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Útmutató személyzeti vezetőknek –  
A Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 
és a Kienbaum tanácsadócég új bérezési  
tanulmánya 

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 2004. december 7-
én mutatta be új Bérezési tanulmány 2004/2005 című kiadványát. 
Mennyit keresnek a magyarországi német cégek igazgatói? És 
mennyit rendszergazdái? Kinek jár cégautó? Elégedettek a cégek a 
szakképzett munkaerő kínálatával? Többek között ezekre a kérdé-
sekre adott választ a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 
és a Kienbaum Management Consultants GmbH legfrissebb „Bére-
zési tanulmánya”. 
 
Tárgyszavak: személyügyi politika; bérpolitika; szakképzés; 

munkaerőpiac. 

Külföldi személyügyi politika Magyarországon 

A tanulmányt bemutató sajtóbeszélgetésen néhány ismert magyar-
országi vállalat vezetői a munkaerőpiac aktuális helyzetére vonatkozó 
újságírói kérdéseket válaszolták meg:  
• Sághy András, a Kienbaum Executive Consultants Kft. ügyvezetője;  
• Kovács Miklós, a Continental Hungaria Kft., vezérigazgatója;  
• Belső Barnabás, a Knorr-Bremse Kft. személyzeti igazgatója;  
• Werner Gottschalk, a Siemens Erőműtechnika Kft. ügyvezető igazga-

tója;  
• Wolfram Klein, a NMIKK ügyvezető elnökségi tagja. 

Útmutató a személyzeti vezetőknek 

A magyarországi német vállalatok ügyvezetői 2004-ben átlagosan 
14,7 millió forintot kerestek, ami kb. 12%-kal magasabb a tavalyi átlag-



nál. Legkedveltebb autójuk pedig az Audi. A szakképzett munkaerő kíná-
lata továbbra sem kielégítő, az előző évihez képest azonban valamelyest 
javult a helyzet. Ez csak néhány fontos megállapítás abból a bérezési 
tanulmányból, amelyet immár hatodszor közösen készített a Német–
Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara és a német Kienbaum Manage-
ment Consultants tanácsadó cég.  

A tanulmány a magyarországi külföldi (német, francia és osztrák) le-
ányvállalatok körében végzett felmérésen alapul, amely összesen 8257 
magyar pozíció adatait dolgozta fel. A tanulmány felbecsülhetetlen esz-
közt ad a személyzeti vezetők kezébe a mindennapi vállalati bérezési 
politikában. A rendkívül részletes és aktuális adatoknak köszönhetően a 
tanulmány a magyarországi fizetések meghatározásának egyik mérvadó 
eszköze.  

Alábecsülik a béralakulást  

A felmérés szerint a magyarországi külföldi vállalatok átlagosan 6,3 
százalékos fizetés- és béremelésre számítanak 2005-ben. Ez az előre-
jelzés csaknem azonos a 2004. évivel, csak hogy a valóságban ezt egy 
10,6 százalékos emelkedés követte. Ez ismét bizonyítja, hogy Magyar-
országon mind a vállalatok, mind pedig a politika rendszeresen alábe-
csüli a bérdinamikát. A külföldi részesedésű vállalatokban az átlagfizetés 
körülbelül másfélszeresét éri el a magyar vállalatoknál mért szintnek, ami 
elsősorban a magasabb képzettségi igényekkel magyarázható.  

Megváltozik a fizetések  
összetétele  

A megkérdezett cégek szerint a jövedelem egyre növekvő hányad-
ban tartalmaz eredményhez kötött elemeket. Ma már a vizsgált állások 
76 százaléka foglal magába változó bérhányadot (előző év: 70%), amely 
átlagosan az összjövedelem 14 százalékát teszi ki. Az ügyvezetőknél 
azonban ez az arány már eléri a 21 százalékot, miközben a szakmun-
kások és egyszerű munkások esetén a fizetésnek csak a 12 százaléka 
kötődik az eredményhez.  

A tanulmány részletesen foglalkozik a béren kívüli jutalmazásokkal 
is. Így pl. a vállalati nyugdíj valamilyen formáját már a megkérdezett vál-
lalatok 45 százaléka nyújtja dolgozóinak – 2001-ben ez az arány még 
csak 31 százalék volt. Cégautó gyakorlatilag kivétel nélkül minden ügy-
vezetőnek jár, a legkedveltebb márka az Audi.  

 



A cég nagysága és ágazata akár megduplázhatja  
az egyéni fizetést  

Azon – az egyébként nem meglepő – jövedelemkülönbségek mel-
lett, amelyek a foglalkoztatottak pozíciójából erednek, a tanulmány szá-
mos olyan különbséget is kimutat, amely magától a vállalattól függ. Így a 
fizetések jelentős mértékben szóródnak a cég nagysága, ágazati hova-
tartozása és jövedelmi helyzete szerint.  

A több mint 10 milliárd forint árbevételt felmutató vállalatok vezetői 
21,9 millió forintos fizetséget vihetnek haza évente, ami több mint két-
szerese annak, amit az egy milliárd forint alatti cégek irányítói kapnak. 
Még a munkások esetén is 1,3 és 2,2 millió forint között szóródnak a bé-
rek. Az ágazatok között a gyógyszeripar az éllovas, hiszen ott 2,3 millió 
forintot tehet zsebre egy munkás – 130 százalékkal többet mint a kiske-
reskedelemben dolgozó kollégája.  

Az egyéni fizetésre a képzettség is lényeges befolyással van. Így pl. 
az egyetemi diplomával rendelkező szakemberek átlagosan 4,3 millió 
forintot keresnek, míg egy szakközépiskolai bizonyítvány csupán 2,4 mil-
liót hoz a konyhára.  

Változatlanul kicsi a nők szerepe a vállalati vezetésben. A tanul-
mány szerint az ügyvezetők csupán 15 százaléka és a középvezetők 29 
százaléka nő (előző év: 16, ill. 32%), annak ellenére, hogy olyan terüle-
tek, mint a személyzeti, a pénzügyi, a controlling vagy a jogi osztály ma 
már többségben női vezetés alatt működnek. („De a nőknek és a férfiak-
nak is kölcsönösen tudomásul kell venniük, hogy a férfiak karrierjét a 
nőknek kell a hátukon elvinniük” – hangzott a válaszadóktól – A Szerk.) 
A nők viszont továbbra is kevesebbet keresnek mint férfi kollégáik, álta-
lában 18 és 34 százalékkal.  

Még mindig kevés a szakmunkás, de rendszergazdából  
javult a kínálat  

A szakképzett munkaerő hiánya továbbra is nagy gondot okoz a vál-
lalatoknak, bár már nem olyan mértékben, mint 2003-ban. Még mindig a 
cégek 18 százaléka nevezi „nem kielégítő”-nek a kínálatot, de ez az 
arány 2003-ban még 33 százalék volt, miközben a „jó” válaszok aránya 7 
százalékról 20 százalékra emelkedett. A jellemző regionális különbségek 
tekintetében viszont nem következett be javulás: miközben Nyugat-
Magyarországon átlagosan 2,2-vel osztályozták a munkaerő-kínálatot  
(1-től 5-ig terjedő skálán, „1” nagyon jó, „5” nem kielégítő), addig  



Dél-Magyarország esetén csak 2,8%-ot ért el ez az érték. Országszer- 
te még mindig hiánycikk a szakmunkás (3,4, 2003-ban: 3,7) és a mér-
nök, ill. technikus (2,9, 2003-ban: 3,2). Rendszergazdát és területi, ill. 
termékeladót viszont már könnyebben lehet találni (2,1, 2003-ban: 3,1, 
ill. 2,8).  

A bérezési tanulmány szerint a vállalatok 62 százaléka 2005-ben is 
növekvő munkaerő-kereslettel számol – 2003-ban csak 54 százalék vár-
ta ezt, míg csak 2 százaléka (2003-ban: 4%) tart kevesebb munkaerőre 
igényt.  

A bérezési tanulmány szerzői szerint a béralakulásra nehezedő 
nyomás egyik oka a viszonylag alacsony munkanélküliség. Nemzetközi 
összehasonlításban az elmúlt évek erős bérfejlesztései a magyar gazda-
ság versenyképességének relatív romlásával jártak együtt. Hosszú távon 
elsősorban a célorientált és a vállalati gyakorlattal egybekapcsolt szak-
képzés enyhítheti a munkaerő-piaci feszültségeket.  
 

        
 

Rövid ismertető Sághy András, a Kienbaum Executive 
Consultants Kft. ügyvezető előadásából 

Fizetési felmérés 2004/2005 

A vizsgált vállalati kör: 
– Résztvevők: német, osztrák, francia tulajdonú leányvállalatok Ma-

gyarországon 
– Összes német invesztíció mai napig: ca. EUR 10 Mrd/ ca. 

250 000 foglalkoztatott 
– Résztvevő vállalatok ca. 36 000 fős munkavállalói kör adatai (58 

részt vevő vállalat) 
– 25 különböző pozíció adatai feldolgozva 
– 8254 pozíció adatai (46 ügyvezető, 433 vezető, 2 118 szakember, 

5 657 szakmunkás) 
– Csak magyar állampolgárok adatai 
– Adatfelvétel időpontja: 2004. augusztus 1. 

 
A résztvevők iparági bontásban: 

– gyártás – 46% 
– kereskedelem – 35% 
– szolgáltatás – 19% 

 



A munkaerő megoszlása (EU 15 átlaga): 
– ipar – 34% (30%) 
– mezőgazdaság – 6% (5%) 
– szolgáltatások – 60% (65%) 

 
A résztvevők székhely szerinti bontásban (%) 
 

Vállalat székhelye Vállalat Ügyveze-
tő 

Vezető Szakem-
ber 

Szak-
munkás/ 

fizikai 
munkás 

Budapest 57 54 55 36 27 
Nyugat-Magyarország 7 10 8 4 8 
Kelet-Magyrország 12 8 14 28 22 
Dél-Magyarország 10 11 7 6 28 
Budapest vonzáskörzete  
(30 km-es kör) 

13 15 14 16 11 

Összesen 100 100 100 100 100 
 
Résztvevők ágazati bontásban (%) 
 

Ágazat Vállalat Ügyveze-
tő 

Vezető Szakem-
ber 

Szak-
munkás 

Bányászat, energiaipar 4 3 9 22 11 
Kő-, kerámia- és üvegipar 3 3 6 2 2 
Fa- és papírgyártás 3 - 2 1 .. 
Gépek, berendezések, járműgyártás 13 13 12 28 25 
Elektrotechnika, elektronika 10 11 19 15 7 
Finommechanika, optika 4 2 3 1 .. 
Vas-/nemvasfémek, acélipar 7 10 4 6 14 
Élelmiszeripar 5 5 4 4 .. 
Építőipar 6 13 4 1 12 
Nagy- és külkereskedelem 13 15 5 4 3 
Közlekedés és szállítás 3 5 1 .. - 
Gazdasági-, adóügyi- és számítás-
technikai tanácsadás 

4 3 2 .. - 

Egyéb szolgáltatások 11 9 13 3 .. 
Egyéb ágazatok 10 9 15 12 18 
Összesen 100 100 100 100 100 



A javadalmazás mértékét befolyásoló tényezők: 
– vállalat nagyságrend 
  nyereségesség 
  ágazat 
  konszernhez tartozás 
  működési hely 
 
– munkaerőpiac munkaerőpiaci kereslet és kínálat 
   kojuktúrális helyzet 
 
– személy képzettség 
  életkor 
  nem 
  szakmai tapasztalat 
  szolgálati idő 
  egyéni teljesítmény 
– pozíció hierarchiabeli szint 
  feladatkör 
  személyügyi felelősség 
  jogosultságok 
  státusz 
 
 
Nemek megoszlása a dolgozói csoport függvényében (%) 
 

Nem Ügyvezető Vezető Szakember Szakmunkás Összesen 
Férfi 85 71 38 84 53 
Nő 15 29 62 16 47 
Összesen 100 100 100 100 100 
 
Átlagos éves fizetés 
 

Átlagos éves 
fizetés 

Ügyvezető Vezető Szakember Szakmunkás 

1000 Ft 14 723 6 528 2 825 1 425 
 
A teljes jövedelem szórása és súlypontja 
 

Teljes jövedelem Ügyvezető Vezető Szakember Szakmunkás 
Szórás (1 000 Ft) 1 000–50 000 500–20 000 500–20 000 300–7 000 
Súlypontok (1 000 Ft) 10 000–30 000 2 500–14 000 1 000–5 000 1 000–2 500 

 



Következtetések 
– Modern személyzeti munka – motiváció/vezetési eszköz 
– Vizsgált vállalati kör átlagos kompenzációja az országos átlag 1,5-

szerese 
– Személyzeti költségek ismét nőttek (minimálbér- és fizetéseme-

lés, bérköltségek) 
– Invesztíciós döntésekhez optimális keretfeltételek szükségesek 

(pl. bérköltség) 
– Szakképzett munkaerő nagyon gyenge rendelkezésre állása 
– Képzés minőségének javítása és duális képzés kialakítása 
– Befektetési helyszín minősége: infrastruktúra, képzés, kiszámítha-

tó gazdaságpolitika. 
A bérezési tanulmányt a NMIKKnál lehet megrendelni 100 euróért 

(tagvállalatoknak, akik részt vettek a felmérésben); 200 euróért (nem ta-
goknak, akik részt vettek a felmérésben). Tagvállalatoknak, akik nem 
vettek részt a felmérésben 300 euróba kerül, míg nem tagoknak 500 eu-
ró. A megkérdezésben részt vett tagvállalatok tehát közel 100 000 HUF 
kedvezményt élveznek. Az árakat a napi árfolyamokon számolják át fo-
rintra.  

További felvilágosítás: 
Dirk Wölfer, Corporate Communications osztályvezető  

Tel. +36/1/3457624 Fax: +36/1/3457648 e-mail: woelfer@ahkungarn.hu 
 

Megrendelés: Andrea M. Guld  
e-mail: marketing@ahkungarn.hu  

Telefon: 0036/1/3457646 Fax: 0036/1/3457651 
 


