
MUNKAERŐ ÉS 

BÉRGAZDÁLKODÁS 

Fiatalodó és megújuló Egyetem – Innovatív tudásváros  

A Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztése 

EFOP-3.6.1-16-2016-00011 

Készítette:  

Kádárné Dr. Horváth Ágnes 



1. A HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS 

 

• 1.1 Az emberi erőforrás jellemzői 

• 1.2 A humán erőforrásgazdálkodás, mint a vállalati 
gazdálkodás egyik funkcionális részterülete 

• 1.3 Az emberi erőforrásgazdálkodás külső és belső 
befolyásoló tényezői 
– 1.3.1 Az emberi erőforrásgazdálkodás külső befolyásoló 

tényezői 

– 1.3.2 Az emberi erőforrásgazdálkodás vállalaton belüli 
befolyásoló tényezői 

• 1.4 Emberi erőforrás felértékelődése és differenciálódása 
– 1.4.1 Az emberi erőforrások felértékelődése 

– 1.4.2 A munkaerő differenciálódása 



1.1. AZ EMBERI ERŐFORRÁS JELLEMZŐI 

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.) 

 



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.) 

 



AZ EMBERI ERŐFORRÁS KETTŐSSÉGE 

• 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.  



1.2. A HUMÁN ERŐFORRÁSGAZDÁLKODÁS, MINT A 

VÁLLALATI GAZDÁLKODÁS EGYIK FUNKCIONÁLIS 

RÉSZTERÜLETE 

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. 



A HUMÁN ERŐFORRÁSGAZDÁLKODÁS FŐ STRATÉGIAI 

KÉRDÉSEI:  

• „Hogyan biztosítsuk a vállalat stratégiai céljaihoz 
illeszkedő emberi erőforrást mennyiségileg és 
minőségileg egyaránt? 

• Hogyan gondoskodjunk arról, hogy a rendelkezésre 
álló emberi erőforrást a leghatékonyabban vonjuk be 
az értékteremtésbe? 

• 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.) 



A VÁLLALAT EMBERI ERŐFORRÁSOKKAL 

KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉNEK STRUKTÚRÁJA  

(forrás: Illés 2016, 

226.o és Illés 

2007/2008 

előadásvázlatok) 



1.3. AZ EMBERI ERŐFORRÁSGAZDÁLKODÁS KÜLSŐ 

ÉS BELSŐ BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐI 

KÜLSŐ tényezők 

• Társadalmi, demográfiai 
trendek 

• A foglalkoztatás és a 
munkaerőpiac helyzete 

• Politikai, jogi szabályozás 

• Gazdasági trendek 

• A globalizáció 
következményei 

• Technológiai/technikai 
trendek 

 

BELSŐ tényezők 

• A vállalat jellemzői 

• A munkakörök jellemzői 

• Az alkalmazottak 

jellemzői, típusa, 

összetétele 



1.4. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOKKAL KAPCSOLATOS 

TRENDEK 

• Az emberi erőforrások 

felértékelődése 

 

• A munkaerő differenciálódása 

 



2. A MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 

• 2.1 A munkaerő-szükséglet felmérése 
– 2.1.1 A munkaerő-szükséglet meghatározása fizikai 

dolgozók esetén 

– 2.1.2 A munkaerő-szükséglet meghatározása szellemi 
foglalkoztatottak esetén 

• 2.2 A fedezetbiztosítás lehetőségeinek felmérése  

• 2.3 A munkaerő-szükséglet és a fedezetbiztosítás 
lehetőségeinek összehangolása és a szükséges 
munkaerő biztosítását és megfelelő foglalkoztatását 
eredményező munkaerő-politikai intézkedések 
kidolgozása 

• 2.4 A munkavégzésre irányuló jogviszonyok – a 
tipikus és atipikus foglalkoztatási formák 



MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 

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 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-szükségelten 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 alapján) 



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.  

(Illés 2007/2008) 



FIZIKAI FOGLALKOZÁSÚ DOLGOZÓK MUNKAERŐ-

SZÜKSÉGLETÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

I. KÖZVETLENÜL TERMELŐ FIZIKAI FOGL. DOLGOZÓK 

 

a) Termelőberendezések kiszolgálási 
normáin alapuló szükséglet-
meghatározás 

 - ha alacsony a kézi idő aránya, és 

 - a termelési volument döntően a gépek 
teljesítménye határozza meg 

Illés 2007/2008 előadásvázlatok 



A szükséges dolgozói létszám: 

Lkj = ΣGi lij mi 

 

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 

Illés 2007/2008 előadásvázlatok 



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

 

Illés 2007/2008 előadásvázlatok 



b) normaóra-szükségleten alapuló létszám-

meghatározás 

 - ha nagy a kézi idő aránya, és 

 - a munkafolyamatok normázottak 

 

1. lépés: Normaóra-szükséglet felmérése (a termék-

mennyiség és az egy termék norma szerinti élőmunka-

igénye alapján) 

2. lépés: Munkaóra-szükséglet meghatározása 

 Normaóra szükséglet / Teljesítményszázalék 

3. lépés: Létszámszükséglet meghatározása 

 Munkaóra szükséglet / 1 fő által teljesíthető órák száma Illés 2007/2008 előadásvázlatok 
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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 
Illés 2007/2008 előadásvázlatok 



II. KÖZVETETTEN TERMELŐ FIZIKAI 

FOGLALKOZÁSÚ DOLGOZÓK 

A munka eltérő jellegéből következően általában 

különbözik a termelőüzemekben foglalkoztatott, 

nem közvetlenül termelő fizikai foglalkozásúak 

és a nem termelő (pl. karbantartó, szállító, 

szerszámkészítő, energiaszolgáltató, kísérleti 

stb.) üzemekben foglalkoztatott közvetve 

termelő fizikai foglalkozásúak 

létszámszükséglet-meghatározásának célszerű 

módszere. 

Illés 2007/2008 előadásvázlatok 



II. KÖZVETETTEN TERMELŐ FIZIKAI FOGLALKOZÁSÚ DOLGOZÓK 

LÉTSZÁMSZÜKSÉGLET MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDSZEREI 

- Normaóra-szükségletből kiinduló 

- Kiszolgálási normákon alapuló 

- Munkahely-ellátási normák szerinti 
- Bázis adatokon alapuló számítás, becslés 

- Modell-üzem módszer 

- Egyéb becslőmódszerek 

  

 

Ldj = a j-edik szakmai képzettségű csoport közvetetten termelő 
munkásainak átlagos dolgozói létszáma 

  az i-edik típusú ellátandó munkaterület 

lij = a j-edik szakképzettségű csoport i-edik munkaterületre vonatkozó 
munkahely-ellátási normája 
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Illés 2007/2008 előadásvázlatok 



A NEM FIZIKAI FOGLALKOZÁSÚ DOLGOZÓK 

MUNKATERÜLETE ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK JELLEGE 

RUTINTEVÉKENYSÉG

IRÁNYÍTÓI ÉS ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG

SZERVEZETI

FELÉPÍTÉSTÕL

FÜGGÕ

LÉTSZÁM

SZERVEZETI

FELÉPÍTÉSTÕL

FÜGGETLEN

LÉTSZÁM

Illés 2007/2008 előadásvázlatok 



2.2. A FEDEZETBIZTOSÍTÁS LEHETŐSÉGEINEK 

FELMÉRÉSE 

Belső forrás 
• A vállalat állományi létszámából 

indulunk ki, emellett figyelembe kell 
venni: 

• a természetes fogyás mértékét, 

• az ideiglenes munkamegszakítások 
miatti létszámkiesést, illetve a 
munkába való várható visszatérést,  

• a ki- és belépések számbeli és 
összetételbeli alakulását, a 
fluktuációt,  

• a munkaerő szervezeten belüli 
mozgását és az ehhez kapcsolódó 
képzési, átképzési és továbbképzési 
igényeket.  

Külső forrás 
• a külső munkaerő-piacról 

• irányulhat 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). 



2.3. A MUNKAERŐ-SZÜKSÉGLET ÉS A FEDEZETBIZTOSÍTÁS 

LEHETŐSÉGEINEK ÖSSZEHANGOLÁSA ÉS A MUNKAERŐ-POLITIKAI 

INTÉZKEDÉSEK KIDOLGOZÁSA 

 

 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 

 

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) 



2.4. A MUNKAVÉGZÉSRE IRÁNYULÓ JOGVISZONYOK – A TIPIKUS ÉS 

ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK 

• 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) 

 



FOGLALKOZTATÁS – MUNKAJOG ÉS POLGÁRI JOG 

TERÜLETÉN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(forrás: ww.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. 

törvény 

Ptk. – Polgári törvénykönyv -

2013. évi V. 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 

 



ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK 

• A határozott idejű munkaviszony 

• Munkavégzés behívás alapján 

• A munkakör megosztása 

• Több munkáltató által létesített munkaviszony  

• A távmunkavégzés 

• A bedolgozói munkaviszony  

• Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi 

munkára irányuló munkaviszony 

• A vezető állású munkavállaló 

• A munkaerő-kölcsönzés  

• Az önfoglalkoztatás 



3. KOMPENZÁCIÓS ÉS JAVADALMAZÁSI RENDSZEREK, 

BÉRGAZDÁLKODÁS 

• 3.1 A Maslow-féle szükséglet hierarchia 
elmélete  

• 3.2 A teljes körű javadalmazás modellje 

• 3.3 A kompenzációs rendszer elemei 

– 3.3.1 A közvetlen javadalmazás 

– 3.3.2 A közvetett javadalmazás 

– 3.3.3 A nem anyagi kompenzáció 

• 3.4 A kompenzációs rendszer kialakításának 
szempontjai 



3.1. A MASLOW-FÉLE SZÜKSÉGLET HIERARCHIA 

ELMÉLETE 

A Maslow- féle szükséglet hierarchia modellje 

(forrás: Juhász-Matiscsákné 2013, 151. oldal) 



A MASLOW-I SZÜKSÉGLETHIERARCHIÁHOZ 

KAPCSOLHATÓ ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK  

(forrás: Bakacsi 2004, hivatkozza Tóthné 2012, 259. oldal) 



3.2. A TELJES KÖRŰ JAVADALMAZÁS MODELLJE 

forrás: Armstrong-Murlis, 2005 26. oldal 



3.3. A KOMPENZÁCIÓS RENDSZER ELEMEI 

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 
(kihívást jelentő munkafeladat, személyes fejlődés, 
karrier lehetőség) és kedvező munkakörülmények 
(pl. rugalmas foglalkoztatási formák és munkaidő 
rendszerek.) 



1. A KÖZVETLEN JAVADALMAZÁS - 

BÉRRENDSZEREK ÉS 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  

• 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 

 

(Illés 2007/2008) 



A BÉRRENDSZEREK ELEMI ÖSSZETEVŐI 

• Volumen – bér 

– Nincs közvetlen kapcsolat – időbér 

– Mindvégig közvetlen kapcsolat – 

teljesítménybér 

– Részben van közvetlen kapcsolat 

• Időbér+teljesítménybér kombinációja 

• Időbér teljesítményprémiummal 

• Teljesítményhez kötött időbér 

Illés 2007/2008 előadásvázlatok 



A BÉRRENDSZEREK ELEMI ÖSSZETEVŐI 

• 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 

Illés 2007/2008 előadásvázlatok 



A BÉRRENDSZEREK ELEMI ÖSSZETEVŐI 

• Normától eltérő teljesítés – bér 

– 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 

Illés 2007/2008 előadásvázlatok 



A BÉRRENDSZEREK ELEMI ÖSSZETEVŐI 

• A dolgozónak az ösztönzött mutatóra való 
hatása – bér 

– Közvetlen 

– Közvetett 

 

 

• A teljesítmény nyilvántartás, s az elszámolás 
módja 

– Egyéni 

– Csoportos 

Illés 2007/2008 előadásvázlatok 



A BÉREZÉSI RENDSZEREK DIFFERENCIÁLTABB 

TIPOLOGIZÁLÁSA 

• Hagyományos bérrendszer 

– Szenoritás vagy szolgálati idő szerinti bérezés 

– Érdem szerinti bérezés 

• fizetési osztályokba sorolás (közszolgálat),  

• keskeny és széles fizetési sávú bérstruktúra 

(magánszféra).  

• Teljesítményalapú ösztönző bérezés 

• Kompetencia alapú bérrendszer 



2. A KÖZVETETT JAVADALMAZÁS 

• A hagyományos béren kívüli juttatások és egyéb juttatások 
– 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 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) 



3. A NEM ANYAGI KOMPENZÁCIÓ 

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

 

Ide tartoznak  

• a munka tartalmával (pl. a munka igényessége, 
változatossága, döntési, felelősségi jogkörök, 
szakmai, előmeneteli lehetőségek, szakmai 
elismerések)  

• a munkakörnyezettel (pl. 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 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. 

• Kialakítását számos külső és belső tényező 

befolyásolja. 



4. A MUNKAERŐ KÖLTSÉGEI  

• 4.1 A személyi jellegű ráfordítások a számvitelben 

• 4.2 A munkaerőköltségek csoportosítása a KSH 
szerint 
– 4.2.1 Kompenzációs költség 

– 4.2.2 Szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége 

– 4.2.3 Egyéb munkaerőköltség 

– 4.2.4 Adók 

– 4.2.5 Támogatások 

• 4.3 A bért terhelő járulékok és adók 
– 4.3.1 A munkáltató által fizetendő járulékok és 

hozzájárulások 

– 4.3.2 A munkavállaló által fizetendő járulék  



4.1. A MUNKAERŐ KÖLTSÉGEI A SZÁMVITEL SZERINT 

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. §) 

 

A személyi jellegű ráfordítások: 

• Bérköltség 

• A személyi jellegű egyéb kifizetések 

• Bérjárulékok 

 

 



4.2. A MUNKAERŐKÖLTSÉGEK CSOPORTOSÍTÁSA  

A KSH SZERINT 

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) 

 



A KERESET ÖSSZETEVŐI 

• Az alapbér  

• A törzsbér (alapkereset)  

• Bérpótlékok 

• A kiegészítő fizetés  

• Prémium 

• Jutalom (bónusz) 

• 13. havi és további havi fizetés  



4.3. A BÉRT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS ADÓK 

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 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


