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1 A HUMÁN ERŐFORRÁSGAZDÁLKODÁS 

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ Az emberi erőforrás sajátosságának megértése 

⧠ A humán erőforrásgazdálkodás feladatainak komplex átlátása 

⧠ A humán erőforrásgazdálkodást befolyásoló fő külső és belső 

tényezők végiggondolása 

1.1 Az emberi erőforrás jellemzői 

 

A vállalatok fizetőképes kereslet kielégítése céljából az üzemi körfolyamat során inputokból outputokat 

állítanak elő. Az inputokat erőforrásnak nevezzük, az outputok pedig maguk a termékek, illetve a nyújtott 

szolgáltatások.  

Az erőforrások fogalma nem szigorúan definiált. A gazdasági erőforrások alatt a termékek 

(szolgáltatások) létrehozásához és kibocsátásához szükséges feltételeket értjük. A természeti erőforrások 

(termőföld, a föld mélyének kincsei, víz, levegő, éghajlat) mellett ide sorolhatjuk az alapanyagokat, 

félkész termékeket, munkaeszközöket, gépeket, dokumentált tudást, valamint az emberi erőforrásokat 

is. Tágabb értelemben a piaci pozíció, a hírnév, a hitelképesség és az üzleti kapcsolatrendszer is 

tekinthető a vállalati gazdálkodás erőforrásának. (Illés 2016, 128.o)  

A termeléshez biztosítani kell az erőforrásokat a megfelelő mennyiségben, minőségben, és összetételben. 

A vállalat erőforrásigényét a termelési célokból kell levezetni. Egy adott termelési cél azonban többféle 

erőforrás kombinációban, különböző erőforrás-struktúrával is megvalósítható lehet, ezért döntő 

fontosságú a szóba jöhető megoldási módok (pl. technológiák) feltérképezése, és gazdaságossági célú 

összevetése. Az erőforrások tervezésekor tehát alapvető fontosságú az erőforrások helyettesíthetőségének 

kérdése. A helyettesítés leggyakrabban az állóeszközök (pl. gépek, berendezések) és valamely más 

erőforrás (pl. anyagok, emberi erőforrás) viszonyában merül fel.  

 

EMBERI ERŐFORRÁS:  

„A vállalat sajátos erőforrása, mely önálló akarattal, kreativitással, érdekkel és 

valamilyen szintű érdekérvényesítő képességgel rendelkezik” (Illés 2016, 226.o), az 

egyetlen erőforrás, mely a cselekvéseit, és ezáltal teljesítményét szabályozni képes 

(Tóthné 2012, 26.o). Más megközelítésben: „A szervezetek tevékenységében 

közreműködő embereknek a munkavégzéshez szükséges képességeik, ismereteik és a 

munkamegosztásban elfoglalt helyük szerint strukturált összessége.” (Chikán 2017, 

279.o.) 

Emellett érdemes meghatározni az emberi tőke fogalmát is: 
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EMBERI TŐKE:  

„Nem azonos a szervezetnél foglalkoztatott emberekkel, hanem az, amit ők magukkal 

hoznak és mozgósítanak a szervezeti siker elérése érdekében. Az emberi tőke tehát a 

szervezeti tagok képességén és tudásán alapuló, a munka- és élettapasztalatokból, 

valamint a motivációkból összeadódó kollektív érték. Időnként intellektuális- vagy 

tudástőkének is nevezik, így hangsúlyozva, hogy az emberi gondolkodásnak, 

tudásnak, kreativitásnak, döntéshozásnak milyen fontos szerepe van a mai szervezetek 

életében.” (Karoliny-Poór, 2010, 25. o.) 

 

A munkavállaló a saját munkavégző képességét és hajlandóságát önként kínálja fel a vállalat számára, 

amiért ellentételezést (fizetséget) vár el. A munkavállaló munkavégzésével, teljesítményével hozzájárul a 

vállalati célok eléréséhez, amiért cserébe a vállalat anyagi és nem anyagi kompenzációt nyújt (bérek, 

juttatások, nem anyagi juttatások). Ezáltal az emberi erőforrást egyfajta kettősség jellemzi. Egyrészt 

költséget jelent a vállalat számára, amelynek csökkentése a vállalat érdeke. Másrészt viszont az ember 

munkájával hozzájárul a vállalati célok eléréséhez, a működés nyereségességének, gazdaságosságának 

eléréséhez, és emellett rendelkezik azzal a sajátossággal, hogy képes saját cselekvéseit, s ezáltal a 

teljesítményét szabályozni. Ez az egyik legfőbb tulajdonsága, ami megkülönbözteti őt a többi erőforrástól. 

Emiatt a munkaerő megfelelő motiválása is a vállalat alapvető érdeke. 

 

1.2 A humán erőforrásgazdálkodás, mint a vállalati gazdálkodás egyik funkcionális 

részterülete 

 

Az emberi erőforrásgazdálkodást ma a vállalat funkcionális részterületei között tartjuk számon. Az 

emberi erőforrások stratégiai erőforrássá válásával, a környezeti feltételek folyamatos és dinamikus 

változásával a humán erőforrásgazdálkodással kapcsolatos feladatok fokozatosan kibővültek, 

komplexebbé, stratégiai jelentőségűvé váltak.  

A személyügyi tevékenység fejlődési szakaszaival több munka foglalkozik (Tóthné 2012, Poór 2006, 

2010, Karoliny 1995) kiindulva az ún. pro personnell korszaktól, amikor még nem volt önálló személyzeti 

funkció a szervezeteknél, a személyügyi funkció szervezeten belüli megjelenésén át (kezdetben 

elsősorban adminisztratív és jogi feladatok ellátásával) a HR funkció stratégai szintű megjelenéséig. Ezen 

funkcionális részterület szervezeten belüli helye, szerepe jelentős változáson, fejlődésen ment keresztül. 

A történeti fejlődés áttekintése nem képezi jelen tréninganyag tárgyát. 

 

A fentiekben említett kettősség jegyében a humán erőforrásgazdálkodás alapvető feladata: 

A HUMÁN ERŐFORRÁSGAZDÁLKODÁS ALAPVETŐ FELADATA:  

az emberi erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás megteremtése, azaz a 

megfelelően képzett, a szükséges képességekkel és tudással rendelkező és megfelelően 

motivált munkaerő biztosítása megfelelő számban és összetételben, a lehető 

legalacsonyabb költségkihatás mellett.  
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Ehhez az alábbi stratégiai kérdésekre kell választ adni: 

A HUMÁN ERŐFORRÁSGAZDÁLKODÁS FŐ STRATÉGIAI KÉRDÉSEI:  

1. „Hogyan biztosítsuk a vállalat stratégiai céljaihoz illeszkedő emberi erőforrást 

mennyiségileg és minőségileg egyaránt? 

2. Hogyan gondoskodjunk arról, hogy a rendelkezésre álló emberi erőforrást a 

leghatékonyabban vonjuk be az értékteremtésbe? 

3. Miként érhetjük el azt, hogy a munkavállalók, mint a vállalati működés érintettjei, 

minél többet adjanak át tudásukból, kompetenciájukból az értékteremtés 

folyamatában, és emellett érintettként elégedettek legyenek azzal, ahogyan a 

vállalat értékeli (kompenzálja) erőfeszítéseiket?” (Chikán 2017, 291. o.) 

Mindezek alapján a humán erőforrásgazdálkodás fő tevékenységeit az alábbiakban foglaljuk össze. 

Illés 2016 két nagy területre osztja a vállalatnak az emberi erőforrásokkal kapcsolatos tevékenységét: az 

átfogó humánerőforrás-gazdálkodásra és a személyzeti munkára. Ezt szemlélteti az 1. ábra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: A vállalat emberi erőforrásokkal kapcsolatos tevékenységének struktúrája (forrás: Illés 

2016, 226.o és Illés 2007/2008 előadásvázlatok) 

 

1. Az átfogó humánerőforrás-gazdálkodás három fő területe (Illés 2016, 226-227. oldal):   

⧠ a munkaerő-gazdálkodás: ide tartozik a munkaerő-szükséglet felmérése, a fedezetbiztosítás 

lehetőségeinek felmérése, a munkaerő-szükséglet és a fedezetbiztosítás lehetőségeinek 

összehangolása, és a szükséges munkaerő biztosítását és megfelelő foglalkoztatását eredményező 

munkaerő-politikai intézkedések (toborzás, kiválasztás, felvétel, beillesztés, elbocsájtás, stb) 

kidolgozása. 
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⧠ a bérgazdálkodás: ide tartozik az ösztönzési és javadalmazási rendszer kidolgozása, a keresetek 

tervezése és a kapcsolódó operatív feladatok elvégzése. 

⧠ és a szociális kérdésekkel, munkakörülményekkel foglalkozó terület. 

 

2. A személyzeti munka fő funkciója a humánerőforrás-gazdálkodási célok megvalósulásának hatékony 

támogatása. Ide tartozik például: 

⧠ Az egyes emberekkel való foglalkozás, napi munkájuk személyre szabott irányítása. 

⧠ A vállalati stratégiába integrált karrierpályák kiépítése.  

⧠ Az önállóság, a kreativitás, a szélesebb látókör és a konvertálható tudás felértékelődése 

következtében jellemzővé vált a továbbképzés, a több szakma megszerzésének támogatása 

(információs társadalom – tudás alapú gazdaság). Ezeknek az egyes egyénekre való „lebontása”, 

a személyzeti munka feladata. (Illés 2016, 226. oldal) 

 

Chikán 2017 az alábbiakban összegzi a humán erőforrásgazdálkodás fő tevékenységeit: 

A HUMÁN ERŐFORRÁSGAZDÁLKODÁS FŐ TEVÉKENYSÉGEI:  

 Általános feladatok: a munkaerő-szükséglet és a munkaerő-kereslet 1.

meghatározása, a fedezeti források feltárása, a fedezet szükséglettel való 

összehangolása, a szükséges munkaerő megszerzése, szelekciója, munkába 

állítása, fejlesztése és megőrzése, együttműködés a pénzügyi háttér biztosításában. 

 Motivációs- és ösztönzési rendszer, ezen belül a bér-és jövedelemgazdálkodás 2.

kialakítása. 

 A munka megszervezése: a vállalati szervezet és folyamatok olyan kialakítása, 3.

ami biztosítja a munkavállalók hatékony és humánus feltételek közötti 

foglalkoztatását. 

 A vezetők és a munkavállalók képzésének, továbbképzésének irányítása és 4.

szervezése. 

 A munkakapcsolatok kezelése: a munkáltatók és az érdekképviseletek (pl. 5.

szakszervezetek, üzemi tanácsok) közötti tárgyalások megszervezése és 

lebonyolítása, a belső munkaerőpiacok működtetése, a dolgozók vállalati 

döntésekbe való bevonási módjainak kimunkálása és a szociális kérdések 

kezelése. (Chikán 2017, 281. o.) 

 

1.3 Az emberi erőforrásgazdálkodás külső és belső befolyásoló tényezői 

 

Az emberi erőforrások szerepe, valamint az emberi erőforrásgazdálkodás feladata, szervezeten belüli 

helye számos külső és belső tényező függvényeként alakul, valamint időben is folyamatos változáson 

megy/ment keresztül. 

A következőkben Chikán 2017, Tóthné 2012, Poór 2010, Bokor et al. 2007 munkáit szintetizálva és 

kiegészítve sorra vesszük azokat a legfontosabb külső és belső tényezőket, amelyek közvetlenül, vagy 

közvetve befolyásolják az emberi erőforrás szerepét a vállalati gazdálkodásban, valamint a humán 

erőforrásgazdálkodás feladatait és a célszerűen alkalmazható megoldásait.   
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1.3.1 Az emberi erőforrásgazdálkodás külső befolyásoló tényezői 

 

A külső tényezők között leggyakrabban társadalmi, demográfiai, politikai, jogi, gazdasági és 

technológiai/technikai feltételek befolyásoló hatásait említhetjük (Chikán 2017, Tóthné 2012, Poór 2010, 

Bokor et al. 2007 alapján). 

  

Társadalmi, demográfiai trendek 

 

Egy adott országban a demográfiai helyzet, illetve a demográfiai trendek nagymértékben befolyásolják a 

munkaerőpiac helyzetét (a munkaerőkínálatot), valamint a vállalatok humán erőforrásgazdálkodásban 

rejlő lehetőségeit. 

⧠ A hazánkban jellemző népességcsökkenés/stagnálás, a népesség elöregedése, a nyugdíjas korúak 

arányának növekedése, a várható átlagéletkor növekedése, a csökkenő születésszám, valamint a 

lakosság egészségi állapotának romlása a munkaképes korú lakosság arányának csökkenését 

hozta magával. 

⧠ A lakosság képzettségi szintje növekedett, az iskolázottság általános helyzete javult. Növekedett a 

közép- és felsőfokú végzettségűek aránya. Ezzel párhuzamosan azonban visszaesett a 

szakiskolákban tanulók száma. A képzési struktúra ilyen irányú alakulása azt a kettős helyzetet 

hívta életre, hogy egyik oldalról megjelentek a „diplomás munkanélküliek”, valamint bizonyos 

esetekben a túlképzettség problémája, másik oldalról pedig jelentős mértékű szakmunkáshiány 

van jelen egyidőben a hazai munkaerőpiacon. A gyorsan változó környezet, technológiai és 

szervezeti megoldások miatt változnak az egyes munkakörök ellátásához szükséges készségek, 

képességek, emiatt tovább nőtt az élethosszig tartó tanulás jelentősége.  A növekvő képzettségi 

szint együtt jár a munkavállalók munkahelyekkel szembeni elvárásainak növekedésével. 

Magasabb fizetési igénnyel, fejlődési, előrelépési elvárásokkal, valamint autonómiai és 

kreativitás iránti igénnyel lépnek fel a munkaerőpiacon. 

⧠ A hazai munkaerőpiacot is jellemzi a munkaerő sokszínűségének (diverzitásának) növekedése. 

Mind a nemek szerinti, mind az etnikai diverzitás növekedett. Ezt befolyásolják az elvándorlási és 

a bevándorlási trendek (a migrációs trendek), valamint a foglalkozási és területi mobilitás.  

⧠ Befolyásoló tényező a munkával töltött idő növekedése, a hagyományos családmodell 

átalakulása, a társadalmi értékek és az emberek értékrendjének változása, különös tekintettel a 

generációs különbségekre, valamint a nemzeti és a szervezeti kultúra sajátosságai. (Chikán 2017, 

Tóthné 2012, Poór 2010, Bokor et al. 2007) 

 

A foglalkoztatás és a munkaerőpiac helyzete 

 

⧠ A munkaerőpiac helyzete, a munkaerő-piaci kínálat és kereslet jellemzői, a kereslet és kínálat 

egyensúlya, hosszú távú alakulása (túlkereslet, túlkínálat), a foglalkoztatási helyzet, a 

foglalkoztatási struktúra, a munkanélküliség mértéke, típusai (strukturális és súrlódásos), 

munkanélküliség és munkaerőhiány párhuzamos jelenléte, a foglalkoztatás megoldásainak 

rugalmassága (pl. atipikus foglalkoztatási formák elterjedése), az átlagos bérszínvonal, a 

munkaerő nemzetgazdasági szintű, ágazatok, térségek, szakmák szerinti allokációja hatással 

vannak a humán erőforrásgazdálkodás vállalatoknál alkalmazható eszköztárára. 
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⧠ A munkaerőpiac kínálati oldalát nagyban befolyásolják a fentebb említett társadalmi és 

demográfiai trendek, az ország sajátosságai, kulturális, képzési feltételei. A munkaerő keresletet 

pedig döntően olyan tényezők határozzák meg, mint a technikai fejlődés üteme, a gazdasági 

struktúra változása, a gazdasági konjunktúra állapota, a tőke és az élőmunka helyettesíthetősége, 

ára. (Chikán 2017, Tóthné 2012, Poór 2010, Bokor et al. 2007) 

 

Politikai, jogi szabályozás 

 

A politikai és jogi szabályozás országonként eltérő befolyással bír. Ide sorolhatjuk a munkajogi 

szabályozás keretrendszerét, a szabályozási környezet változásait. A munkajogi rendszer jogforrásai közé 

sorolhatjuk az EU, a nemzetközi szervezetek (ENSZ, ILO), és az adott ország általános és munkajogi 

szabályozását. Kiemelten kezelt terület a munkához való jog, a munkavállaló védelme, a munkáltató 

gazdasági érdekeinek védelme, az esélyegyenlőség megteremtése (nők-férfiak, fogyatékkal élők), a 

bérezésre, a munkavégzés biztonságára, az emberek egészségének védelmére irányuló rendelkezések, a 

magánszféra védelme és az érdekképviselet. De ide sorolhatjuk az ország szociális ellátási rendszerét, 

illetve a TB és járulékfizetésre vonatkozó szabályokat is. (Chikán 2017, Tóthné 2012, Poór 2010, Bokor 

et al. 2007) 

 

Gazdasági trendek 

 

Egy ország általános gazdasági fejlettsége, a gazdasági konjunktúra állapota (a konjunktúra ciklusok, 

gazdasági növekedés, fellendülés, stagnálás vagy éppen recesszió), a piaci verseny feltételrendszere 

meghatározzák a vállalatok működését, helyzetét, és ezen keresztül a humán erőforrások iránti igényét. A 

világgazdaságban bekövetkező gazdasági válság(ok) szintén jelentős hatással vannak a vállalatok (egyes 

ágazatok) foglalkoztatására. A válság kapcsán egyaránt találkozhatunk reaktív és proaktív vállalati 

stratégiákkal. Egyes vállalatok a leépítésben látják a válságból való kilábalás esélyét (reaktív stratégia), 

míg vannak olyan vállalatok, akik például a válság miatt felszabaduló munkaidőt a munkavállalók 

képzésére, fejlesztésére használják fel (proaktív stratégia). (Chikán 2017, Tóthné 2012, Poór 2010, Bokor 

et al. 2007) 

 

A globalizáció következményei 

 

A globalizáció hatásai közül két alapvető jellemzőt emelhetünk ki a vállalati humán erőforrásgazdálkodás 

szempontjából: 

⧠ Az informatika, valamint a közlekedési módok fejlődésével „lezsugorodott” a földrajzi tér. Sok 

vállalat telepíti ki a munkaerő-igényes termelési tevékenységét olyan területre, ahol olcsó a 

munkaerő.  

⧠ A globalizációval megnövekedett a munkaerő szabad áramlásának a lehetősége, növekedett a 

migráció és a külföldre történő munkaerő-vándorlás. Hazánkból is sokan mennek külföldre 

dolgozni, a hazai munkaerő számára is nemzetközivé váltak a karrierlehetőségek. 

Magyarországra is több munkavállaló érkezik külföldről. A fejletlenebb országokból érkező 

munkavállalók gyakran alacsonyabb bérigénnyel lépnek fel, a munkafeltételek szempontjából is 

kisebb az elvárásuk, ezáltal rontják a hazai munkaerő lehetőségeit. 
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Ezek a folyamatok a vállalatok szempontjából megteremtik az olcsóbb munkaerő foglalkoztatásának 

lehetőségét, viszont a nyelvi, kulturális és szakképzettségi különbségek kezelése olykor nehézséget okoz. 

A munkaerőpiac határai kiszélesedtek. (Chikán 2017, Tóthné 2012, Poór 2010, Bokor et al. 2007) 

 

Technológiai/technikai trendek 

 

A technikai/technológiai fejlődés, az elmúlt évtizedekben és a jelenleg is zajló trendek (a 

mikroelektronika, az informatika fejlődése, az automatizálás és robotizáció jelentősen megváltoztatták/ 

megváltoztatják a foglalkoztatás struktúráját, új szakmák jönnek létre, és meglévő szakmák szűnnek meg. 

Például a hagyományos termelő ágazatokban (ipar, mezőgazdaságban) bekövetkezett technikai fejlődés és 

új termelésszervezési megoldások következtében nagyszámú munkaerő vált feleslegessé. Napjainkban 

pedig többek között az önvezető kamionok megjelenéséről olvashatunk, mely a szállítási ágazatot fogja 

érzékenyen érinteni a foglalkoztatás szempontjából. A fejlődés következtében egyrészt a korábban 

megszerzett ismeretek gyorsan elavulnak, így a munkaerő egy része foglalkoztathatatlanná válik, 

másrészt az automatizált technológiák kiváltják az emberi munka iránti igényt.  

Ezzel párhuzamosa munkaerő-igényes, korszerű szolgáltatások (telekommunikációs, banki, tanácsadási 

szolgáltatások) jelentek meg, új típusú tudás, képességek igényével. A tudás-intenzív technológiák 

aránya, és a tudás-intenzív ágazatokban történő foglalkoztatás növekszik. 

Az információs forradalom révén a hagyományos munkahelyek száma csökken, egyre inkább elterjednek 

a virtuális munkahelyek, és az atipikus foglalkoztatási formák. (Chikán 2017, Tóthné 2012, Poór 2010, 

Bokor et al. 2007) 

 

1.3.2 Az emberi erőforrásgazdálkodás vállalaton belüli befolyásoló tényezői 

 

A vállalat munkaerő-szükségletét és a humán erőforrásokkal való gazdálkodásának sajátosságait számos 

vállalaton belüli tényező is befolyásolja. Így például a vállalat jellemzői, a munkakör természete és az 

alkalmazottak jellemzői meghatározóak a vállalatok erőforrásigénye szempontjából, így kihatással 

vannak a szükséges munkaerő létszámára, típusára, összetételére, a munkafeltételek alakulására, és a 

kialakítandó kompenzációs rendszerre. Ezen tényezőket az alábbiakban foglalhatjuk össze (Chikán 2017, 

Tóthné 2012, Poór 2010, Bokor et al. 2007 alapján): 

⧠ A vállalat jellemzői: 

 mérete (kkv-nagyvállalat),  

 tevékenysége, ágazati hovatartozása (ágazati sajátosságok, a gyártott termék vagy 

nyújtott szolgáltatás jellege),  

 tulajdonosi szerkezete (külföldi-hazai, illetve állami-magán tulajdonosi háttér, külföldi 

tulajdonos nemzetisége), 

 profitorientáltsága (forprofit-nonprofit),  

 földrajzi elhelyezkedése (pl. város-vidék, vagy fejlett-kevésbé fejlett régió),  

 kora, érettsége (induló vállalat – érett stabil vállalat),  

 alkalmazott technológiája, az erőforrások helyettesíthetősége (élőmunka-igényes vagy 

tőkeigényes technológia),  

 informatikai háttere,  

 stratégiája (pl. növekedési stratégia, költségcsökkentő stratégia), 
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 pénzügyi kondíciója, ármeghatározási rugalmassága (érvényesíteni tudja-e a növekvő 

önköltséget az áraiban)  

 a szervezeti kultúra, értékek, normák, attitűdök és a szervezeti magatartás.  

⧠ A munkakörök jellemzői: a munkakör természete, a munkakör betöltéséhez szükséges 

szakképzettség, gyakorlat, továbbképzési igény. 

⧠ Az alkalmazottak jellemzői, típusa, összetétele: szellemi-fizikai dolgozók, végzettség, képességek 

szerinti jellemzők, egyéni tulajdonságok, preferenciák, motiváltság, személyiségjegyek, a 

csoportkohézió). 

 

1.4 Emberi erőforrás felértékelődése és differenciálódása 

 

Az elmúlt évtizedekben lezajlott dinamikus változások, a globalizációs folyamatok terjedése, valamint a 

rohamos technológiai, informatikai fejlődés következtében az emberi erőforrásokkal kapcsolatban két 

párhuzamos trend volt megfigyelhető. Egyrészt az üzleti életben egyre inkább a tudás vált a legfontosabb 

erőforrássá, fokozódott a minőség iránti elvárás, ami a munkaerő felértékelődéséhez vezetett. Másrészt 

viszont megfigyelhető a munkavállalói réteg kettészakadása, erőteljes differenciálódása. 

 

1.4.1 Az emberi erőforrások felértékelődése 

 

Az emberi erőforrás szerepe a vállalati erőforrások közül egyre inkább felértékelődik, az emberi 

erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás alapvető jelentőségű a vállalatok működésében és 

versenyképességében.  

A versenyképesség és a versenyelőnyt jelentő tényezők értelmezési lehetősége széleskörű. A 

versenyelőnyt biztosító tényezők relatív sorrendje átalakult az idő folyamán. Ami korábban versenyelőny 

forrása volt, az ma már gyakran a versenyben maradás feltételét jelenti egy vállalat számára. Az, hogy 

egy iparág vállalatai szempontjából mit tekinthetünk a versenyképesség elsődleges forrásának, 

iparáganként különböző. (Kádárné 2014) A globalizáció terjedésével nemzetközi kontextusba került a 

versenyképesség értelmezése is. Némethné Gál (2010), Somogyi (2009), Tóth & Tóth (2003), Hoványi 

(2001) szerint a globális színtéren az intellektuális eredmények szerepe nő az anyagi javak előállítása 

helyett. A gazdasági siker az innovativitásban rejlik, az eszközök és a tőke birtoklása másodlagos. „A 

termékek és szolgáltatások egyre élesebb minőségi és árversenyében (ami egyre homogénebb minőségre, 

egyre feszesebb költséggazdálkodásra kényszeríti a vállalatokat) mind nagyobb lesz az immateriális 

erőforrások jelentősége a versenyelőny megszerzésében” (Hoványi 1999, 1024.o.). Karoliny-Poór, 2010 

munkájukban szintén hangsúlyozzák, hogy a fizikai vagyontárgyak és pénzügyi eszközök mellett a 

láthatatlan vagy szellemi tőke, illetve az eszmei javak (szabadalmak, szerzői jogok, márkanév, stb.) és az 

emberi, vagy tudástőke (az egyének tehetsége, képességei, tapasztalatai, szakértelme, kapcsolatai és 

magatartása) is meghatározóak a szervezet teljesítménye és a cég értéke szempontjából.  „Az emberi 

erőforrások és menedzselésük a szervezeti teljesítmény, a versenyképesség meghatározó elemei, melyek a 

fenntartható versenyelőny egyedüli forrását biztosítják.” (Karoliny-Poór, 2010, 25. o.) 
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1.4.2 A munkaerő differenciálódása 

 

A fentiekkel összefüggésben bekövetkezett a munkavállalói réteg kettészakadása, differenciálódása 

„kulcs” munkaerőre és „tömeg” munkaerőre. Egyrészt vannak a vállalat szempontjából nélkülözhetetlen, 

vagy nehezen nélkülözhető munkavállalók, akik kis létszámot tesznek ki. Ők jellemzően valamilyen 

speciális és vagy elmélyült ismeretekkel és/vagy nagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Ezen 

munkavállalók megtartása a vállalat alapvető elemi érdeke. Másrészt a munkavállalók másik csoportját az 

a széles munkavállalói réteg alkotja, amely valamilyen könnyen megtanulható munkafolyamatot lát el, és 

ezáltal könnyen helyettesíthetővé válik, vagy az informatikai forradalom és az automatizáció 

következményei miatt akár feleslegessé is válhat. Ezt súlyosbítják a migrációs folyamatok, amikor az 

alacsonyabb bérigényű, kedvezőtlenebb munkafeltételekhez szokott munkavállalók megjelenése tovább 

rontja a hazai alacsonyabb képzettségű munkaerő munkavállalási esélyeit.  

A két munkavállalói réteg kezelése humán erőforrás gazdálkodási szempontból más megközelítéseket, 

eszközöket igényel, ezáltal a humán erőforrás gazdálkodás feladata, eszköztára is differenciálttá válik. A 

magasan képzett munkavállalók megtartására nagy erőfeszítéseket tesznek a vállalatok, mind az 

ösztönzés, bérezés, mind az előrelépési, fejlődési lehetőségek terén hosszú távú karrierstratégiák 

kialakításával, mind a munkafeltételek magasabb szintű biztosításával. Emellett az átlagos vagy alacsony 

képzettségű, könnyen helyettesíthető munkavállalókra kisebb figyelem irányul, gyakran jellemző a 

rövidtávú szemlélet, és a HR atipikus eszköztárának megjelenése. (Chikán 2017, Tóthné 2012 alapján) 

 

A továbbiakban a humán erőforrásgazdálkodás feladatai közül a munkaerő- és a bérgazdálkodáshoz 

kapcsolódó legfontosabb feladatokat emeljük ki gazdálkodási szempontból. Jelen tréninganyag célja rövid 

áttekintést nyújtani a legfontosabb feladatokról, teendőkről, módszerekről, amelyek egy vállalkozás 

indításával, működtetésével kapcsolatban felmerülnek. Nem célja az anyagnak a kifinomult HR eszköztár 

bemutatása. 
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2 MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ a munkaerővel való hatékony gazdálkodás szempontjainak 

megértése 

⧠ módszertani ismeretek szerzése 

 

A munkaerő-gazdálkodás legfontosabb feladatai (Illés 2016):  

⧠ a munkaerő-szükséglet felmérése,  

⧠ a fedezetbiztosítás lehetőségeinek felmérése,  

⧠ a munkaerő-szükséglet és a fedezetbiztosítás lehetőségeinek összehangolása,  

⧠ és a szükséges munkaerő biztosítását és megfelelő foglalkoztatását eredményező munkaerő-

politikai intézkedések (toborzás, kiválasztás, felvétel, beillesztés, elbocsájtás, stb) kidolgozása. 

 

2.1 A munkaerő-szükséglet felmérése 

 

A vállalat munkaerő-szükségletét számos tényező befolyásolja. A munkaerő-szükségletet a termelési 

célokból, és a meglévő termelési feltételekből kell levezetni. A tervezett termelési célokból és egyéb 

tevékenységekből levezetett feladatok mennyisége és minősége, a vállalat által alkalmazott technológia 

erőforrásigénye (élőmunka-igényes vagy tőkeigényes technológia), a gyártás jellege és tömegszerűsége, a 

termelésszervezési és munkaszervezési megoldások, a vállalatnál alkalmazott munkarend a döntő 

jelentőségű tényezők a munkaerő szükséglet alakulása szempontjából. 

A munkaerő-szükséglet meghatározásának első lépése tehát a termelési célkitűzések meghatározása, majd 

a szóba jöhető technológiai, termelésszervezési megoldások, erőforrás-kombinációk feltérképezése, ezek 

gazdaságossági célú összehasonlítása. A legmegfelelőbb megoldás kiválasztása után kerül sor az így 

adódó feladatok létszám- és tudásigényének meghatározására, azaz a szükséges létszám nagyságának és 

összetételének meghatározására. (Illés 2007/2008 alapján) 

 

MUNKAERŐ-SZÜKSÉGLET 

„Munkaerő-szükségleten azt a meghatározott összetételű létszámot értjük, amelynél 

kevesebb már nem elégséges, de több nem is szükséges a vállalat feladatainak 

zavartalan megvalósításához.” A munkaerő-szükséglet részeként értelmezzük a 

munkából való távolmaradás eseteire (pl. betegség, szabadság) szolgáló operatív 

munkaerő tartalékot is.  Bizonyos esetekben (pl. az ideiglenes termeléscsökkenés 

időszakában, vagy éppen a későbbi termelés felfutás létszámigényének biztosítására) a 

hosszabb távú szükséglet fedezésére is képződhetnek tartalékok. Ezt stratégiai 

tartaléknak nevezzük. (Illés 2007/2008) 
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A munkaerő-szükséglet meghatározására elsősorban a fizikai dolgozók esetében találkozhatunk 

kidolgozott módszerekkel. A szellemi foglalkozásúak egy részénél, például a rutintevékenységet végző 

dolgozóknál átvehetők bizonyos elemek a fizikai dolgozókra kidolgozott módszerekből, míg más 

részüknél, például az irányító és alkotói munkát végzőknél nem alkalmazhatóak ezek a számítási 

módszerek. 

A létszám meghatározásánál különböző létszám kategóriákat alkalmazhatunk. 

 

(Illés 2007/2008)LÉTSZÁMKATEGÓRIÁK  

Állományi létszám: a vállalattal adott napon munkaviszonyban álló dolgozók száma. 

Átlagos állományi létszám: az adott időszak folyamán a vállalattal munkaviszonyban 

álló dolgozók átlagos száma. 

Dolgozói létszám: a vállalatnál adott napon munkavégzés céljából megjelent 

dolgozók száma. 

Átlagos dolgozói létszám: az adott időszak egy munka-napján a vállalatnál 

munkavégzés céljából megjelent dolgozók átlagos száma.  

 

2.1.1 A munkaerő-szükséglet meghatározása fizikai dolgozók esetén 

 

A munkaerő-szükséglet meghatározására a közvetlenül termelő fizikai dolgozók esetén a két 

legelterjedtebb módszer a termelés normaóra szükségletén alapuló létszám-meghatározás, valamint a 

termelő gépek kiszolgálási normáin alapuló létszám-meghatározás. A két módszert Illés 2007/2008 és 

Illés et al. 2008 alapján foglaljuk össze. 

 

A termelés normaóra szükségletén alapuló létszám-meghatározás 

 

Abban az esetben, ha a tevékenység jellemzően kéziidő-igényes, és van lehetőség az egyes 

munkafolyamatok normázására, a normaóra-szükségleten alapuló létszám-meghatározást alkalmazzuk. 

Lépései: 

1. lépés: A normaóra-szükséglet felmérése a termék-mennyiség és az egy termék norma szerinti 

élőmunka-igénye alapján. 

2. lépés: A munkaóra-szükséglet meghatározása a normaóra szükséglet és a teljesítményszázalék 

hányadosaként. 

3. lépés: A létszámszükséglet meghatározása a munkaóra szükséglet és az egy fő által teljesíthető 

órák száma hányadosaként. 

Képlet szerint: (időnorma esetén és teljesítmény norma esetén) 
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Ahol:  

Ltj = a j-edik szakmai képzettségű csoport közvetlenül termelő munkásainak átlagos állományi létszáma. 

b = a tervezett teljesítményszázalék 

xi = az i-edik termékből előállítandó mennyiség 

oij =az i-edik termékhez a j-edik szakma szerinti munkaidő igény (óra/mennyiség) 

dij = az i-edik termékből a j-edik szakmai képzettségű munkás által időegység alatt megmunkálandó 

mennyiség (mennyiség/óra) 

Nj = a j-edik munkafajta nem teljesítménybéres elszámolású munkaóráinak a száma (állásidők, pótidők, 

tervezhető selejt időigénye) 

Ot = az egy fő által teljesíthető órák száma 

 

E módszerrel rövidtávon viszonylag jól becsülhető a szükséges létszám szakmacsoportonként, de a 

normák és a teljesítményszázalék meghatározásának nehézségei rövid távon is okozhatnak némi 

bizonytalanságot. A normaóra-szükségleten alapuló létszámszükséglet-meghatározás eredményének 

bizonytalansági foka annál nagyobb, minél nagyobb a munka szabadságfoka, vagyis az ember 

tevékenysége minél kevésbé függ a géptől (az önálló gépi idő aránya minél alacsonyabb). Hosszabb távon 

viszont nagyobb a számításból adódó eredmények bizonytalansága. Többféle módszer (becslési eljárások, 

matematikai-statisztikai módszerek) párhuzamos alkalmazásával csökkenthető a módszer 

bizonytalansága. (Illés 2007/2008) 

 

1. Példa a normaóra-szükségleten alapuló létszám-meghatározásra 

 

Illés et al. 2008 (61. példa):  

Egy vállalat új stratégiai üzleti egységet kíván létrehozni, mely vaslépcső gyártásával foglalkozik. A 

vaslépcső-gyártás folyamatának egyik szakasza a hegesztés, melyre vonatkozóan az alábbi információk 

állnak rendelkezésünkre: 

- A következő évre tervezett volumen (vezértípusban):  150 000 db 

- Egy termék hegesztésének normaidő-szükséglete:   1,6 óra/db 

- A munkaidőmérleg-terv szerint a vizsgált évben 

az egy fő által átlagosan teljesíthető munkaidő:                              1 900 óra/fő 

- A tervezett átlagos normateljesítési százalék:   105% 

- Érdemleges súlyú pótidő-szükséglettel nem kell számolni.  

- A vállalat más részegységeiből átcsoportosítható hegesztői létszám: 22 fő 

 

Feladatok: 

a) Határozza meg a vaslépcső-gyártáshoz szükséges hegesztők tervezhető létszámát! 

b) Számszerűsítse a külső munkaerő-piacról felveendő hegesztők létszámát! 
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Az 1. példa megoldása 

 

a) A gyártáshoz szükséges hegesztők száma 

 

fő121
9001

000150    6,1   
05,1
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tj

L 



  

 

A vaslépcső-gyártáshoz 121 hegesztőre van szükség. 

 

 

b) A külső munkaerő-piacról felveendő hegesztők száma 

 

Szükséges hegesztői létszám:     121 fő 

- Átcsoportosítható munkaerő:     - 22 fő 

 

A külső munkaerőpiacról felveendő hegesztők száma:    99 fő 

 

Fentiek szerint az új üzleti egység terveinek teljesíthetőségéhez a vállalaton belüli átcsoportosítási 

lehetőségek kihasználásán túl a külső munkaerőpiacról még 99 hegesztőt fel kell venni (év eleji 

munkakezdéssel).  

 

2. Példa a normaóra-szükségleten alapuló létszám-meghatározásra 

 

Illés et al. 2008 (63. példa):  

Egy termelő vállalat profilszélesítést tervez. A meglévő évi 30 000 db „A” termék és 15 000 db „B” 

termék mellé igény jelentkezik 20 000 db „C” termék összeszerelésére is. Az „A” termék összeszerelési 

normaideje 10 perc/db, ugyanez az adat a „B” termék esetén 30 perc/db, a „C” termék esetén 20 perc/db. 

A dolgozók átlagosan 98 százalékos teljesítményszázalékkal dolgoznak. A szükséges állásidőket, 

selejtidőket, pótidőket stb. a C termékre vonatkozóan még nem mérték fel, ezért ebben a fázisban csak 

durva becslésekhez alkalmas az információbázis. A munkaidőmérleg-terv szerint az adott évre az egy fő 

által teljesíthető munkaórák száma: 2 000 óra/fő/év.  

 

Feladatok: 

a) Becsülje meg, hogy a szükséges időtöbbletek figyelmen kívül hagyása mellett hány fő lenne 

szükséges a tervezett feladatok ellátásához!  

b) Elemezze a figyelmen kívül hagyott időszükségletek fedezeti lehetőségeit! 
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A 2. példa megoldása 
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A 10 fő által teljesíthető összes munkaórák száma: 20 000.  

A szükséges időtöbbletek nélkül becsült munkaidő-szükséglet:  

 

1,02 (5000+7500+6666,7) = 19 558 óra 

A 10 fő által teljesíthető összes munkaórák száma 442 órával magasabb, mint a tevékenység közvetlen 

időszükséglete. További számításokat igényel annak felmérése, hogy ez a 442 órányi többletidő 

elégséges-e a szükséges állásidőkre és pótidőkre. Valószínűsíthető, hogy ha valamelyest magasabb volna 

is az éves szinten szükséges időtöbblet mint 442 óra, a különbözet minimális túlmunka beiktatása révén 

kiegyenlíthető.  

 

A termelő berendezések kiszolgálási normáin alapuló létszám-meghatározás 

 

Abban az esetben, ha a tevékenység jellemzően gépiidő-igényes (alacsony a kézi idő aránya), és a 

termelési volument döntően a gépek teljesítménye határozza meg, a termelő berendezések kiszolgálási 

normáin alapuló létszám-meghatározást alkalmazzuk. 

Képlet szerint:  

A szükséges dolgozói létszám: 

 

Lkj = ΣGi *lij *mi 

 

Ahol: 

Lkj = j-edik szakmai képzettségű csoport közvetlenül termelő munkásainak átlagos dolgozói létszáma 

Gi = az i-edik típusú kiszolgálandó egységből (gép) üzemeltetendő mennyiség 

lij = az i-edik típusú kiszolgálandó egységnek a j-edik szakmai képzettségű munkásokra vonatkozó 

kiszolgálási létszámnormája 

mi = az i-edik típusú kiszolgálandó egységre érvényes műszakszám 

 

A módszerrel a szükséges dolgozói létszámot kapjuk meg. Figyelembe kell venni, hogy a szükséges 

állományi létszám a napi hiányzásoknak megfelelően nagyobb, mint a szükséges dolgozói létszám. (Illés 

2007/2008) 
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1. Példa a normaóra-szükségleten alapuló létszám-meghatározásra 

 

Illés et al. 2008 (65. példa): 

Egy kétműszakos munkarend szerint működő palackozó üzembe az éves terv alapján 3 palackozó gépsort 

kell beállítani. A palackozó gépsor automatizált, a műveleti sorban alacsony a kézi idő aránya (a 

valamilyen okból nem megfelelő palackot le kell emelni a sorról). A termelési volument lényegében a 

palackozó gépsor teljesítménye határozza meg. Mivel a folyamat állandó emberi felügyeletet igényel, 

kirívó esetekben a teljesítményt a „humán tényező” is befolyásolhatja. Egy-egy palackozó gépsor 

kiszolgálási normája 2 fő műszakonként.  

Hány fő a kezelő személyzet szükséges létszáma? 

 

Az 1. példa megoldása 

 

fő12223Lkj   

12 fős kezelő személyzet szükséges. Ennyi az adott képzettségű csoport közvetlenül termelő munkásainak 

átlagos dolgozói létszáma. Az átlagos állományi létszám-szükséglet ennél nagyobb, a különbség a 

hiányzások tervezett szintjétől függ. 

 

Közvetetten termelő munkások esetén a munka jellegétől függően szintén alkalmazhatók a normaóra-

szükségleten, vagy a kiszolgálási normákon alapuló módszerek, ezek mellett a munkahely-ellátási 

normákon alapuló módszert érdemes megemlíteni, mely a termelőberendezések kiszolgálási normáin 

alapuló módszertől annyiban különbözik, hogy nem gépek, berendezések, hanem ellátandó 

munkaterületek vagy munkahelyek kiszolgálását veszi alapul. A nem normázható esetekben ezektől eltérő 

megoldásokat kell keresni.  

 

2.1.2 A munkaerő-szükséglet meghatározása szellemi foglalkoztatottak esetén 

 

A szellemi foglalkoztatottakra vonatkozóan nem alakultak ki konkrét létszám-meghatározási módszerek. 

A rutintevékenységet végző szellemi munkavállalók (pl. adatrögzítők, adminisztratív munkát végzők, 

kontírozó könyvelők, bérszámfejtők) szükséges létszámának meghatározásakor a munkafolyamatok 

normázhatóságától függően átvehetők bizonyos elemek a normaóra-szükségleten alapuló módszerekből, 

vagy az egyes munkaállomásokon dolgozók esetében (pl. ügyfélszolgálati munkatársak, jegypénztárak, 

banki, és egyéb szolgáltatások ügyfeleket fogadó munkatársai) a munkahely-ellátási normáin alapuló 

lészám-meghatározás módszeréből. A szellemi munkát végzők másik csoportjába az irányítói és alkotói 

tevékenységet végzők tartoznak. Esetükben az említett módszerek nem alkalmazhatóak, mivel a 

munkafolyamatok nem normázhatóak (pl. egy kutató-fejlesztő mérnök esetében), szükséges létszámuk 

csak becsülhető. (Illés 2007/2008) 
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2.2 A fedezetbiztosítás lehetőségeinek felmérése 

 

A munkaerő-fedezet alapvetően két forrásból biztosítható. Egyrészt a vállalaton belülről, másrészt külső 

forrásból. 

A vállalaton belüli munkaerő-kínálat feltérképezése során a vállalat állományi létszámából indulunk ki, 

meghatározzuk a vállalatnál alkalmazott munkavállalók számát és szakképzettségét. Figyelembe kell 

venni a természetes fogyás mértékét. Ide sorolható a halálozások és az öregségi nyugdíjazások miatti 

létszámcsökkenés. A nyugdíjazások mértéke és üteme a munkaerő-állomány kor szerinti összetétele 

alapján tervezhető. Itt számolni kell a rokkantnyugdíjazással is, ami általában valószínűségi adatok 

felhasználásával becsülhető. Szintén számba kell venni az ideiglenes munkamegszakítások miatti 

létszámkiesést, illetve a munkába való várható visszatérést. Ide soroljuk a szülési szabadságot, 

gyermekgondozási díjat/segélyt igénybevevő munkavállalókat, vagy a tartós betegség miatt távollévő, 

illetve hosszabb fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalókat. Fontos a ki- és belépések számbeli és 

összetételbeli alakulásának, valamint a fluktuációnak, azaz a váltás intenzitásának az elemzése a 

vállalatnál. Az imént említett tényezők a létszám számbeli és összetételbeli változását is magával hozzák. 

Mindezek mellett a munkaerő szervezeten belüli mozgása a létszám összetételére van hatással. A 

vállalaton belüli munkaerő-mozgás lehet vertikális és horizontális irányú. Az előléptetések, illetve a 

visszaminősítések vertikális irányú, az átcsoportosítás, vagyis az áthelyezések horizontális irányú 

mozgást jelentenek. Fontos számba venni az ez utóbbi mozgásokhoz kapcsolódó képzési, átképzési és 

továbbképzési igényeket. (Dabasi-Halász 2012 alapján) 

Amennyiben a vállalat nem tudja a vállalaton belüli forrásokból kielégíteni a munkaerő-szükségletét 

(számban vagy minőségben), a külső munkaerő-piacról szerezheti be a hiányzó létszámot. A felvétel a 

betöltendő munkakör jellegétől, szakképzettségi igényétől függően irányulhat például fiatal pályakezdők 

vagy néhány éves tapasztalattal rendelkezők felvételére, vagy éppen nagy tapasztalattal rendelkező 

munkavállalók felvételére. Bizonyos munkakörökben szempont lehet – a társadalmi felelősségvállalás 

szándékán túlmenően – a járulékkedvezmények igénybe vételének lehetősége (például fogyatékkal élők 

foglalkoztatása esetén).  

A munkaerő-piac helyzetére a vállalatnak önmagában csekély ráhatása van. A vállalat elsősorban a helyi 

munkaerő-piacról, még szűkebben a vonzáskörzetéből elégíti ki a munkaerő keresletének nagyobb 

hányadát. A munkaerő-piac helyzete, valamint a vállalat munkaerő-piaci pozíciója számos külső és belső 

tényezőtől függ. A vállalat humánerőforrás-gazdálkodására ható külső tényezőket, a munkaerő-piaci 

keresletet és kínálatot befolyásoló legjelentősebb tényezőket az 1.3.1., a vállalaton belüli tényezőket az 

1.3.2. alfejezetben mutattuk be. A munkaerő-piac helyzetének elemzése nem célja jelen tananyagnak. 

 

2.3 A munkaerő-szükséglet és a fedezetbiztosítás lehetőségeinek összehangolása és a 

szükséges munkaerő biztosítását és megfelelő foglalkoztatását eredményező 

munkaerő-politikai intézkedések kidolgozása 

 

Ugyan a mindenkori teljes egybeesés nem várható, a vállalat akkor működik hatékonyan, ha a munkaerő-

szükséglet és a munkaerő-fedezet tartósan összhangban van (Illés 2007/2008). 

Amennyiben a vállalat munkaerő-szükséglete nagyobb, mint a munkaerő-fedezet, munkaerő-hiány áll 

fenn, ellenkező esetben munkaerő-többletről beszélünk. A vállalatnál párhuzamosan is fennállhat a 

munkaerő-hiány és a munkaerő-többlet, azaz az egyik területen, munkakörben munkaerő-hiánnyal 
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szembesül a vállalat, a másikban munkaerő-többlet jelentkezik. A munkaerő-szükséglet és fedezet két, 

ellentétes irányú eltérése különböző munkaerő-politikai intézkedések kidolgozását igényli. Az 

intézkedéseket nagyban meghatározza az eltérések időtartama, azaz hogy rövid vagy hosszú távon áll 

fenn az adott szituáció. Az 1. táblázat az átmeneti és a tartós munkaerő-hiány és munkaerő-többlet 

kezelésére adott válaszlehetőségeket tartalmazza (Illés 2007/2008, Bokor et al. 2007 és Dabasi-Halász 

2012 alapján). 

 

1. táblázat: Az átmeneti és a tartós munkaerő-hiány és munkaerő-többlet kezelésének lehetőségei (forrás: 

Illés 2007/2008, Bokor et al. 2007 és Dabasi-Halász 2012 alapján) 

 Munkaerő-hiány kezelése Munkaerő-többlet kezelése 

Rövid távon 

(átmeneti) 

Túlóráztatás 

A munkaerő teljesítménynövelésének 

ösztönzése – a munka termelékenységének 

fokozása  

Bérmunka igénybevétele – együttműködés 

Feladatok átütemezése 

 

Munkaerő-kölcsönzés 

Alvállalkozók bevonása 

Részmunkaidejű foglalkoztatás növelése 

Korábbi munkavállalók visszahívása 

Fluktuáció csökkentésére irányuló 

intézkedések 

 

Munkaerő átcsoportosítása (átképzés) 

Munkaerő felvétele 

Bérmunka vállalása,  

együttműködési szerződések kötése 

Termelés növelési lehetőségek keresése 

Termékszerkezet módosítása 

Termelés- és munkaszervezés változtatása 

Hosszú távon 

(tartós) 

A munkaerőhiány hosszú távon fennállhat 

például hiányszakmák esetén, ekkor:  

Termelés- és munkaszervezés javítása 

Kevésbé élőmunka-igényes technológiák 

beszerzése – gépesítettség fokának növelése 

Termékszerkezet átalakítása (kevésbé 

munkaigényes termékek arányának növelése) 

Alacsony termelékenységű munkahelyek 

felszámolása 

Tartós együttműködések kialakítása 

Rugalmas munkarend alkalmazása 

A termelés áthelyezése, telephely-változtatás 

Létszám-stop: természetes fogyás, önkéntes 

kilépések hatása 

Előnyugdíjazás ösztönzése 

Munkaidő-csökkentés 

Önkéntes fizetés nélküli szabadság 

Átcsoportosítás (átképzéssel) 

Elbocsájtás 

Tömeges létszámleépítés 

 

A személyzet-beszerzéshez és személyzetbiztosításhoz tartozó toborzás, kiválasztás, felvétel, beillesztés, 

valamint az elbocsájtáshoz kapcsolódó témakörök részletes kifejtését, a kapcsolódó HR feladatokat és az 

alkalmazható HR eszköztárat jelen tananyag nem tartalmazza. Ezek részletesen megtalálhatók a HR 

szakirodalomban, többek között az irodalomjegyzékben felsorolt művekben is). 

Érdemes viszont kitérni a munkavégzésre irányuló jogviszonyok fajtáira, és ezen belül a foglalkoztatás 

hagyományos és atipikus formáinak bemutatására. Ezek rövid bemutatását a 2.4. alfejezet tartalmazza. 

 

2.4 A munkavégzésre irányuló jogviszonyok – a tipikus és atipikus foglalkoztatási 

formák 
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A munkaerő alkalmazása során sokféle foglalkoztatási formával, munkavégzésre irányuló jogviszonnyal 

találkozunk. A versenyszféra foglalkoztatását (a munkaviszonyban történő foglalkoztatás esetében) fő 

szabályként a Munka Törvénykönyve (a 2012. évi I. törvény) szabályozza, mely kiterjed a munkavállalók 

és a munkáltatók jogaira és kötelezettségeire, érdekeik védelmére. Munkavégzés azonban nem csak 

munkaviszony keretében, hanem például polgári jogviszonyban is történhet. A gyakorlatban nem ritka, 

hogy a vállalatok a munkavégzésre nem munkajogviszonyt, hanem valamilyen polgári jogviszonyt 

létesítenek, elsősorban az adó- és járulékterhek elkerülése/csökkentése céljából. De további előnye a 

polgári jogviszonyoknak, hogy nem terjednek ki rájuk a Munka törvénykönyvének munkavállalókat 

érintő szabályai (mint például a jogviszony megszüntetésére, a munkabérre, a munkaidőre, a megbízott 

keresőképtelenségére vonatkozó rendelkezések, stb.) (Matiscsákné 2012) 

A munkavégzésre irányuló jogviszonyok fajtáit Matiscsákné 2012 az alábbiakban nevesíti: a 

munkajogviszony, a megbízási jogviszony, a vállalkozási jogviszony, a távmunka, a bedolgozói 

jogviszony, az egyéni vállalkozás, társas vállalkozás keretében a tag által végzett tevékenység, az 

önfoglalkoztatás, a segítő családtag munkavégzése, a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű jogviszonya, 

a sportolók jogviszonya, könyvvizsgálói tevékenység, az önálló kereskedelmi ügynöki tevékenység, a 

nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes nevelőszülői jogviszony, a közérdekű – közhasznú és 

közcélú munkavégzés fogalmai, eltérő sajátosságai, polgári szolgálat, tiszteletdíj fejében végzett 

szolgáltatások.  

Ezek közül a munkajogviszony, a megbízási jogviszony és a vállalkozási jogviszony elkülönítése az 

egyik fontos kérdés. (Egyfajta összehasonlítást tartalmaz a 2. táblázat.) A szabályozás útvesztőiben 

gyakran el lehet tévedni, sokszor gondot okoz ezen jogviszonyok megkülönböztetése, különösen, ha 

például valójában munkaviszony „elfedése”, „leplezése” történik megbízási vagy vállalkozási jogviszony 

keretében. Bizonyos elsődleges és másodlagos minősítő jegyek alapján (lásd a már időközben hatályon 

kívül helyezett 7001/2005. (MK 170.) FMM–PM együttes irányelv) sorolható be egy munkavégzésre 

irányuló jogviszony valamelyik kategóriába, tehát a besorolásnál a jogviszony tartalma a döntő, nem 

pedig az, hogy mi van a szerződésre írva.  

 

2. táblázat: Foglalkoztatás – munkajog és polgári jog területén. (forrás: 

www.jogpontplusz.hu/download/JogpontPluszMini_Munkajog_doc2.docx) 

Foglalkoztatás 

 

 Munkaviszony Polgári viszony 

célja, jellege hierarchikus alá-fölérendeltség, rendelkezésre 

állás, személyes munkavégzés, szervezeti 

rendszerbe tagozódottan, jellemző 

fogalmakkal, mint munkaidő, bér, utasítás 

egy termék elkészítése, 

szolgáltatás nyújtása, amely a 

megrendelő vagy megbízó részére 

történik és a felek 

mellérendeltsége jellemzi 

pl.: ügyvédi cégjogi eljárás, 

konyhabútor készíttetése 

asztalossal 

szerződéstípusok Munkaszerződés- 

munkaviszony 

Egyszerűsített 

blanketta 

szerződés- 

egyszerűsített 

foglalkoztatás 

Megbízási 

szerződés- 

gondossági 

kötelem 

Vállalkozási 

szerződés- 

eredmény 

kötelem 

alapvető jogszabály Mt.- Munka 

törvénykönyve –2012. 

évi I. törvény 

Efo – 

Egyszerűsített 

foglalkoztatásról 

szóló törvény- 

2010. év LXXV. 

Ptk. – Polgári törvénykönyv -

2013. évi V. törvény 

http://www.jogpontplusz.hu/download/JogpontPluszMini_Munkajog_doc2.docx
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törvény 

munkát végző 

személy 

Magánszemély –/aki 16 éves, az iskolai 

szünet alatt a 15 éves, fiatalabb: gyámhatóság 

engedélye alapján a jogszabályban 

meghatározott kulturális, művészeti, sport-, 

hirdetési tevékenység keretében/ 

Magánszemély / 

egyéni 

vállalkozó/ cég 

Egyéni 

vállalkozó/ cég 

adójogi 

szempontból  

Bruttó bér – érvényesül minimálbér, garantált 

bérminimum és egyéb bérre vonatkozó 

rendelkezések 

Bruttó 

számfejtett díj / 

számla a 

díjazásról 

Számla a 

díjazásról 

 

A szerződések további részletezésétől ebben a tananyagban eltekintünk. 

Ezen alfejezet keretében érdemes szólni a hagyományos és az atipikus foglalkoztatási formákról. Mint 

ahogy az 1.3.1. alfejezetben már említettük, a globalizáció terjedésének és a technikai, műszaki fejlődés 

rohamos ütemének következtében egyre inkább terjednek a hagyományostól eltérő, ún. atipikus 

foglalkoztatási formák. Ezen új lehetőségek új megvilágításba helyezik a vállalatok munkaerő-biztosítási 

lehetőségeit, és azok költségvonzatát. 

 

HAGYOMÁNYOS ÉS ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMA 

A foglalkoztatás olyan formáit tekintik tipikusnak, amelyeket teljes munkaidőben, 

azaz napi 8 órás munkarendben, azonos időben, hagyományosan munkahelyen és 

határozatlan ideig tartó szerződéssel, munkaviszony keretében végeznek.  

Atipikusnak szokás tehát tekinteni minden olyan foglalkoztatást, amely ettől eltérően, 

nem szokásos formában történik. (Hárs, 2013) 

 

Az atipikus foglalkoztatási formák másik szokványos elnevezése a rugalmas foglalkoztatás, a 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program ezen elnevezéssel fogalmazta meg támogatási 

kiírását.  

A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről XV. fejezete foglalkozik az atipikus foglalkoztatási 

formákkal, noha sem a rugalmas, sem az atipikus elnevezést nem használja (A munkaviszony egyes 

típusaira vonatkozó különös szabályok címmel sorolja fel). Az alábbi atipikus formákat említi: 

⧠ A határozott idejű munkaviszony: A határozott idejű munkaviszony tartamát naptárilag vagy 

más alkalmas módon kell meghatározni. A határozott idejű munkaviszony tartama az öt évet nem 

haladhatja meg.  

⧠ Munkavégzés behívás alapján: A legfeljebb napi hat óra tartamú részmunkaidőben 

foglalkoztatott munkavállaló munkaszerződés alapján a munkakörébe tartozó feladatok 

esedékességéhez igazodva teljesíti munkavégzési kötelezettségét.  

⧠ A munkakör megosztása: A munkáltató és több munkavállaló a munkaszerződésben egy 

munkakörbe tartozó feladatok közös ellátásában állapodhatnak meg. Valamely munkavállaló 

akadályoztatása esetén a szerződést kötő más munkavállaló köteles a munkaviszonyból származó 

kötelezettségek teljesítésére. 

⧠ Több munkáltató által létesített munkaviszony: Több munkáltató és a munkavállaló a 

munkaszerződésben egy munkakörbe tartozó feladatok ellátásában állapodhatnak meg. A 

munkaszerződésben meg kell határozni, hogy a munkabér-fizetési kötelezettséget melyik 
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munkáltató teljesíti. A munkáltatók a munkavállaló munkajogi igényével kapcsolatban 

egyetemlegesen felelnek. 

⧠ A távmunkavégzés: Távmunkavégzés a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen 

folytatott olyan tevékenység, amelyet információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel 

(együtt: számítástechnikai eszköz) végeznek és eredményét elektronikusan továbbítják a 

munkáltató felé. Ez az egyik legkorszerűbb munkavégzési formának tekinthető, időben és térben 

is nagyfokú rugalmasság jellemzi. 

⧠ A bedolgozói munkaviszony: Bedolgozói munkaviszony olyan önállóan végezhető munkára 

létesíthető, amelyre a felek a munkabért kizárólag teljesítménybér formájában határozzák meg. A 

munkaszerződésben meg kell határozni a munkavállaló által végzett tevékenységet, a 

munkavégzés helyét, a költségtérítés módját és mértékét. A munkavállaló munkarendje - eltérő 

megállapodás hiányában - kötetlen. A bedolgozó a munkát általában saját lakásán, saját 

munkaeszközökkel végzi, önállóan.  

⧠ Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony: A 

törvényben meghatározott munkáltató és munkavállaló egyszerűsített foglalkoztatásra vagy 

alkalmi munkára irányuló munkaviszonyt létesíthetnek. Érvénytelen az egyszerűsített 

foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaszerződés, ha annak megkötése 

időpontjában a felek között munkaviszony áll fenn. Jellemzően az időszakos, szezonális 

munkavégzés eseteire szokás alkalmazni, úgymint például a mezőgazdasági és turisztikai 

idénymunkára, vagy alkalmi munkavégzésre. Ezt a típusú munkavégzést az egyszerűsített 

foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szabályozza. 

⧠ A vezető állású munkavállaló: Vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint a 

közvetlen irányítása alatt álló és - részben vagy egészben - helyettesítésére jogosított más 

munkavállaló. 

⧠ A törvény rendelkezik továbbá a munkaerő-kölcsönzés különös szabályaira nézve is. A 

munkaerő-kölcsönzést a következők szerint definiálja: az a tevékenység, amelynek keretében a 

kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében 

munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi (kölcsönzés). 

⧠ Az atipikus foglalkoztatáshoz sorolható továbbá az önfoglalkoztatás minden formája, amely nem 

tartozik az alkalmazotti munkaviszony keretei közé. 

 

Finna és Forgács (2010) az egyes atipikus megoldásokat azok térbeli, időbeli, élethelyzetek szerinti és 

munkajogi szerinti eltérései alapján veti össze.  

⧠ Térbeli eltérés: tipikus munkaviszony esetén a munkavállaló egy adott helyen végzi a munkát, így 

eltérést jelent minden olyan jogviszony, ahol a munkavégzés helye változó, vagy legalábbis eltérő 

az egy adott munkahelyen napi 8 órában történő munkavégzési modelltől. 

⧠ Időbeli eltérés: A napi 8, heti 40 órás foglalkoztatástól eltérő munkaidő, illetve azok az esetek, 

amikor a munkaidőnek nincs jelentősége (határozott időre, részmunkaidőre, vagy adott feladatra 

szóló szerződés). 

⧠ Élethelyzetek szerinti eltérés: munkavállaló körülményei befolyásolhatják a munkaviszony egyes 

elemeit, így például a fogyatékkal élők vagy a kismamák élethelyzete eltérést mutat a „tipikus” 

munkavállalóéhoz képest. 

⧠ Munkajogi eltérés: az általánosnak tekinthető határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaviszony 

jellemzőitől, szabályozásától eltérő esetek. 

A 3. táblázat ezen négy tényező szerint értékeli az egyes atipikus munkavégzési formákat. Ferencz (2014) 
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3. táblázat: A rugalmas munkavégzési formák eltérései a hagyományos munkavégzéstől (forrás: Ferencz 

2014 és Finna-Forgács 2010) 

Rugalmas munkavégzési forma Térbeli eltérés Időbeli eltérés 
Élethelyzet 

szerinti eltérés 

Munkajogi 

eltérés 

Határozott idejű munkaszerződés - + - - 

Távmunka ++ + + + 

Osztott munkakör - + + + 

Több munkáltató általi foglalkoztatás + - - + 

Behívás alapján történő munkavégzés - ++ + - 

Bedolgozói munkaviszony ++ - + + 

Részmunkaidős foglalkozgatás - + - - 

Alkalmai munkavállaló - + ++ + 

Vezető állású munkavállaló - - - + 

Munkaerő kölcsönzés + - - ++ 

Megbízási szerződés - - - ++ 

Rugalmas munkaidő - + - - 

Fogyatékkal élők foglalkoztatása - - ++ - 

Szociális szövetkezeti tag 

munkavégzése – tagi munkavégzés 
- - ++ ++ 

Diákmunka - - + + 

Ösztöndíjas foglalkoztatás - - + ++ 

Tranzit foglalkoztatás - - ++ + 

Közfoglalkoztatás - - ++ + 

Önfoglalkoztatás - - + - 

(−): A munkavégzésben nincs eltérés, (+): kismértékű eltérés, (++): jelentős eltérés 

 

Az atipikus (rugalmas) foglalkoztatási formák elterjedtsége 15-30 százalék köröli az OECD országokban. 

Hagyományosan magasabb a mediterrán országokban (30 százalék feletti), de Lengyelországban (40 

százalék), Hollandiában (33 százalék) is kiemelkedően magas értékeket találunk. A legalacsonyabb az 

elterjedtségük az Egyesült Államokban, ahol mindössze a munkaerő 11 százaléka választ valamilyen 

atipikus foglalkoztatási megoldást. Magyarországon a részmunkaidős munkavégzés aránya 4,5 százalék, 

az önfoglalkoztatás aránya 10,2, a határozott idejű munkavégzés aránya pedig 10,1 százalék a felmérés 

szerint.  (Goos et al., 2016) 

A foglalkoztatás rugalmas módjaival mind a keresleti, mind a kínálati oldalon potenciális "tartalékok" 

szabadíthatók fel, ami növelheti a foglalkoztatottak számát. Vállalati oldalról a rugalmas foglalkoztatás 

növelheti a gazdasági alkalmazkodóképességet és ez által a versenyképességet is. Másrészt több olyan 

csoport is van a munkaerőpiacon, amely valamilyen oknál fogva nem tud, vagy nem akar hagyományos 

foglalkoztatási formában elhelyezkedni kisgyermek nevelése, idős hozzátartozó gondozása, vagy 

oktatásban való részvétel miatt. (NGM 2014) E potenciál kihasználása érdekében GINOP pályázat 

keretében a vállalati munkaszervezési kultúra javítása, a rugalmas munkaszervezési formák elterjesztése, 

valamint a munka és a magánélet összehangolása hangsúlyos célként jelenik meg. 

Az atipikus foglalkoztatási formák mellett egy gondolat erejéig szólni kell a munkaidő és a munkarend 

kialakításának atipikus formáiról is. A munkaidő az az időszak, amit a munkavállaló a munkáltató 

megbízásából munkával tölt. A munkaidő felhasználásával kapcsolatos szabályokat, például a napi 

munkaidő kezdetét, végét, a munkaidő beosztását, a pihenőidőket a munkarend tartalmazza. A munkaidő 

és a munkarend kialakításának atipikus formái például a rész- vagy rövidített munkaidős foglalkoztatás, a 

rugalmas munkaidő, vagy a többműszakos munkarend. 
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3 KOMPENZÁCIÓS ÉS JAVADALMAZÁSI RENDSZEREK, 

BÉRGAZDÁLKODÁS 

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ a motiváció és a szükséglethierarchia megértése 

⧠ a kompenzációs és javadalmazási rendszerek kialakításához 

szükséges alapvető ismeretek megszerzése 

⧠ szemléletformálás 

3.1 A Maslow-féle szükséglet hierarchia elmélete 

 

A kompenzációs rendszer kialakításakor érdemes figyelembe venni, hogy a vállalat munkavállalói 

esetében más és más elemek, illetve az egyes elemek különböző kombinációi lehetnek motiválóak, 

ösztönzőek. 

A motiváció kutatások eredményei között alapvető jelentőségű a Maslow-féle szükséglet-hierarchia 

elmélete. (Lásd 2. ábra) E szerint az egyének szükségleteit 5 fő szintre lehet csoportosítani. Ezek: 

1. Fiziológiai szükségletek (alapvető élettani, fizikai és biológiai szükségletek úgy, mint a táplálkozás, a 

víz, a természet viszontagságaitól való védelem, a lakhatási lehetőség). 

2. Biztonsági szükségletek (védelem, rend, stabilitás, megélhetés, munkahely). 

3. Közösség iránti szükséglet (szeretet, barátság, hovatartozása, emberi kapcsolatok, mások általi 

elfogadás) 

4. Megbecsülés, elismerés iránti szükséglet (mások elismerése, pozitív visszacsatolás, önbizalom, 

presztízs, jó hírnév) 

5. Önmegvalósítási szükséglet (legmagasabb rendű szükséglet, az egyén vágyainak megvalósulása, 

kiteljesedés) 

 

Az első három szinten lévő szükségleteket alacsonyabb rendű, míg az utolsó két szinten lévő 

szükségleteket magasabb rendű szükségleteknek tekinthetjük. A modell lényeges megállapítása, hogy 

miután egy alsóbb rangú szükséglet kielégítést nyert, a következő, magasabb rangú szükséglet 

kielégítésének igénye válik dominánssá. A téma kutatói megosztottak a modell alkalmazhatóságát 

illetően, de vannak, akik szerint az egyes hierarchiaszintekhez hozzá lehet rendelni megfelelő munkahelyi 

ösztönzőket is. Egy ilyen hozzárendelést tartalmaz a 4. táblázat. (Tóthné 2012) 
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2. ábra: A Maslow- féle szükséglet hierarchia modellje (forrás: Juhász-Matiscsákné 2013, 151. oldal) 

 

4. táblázat: A maslow-i szükséglethierarchiához kapcsolható ösztönző eszközök (forrás: Bakacsi 2004, 

hivatkozza Tóthné 2012, 259. oldal) 

 

A kompenzációs és javadalmazási rendszerek bemutatásával kapcsolatban sokféle szakirodalmi 

megközelítéssel találkozunk. Jelen tréning anyagnak nem célja ezen rendszerezések (úgymint a 

kompenzációs, a javadalmazási és az ösztönzési rendszerek fogalmi kavalkádjának rendezése), valamint a 

rendszerezési dilemmák bemutatása. Ezekkel a HR szakirodalom részletesen foglalkozik. A 

kompenzációs és javadalmazási rendszerek főbb elemeit a teljes körű javadalmazás modelljéből kiindulva 

mutatjuk be. 
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3.2 A teljes körű javadalmazás modellje 

 

„A teljes körű javadalmazás felöleli mindazt, amit a munkavállalók a munkakapcsolatban értékelnek. A 

teljes körű javadalmazás minden eleme, így az alapbér, a teljesítménytől, kompetenciától vagy 

hozzájárulástól függő bér, a munkavállalói juttatások és a nem pénzbeli ösztönzők, köztük a 

munkavállalói környezetből származó belső ösztönzők s maga a munka összekapcsolódik.” (Armstrong-

Murlis 2005, 25. oldal) A modellt a 3. ábra szemlélteti. 

 

 

 
3. ábra: A teljes körű javadalmazás alkotóelemei (forrás: Armstrong-Murlis, 2005 26. oldal)  

 
„A teljes körű javadalmazás modell az ösztönzők két csoportját különbözteti meg. Az egyik csoportot 

alkotják az ún. tranzakcionális, pénzbeli ösztönzők és juttatások: az alapbér, a feltételhez kötött bér, 

változó bér, a részvény és más pénzbeli juttatások. Ezek a teljes körű javadalmazás materiális 

(kézzelfogható) elemei, a versenytársak által könnyen lemásolható ösztönzői. A másik csoportot az ún. 

relacionális, nem pénzbeli, immateriális (kézzel nem fogható javadalmazás), nehezen változtatható 

ösztönzői alkotják, amelyek a munkavállalók nem pénzbeli szükségleteit hivatottak kielégíteni. A nem 

pénzbeli ösztönzők egy része személyre szól. Ezek a munkához, munkakörhöz kapcsolódnak: ilyenek 

többek között a szakmai elismerés, a döntési és felelősségi jogkör, a munka tartalma, igényessége és 

változatossága. A nem pénzbeli eszközök másik része az adott szervezet által nyújtott 

munkakörnyezethez köthető, úgy, mint az egyéni készségek és képességek hasznosítása, a karrier 

lehetősége, az emberközpontú vezetés, a munkahelyi élet minősége, a munkahelyi légkör, a 

munkakörülmények kulturáltsága, a munka és a magánélet egyensúlya. A pénzbeli ösztönzők és 

juttatások a teljes körű fizetséget jelentik a végzett munkáért, de mint motiváló eszköz önmagában nem 

elegendő mérlegelési szempont a tehetséges és kreatív munkavállalók, a „tudásmunkások” vonzása és 

megtartása szempontjából. A magasan képzett, kvalifikált munkavállalók motiválásához szükséges, hogy 
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a nem pénzbeli ösztönzők megfelelő tárházát nyújtsa a szervezet, ezzel együtt tehát nem mindegy, hogy 

összességében mit nyújt számukra a teljes körű javadalmazásmenedzsment.” (Juhász-Matiscsákné 2013, 

160-161. oldal) 

Egy másik megközelítésben közvetlen és közvetett javadalmazást különböztethetünk meg. De 

összességében a koncepció hasonló a teljes körű javadalmazás koncepciójához. Ezt a megközelítést 

mutatja be a 3.3. alfejezet. 

3.3 A kompenzációs rendszer elemei 

 

A kompenzációs rendszer elemeit Tóthné 2012 alapján foglaljuk össze. A hazai HRM tudományos 

műhelyek megközelítései közül azt a megközelítést vesszük alapul (a Budapesti Corvinus Egyetem 

megközelítése), mely a kompenzációt tekinti a legtágabb kategóriának, annak részeként kezeli a 

javadalmazást, majd azon belül az ösztönzési rendszert. Ezen szerzők megközelítésében a teljes 

kompenzációs csomagnak három fő része van. 

1. Közvetlen anyagi kompenzáció: alapfizetés és a fizetés teljesítményhez (feltételhez) kötött 

elemei, a bónuszok és jutalékok. (Közvetlen javadalmazás) 

2. Közvetett anyagi kompenzáció: a különböző juttatások, többek között az ún. választható béren 

kívüli juttatások elemei, a rugalmas juttatási formák, a cafeteria. (Közvetett javadalmazás) 

3. Nem anyagi kompenzáció: A végzett munka tartalma (pl. kihívást jelentő munkafeladat, 

személyes fejlődés, karrier lehetőség) és kedvező munkakörülmények (pl. rugalmas 

foglalkoztatási formák és munkaidő rendszerek.) 

Ebben a felfogásban az első két részterület alkotja a javadalmazási rendszert. 

 

3.3.1 A közvetlen javadalmazás 

 

KÖZVETLEN JAVADALMAZÁS 

„A szervezeteknél kialakított bérezési formákból és módszerekből összeálló 

rendszerek összessége, mely az alapbér és a különböző – jogszabályok és a kollektív – 

szerződések alapján megállapított kiegészítő fizetések, pótlékok, valamint az 

ösztönző, teljesítményalapú változó (mozgó) bér különböző változatait tartalmazza.” 

A közvetlen javadalmazási rendszert a gyakorlatban bérrendszernek is nevezzük. 

(Tóthné 2012, 278. oldal) 
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Bérrendszerek és bérformák 

 

A bérrendszer az alapkeresetre vonatkozó béralakító mechanizmusok összessége (Illés 2007/2008). A 

bérrendszer a munkavállaló munkabérének meghatározási módja, amely a ledolgozott idő, illetve a 

munkavállaló teljesítményének alapul vételével, vagy a kettő kombinációjával történhet. Tipikus 

bérformák: 

⧠ Időbér esetén a munkabér a ledolgozott időtől függ (órabér, napi bér, heti bér, havi bér). Formái: 

tiszta időbér, teljesítményhez kötött időbér, munkakör-értékelési rendszerek. A munkabért a besorolás 

szerinti időbér és a ledolgozott munkaidő szorzata adja meg. Az időbér előnye, hogy egyszerű, 

könnyen kiszámítható és nyilvántartható, hátránya viszont, hogy nem kötődik hozzá semmilyen 

teljesítménykövetelmény, így nem ösztönöz nagyobb teljesítményre. 

⧠ Teljesítménybér esetén a munkabér a munkavállaló teljesítményétől függ, az elért teljesítmény 

határozza meg a jövedelem mértékét. A bér meghatározása a munkáltató által meghatározott 

teljesítménykövetelmény (norma) és a teljesítménybér-tényező (pénzben kifejezve) szorzataként 

történik. (Klasszikus változata a darabbér, ami ma már ritkán használatos, de ide tartozik a 

jutalékrendszer is) 

 

Bérrendszerek célszerűségét meghatározó körülmények (Illés 2007/2008) 

 

⧠ Gyártás tömegszerűsége, az alkalmazott technológia gépesítettsége 

⧠ Azonos szakképzettséget igénylő munkák homogenitása 

⧠ Norma túlteljesítés célszerűsége az adott munkahelyen 

⧠ Minőségi tényezők 

⧠ Kézi és gépi idők aránya 

⧠ Szociológiai és kulturális sajátosságok 

 

A bérrendszerek elemi összetevői (Illés 2007/2008) 

 

⧠ Volumen – bér 

- Nincs közvetlen kapcsolat – időbér 

- Mindvégig közvetlen kapcsolat – teljesítménybér 

- Részben van közvetlen kapcsolat 

 Időbér+teljesítménybér kombinációja 

 Időbér teljesítményprémiummal 

 Teljesítményhez kötött időbér 

 

⧠ Szakismereti igény – bér 

- Nincs közvetlen kapcsolat – a dolgozó besorolásán alapuló módszerek 

- Közvetlen kapcsolat – a munka besorolásán alapuló módszerek 

- Részben van közvetlen kapcsolat – kombinált módszerek 

 

⧠ Munka minősége – bér 

- Nincs közvetlen kapcsolat 

- Közvetlen kapcsolat 

 A teljesítménybér automatizmusába beépítve 

 Minőségi prémium alapján 

 

⧠ Normától eltérő teljesítés – bér 
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- A normának megfelelő szintnél nincs töréspont – lineáris 

- A normának megfelelő szintnél töréspont van 

 A normaszint feletti teljesítménynek nincs kereseti vonzata (pl. teljesítményhez kötött 

időbér) 

 A normaszint feletti teljesítmény kereseti vonzata módosul 

• Relatíve kisebb – degresszív 

• Relatíve nagyobb – progresszív 

 

⧠ A dolgozónak az ösztönzött mutatóra való hatása – bér 

- Közvetlen 

- Közvetett 

 

⧠ A teljesítmény nyilvántartás, s az elszámolás módja 

- Egyéni 

- Csoportos 

 

A bérezési rendszerek differenciáltabb tipologizálása (Tóthné 2012, 278-290. oldal alapján) 

⧠ Hagyományos bérrendszer: fókuszában az egyén alapbére áll. 

- Szenoritás vagy szolgálati idő szerinti bérezés: az alkalmazottak alapbére szolgálati idejük szerint 

emelkedik. 

- Érdem szerinti bérezés: formái: fizetési osztályokba sorolás (közszolgálat), vagy keskeny és 

széles fizetési sávú bérstruktúrával (magánszféra). A magánszférában a legáltalánosabb 

struktúratípus a hagyományos besorolási osztályokra bontott bérezési rendszer. Ilyen az egységes, 

keskeny fizetési sáv szerinti struktúra, azonban egyre inkább terjed a széles sávok alkalmazása. 

Az egységes keskeny fizetési sáv szerinti struktúra munkaköri kategóriákból áll, nagyjából 

azonos értékű munkakörökkel. Minden kategóriához tartozik egy bérsáv, minimum és maximum 

értékkel. Viszonyítási célból meghatároznak egy középpontot, ami a bérsávon belüli 

differenciálás lehetőségét biztosítja. Ehhez képest a széles sávú fizetési struktúrák kevesebb 

besorolási kategóriát tartalmaznak, szélesebb sávok alkalmazása mellett. A széles sávon belül 

bértartományok vannak meghatározva referenciapontokkal, melyek a munkakörök piaci fizetési 

szintjét jelzik. A széles sávok alkalmazását nagyobb fokú szubjektivitás jellemzi. Mindkét típus 

esetében lehet átfedéses és átfedés nélküli a sávok meghatározása. Az átfedéses változatok 

ösztönzőbben hatnak, mivel az alacsonyabb kategóriában is el lehet érni ugyanakkora fizetést 

kiemelkedő teljesítménnyel, mint amit egy magasabb kategóriába sorolt munkavállaló 

alacsonyabb teljesítménnyel elér. 

⧠ Teljesítményalapú ösztönző bérezés: nem azonos a teljesítménybérrel. Az alapbér mellett fontos 

szerepet tölt be a változó bérelem. A teljeskörű fizetés elemei az alapbér mellett: a feltételhez kötött 

bér (teljesítmény, kompetencia, hozzájárulás), a változó bér (bónusz, jutalom, prémium), valamint a 

részvény tulajdon, mint pénzbeli teljesítményösztönző. A feltételhez kötött bérelemek lényegében a 

keskeny- és széles fizetési sávú, valamint a kompetencia alapú fizetési rendszerek alternatív 

változatai, melyek lehetőséget adnak a differenciálásra. A változó béreket köthetjük egyéni, csoport 

és szervezeti szintű teljesítményhez. 

⧠ Kompetencia alapú bérrendszer: A bért a munkavégzéshez szükséges kompetenciák (szakértelem, 

készségek, képességek, tulajdonságok, motivációk) figyelembevételével alakítják ki. A bér az előre 

meghatározott kompetenciaszintek elérésével növekszik. (Tóthné 2012, 278-290. oldal) 
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3.3.2 A közvetett javadalmazás 

 

A közvetett anyagi, pénzbeli kompenzációhoz a hagyományos és a rugalmas juttatások sorolhatók. A 

juttatások alkalmazásának fő előnye a munkavállalók motiváltságának megteremtése, jobban 

hozzáigazítható az egyéni preferenciákhoz, és az adózás szempontjából kedvezőbb formát jelent. 

 

A hagyományos béren kívüli juttatások és egyéb juttatások 

 

A hagyományos béren kívüli juttatások tárháza meglehetősen széles. Alkalmazásuk nem kötelező, a 

munkáltató dönti el, milyen típusú béren kívüli juttatást nyújt dolgozóinak.  

A hagyományos béren kívüli juttatások fajtái (csak példaszerűen): 

⧠ Magán (önkéntes) nyugdíjbiztosítás 

⧠ Személyes biztonság növelése (pl. élet-, és baleset biztosítás, egészségpénztár, végkielégítés, 

outplacement)  

⧠ Pénzügyi támogatás (pl. kamatmentes vagy kedvező kamatozású lakásvásárlási kölcsön, utazási 

hozzájárulás) 

⧠ Személyes szükségletek kielégítése (alkotói-, tanulmányi szabadság, jogi tanácsadás, óvoda, 

bölcsőde fenntartás, sport, szabadidős tevékenységek támogatása stb.) 

⧠ Vállalati gépkocsi 

⧠ Egyéb juttatások (étkezési hozzájárulás, ruhapénz, telefonszámla térítés, tanulmányi költségek 

átvállalása, stb.) 

A lehetőségek tárháza meglehetősen széles. 

 

A juttatásokat terhelő adókat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény XIII. fejezete 

tartalmazza. Adózás szempontjából megkülönböztetünk béren kívüli juttatásokat, „egyes meghatározott 

juttatásokat”, valamint adómentes juttatásokat. 2018-ban a béren kívüli juttatások értékének 1,18-

szorosára kell 15% személyi jövedelemadót és 14% EHO-t fizetni. A teljes közteher ezekre a juttatásokra 

34,22%. A béren kívüli juttatások maximum összege a versenyszférában évi 450 000 forint lehet. Az 

„egyes meghatározott juttatások” esetén az adó alapja szintén az 1,18-as szorzóval korrigált érték, de a 

15% szja mellé 19,5% EHO társul (összesen 40,71% munkáltatói teher). A gyakran használt adómentes 

juttatások köre megmaradt, sőt kicsit bővült is 2018-ra. (Forrás: https://ado.hu/rovatok/ado/cafeteria-

2018-ban-pozitiv-valtozasok) Néhány példát mutat be az 5. táblázat. 

  

https://ado.hu/rovatok/ado/cafeteria-2018-ban-pozitiv-valtozasok
https://ado.hu/rovatok/ado/cafeteria-2018-ban-pozitiv-valtozasok
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5. táblázat:A különböző juttatások közterhei 2018-ban (Forrás: https://ado.hu/rovatok/ado/cafeteria-

2018-ban-pozitiv-valtozasok) 

Cafeteria elem Közteher 2018-ban 

Egyes meghatározott juttatások 

Munkahelyi étkeztetés Korlátozás nélkül 40,71% 

Erzsébet-utalvány Korlátozás nélkül 40,71% 

Helyi bérlet Bérlet értékéig 40,71% 

Iskolakezdési támogatás Korlátozás nélkül 40,71% 

Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás Korlátozás nélkül 40,71% 

Egészségpénztár, önsegélyező pénztár - 

hozzájárulás 
Korlátozás nélkül 40,71% 

Ajándékutalvány Korlátozás nélkül 40,71% 

Béren kívüli juttatások 

Készpénz kifizetés cafeteriában (*) Évente 100.000 Ft-ig 34,22% 

Széchenyi Pihenőkártya vendéglátás 

alszámla (*) 
Évente 150.000 Ft-ig 34,22% 

Széchenyi Pihenőkártya szállás alszámla (*) Évente 225.000 Ft-ig 34,22% 

Széchenyi Pihenőkártya szabadidő alszámla (*) Évente 75.000 Ft-ig 34,22% 

Adómentes juttatások 

Sportrendezvényre szóló belépő Korlátozás nélkül adómentes 

Kulturális belépő Évente 50.000 Ft-ig adómentes 

Óvoda, bölcsőde A költségek mértékéig adómentes 

Mobilitás célú lakhatási támogatás 
A feltételek teljesülése esetén havonta a minimálbér 60-

40-20 százalékáig adómentes 

Lakáscélú támogatás 30% max. 5 millió Ft 5 évben - adómentes 

Kockázati biztosítás (pl. egészség) Havonta a minimálbér 30%-ig - adómentes 

Diákhitel törlesztés támogatása 
Havonta a kötelező törlesztő részlet mértékéig, de 

legfeljebb a minimálbér 20%-ig adómentes 

(*) A jelölt juttatások együttes értékét is vizsgálni kell. Ezen juttatások 450.000 Ft/év értékig állnak 

rendelkezésre a kedvező 34,22% mértékű közteher, felette 40,71% adó- és járulékteherrel kell számolni. 

 

A rugalmas juttatási rendszerek 

 

A rugalmas juttatási rendszerek közül a legismertebb a Cafeteria juttatási rendszer. Ez „a munkáltató által 

biztosított béren kívüli juttatások olyan összessége, amelyben a munkaadó által garantált pénzkeret 

terhére a rendszerbe felvett juttatási elemek közül a munkavállaló igényei és adójogi preferenciái alapján 

egyénileg választhat.” (Tóthné 2012, 292. oldal). A választási lehetőség megadható ún. csomag-

rendszerben is, amikor a munkáltató cafeteria „csomagokat” állít össze, amiből a munkavállalók 

választhatnak. 
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3.3.3 A nem anyagi kompenzáció 

 

A kompenzációs rendszer harmadik részterülete a nem anyagi kompenzáció, vagy nem anyagi ösztönzés. 

Ide tartoznak a munka tartalmával (a munka igényessége, változatossága, döntési, felelősségi jogkörök, 

szakmai, előmeneteli lehetőségek, szakmai elismerések) a munkakörnyezettel (munkahelyi feltételek, zaj- 

és porártalom, munkavédelem, ergonómia) és a magánélettel kapcsolatos elemek. A kompenzációs 

rendszert ezek az elemek teszik teljessé. 

3.4 A kompenzációs rendszer kialakításának szempontjai 

 

A kompenzációs rendszer kialakításánál számos külső és belső tényezőt figyelembe kell venni. Irányadó 

lehet a munkaerő-piac helyzete, a szervezeti kultúra, a munkaügyi kapcsolatok minősége, a legjobb 

gyakorlatok, a javadalmazási és kompenzációs rendszerek trendjei, a vállalat sajátosságai (mérete, 

földrajzi elhelyezkedése, iparági besorolása, tevékenysége, jövedelmezőségi helyzete, gazdálkodásának 

színvonala). Fontos kérdés annak beazonosítása, mennyire fontos az adott munkakör a vállalat számára, a 

munkakör betöltéséhez szükség van-e valamilyen speciális készségre, képességre, tudásra, vagy a 

munkakört betöltő munkaerő szükség esetén könnyen pótolható. Szintén érdemes tájékozódni arról, hogy 

más szervezetek mennyit fizetnek a hasonló munkakörben foglalkoztatottak számára. 

A javadalmazási rendszer kialakításánál fontos szempont az igazságosság és méltányosság kérdése. Ezt 3 

különböző szinten értelmezhetjük. Egyrészt a méltányosság vizsgálandó más szervezetek hasonló 

munkaköreit alapul véve, figyelembe véve a vállalat földrajzi elhelyezkedését, iparági besorolását, 

méretét, tulajdonviszonyait és a vállalat munkaerőpiaci vonzerejét. Vizsgálandó a méltányosság a 

szervezeten belüli struktúrában, vajon az adott munkakör mennyire fontos a vállalat szempontjából, 

illetve milyen a különböző képzettséget, képességet, gyakorlottságot, teljesítményt igénylő munkakörök 

javadalmazása a vállalaton belüli fizetési struktúrában, egymáshoz viszonyítva. Végül a méltányosság 

megítélése szempontjából talán a legérzékenyebb pont a hasonló munkakörben dolgozó, hasonló 

kvalitású munkavállalók javadalmazásával való összehasonlítás a vállalaton belül. (Tóthné 2012 alapján) 

A javadalmazási rendszer fő feladata, hogy ösztönözzön a vállalati célok hatékony megvalósítására, és 

alátámassza a vállalati munkaerő-politika céljait. Kialakításakor 3 fő elvet kell szem előtt tartani, ezek az 

ösztönzési, az arányossági, és fedezeti elv. 

 

A 6. táblázat az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresetét, a rendszeres havi bruttó átlagkeresetét és 

a havi nettó átlagkeresetét mutatja a nemzetgazdaságban, 2016-ban. 
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6. táblázat: Alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete, rendszeres havi bruttó átlagkeresete és havi 

nettó átlagkeresete a nemzetgazdaságban, 2016-ban (forrás: KSH 2.1.35., 2.1.36., 2.1.37., 2.1.40., 

2.1.41., 2.1.42., 2.1.44., 2.1.45., 2.1.46. adattáblája) 

 

 

  

2016

Kód Gazdasági ág Összes Fizikai Szellemi Összes Fizikai Szellemi Összes Fizikai Szellemi

A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 204 385 170 762 315 227 196 505 165 318 299 319 135 917 113 556 209 631

Ebből:

02 erdőgazdálkodás 169 084 105 715 338 093 165 411 105 078 326 322 112 442 70 300 224 837

B Bányászat, kőfejtés 299 354 241 256 448 533 268 170 217 067 399 386 199 071 160 433 298 281

C Feldolgozóipar 279 336 214 510 454 578 255 381 199 638 406 070 185 759 142 650 302 295

D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 

légkondicionálás 454 361 345 451 548 816 380 374
300 787

449 398 302 150 229 725
364 963

B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 285 926 217 773 461 234 260 079 202 143 409 112 190 141 144 820 306 722

E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, 

hulladékgazdálkodás, 

szennyeződésmentesítés 234 037 195 144 331 222 217 470

185 354

297 723 155 635 129 771

220 264

B+C+D+

E
Ipar 

282 634 216 349 452 824 257 376
201 086

401 906 187 952 143 872
301 129

F Építőipar 201 095 160 128 309 098 187 797 153 661 277 793 133 731 106 486 205 558

G Kereskedelem, gépjárműjavítás 243 716 168 595 355 223 226 133 162 089 321 195 162 073 112 117 236 227

H Szállítás, raktározás 247 562 204 908 326 552 235 053 198 723 302 331 164 629 136 264 217 159

I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 165 969 140 100 252 888 159 963 137 463 235 562 110 373 93 168 168 180

J Információ, kommunikáció 479 625 244 781 494 201 433 301 230 127 445 911 318 951 162 778 328 644

K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 519 027 204 271 524 103 447 020 194 876 451 086 345 153 135 834 348 528

L Ingatlanügyletek 239 317 152 482 339 963 222 494 148 482 308 279 159 149 101 405 226 079

M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

392 266 175 151 436 409 359 475
168 619

398 279 260 858 116 480
290 213

N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység215 241 161 748 354 202 203 296 155 551 327 326 143 136 107 563 235 546

O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás313 084 256 873 338 013 292 251 248 634 311 595 208 201 170 820 224 779

P Oktatás 274 211 141 547 297 805 265 096 136 771 287 918 182 350 94 129 198 040

Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 154 443 95 027 226 486 150 591 94 261 218 894 102 704 63 193 150 613

Ezen belül:

QA humán-egészségügyi ellátás 244 867 164 013 267 094 236 223 161 168 256 856 162 837 109 069 177 617

QB szociális ellátás 111 679 85 052 175 383 110 094 84 586 171 121 74 266 56 560 116 630

R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 227 509 162 100 249 096 211 415 154 506 230 198 151 294 107 797 165 650

S Egyéb szolgáltatás 207 222 160 058 272 944 195 223 154 526 251 934 137 805 106 442 181 509

A–S Nemzetgazdaság összesen 263 171 181 491 354 855 244 787 172 882 325 500 175 009 120 692 235 980

Ebből:

versenyszféra 276 923 192 695 409 411 254 626 182 538 368 016 184 155 128 143 272 260

költségvetés 237 494 145 889 289 956 226 323 142 379 274 397 157 934 97 016 192 821

Havi bruttó átlagkereset
Rendszeres havi bruttó 

átlagkereset
Havi nettó átlagkereset
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A 7. táblázat a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó és nettó átlagkeresetét mutatja a 

telephely területe szerint 2016-ban. 

 

7. táblázat: A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete és havi nettó 

átlagkeresete a telephely területe szerint 2016-ban (forrás: KSH 6.2.1.15. 6.2.1.16. adattáblája) 

 

Területi egység  Havi bruttó átlagkereset Havi nettó átlagkereset

Budapest 342 433 227 718

Pest 246 883 164 177

Közép-Magyarország 317 782 211 325

Fejér 260 573 173 281

Komárom-Esztergom 254 857 169 480

Veszprém 229 487 152 609

Közép-Dunántúl 249 467 165 895

Győr-Moson-Sopron 275 107 182 946

Vas 246 273 163 772

Zala 210 065 139 693

Nyugat-Dunántúl 250 529 166 602

Baranya 213 418 141 923

Somogy 200 852 133 567

Tolna 240 015 159 610

Dél-Dunántúl 215 763 143 483

Dunántúl 240 812 160 140

Borsod-Abaúj-Zemplén 206 913 137 597

Heves 235 828 156 826

Nógrád 197 237 131 162

Észak-Magyarország 213 110 141 718

Hajdú-Bihar 209 848 139 549

Jász-Nagykun-Szolnok 208 905 138 922

Szabolcs-Szatmár-Bereg 183 609 122 100

Észak-Alföld 199 686 132 791

Bács-Kiskun 220 777 146 817

Békés 196 301 130 540

Csongrád 224 924 149 574

Dél-Alföld 215 537 143 332

Alföld és Észak 208 748 138 817

Ország összesen 259 038 172 261
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4 A MUNKAERŐ KÖLTSÉGEI 

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ gazdálkodási szemlélet 

⧠ rendszerezési képesség 

 

4.1 A személyi jellegű ráfordítások a számvitelben 

 

A munkaerővel kapcsolatos költségek közé nem csupán a munkabéreket kell kalkulálnia a vállalatoknak. 

Ide tartozik számos egyéb költségelem, ami a munkavállalókkal kapcsolatban felmerül. Első 

megközelítésben bemutatjuk, hogy a számvitel miként csoportosítja a munkaerővel kapcsolatos 

költségeket, azaz a számvitel nyelvén, a személyi jellegű ráfordításokat. 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény az alábbi tényezőket sorolja a személyi jellegű ráfordítások 

közé. 

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 

„Személyi jellegű ráfordítások az alkalmazottaknak munkabérként, a szövetkezet 

tagjainak munkadíjként elszámolt összeg, a természetes személy tulajdonos (tag) 

személyes közreműködése ellenértékeként kivett összeg, továbbá a személyi jellegű 

egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok.” (2000. évi C. törvény a számvitelről, 79. §)  

Látható, hogy a számvitel lényegében 3 fő csoportba sorolja a munkaerővel kapcsolatos költségeket, 

ezek: 

1. „Bérköltség: minden olyan - az üzleti évhez kapcsolódó - kifizetés, amely a munkavállalókat, az 

alkalmazottakat, a tagokat megillető, az érvényes rendelkezések szerint bérként vagy 

munkadíjként elszámolandó járandóság, ideértve a természetes személy tulajdonos (tag) 

személyes közreműködése ellenértékeként kivett összeget is, az alkalmazásban állók és a 

munkavégzésre irányuló további jogviszonyban állók részére az üzleti évre bérként számfejtett, 

elszámolt összeg (ideértve az üzleti év után elszámolt, jóváhagyott prémiumokat, jutalmakat, 

valamint a 13. és a további havi fizetést is), amely elemeiben megfelel a statisztikai elszámolások 

szerinti keresetnek, függetlenül attól, hogy az ilyen címen kifizetett összegek után kell-e személyi 

jövedelemadót fizetni vagy sem, illetve alapját képezi-e vagy sem a bérjárulékoknak. 

2. A személyi jellegű egyéb kifizetések: a természetes személyek részére nem bérköltségként és 

nem vállalkozási díjként kifizetett, elszámolt összegek, beleértve ezen összegek le nem vonható 

általános forgalmi adóját, továbbá az ezen összegek után a vállalkozó által fizetendő (fizetett) 

személyi jövedelemadó összegét is. 

3. Bérjárulékok: a szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, a szakképzési 

hozzájárulás, továbbá minden olyan adók módjára fizetendő összeg, amelyet a személyi jellegű 

ráfordítások vagy a foglalkoztatottak száma alapján állapítanak meg, függetlenül azok 

elnevezésétől.” (2000. évi C. törvény a számvitelről, 79. §) 
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4.2 A munkaerőköltségek csoportosítása a KSH szerint 

 

A 4.2. alfejezet az „Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz” című KSH kiadvány (a 

továbbiakban KSH 2015) III. fejezetének (11-22. oldal) rendszerezésén és fogalomkörén alapul, 

kiegészítve a tartalmat a vonatkozó hatályos jogszabályokkal.  

 

MUNKAERŐKÖLTSÉG 

„A munkaerőköltség, mint az élőmunka igénybevételéhez kapcsolódó összes költség, a 

munkavállaló részére közvetlenül vagy közvetetten nyújtott javadalmazások legtágabb 

köre, melynek elemei az alábbiak: 

  

1. Kompenzációs költségek (a munkajövedelem és a szociális költségek) 

2. Szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége  

3. Egyéb munkaerőköltség  

4. Adók  

5. Támogatások” (KSH 2015, 11. oldal) 

 

4.2.1 Kompenzációs költség 

 

„A kompenzációs költség magában foglalja a munkáltató által a munkavállaló részére, a munkavégzéshez 

kapcsolódóan pénzben vagy természetben nyújtott juttatásokat, (együtt munkajövedelem), valamint az 

ezekhez kapcsolódó kötelező szociális hozzájárulási adót, járulékokat, hozzájárulásokat, és a 

munkavállaló részére közvetlenül nyújtott szociális juttatásokat, (együtt szociális költségek).” (KSH 

2015, 12. oldal) 

1. Kompenzációs költségek  

1.1 Munkajövedelem 

1.1.1 Kereset  

⧠ Alapbér, illetve törzsbér, 

⧠ Bérpótlékok, 

⧠ Kiegészítő fizetés  

⧠ Prémium, 

⧠ Jutalom, 

⧠ A 13. havi és további havi fizetés  

1.1.2 Egyéb munkajövedelem 

1.2  Szociális költségek  

1.2.1 Alapszerűen fizetett juttatások (járulékok, hozzájárulások)  
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⧠ A munkáltató által a különböző alapokba kötelezően teljesített járulékok, hozzájárulások, 

befizetések  

⧠ Kollektív szerződés, ágazati megállapodás, egyedi munkaszerződés szerint teljesített szociális 

hozzájárulások  

1.2.2 A munkavállalónak közvetlenül nyújtott szociális juttatások, valamint a munkavállalók 

érdekében teljesített szociális hozzájárulások  

⧠ Betegséggel és balesettel kapcsolatos hozzájárulások  

⧠ Végkielégítés  

⧠ Egyéb szociális juttatások 

 

1.1 Munkajövedelem  

„A munkajövedelem a munkavégzéshez kapcsolódó pénzben fizetett vagy természetben nyújtott 

javadalmazás értékének összessége, mely közvetlenül a munkavégzés ellentételezését jelenti. Két fő része 

a kereset és az egyéb munkajövedelem.” (KSH 2015, 12. oldal) 

 

1.1.1 Kereset  

„A kereset a munkavégzésre irányuló jogviszony alapján a munkavállaló részére nyújtott javadalmazás 

(munkabér, munkadíj, illetmény). Ide értendők a gazdasági társaságok tagjai részére a személyes 

közreműködés ellenértékeként történő kifizetések is. A kereset fogalomkörébe tartozó kifizetések a 

vállalkozásoknál a bérköltségbe tartoznak, míg a költségvetési intézmények esetében a számviteli 

elszámolásokban a személyi juttatások között szerepelnek.” (KSH 2015, 12. oldal) 

 

A kereset összetevői:  

 

⧠ Az alapbér a munkavállalónak a munkaszerződésben meghatározott alapbére (órabére, hetibére, 

havibére, éves bére). A munkaszerződés kötelező eleme a személyi alapbér. Mindig időbérben kell 

megadni. A munkabér mértéke a felek szabad alkujától függ, de fontos szabály, hogy alapbérként 

legalább a kötelező legkisebb munkabért (minimálbért) kell meghatározni, amely minden 

munkáltatóra és munkavállalóra kiterjed. A jogszabály az általános minimálbérnél magasabb összeget 

határoz meg a legalább középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottakra nézve. 

Ezt garantált bérminimumnak nevezzük. A garantált bérminimumra való jogosultságnál nem csak a 

munkavállaló iskolai végzettségének van jelentősége, hanem hogy az általa betöltött munkakör kötve 

van-e legalább középfokú végzettséghez. A minimálbér és a garantált bérminimum jelenleg hatályos 

szabályozását a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 

megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet tartalmazza. Ennek értelmében 2018. 

január 1-jétől a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) havibér alkalmazása esetén 138 000 Ft, és 

a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben 

foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén, havibér 

alkalmazása esetén 180 500 Ft. (Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a kötelező legkisebb munkabér 

85 százaléka, illetve a garantált bérminimum 87 százaléka jár. (lásd 2010. évi LXXV. törvény) 

 

⧠ A törzsbér (alapkereset) a keresetnek a munkavállaló teljesítményétől, illetve az általa ledolgozott 

munkaidőtől közvetlenül függő, a munkavállaló alapbérén, illetve az alkalmazott bérformán alapuló 
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része. A törzsbér tehát a munkavállaló alapbérével azonos, illetve annál több vagy kevesebb is lehet 

(KSH 2015, 13. oldal). A törzsbér tehát az alapbérnek a konkrét munkavégzés és a bérrendszer 

előírásai alapján korrigált összege (Illés 2007/2008), mely lehet időbér, teljesítménybér, vagy ezek 

kombinációja. A bérrendszer az alapkeresetre vonatkozó béralakító mechanizmusok összessége. A 

bérrendszer a munkavállaló munkabérének meghatározási módja, amely a ledolgozott idő, illetve a 

munkavállaló teljesítményének alapul vételével, vagy a kettő kombinációjával történhet. Időbér 

esetén a munkabér a ledolgozott időtől függ (órabér, napi bér, heti bér, havi bér). Teljesítménybér 

esetén a munkabér a munkavállaló teljesítményétől függ. A bér meghatározása a munkáltató által 

meghatározott teljesítménykövetelmény (norma) és a teljesítménybér-tényező (pénzben kifejezve) 

szorzataként történik. Fontos szabály, hogy tiszta teljesítménybérezés esetén a minimálbér akkor jár, 

ha a munkavállaló a teljes munkaidőt teljesíti és 100 százalékos teljesítményt nyújt. Tehát ha a tiszta 

teljesítménybérben díjazott munkavállaló 100 százalék alatt teljesít, akkor munkabére lehet 

alacsonyabb, mint a minimálbér. (Tiszta teljesítménybérezés esetén legalább az alapbér felét elérő 

garantált bér megállapítása is kötelező).  

 

Törzsbérnek minősülnek az alábbiak (KSH 2015, 13. oldal): 

- a munkában töltött idő hosszától függően fizetett munkabér (időbér), 

- a teljesítménykövetelmények (norma) teljesítéséért járó bér (ideértve a bérezési forma részét 

képező, pl. minőségi prémiumot is), 

- az egységnyi teljesítménykövetelmény (norma) kapcsán az ún. utalványozott pótidőkre fizetett 

összegek, 

- orvosok részére a kártyapénz alapján biztosított teljesítménybér, 

- a teljesített túlmunka alapbére (a pótléka nem!), 

- az állásidőre elszámolt alapbér, 

- jutalékos bérezés esetén a jutalék (ún. tiszta jutalékos rendszerben), illetve az alapbér és a jutalék 

együttes összege. 

- A törzsbérből le kell számítani az esetleges (pl. selejt miatti) levonásokat. 

⧠ Bérpótlékok: A bérpótlék a munkavégzés különleges feltételeit, speciális képzettségeket, munkaköri 

követelményeket (sajátos munkakörülményeket), valamint az általánostól eltérő munkaidő-beosztás 

ellentételezését szolgáló bér, amennyiben ezeket a tényezőket a munkavállaló alapbérének vagy 

teljesítménybérének megállapításánál nem vették figyelembe. Számítási alapja a munkavállaló egy 

órára járó alapbére. A pótlékok mértékét a Munka Törvénykönyve szabályozza. A jogszabályban 

meghatározott (alapbérben nem nevesített), gyakoribb bérpótlékok az alábbiak (a teljesség igénye 

nélkül): vasárnapi pótlék (50%), munkaszüneti napi pótlék (100%), műszakpótlék (30%), készenléti 

pótlék (20%), ügyeleti pótlék (40%), a rendkívüli munkavégzésért járó pótlék, azaz a túlórapótlék (50 

vagy 100%), éjszakai pótlék (15%). Emellett vannak még további bérpótlék lehetőségek: 

veszélyességi pótlék, vezetői pótlék, nyelvvizsga pótlék, stb. Az egyes bérpótlékok párhuzamosan is 

megilletik a munkavállalót. A kötetlen munkarendben dolgozók esetében a bérpótlék nem illeti meg a 

munkavállalót. Van lehetőség pótlékátalány alkalmazására is, ami azt jelenti, hogy havonta folyósítja 

a munkáltató anélkül, hogy azt tételesen számolná el. Az éjszakai pótlék, a műszakpótlék, a vasárnapi 

és a munkaszüneti napi pótlék az alapbérbe is beépíthetők (de ez nem érintheti a kötelező legkisebb 

bér mértékét, aminek a pótlékok nélkül kell elérnie a törvényben meghatározott szintet.) 

 

⧠ A kiegészítő fizetés a le nem dolgozott munkaidőre, a munkaviszonyra vonatkozó törvényi 

szabályozás, illetve kollektív szerződés alapján járó díjazás, jellemzően távolléti díj. Ilyenek lehetnek 

(KSH 2015, 14. oldal): 



Tréning címe  

37 

- a rendes (alap- és pót-), valamint a rendkívüli szabadság idejére fizetett távolléti díj, beleértve a 

pénzben megváltott szabadság idejére járó távolléti díjat is, 

- a tanulmányi szabadság (munkaidő-kedvezmény) idejére fizetett munkadíj, 

- a munkaszüneti napokra fizetett távolléti díj, ha e napon nem dolgozott a munkavállaló, 

- ha a dolgozó munkarendje szerint a munkaszüneti napon dolgozott, akkor a helyette igénybe vett 

szabadnapra járó távolléti díj, 

- a tanfolyamra vagy tanulmányútra küldött munkavállalóknak a munkáltatót terhelő munkabére, 

- a hivatalos kiküldetés miatt utazással töltött időre fizetett díjazás, 

- a munkáltató gazdasági körülményei miatti átmeneti „kényszerszabadság” idejére, valamint az 

elrendelt napi munkaidő-csökkentés miatt le nem dolgozott időre fizetett munkabér, 

- a sztrájk idejére – megállapodás esetén – a munkáltató által fizetett díjazás, 

- egyéb, jogszabály által meghatározott olyan esetekben fizetett munkabér, amikor a munkavállaló 

mentesül a munkavégzési kötelezettség alól (pl. az állampolgári kötelezettség teljesítésének vagy a 

kötelező orvosi vizsgálatnak az időtartamára fizetett díjazás, stb.). 

⧠ Prémium: az előre meghatározott többletfeladatok elvégzéséért, vagy egy kijelölt cél teljesülése 

esetén kapott többletbér. 

⧠ Jutalom (bónusz): az egyéni teljesítményekhez kötődően, az elvégzett munka utólagos értékelése 

alapján a munkavállaló részére fizetett összeg. 

⧠ 13. havi és további havi fizetés (nem rendszeres kereset). 

 

1.1.2 Egyéb munkajövedelem  

 

„Egyéb munkajövedelmek a munkavállaló részére jogszabályban kötelezően meghatározott, valamint a 

munkáltató által önként nyújtott juttatások. Az egyéb munkajövedelmeknek  a személyi jövedelemadóról 

szóló 1995. évi CXVII. törvény által meghatározott hányada a munkavállaló számára adómentes, az 

ezen felüli egyéb munkajövedelmet viszont járulék terheli. A természetbeni juttatások után a munkáltató 

által fizetendő SZJA nem itt, hanem az „adó” elemek között számolandó el.” (KSH 2015, 16. oldal) 

Egyéb munkajövedelembe tartozó néhány tétel (a teljesség igénye nélkül) (KSH 2015, 17. oldal): 

⧠ a lakhatási költségtérítés, 

⧠ az étkezési térítés,  

⧠ a külföldi és belföldi kiküldetésre járó napidíj, ellátmány adóköteles része; 

⧠ munkakörhöz kapcsolódó, munkajövedelemnek tekintendő költségtérítések, pl. üzemanyag-

költségtérítésből az SZJA- törvényben meghatározott jövedelemrész és az üzemanyag-megtakarítás 

teljes összege;  

⧠ a kizárólag saját használatra biztosított, illetve magáncélra is igénybe vehető cégautóval kapcsolatos 

(az érintett munkavállaló által meg nem térített) költségek, pl. lízing díj, biztosítási díj (ez utóbbiak 

kizárólag magáncélú használat esetén); 

⧠ a munkába járással kapcsolatos költségtérítések (csak vásárolt szolgáltatás, a saját az egyéb 

természetbeni juttatások között szerepel), pl. a helyi vagy távolsági járatokra szóló bérletek árának a 

munkáltató által történő teljes vagy részbeni megtérítése; 

⧠ a jubileumi jutalom, mely az életpálya hosszabb szakaszainak vagy a munkáltatónál eltöltött 

időszakának az elismeréseként jogszabály alapján kötelezően fizetett juttatás  

⧠ a munkaszerződésben rögzített, olyan címen fizetett díjazás, mellyel a munkáltató gazdasági 

érdekeinek védelmében a volt dolgozó kötelezettségvállalását honorálják (hallgatási díj, legfeljebb 3 

évig); 

⧠ a részvény, értékpapír juttatás  
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⧠ „szerzői jogdíj”; 

⧠ Egyéb természetbeni munkajövedelmek 

- A ruházati költségtérítés (nem tartozik bele a munka-, védő- és egyen ruházat); 

- Az üdülési hozzájárulás, illetve a térítésmentes üdültetés önköltségen elszámolt értéke; 

- A munkáltató saját vagy vásárolt termék juttatása, szolgáltatása  

- A munkavállaló által igénybe vett, de a munkáltató által megtérített különböző kulturális, sport-, 

illetve egyéb szolgáltatások költsége; 

- A magáncélú (nem távmunkához kapcsolódó) internet használattal járó költségek munkáltató 

által térített hányada; 

- A tárgyjutalmak pénzben kifejezett értéke. 

 

1.2 Szociális költségek  

 

1.2.1 Alapszerűen fizetett juttatások (a munkáltató által alapokba történő befizetések.) 

 

⧠ A munkáltató által a különböző alapokba kötelezően teljesített járulékok, hozzájárulások, befizetések.  

Ide tartoznak (KSH 2015, 18. oldal): 

- szociális hozzájárulási adó, 

- egészségügyi hozzájárulás, 

- rehabilitációs hozzájárulás. 

A munkabért érintő járulékokról és adókról a 4.3. alfejezetben lesz szó részletesen. 

 

⧠ Kollektív szerződés, ágazati megállapodás, egyedi munkaszerződés szerint teljesített szociális 

hozzájárulások, költségek. Ide tartozik a munkavállaló részére kötött, de a munkáltató által fizetett 

baleset-, élet- és nyugdíjbiztosítás díja, beleértve az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba, önkéntes 

nyugdíjpénztárba befizetett összegeket és a munkáltató által átvállalt tagsági díjat is. (KSH 2015, 19. 

oldal) 

1.2.2 A munkavállalónak közvetlenül nyújtott szociális juttatások, valamint a munkavállalók 

érdekében teljesített szociális hozzájárulások  

⧠ Betegséggel és balesettel kapcsolatos hozzájárulások. Ide tartoznak például a táppénz kötelező 

mértéket meghaladó kiegészítése, a megváltozott munkaképességű munkavállalók kereset-

kiegészítése, a betegszabadság díjazása, valamint a táppénzből a munkáltatót terhelő hányad, 

munkaképtelenség esetén az ünnepnapokra vagy pihenőnapra fizetett távolléti díj, a munkahelyi 

baleset esetén a munkáltató által a munkavállalónak fizetett táppénz- kiegészítés összege, 

foglalkozás-egészségügyi szolgálati hozzájárulás. 

⧠ A végkielégítés az az összeg, mely a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, a munkáltató 

felmondása, munkavállalói rendkívüli felmondás, továbbá a munkaviszony érvénytelenség miatt 

történő felszámolása, illetőleg jogviszonyváltással történő megszűnése esetén a munkavállalónak 

jogszabály vagy kollektív szerződés (munkaszerződés) alapján meghatározott összegben jár. 

⧠ Egyéb szociális juttatások. Például: jóléti és kulturális költségek, segély, valamint a munkavállaló 

családjának nyújtott támogatások (pl. beiskolázási utalvány juttatása), az érdekképviseleti szervezetek 

(pl. szakszervezet) részére nyújtott támogatás összege, munkáltatói hozzájárulás a korengedményes 

nyugdíj igénybevételéhez. (KSH 2015, 19-20. oldal) 
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4.2.2 Szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége  

 

Ide tartoznak (KSH 2015, 20. oldal): 

 a törvény alapján visszatérített összegekkel csökkentett szakképzési hozzájárulás (2011. évi CLV. 

törvény), 

 a munkavállalók részére fizetett tanulmányi ösztöndíjak, beleértve a nappali tagozaton tanuló 

részére szerződés alapján fizetett ösztöndíjat is, 

 képzési, továbbképzési díjak, nyelvtanulás támogatására fordított összegek, 

 az önkéntes tűzoltók esetében a rendszeres tréningen való részvételi díj, 

 az oktatáshoz kapcsolódó technikai eszközök költsége. (Nem értendő ide az oktatási, felügyeleti 

munkát végzők munkajövedelme, valamint az oktatás helyét biztosító épületek, berendezések 

értéke.). 

 

4.2.3 Egyéb munkaerőköltség  

 

Egyéb munkaerőköltségként kell számba venni a munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó költségeket (pl. 

hirdetési díj vagy ún. fejvadász cég megbízási díja, alkalmassági vizsgálatok költsége) és minden olyan 

egyéb élőmunkával kapcsolatos költséget, mely a kompenzációs költségekhez, adókhoz vagy 

foglalkoztatást segítő támogatásokhoz nem sorolható. (KSH 2015, 20. oldal) 

 

4.2.4 Adók  

 

Az adók között kell számba venni a természetbeni juttatások és egyes egyéb munkajövedelem-elemek 

után a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót. (KSH 2015, 20. oldal) 

 

4.2.5 Támogatások  

 

„A munkaerőköltség támogatások csoportjában kell elszámolni a munkadíjnak azt a hányadát, melyet 

támogatott foglalkoztatás címen a munkáltató visszaigényelhet. Ilyenek például a foglalkoztatás 

elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló – többször módosított – 1991. évi IV. törvény 

(Flt.)16.§-a  értelmében foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások, mint a bértámogatás, továbbá az 

Flt. 19.§-a  értelmében nyújtott támogatások, mint a bérköltség támogatás, a megváltozott 

munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatásai, a részmunkaidős foglalkoztatásra és 

távmunkára irányuló támogatások.” (KSH 2015, 20. oldal) 

„A munkaerőköltséghez nyújtott támogatásnak minősülnek a 2011. évi CVI. törvény alapján 

közfoglalkoztatás rendszerében foglalkoztatott személyek részére biztosított támogatások, ezek esetén a 
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munkabérre és járulékaira biztosított támogatás minősül munkaerőköltséghez nyújtott támogatásnak, a 

tárgyi eszközök beszerzésére biztosított források nem.” (KSH 2015, 21. oldal) 

Nem sorolható a munkaerőköltségek közé például (a teljesség igénye nélkül) (KSH 2015, 21. 

oldal): 

 a vállalkozói szerződés keretében végzett tevékenységek díjazása (vállalkozói díj),  

 a táppénz (kivéve a betegszabadság díjazása, a táppénzből a munkáltatót terhelő hányad és a 

táppénz-kiegészítés, amelyek a szociális költségek között szerepelnek), 

 a jogszabály alapján fizetett költségtérítések, pl. a szerszámhasználati díj, a bedolgozóknak 

fizetett rezsiköltség-térítés stb., 

 a munkavédelmi kiadások (védőital, védőétel, védőruha), stb. 

 

4.3 A bért terhelő járulékok és adók 

 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény célja az arányosság és a méltányosság 

elvének érvényesítésével az állami feladatok ellátásához szükséges adóbevétel biztosítása, kivételesen 

egyes társadalmi, gazdasági célok megvalósulásának elősegítése.  

Ennek érdekében a törvény a magánszemély minden jövedelmét adókötelesnek tekinti, és tételesen 

felsorolja azokat az eseteket, amikor ettől a szabálytól el lehet térni, illetve amikor kedvezmény adható. 

Az adó alapja az adóköteles bevételből megállapított, a törvény rendelkezései szerinti levonásokkal 

csökkentett jövedelem és az adóalap-növelő tételek összege. 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény az egyéni felelősség és öngondoskodás követelményeinek és 

a társadalmi szolidaritás elveinek érvényesülése érdekében szabályozza a társadalombiztosítás keretében 

létrejövő jogviszonyokat. Rögzíti a foglalkoztatók és a biztosítottak biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos 

kötelezettségeit, meghatározza a társadalombiztosítási ellátások körét és a társadalombiztosítási 

rendszerhez kapcsolódó magánnyugdíj keretében járó szolgáltatásokat.  

Járulékok tekintetében külön kell választani a munkáltatót és a munkavállalókat terhelő kötelezettségeket: 

⧠ A biztosítottak az egyéni felelősség elvének megfelelően meghatározott járulékfizetési 

kötelezettség alapján saját maguk és a törvényben meghatározott hozzátartozójuk javára 

jogosultságot szereznek az egyes társadalombiztosítási ellátásokra. A pénzbeli 

társadalombiztosítási ellátás összege arányban áll az ellátás fedezetére szolgáló járulék alapjául 

szolgáló jövedelmével. 

⧠ A foglalkoztatót a társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások pénzügyi fedezetéhez 

törvényben meghatározott járulék- és hozzájárulásfizetési kötelezettségek terhelik. 

A következőkben a munkavállaló jövedelmét érintő adók és járulékok aktuális mértékét mutatjuk be. Az 

egyes adók és járulékok esetén adható kedvezményekről az adott adóra, illetve járulékra vonatkozó 

törvény ad tájékoztatást. 

 

4.3.1 A munkáltató által fizetendő járulékok és hozzájárulások 
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A munkabérek után a munkáltató köteles megfizetni a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési 

hozzájárulást. 

 

Szociális hozzájárulási adó: A munkáltató köteles alkalmazottja után az állam felé megfizetni szociális 

hozzájárulási adót, melynek mértéke 2018-tól 19,5 százalék. A szociális hozzájárulási adófizetés részletes 

szabályait „A szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról” szóló 

2017. évi CLVI. törvény, valamint az „egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények 

módosításáról” szóló 2011. évi CLVI. törvény tartalmazza. A szociális hozzájárulási adó a kifizetőt 

természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira, az egyéni vállalkozót, a mezőgazdasági őstermelőt 

e jogállására tekintettel (saját maga után), más személyt e fejezet külön rendelkezése alapján, a társadalmi 

közös szükségletek fedezetéhez való hozzájárulás kötelezettségének megfelelően terhelő, százalékos 

mértékű fizetési kötelezettség. Az adó mértéke 19,5 százalék. A fizetendő adó az adóalap után számított 

adó, csökkentve az adó fizetésére kötelezettet törvény rendelkezése alapján megillető adókedvezmények 

összegével. 

 

A szakképzési hozzájárulás kötelezettség teljesítését „A szakképzési hozzájárulásról és a képzés 

fejlesztésének támogatásáról” szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Szht.) szabályozza. A 

szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja. 

Mértéke a szakképzési hozzájárulás alapjának 1,5 százaléka. 

 

Ezeken túlmenően meg kell említeni: 

 

Rehabilitációs hozzájárulás: A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási 

rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa 

foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű 

személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási szint). 

A rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a 

rehabilitációs hozzájárulás szorzata. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes 

munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének 

kilencszerese/fő/év. A rehabilitációs hozzájárulás részletes szabályait a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény tartalmazza. 

 

Egészségügyi hozzájárulás: Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források 

kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás 

százalékosan meghatározott adó jellegű kötelezettség, amelyet az erről szóló törvényben meghatározott 

jövedelmek után kell megfizetni. Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség 

terheli az adózás rendjéről szóló törvény szerinti munkáltatót, kifizetőt az általa, a társadalombiztosítás 

ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerinti 

belföldi magánszemélynek juttatott, illetve a belföldi magánszemélyt – az Eho tv.-ben - meghatározott 

jövedelmek után. Mértéke 19,5 %, bizonyos elemekre 14 %. Részletes szabályait az egészségügyi 

hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény tartalmazza. 

4.3.2 A munkavállaló által fizetendő adók és járulékok 
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A munkavállalótól a munkáltató vonja le a személyi jövedelemadót, a nyugdíjjárulékot, valamint az 

egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot.  

A személyi jövedelemadó mértéke 2018-ban 15 százalék a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 

CXVII. törvény rendelkezése alapján. A törvény tételesen felsorolja, mely kedvezményekkel 

csökkenthető az összevont adó alapja, és rendelkezik a külön adózó jövedelmekről is (például a 

vállalkozó adózása, vagyonátruházás kérdései).  

A fizetendő járulékok kérdését „a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről” szóló 1997. évi LXXX. törvény az egyéni felelősség és 

öngondoskodás követelményeinek és a társadalmi szolidaritás elveinek érvényesülése érdekében 

szabályozza. Ez alapján a nyugdíjjárulék 10 százalék, az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci 

járulék pedig 8,5 százalék 2018-ban. Ez utóbbi három részből tevődik össze, a 4 százalékos 

természetbeni egészségbiztosítási járulékból, a 3 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulékból és az 

1,5 százalékos munkaerő-piaci járulékból. 

A 8. táblázat a munkavállalók és a munkáltatók által munkabér után fizetendő adók és járulékok 2018-ban 

hatályos mértékét tartalmazza. 

 

8. táblázat: A bruttó bért terhelő levonások 2018-ban (forrás: saját szerkesztés) 

Munkáltató által fizetett tételek 

Szociális hozzájárulási adó 19,5 százalék 

Szakképzési hozzájárulás 1,5 százalék 

Összesen 21 százalék 

Munkavállalótól levont tételek 

Személyi jövedelemadó  15 százalék 

Nyugdíjjárulék  10 százalék 

Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék 8,5 százalék 

Összesen  33,5 százalék 
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