
Bértárgyalások 2021-2022



GDP növekedés 5,9%

Foglalkoztatás növekedés 0,8%

Termelékenység 5,10%

Infláció 3,80%

Egy foglalkoztatottra jutó 

árbevétel növekedése
9,10%

Átlagbér növekedés 12,70%

Munkáltatói járulékok 17%-13% -23%

Bérköltség növekedés/fő 9,8%

Bérarány/Árbevétel 60%

Költség növekedés béremelés miatt 5,9%



Az éves bértárgyalások alapkérdései és 
támpontok a válaszhoz
1. Mekkora béremelést  igényel a tisztes megélhetés? 

2. Mekkora béremelést  követel meg  a munkaerő piac,  mekkora  a 
versenyképes bér nagysága? 

3. Mekkora béremelést  enged meg a munkáltató gazdasági - pénzügyi 
háttere?



Megélhetési költségek a vállalat környezetében-1
Otthoni étel, ital, havi Ft 50 240
Szabadidő kultúra, havi 4 400 
Mozi, 1 ülőhely 1,500.00 Ft x 1.00 = 3000
Hazai sör (0.5 liter draught) 400.00 Ft x 0.10 = 800
Coke/Pepsi (0.33 liter bottle) 354.17 Ft x 0.40 = 600

Szabadidő sport, pihenés, havi 9 950

Fitness Club, havi díj egy felnőtt 9,950.00 Ft x 1.00 = 9 950 

Évi egyszeri egy heti üdülés költségéhez szükséges havi megtakarítás Szép Kártya 

Rezsi/hó 32 574 

Alap (áram, fűtés, víz-csatorna, szemét, 35 m2) 29733

Mobil feltöltő kártya havi díj, 26.67 Ft x 20.00 = 533

Internet (60 Mbps,  korlátlan adat, Cable/ADSL) 4,617.65 Ft x 0.50 = 2308

Garzon bérlet/hó 77 105 

Apartmant (1 háló) külvárosi 77,105.26 Ft x 1.00 = 77105

Tömeg közlekedés /hó 7 000 

Havi bérlet7,000.00 Ft x 1.00 = 7000

Autó fenntartás és benzin, havi 54 600

Benzin ( liter) 500 Ft/liter x 60.00 liter 30 000 

Használt Renault  Clio (vagy hasonló)) 2 500 000/12 év 17 360

Súlyadó 1000

Biztosítás 15000/év 1250

Szerviz 60000/év 5000



Megélhetési költségek a vállalat  környezetében-2

Ruházkodás (évente egyszeri csere havi költsége) 7 520 

Egy pár farmer (Levis 501 Or 
Similar) 18,300.00 Ft x 0.10 =

1830

1 nyári ruha (Zara, H&M, ...) 8,269.23 Ft x 0.10 = 830

1  Nike futócipő 22,529.41 Ft x 0.10 = 2260
1 utcai cipő 25,800.00 Ft x 0.10 = 2600

Egyéb költségek/hó 14 912 
Testápolás, háztartási tisztító szer 4745
Műszaki cikkek  cseréjének havi pótlási alapja, 100 
000 Ft/5 évente

1 667 

Orvos, gyógyszer, 60 000 Ft/év 5000
Egyéb kiadás 3500
Összesen megélhetés (nettó)/hó gkocsival 258 310
Összes bruttó alapbér  fedezet/hó, gépkocsival  388 437
Összes bruttó alapbér  fedezet/hó gépkocsi nélkül 306 364

A  béreknek nemcsak az 
inflációval, hanem a 
megélhetési költségekkel is 
lépést kell tartaniuk. 
A mellékelt  fogyasztási 
kiadások tanúsága szerint egy  
egyedülálló, csak magát 
eltartó, a vállalat 
környezetében lakó 
munkavállaló,  használt   
gépkocsi üzemeltetése esetén  
bruttó  havi 388 437 Ft-ból, 
gépkocsi használat nélkül  
bruttó  306 364    Ft-ból 
tudna szerény szinten 
megélni. 



A megélhetési költség és a bérszerkezet

2021 1-9

Fizikai Szellemi

Alapbérátlaga   fő/hó 238 911 526 540 

Mozgó bér átlaga  (prémium, 
jutalom, 13. havi bér) fő/hó 79 835 131 430 

Alapbér+mozgóbér átlaga 

/hó/fő 318 746 657 970 

A vizsgált vállalatnál a fizikai alapbérek 
átlaga a havi 80 ezer ft-os mozgóbérrel 
kiegészítve (amelyben  a 13. havi bér   
egy hónapra jutó összege is benne van)  
és a SZÉP K üdülési célú 
felhasználásának a beszámítása után is  
éppen hogy eléri a  gépkocsi használat 
nélküli megélhetési küszöb értéket, 
miközben a vállalat dolgozóinak jelentős 
része gépkocsival tudja csak a munkába 
járást megoldani.  
A tisztes megélhetés fedezetét  a fizikai 
állományú dolgozók  többsége így  csak 
túlóra, másodállás, éjszakai műszak  
vállalása árán tudja előteremteni.



Mit követel meg a munkaerőpiac, az un.  munkaerő piaci referencia 
bérek használata. A Korn -Ferry (Hay) adatbázis

• Előny:  a munkakör, képzettség, feladat, beosztás szerinti  bérek 
felmérése. 

• Korlát:  a mintavétel reprezentativitása, a cégméret,  a  
munkajövedelem szerkezetének  (alapbér, mozgóbér,  bérpótlék, 
juttatás arány), a munkaidőrendnek, a munkakörülményeknek, a  
munkatapasztalatnak a figyelembe vétele.
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Mit követel meg a munkaerőpiac, az un.  munkaerő piaci referencia 
bérek használata. A Korn -Ferry (Hay) adatbázis

• Előny:  a munkakör, képzettség, feladat, beosztás szerinti  bérek 
felmérése. 

• Korlát:  a mintavétel reprezentativitása, a cégméret,  a  
munkajövedelem szerkezetének  (alapbér, mozgóbér,  bérpótlék, 
juttatás arány), a munkaidőrendnek, a munkakörülményeknek, a  
munkatapasztalatnak a figyelembe vltele

• Amire használható: munkaerő felvétel,  vállalati tarifa rendszer, a 
munkakörök közötti bér arányok kialakítása (utóbbinál az ÜT előzetes 
véleményét kikérve)

• Amire kevésbé használható: az éves béremelés nagyságának, a 
béremelésre fordítható és indokoltan fordítandó   vállalati többlet 
bértömeg nagyságának a  visszajelzése (a felosztható keret nagysága).



Mit követel meg a munkaerőpiac, az un.  munkaerő piaci referencia 
bérek használata. A KSH adatbázis

• Előny: szakágazati, azon belül regionális, megyei,  fizikai-szellemi állományi  
bontás, teljeskörűség, cégméret szerinti leválogatási lehetőség, féléves 
gyakoriságú adatközlés

• Havi átlagos alapbér

• Havi  átlagos kereset

• Havi ledolgozott munkaidő, óra

• Túlórák száma, óra

• Havi átlagos alap órabér

• Havi átlagos   órakereset

• Korlát: a munkakör, a képzettség  és beosztás szerinti bér közlés hiánya 
(egyelőre).



Mit követel meg a munkaerőpiac, az un.  munkaerő piaci referencia 
bérek használata. A KSH adatbázis

• Előny: szakágazati és regionális teljeskörűség, cégméret szerinti leválogatási 
lehetőség, féléves gyakoriságú adatközlés, fizikai-szellemi,  alapbér/kereset, 
havibér/órabér  bontás, 

• Korlát: a munkakör, a képzettség  és beosztás szerinti bér közlés hiánya (egyelőre).

• Amire használható: 

• a vállalati szintű átlagbér  (alapbér- kereset, havibér-órabér) elmaradás, vagy 
bérelőny jelzése  fizikai/szellemi bontásban (pl. a szakágazati/régiós  átlag +-10%,  
vagy  felett), 

• a  vállalati bérdinamika értékelése (pl. a szakágazati/régiós   átlagbér   
növekedéshez képest mutatott +-5%, vagy efeletti többlet/elmaradás) 

• a  bérszerkezet, az alapbér/kereset arány és változás figyelése

• a fizikai/szellemi bérarány és változás figyelése (közvetve vezetői bérekre is utal)

• az országos és az ágazati bérszinthez viszonyított  elmaradás felszámolásához, 
vagy az elért bérelőny megőrzéséhez   szükséges többlet bértömeg kiszámítása.
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A fizikai dolgozók relatív bérhelyzete, ágazati összevetés
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Központi Vidéki 

Jelentős és növekvő lemaradás a vegyiparhoz képest, 
nagyarányú bérelőny vesztés a feldolgozó ipari 
átlagbérhez képest.
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Fizikai dolgozók, bruttó havi átlagkeresete, Ft 

2021. I. félév 2020. I.félév

Eltérés KP-i telephely /GYIP  2021: -47 500
Eltérés KP-i telephely / GYIP 2020: -29 300

Eltérés vidéki telephely / GYIP  2021:   -61 500
Eltérés vidéki telephely / GYIP 2020 :    -35 300

Gyógyszeripar 2021
Gyógyszeripar 2020

Feld ipar  2021
Feld ipar 2020

Vegyipar  2021
Vegyipar 2020

Avállalat által elért  bértömeg megtakarítás 
(többlet eredmény) Ft-ban 2021: Bp 1,2 md 
ft, vidéken 570 mft, együtt 1,8 md ft.



A szellemi  dolgozók relatív bérhelyzete, ágazati összevetés
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Javulás   a szellemieknél  2021-ben,
(kék vonal).



Munkaköri bérarányok

2021/2020

Budapest Vidék

Fizikai

Nem 
vezető 
szellemi

Vezető 
szellemi Fizikai 

Nem 
vezető 
szellemi

Vezető 
szellem
i

Átlagkereset /fő 97,2% 97,5% 136,6% 98,9% 98,5% 122,6%

A szellemi javulás hátterében azonban  a vezető szellemiek bér alakulása áll. 
Vesd össze a  vezetői és a beosztotti béralakulást)



Bérszerkezet fizikai állomány
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Dorog

Átlagkereset/hó/fő Alapbér/hó

Vidék

Az alapbér és a kereset széttartó mozgása a mozgóbérek 
következtében



Bérszerkezet szellemi állomány
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Dorog

Átlagkereset/hó/fő alapbér

Vidéki telephely

Az alapbér és a kereset széttartó mozgása a mozgóbérek 
növekedése  következtében.  



A KSH szakágazati bérátlagok és a vállalati átlagbér összevetése cáfolja az állítólagos 
bérelőnyt. 



A vállalat bérelőnye rohamos ütemben épült le 2016 után 



Forrás oldal
,

2020 1-9 havi tény, 2021 1-9 hó tény Vált % Vált Ft
Értékesítés nettó 

árbevétele 43 860 377 084 46 446 193 710 105,9% 2 585 816 626 

Személyi jellegű 

ráfordítások  12 408 049 257            10 492 744 613     84,6% -1 915 304 644 

Adózás előtti eredmény - 2 142 428 124           539 083 531 2 681 511 655 

Az adózás előtti eredmény növekedés  70%-át   az  idei év  első háromnegyed évében  
a  személyi ráfordítások csökkentése  tette ki. 



Az ÉTOSZ az Európai Szakszervezeti Szövetség támogatásával 
bértárgyalási adatbázist készül felépíteni

• A bérstatisztika (alapbér, kereset) részletezése negyedéves 
gyakorisággal szakágazati és régiós bontásban:

• vezetők, diplomás szellemiek, egyéb szellemiek, szakmunkások, szakképzetlen 
betanított munkások, szakképzetlen segéd munkások 

• A szakágazati jövedelmezőségi és költség szerkezeti adatok 
beszerzése (NAV adatokból):  

• Éves gyakorisággal: üzemi eredmény, adózás előtti eredmény, eredmény 
tartalék, osztalék kifizetés, beruházási ráfordítás,   gép/berendezés nettó 
érték, jegyzett tőke, saját tőke, rövid lejáratú kötelezettségek, hosszú lejáratú 
kötelezettségek.

• Féléves gyakorisággal: árbevétel, anyag költség, vásárolt szolgáltatások értéke, 
hozzáadott érték, üzemi eredmény, pénzügyi eredmény, bérköltség fizikai, 
bérköltség szellemi, létszám fizikai, létszám szellemi.



A bérfejlesztés forrás oldala, a NAV ágazati pénzügyi referencia adatok 
felhasználása

• Bérarány: Bérköltség / Hozzáadott érték, Személyi Ráfordítás / Hozzáadott Érték

Megmutatja, hogy mekkora a bér részesedése a hozzáadott értékben, követi-e a béremelkedés a 
hozzáadott érték növekedését, megkapják-e a munkavállalók azt a részesedést a hozzáadott értékből, 
mint a versenytársaknál, követi-e a bérarány az ágazati átlagot.

• Bérre jutó eredmény: Adózás előtti eredmény / Személyi ráfordítások 

Mekkora a forrás áll rendelkezésre a béremelésre, hány %-os béremelést tudna  finanszírozni az adózás 
előtti eredmény?

• Osztalék ráta: Osztalék / Adózás utáni eredmény

Az adózott nyereség mekkora részét veszi (viszi) ki a tulajdonos jövedelemként?

• Jövedelem osztozkodás: Osztalék/Személyi ráfordítás

Hogyan osztozik az eredményen a tulajdonos és az alkalmazott?

• Fejlesztési hányad: Beruházási ráfordítás / (Adózás utáni eredmény + Érték- csökkenés) 

Mennyit költ a tulajdonos a nyereségből és a pótlási alapból modernizálásra,    a munkakörülmények 
javítására?



2019 tény, 2020 tény,   2020 1-9 havi 

tény, 2021 1-9 hó tény Szakképzetl

en fizikai

Szakképzet

t fizikai

Összes 

fizikai

Beosztott 

szellemi  

(akinek nincs 

beosztottja)

Összes 

szellemi

Vállalat,  

telephely 

összesen

Átlagos  állományi létszám

Teljes munkaidős létszám

Betegszabadságban érintett létszám

Betegszabadságos napok száma

Táppénzben érintett létszám, kivéve a 

gyermekek után járó táppénz eseteit

Táppénzes napok száma

Ledolgozott munkaidő, óra

Túlóra

Alapbér tömeg

Műszak pótlék tömeg

Mozgóbér tömeg (jutalom, prémium is)

Kereset tömeg

Béren kívüli juttatás, Cafeteria

Belépettek száma  

Kilépettek száma  

Belépettek átlag alapbére

Kilépettek átlag alapbére

A ledolgozott munkaidő 
, az arra járó bér és a 
létszám összetétel 
változásának  nyomon 
követése a bértárgyalási 
adatkérő táblával
• Időbeli változás
• Alapbér/kereset
• Havi bér/ órabér 

összevetése
• Szakágazati  

összevetés  
• A vállalati méret 

figyelembe vétele
• Képzettség szerinti és 

állományi bér és 
létszám  arányok

• Betegség miatt 
kiesett munkaidő és 
munkabér

• Fluktuációs bérarány



Üzleti adatok 2019 2020 2020 1-9 havi 

tény 

2021 1-9 hó 

tény 2021 várható

Értékesítés nettó árbevétele

Aktivált saját teljesítmények értéke  

Egyéb bevételek

ebből támogatás

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatások értéke

Anyagjellegű ráfordítások  

Bérköltség

Bérköltség fizikai

Átlag létszám fizikai

Bérköltség szellemi

Átlaglétszám szellemi

Személyi jellegű egyéb kifizetések

Bérjárulékok

Személyi jellegű ráfordítások  

Értékcsökkenési leírás

Egyéb ráfordítások

ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 

Pénzügyi ráfordítás

Pénzügyi eredmény

Adózás előtti eredmény

Gépek, berendezések bruttó értéke

Gépek, berendezések nettó értéke

Tárgyi eszköz beszerzés

Éven belüli és éves 
üzleti adatok lekérése 
a forrás oldali 
értékeléshez,
Az évközi  adatkérés a 
várható éves adatok 
becsléséhez 
szükséges.
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A bérköltség és a jövedelmezőség összefüggése  keleten és nyugaton


