozásához
Megélhetési kalkulátor (megelhetesikalkulator.hu

https://megelhetesikalkulator.hu/kalkulator


A kérdőívről

• A kérdőív célja a megélhetési költségek növekedésének felmérése a kereskedelmi

alkalmazottak körében és a drágulás minél nagyobb részének ellentételezése a következő

évi bértárgyalásokon.

• Fontos, hogy reális, a valósághoz minél közelebb álló adatokat adjál meg, hogy ne

lehessen kétségbe vonni a felmérés eredményét.

• A kérdőív szigorúan anonim, NÉV NÉLKÜLI, a kitöltő személye nem azonosítható. A

kitöltési ideje átlagosan kevesebb, mint 15 perc.

• A kérdőív a több személyes háztartások esetébena kérdőív kitöltéséhez hasznos lehet a

teljes háztartás (és nem a kitöltő egyéni) kiadásaira kérdez rá, ezért a háztartás

rendszeres kiadásainak előzetes összegyűjtése.

• Az eredményekből készült összefoglalót megismerhetővé tesszük a szakszervezet

honlapján .



A kérdőív felépítése- a kitöltő személyére vonatkozó kérdések-1  

A kitöltő  munkahelye  ?    Válassza ki  az alábbi listán!

• ...............

• ........

• ..........

• Egyéb, település  szolgáltatási munkahely

A kitöltő  lakóhelye?    Válassza ki!

• város

• község

A kitöltő állományi besorolása ?   Válassza ki!

• fizikai (pl. árufeltöltő, eladó, pénztáros, pultos,,,)

• szellemi (pl. irodai, adminisztratív, vezető)



A kérdőív felépítése- a kitöltő személyére vonatkozó kérdések-2 

A kitöltővel együtt egy   háztartásban élők száma?  Jelölje meg!

• 1 

• 2 

• 3

• 4, vagy több

A kitöltővel egy   háztartásban élők  közül a rendszeres munkajövedelemmel 
rendelkezők száma? Jelölje meg! 

• 1 

• 2 

• 3

• 4, vagy több



Sportszer, játék,

Egészség, sport, gyógyszer

Üdülés, utazás,

Bútor, lakberendezés,

Digitális eszköz

Járműjavítás 

Új autó  vásárlás

Használt autó, vásárlás

Otthoni élelmiszer

Házon kívűli étkezés

Élvezeti cikkek

Ruházat

Telefon, internet

Szabadidő, kultúra

Gyereknevelés, tankönyv

Közösségi közlekedés

Autóhasználat

Rezsi

Háztartási cikkek

Lakbér

Egyéb

A kalkulátor használata során megválaszolandó 
kérdések: mennyit költ  az itt látható tételekre?
Autó-tartós fogyasztási cikk esetén: vásárolt-e  az 
elmúlt 3 hónapban, vagy tervezi-e  és mekkora 
összegért?



A kérdőív kitöltését követően rendszerezett 
kimeneti információk

A válaszolók számaránya háztartás 
típusonként

• Egy fős  

• Két kereső egy eltartott 

• Két kereső két eltartott 

• Két kereső három eltartott 

• Két kereső háromnál több eltartott

• Egyéb

A  havi  költés átlagos és medián 
értéke  és annak többlete  a megelőző 
12 hónapi összeghez képest, háztartás 
típusonként 

• Élelmiszer + rezsi 

• Összes költés



A kimeneti információk  értékelése

• A   havi költés és a havi többlet költés nagysága az egy évvel 
ezelőtti állapothoz képest az alapvető cikkekre (élelmiszer+rezsi) 
és a teljes fogyasztói kosárra  állományi csoportok szerint,  
háztartás típusonként  és település típusonként. 

• A  teljes és  a többlet költés   aránya az ágazati /vállalati   átlagos
és/vagy  medián  alapbérhez  és/vagy  keresethez, valamint 
annak növekedéséhez  képest, illetve  a kiválasztott vállalatnál 
érvényes medián alapbérhez  és/vagy kereset nagyságához, 
növekedéséhez mérten.

• A kiadás növekedés fedezetéhez szükséges többlet nettó bér 
(alapbér, vagy kereset)  nagysága az adók-és járulékterhek, 
valamint  kedvezmények figyelembe vételével



Egy kereső, fizikai
Vállalati medián 
kereset, 2021

Bruttó  460  000 Ft 

Nettó 300  000Ft 

Két kereső, fizikai
Medián  kereset, 
családi 2021

Bruttó  830 000 Ft

Nettó 551  000 Ft

Vállalati példa egy egyszemélyes és egy négyszemélyes háztartás 
bruttó és  nettó  átlag keresetének nagyságára és összetételére   a  
családi adókedvezmények és juttatás figyelembe vételével. 

A második kereset 
az első kereset  
80%-a. 



Példa a kitöltött kérdőívek értékelésére, 2022. évi adatokkal: a teljes fogyasztásra
fordított aktuális havi és a 2022. éves többlet költés aránya  az átlagos nettó  
éves kereset %-ában az egyszemélyes háztartásnál (felső sor),   és a 4 személyes, 

két keresős   háztartásnál (alsó sor*). 

1. Háztartás 
típusa

2. Aktuális 
(2022 

augusztus) 
hó medián  

költés a 
teljes 

kosárra

3. Többlet 
költés, akt. 

hó, ft

5. Teljes 
fogyasztás 

többlet 
költése, 2022 
éves, étlag Ft

7. Éves  többlet 
költés / éves 

2021. évi 
medián 

kereset nettó 
összege

1 fős háztartás 301 167 42 432 507  000 116,5%

2 felnőtt 2 
gyerekes 
háztartások 407 000 57 896 630 000 110%

* Két keresős háztartásban   a második kereső  
keresménye  a vállalati  medián 70%-a. 



Példa a kitöltött kérdőívek értékelésére, 2023. évi előrejelzett adatokkal : a   
változatlan mennyiségű és összetételű  teljes fogyasztói kosár beszerzéséhez  
szükséges medián kereset emelés mértéke  %-ban az egyszemélyes és a 4 
személyes  fizikai  háztartásnál

1. 
Háztartás 

típusa

2. Teljes 
költés havi 

kiadás, 
2023

3Teljes 
költés 

árindex 
2023,  éves

4. Többlet 
költés, 

2023 havi 
átlag

5. Teljes 
fogyasztás 

többlet 
költése, 
éves, Ft

6. Éves  összesr
többlet költés 

/2022 éves 
nettó kereset

1 fős 
háztartás 346 000 1,16 43 000 513 000 114,7 %

MNB 
114,5%
GKI 116%

2+2  fős 
háztartás 466 000 1,16 64 000 771 000 112,0%



Bérkalkulátor a munkahelyi kollektív tárgyalások támogatására

https://megelhetesikalkulator.hu/

A kalkulátor adatbázisa 

• a KSH intézményi munkaügyi statisztika, amely a versenyszférában a legalább öt 
főt foglalkoztató vállalkozásokra terjed ki.

• a 2019, 2020, 2021 teljes évek,  az 1-3 és 1-6 hónapok,  legújabban 2022 első féléve 

• szakágazati bontás , vállalati méret kategóriák szerint , a fő munkakör csoportokra (fizikai. 

szellemi)

• összevetések év/év,  félév/félév 

• a munkáltatótól bekért adatok fontossága  (átlagkereset, medián kereset, legalább fizikai-

szellemi bontásban). (vagy az Elektronikus beszámoló portálon lehívott pénzügyi 

beszámoló kiegészítő melléklete segítségével megismert) átlagkereset és/vagy medián 

kereset adatot. 

https://megelhetesikalkulator.hu/


Bérkalkulátor a munkahelyi kollektív tárgyalások támogatására

https://megelhetesikalkulator.hu/

A kalkulátor adatbázisa a 2019, 2020, 2021 teljes évekre, 

1-3 és 1-6 hónapjaira, valamint legújabban 2022 első 

félévére tartalmaz szakágazati bontásban, vállalati méret 

kategóriákra (kisvállalat-nagyvállalat) és a fő munkakör 

csoportokra (fizikai. szellemi) részletezett adatokat, ezáltal 

elvégezhetők az év/év és a félév/félév típusú 

összehasonlítások.

https://megelhetesikalkulator.hu/


• A kattintást követően az alábbi adatok jelennek meg:

o a saját vállalat és a szakágazat átlagkereset és/vagy medián kereset adatának 
eltérése ft-ban és %-ban*

o a saját vállalat kereseti és/vagy medián kereseti adatának és a szakágazati 

kereseti adatnak a növekedési üteme az idei évre és az elmúlt évekre 
vonatkozóan %-ban 

o a két másik kiválasztott szakágazatra vonatkozó átlagkereset és medián 
kereset adatokkal való összehasonlítás az a, és b, pontokban leírtak szerint.

fontos tudni a kapcsolódó fogalmak pontos tartalmát, így pl. azt, hogy a kereset

összetevőit

az alapbér,

a bérpótlékok,

a kiegészítő fizetés,

a prémium, a jutalom alkotják

Az egyéb munkajövedelmek (pl. a juttatások) nem részei fogalmilag a
keresetnek.




