
BÉR- ÉS JÖVEDELEMPOLITIKA 

A HR-tevékenység értékteremtése –  
teljesítménymérés és bérelemek 

A teljesítménymérés a stratégiai vállalatirányítás szilárd elemévé 
vált. Ennek ellenére jelentős termelékenységnövelési tényezők 
gyakran kihasználatlanok maradnak, mert a munkatársakat nem 
vonják be kellőképpen a rendszerbe.  
 
Tárgyszavak: értékteremtés; teljesítménymérés; ösztönzés;  

vállalati stratégia; bérrendszer; humánerőforrás;  
juttatás; járulék. 

A teljesítménymérési rendszerek 
A német vállalatoknál az 1990-es évek óta egyre nagyobb figyelmet 

fordítottak a teljesítménymérésre, ami időközben a vállalatirányítás fon-
tos eszközévé vált. A többdimenziós teljesítménymérés, -irányítás és  
-ellenőrzés hozzájárul ahhoz, hogy a vállalaton belül a teljesítmény haté-
konyságát optimalizálják és a teljesítményben rejlő lehetőségeket jobban 
kihasználják. A fokozódó verseny miatt a vállalatok egyre inkább rákény-
szerülnek arra, hogy a munkatársak teljesítményorientáltságára koncent-
ráljanak. Ennek megfelelően az elmúlt években a teljesítménymérési 
rendszereket (PMS = Performance Measurement System) folyamatosan 
továbbfejlesztették. 

2004. május és szeptember között nagyvállalatok körében vizsgál-
ták, hogy a vállalati gyakorlatban a teljesítménymérés keretében milyen 
jelentőséget tulajdonítanak az emberi tényezőnek. A megkérdezésbe 
40 német nagyvállalatot vontak be.  

A megkérdezettek visszajelzései azt mutatják, hogy a vállalati gya-
korlatban a teljesítménymérés messze több, mint az elvégzett munka 
mérése (1. ábra). 

A gyakorlat 

A vállalatok 76%-a nagyon szerteágazó teljesítménymérési rend-
szert alkalmaz. A PMS náluk teljesítményértékelésből, célmegállapodá-



sokból, ösztönző rendszerből és részben pontozókártyából áll. A meg-
kérdezett vállalatok 15%-a még nem vezetett be az egész vállalatra ki-
terjedő egységes rendszert. 
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1. ábra A teljesítménymérés értelmezése 

 
 
Ennek ellenére biztonsággal állítható, hogy a teljesítménymérés 

nem egyszerűen divatjelenség, hanem a nagyvállalatoknál központi stra-
tégiai menedzsmenteszköz. Az összes megkérdezett PMS-szakértő 
egyetért abban, hogy vállalatuk számára a teljesítménymérésnek a kö-
vetkező három évben is nagy jelentősége lesz. 

Ugyanakkor a PMS a megkérdezettek felénél csak a foglalkoztatot-
tak kis részére terjed ki: a vállalatok 51%-ánál csak a munkatársak 20%-
ára. A vállalatok 26%-a a munkatársak 20–39%-át vonta be a rendszer-
be, és mindössze 17%-uk irányítja az összes munkatársat PMS-en ke-
resztül. Ennek az alacsony aránynak alapvető oka az a tény, hogy a 
PMS-t jelenleg sok vállalat csak a vezetők körében alkalmazza. 

Néhány vállalat a PMS tarifaszerződéses kiterjesztését a munkatár-
sakra a munkavállalói képviseletek részben várható, részben valós el-
lenállása miatt megvalósíthatatlannak tartja. Azok a nemzetközi szinten 
működő vállalatok viszont, amelyek minden munkatársra nemzetközi szin-
ten is ugyanazokat a rendszereket és eszközöket kívánják alkalmazni, az 
elmúlt években intenzív párbeszédet folytattak a munkavállalói képvisele-
tekkel és fokozatosan minden munkatársat bevontak a PMS-be.  

 



A 2004-ben vizsgált vállalatoknál a teljesítménymérési rendszerben 
dominál a pénzügyi dimenzió, de a pontozókártya további három ha-
gyományos dimenziója (folyamatok, vevők, munkatársak) is majdnem 
minden PMS-ben megtalálható. 

A vállalatok a PMS bevezetésének fő céljaként a leggyakrabban 
stratégiai célok operacionalizálását (66%) és a teljesítmény áttekinthető-
ségét (57%) nevezik meg. A PMS megvalósításhoz fűződő elvárások tel-
jesülését és ezáltal a várt haszon realizálhatóságát a német vállalatok 
többsége megerősíti, nevezetesen a stratégiai célok operacionalizálását 
a vállalatok 68%-a és a teljesítmény átláthatósága esetében 85%-uk. 
Ugyanakkor a vállalatoknak alig több mint a fele vár el a rendszertől ösz-
tönzésnövekedést. Így a rendszer bevezetése után ezeknek a PMS-
felhasználóknak majdnem 40%-át meglepte a munkatársak ösztönzésé-
nek növekedése. 

A bevezetés során alkalmazási problémák főleg az emberi tényező 
hiánya miatt, és kevésbé a rendszertechnikai keretfeltételek hiánya miatt 
jelentkeztek. Késedelem minden második vállalatnál a munkatársak 
szkepticizmusa és minden negyedik vállalatnál a munkavállalói képvise-
lőtestületek intenzív vitái és egyeztetései miatt voltak. A vizsgálatok so-
rán szakértők arra a megállapításra jutottak, hogy a rendszer folyamatos 
alkalmazása és megvalósítása során az ember meghatározó sikerténye-
ző: jelentős alkalmazási probléma, ha a vezetők nem foglalkoznak a 
rendszerrel vagy részükről nem megfelelő a fogadtatás. A múltban a vál-
lalatok felénél problémát jelentett, hogy a vezetőknek nem volt idejük a 
PMS-re és ez még most is minden harmadik vállalatra érvényes. Hason-
ló problémát jelent a PMS fogadtatása a vezetők részéről: Korábban ez-
zel minden második vállalat szembe találta magát és jelenleg a vállalatok 
25%-ának kell megküzdeni ezzel a kihívással.  

Emiatt a vezetők végső soron kevés tapasztalatot tudnak munkatár-
saik felé közvetíteni a PMS-ről, ami viszont oda vezet, hogy a munkatár-
sak még nem értették meg kellően a PMS értelmét és célját.  

Az ember és a PMS összhangjában mutatkozó nehézségek miatt 
tanácsos pontosabban megvizsgálni, hogy a munkatársakat valójában 
mennyire vonják be a PMS-folyamatba és a folyamat során kapnak-e fe-
lelősségi kört és hogy végső soron a PMS-t egyáltalán elfogadják-e.  

Az előbbiekben ismertetett alkalmazási problémák világossá teszik, 
hogy a sikeres PMS-alkalmazáshoz fontos, hogy ne csak a rendszer-
technikai követelményeket vegyék figyelembe, hanem az ember szere-
pét is és mérlegeljék, hogyan lehet elősegíteni, hogy azt elfogadja.  



A megkérdezett szakértők visszajelzései szerint a vállalatok 76%-a 
már most is nagy saját felelősséget ad munkatársainak a PMS használa-
tában – a munkatársak saját felelősségének hiányából tehát nem lehet 
kiindulni. De van-e egyáltalán összefüggés az integráció foka ill. a PMS-
nek a munkatársak általi elfogadása és a teljesítménynövelések között: 

Itt a szakértők véleménye egyértelmű: A munkatársak nagyobb be-
vonása a PMS-be, valamint a PMS kedvezőbb fogadtatása a munkatár-
sak részéről nagyban hozzájárul a teljesítménynövekedéshez. 

A munkatársak optimális bevonásában látott lehetőség figyelemre 
méltó: a vállalatok 32%-a pl. legalább 15%-os teljesítménynövekedést 
tart lehetségesnek, ha sikerül a munkatársakat még jobban bevonni a 
PMS-be. A lehetőség aktivizálása érdekében elsősorban az a döntő in-
tézkedés, ha intenzívebbé teszik a vezetők és munkatársak közötti pár-
beszédet és a munkatársak teljesítményét még jobban a vállalati célokra 
irányítják (2. ábra). 

 
Hogyan értékeli: hány százalékkal lehetne vállalata teljesítménye nagyobb, 

ha munkatársaikat jobban bevonnák a PMS-be? 
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2. ábra Teljesítménynövelési lehetőség a munkatársak jobb integrációja 

esetén 
 
 
A 2004. évi PMS-tanulmány azt mutatta, hogy a PMS fejlesztését és 

megvalósítását majdnem minden vállalat professzionális projektme-
nedzsmentbe ágyazta be és a rendszereket bevezetés után folyamato-

 



san felülvizsgálja és szükség esetén módosítja. Idővel azonban minden 
PMS-alkalmazónak el kell ismerni, hogy kevésbé a rendszertechnikai 
kérdések, hanem inkább a munkatársak bevonása vezet alkalmazási 
problémához: A nem megfelelő kommunikáció, időhiány, munkatársak 
nem megfelelő bevonása, a PMS értelmének és céljának nem ismerete, 
a PMS nem megfelelő fogadtatása a munkatársak részéről, … a listát 
még tovább lehetne folytatni és a problémák a legtöbb vállalatnál ismét-
lődnek. A megkérdezett szakértők egyetértenek abban, hogy a munka-
társak jobb bevonása a PMS-folyamatba jelentős teljesítménynövelési 
lehetőségeket rejt magában. A jövőben ezek felismerése és realizálása a 
PMS kihívása. 

A teljesítménymérés gondolatban ma még sok esetben összekap-
csolják a teljesítményen alapuló bérezéssel. A teljesítménybér több mint 
divatjelenség. A teljesítményorientált bérrendszer természetesen csak 
akkor sikeres, ha teljesülnek az általános, kulturális és ösztönző kritéri-
umok. 

A munkatársak teljesítményorientált bérezésének egyik oka, hogy a 
vállalatnak érdeke a bérköltségek csökkentése vagy legalábbis részben 
változó költséggé alakítása. A teljesítménybér azonban az igazságos bé-
rezésre törekvésnek a gyümölcse is. Ha a hierarchiák laposabbak lesz-
nek, csökken az előmenetel ösztönzése, amit bérösztönzéssel lehet he-
lyettesíteni. Ahol a verseny fokozódik, jobban ki kell használni az élő 
munka teljesítménytényezőt. 

A teljesítményorientált bérezés minden formája egy teljesítmény-
független alapbérből és teljesítménypótlékokból indul ki. A munkatársak 
teljesítményéhez közvetlenül vagy közvetve igazodó bérezés négy for-
máját lehet megkülönböztetni: 

1. Általános szabályozás segítségével megállapított teljesítménybér 
pl. a prémium. 

2. A teljesítménybérezés a teljesítmény megítéléséhez is igazodhat. 
3. Ott, ahol operatív munkacélokat fogalmaznak meg, a munkatárs 

által egyénileg elérendő cél képezheti a bér alapját. 
4. A kollektív sikerek vagy a sikerekben való részvállalás szerinti ja-

vadalmazás a béreket függővé teszi a szervezeti részegységek, 
az egész üzemek eredményétől. Ez tehát elvonatkozat az egyéni 
teljesítményektől. 

A teljesítményorientált bérezés választott formájától függetlenül 
funkciójuk teljesítésére a következő kritériumok érvényesek:  

– a pénzügyi szempontoknak a munkatársak számára eléggé fon-
tosnak kell lenni, 



– a munkatársaknak lehetőséget kell kapni arra, hogy teljesítmé-
nyüket saját erőfeszítéssel javítsák vagy megsokszorozzák,  

– a munkatársak elkötelezettségén alapuló teljesítményjavulásnak 
mérhetőnek és ezáltal értékelhetőnek kell lenni,  

– a többletfáradozásnak és többletbérnek a munkatárs szempontjá-
ból egymással arányban kell lenni,  

– a munkaadó szempontjából követelmény, hogy a teljesítményja-
vulás legalább olyan nagy legyen, mint az esetleges többlet bér-
költség és a bérezési rendszer kezelési költségének összege. 

Manapság a munka világában egyre fontosabb a kulturális kritériu-
mok figyelembevétele. Ez nemcsak a multinacionális vállalatokra érvé-
nyes. A demográfiai fejlődés miatt maguk a csupán országos szinten 
működő üzemek is egyre jobban konfrontálódnak a munkatársak (és ve-
vőik vagy ügyfeleik) kulturális különbségeivel. Ezért fel kell tenni a kér-
dést, hogy egy teljesítményorientált bérezés melyik kulturális jellemzővel 
kompatibilis a legjobban. 

Az első dimenzió a hatalmi távolság: az egyenlőtlenség ill. a veze-
tők hierarchiából adódó hatalma elfogadásának mértéke. A csekély ha-
talmi távolság a vezetők és munkatársak közötti kapcsolat független jel-
legét hangsúlyozza: teamnek tekintik magukat. Nem a hierarchia szere-
pét díjazzák, hanem az egyén teljesítményét. Ennyiben a teljesítmény-
orientált bérezést egyébként azonos feltételek mellett inkább a csekély 
mint erősen jellemző hatalomkülönbség esetén lehet alkalmazni. 

A második dimenzió a bizonytalanság elkerülése. Az olyan kultú-
rákban, amelyekben nagyon odafigyelnek a biztonságra, a bizonytalan-
ság csökkentésére törekednek, amennyiben olyan szabályzatot hoznak, 
ami az összes véletlenszerűséggel szemben megállja a helyét (1. táblá-
zat). Az üzemekben a menedzsment műveletorientált, mivel veszélyes-
nek találják a decentralizált döntési jogköröket és a bármikori beavatko-
zás esélye nélküli jogkörátruházást. A kevesebb kockázatnak kitett kultú-
rákban viszonylag kevés szabályozással boldogulni lehet. A menedzs-
ment stratégiai kérdésekre koncentrál és a meghatározott fő irányvona-
lak konkretizálását átengedi a munkatársaknak. A munkatársak szemé-
lyes ambícióit csak ott szeretik, ahol nem idegenkednek a kockázattól. 
Hiszen az egyén becsvágya örökölt dolog lehet, amiben az ember biz-
tonságban érzi magát, veszélyes lehet. Az üzemi munkatársak bizton-
ságigénye kiterjed a bérfizetések rendszerességére és nagyságára. Így 
a teljesítménybér egyébként azonos feltételek mellett egyedül ott jön 
szóba, ahol a biztonságra törekvés viszonylag kevéssé alakult ki.  

 

 



1. táblázat 
A teljesítményorientált bérezési rendszerek kultúrakritériumainak  

áttekintése 
 

Kultúrdimenzió Teljesítményorientált bérezéssel összeegyeztethető 
kifejeződés 

Hatalmi távolság Csekély 
Bizonytalanság elkerülése Csekély 
Az egyén helyértéke Nagy: individualizmus 
Meghatározó nemi szerep Férfiasság 

 
 
A harmadik dimenzió az egyénnek a tárgyhoz viszonyított társadal-

mi helyértéke. A lehetséges ellenpólusokat nevezik individualizmusnak 
és kollektivizmusnak. A kollektivizmus az olyan társaságokat jelenti, 
amelyekben az ember születésétől fogva erős, zárt csoport tagja, ami őt 
egy életen át védi és ezért feltétel nélküli lojalitást követel. Kapcsolat-, és 
nem pedig lényegorientált, a személyek közötti különbségek iránti tole-
ranciája csekély. Az individualista társadalom ezzel szemben inkább lé-
nyeg-, mint kapcsolatorientált. Messzemenően megértéssel van az em-
berek közötti különbségek iránt, amit a kollektivizmusban szívesen el-
nyomnak. Mindez elég annak felismerésére, hogy a teljesítménykülönb-
ségek egyébként változatlan körülmények esetén csak inkább az indivi-
dualista társadalmakban csapódhatnak le eltérő bérekben. Ott a piaci 
érték felé tendálnak, míg a kollektivista környezetben a rangidősség el-
véhez. 

A negyedik dimenzió a nemek társadalomban uralkodó szerepe. 
Előre kell bocsátani, hogy először egyenértékű, nemekre specifikus ma-
gatartásmódok léteznek, másodszor a lehetséges magatartás mindenkor 
nagy átfogóereje miatt csak tendenciákról lehet beszélni és harmadszor 
a nemekre jellemző magatartásmódon a társadalmakra formáló hatást 
fejthetnek ki.  

A feminitást a kapcsolatorientáltság és az a magatartás jellemzi, 
hogy azért dolgozunk, hogy éljünk, míg a maszkulinitás inkább lényegi 
vonatkozású és a foglalkozásban látja az életcélt. A felfelé irányuló karri-
er és a magas fizetésre irányuló törekvés tendenciájában inkább a férfi-
as, mint nőies preferenciáknak felel meg. A teljesítménytársadalom a fér-
fiasság kifejezője, a jóléti állam a nőiességé. Így a teljesítményorientált 
bérezés elfogadása férfias előjellel nagyobb, mint nőiessel.  



A teljesítménybér, a kívülről jövő ösztönzés alkalmazása feltéte-
lezi annak kompatibilitását az érintett munkatársak indítékaival. Ennek a 
feltevésnek a teljesítése függ a motivációs hatástól, ami kiváltja a telje-
sítményorientált bérezési rendszer bevezetését: 

1. Neutralitáshatás: Ritkán, főleg egyszerű tevékenységeknél a kí-
vülről jövő ösztönzők nincsenek hatással a belülről jövő ösztön-
zésre. 

2. Aktivizáló hatás: A belülről jövő ösztönzést kívülről jövő ösztön-
zéssel lehet kiváltani. 

3. Erősítő hatás: Ha felettesek beavatkozásait mint teljesítményvo-
natkozású bérezést segítőnek és a saját munkateljesítményt elis-
merőnek érzékelnek, akkor a belső ösztönzők szárnyakat kaphat-
nak. 

4. Közvetlen elnyomó hatás: A kiszorító hatás abban áll, hogy a 
teljesítménybér nemcsak a kívülről jövő ösztönzést aktivizálja, ha-
nem egyidejűleg a belülről jövőt elnyomja. A belülről jövő ösztön-
zés közvetlen elnyomása empirikus vizsgálatok szerint a teljesít-
ményorientált bérezési rendszerek leggyakoribb hatása. A munka-
társak úgy érzik, hogy a kollegákhoz viszonyítva nem korrekten 
kezelik őket, eddigi munkamagatartásukat kevéssé ismerik el 
vagy a teljesítményorientált bérezés bevezetését a felettesek ré-
széről bizalmatlanságnak érzik, vagy mozgásterük indokolatlan 
korlátozásának tekintik.  

5. Közvetett elnyomó hatás: Ha közvetett elnyomás áll fenn, a mo-
tivációs hatástér nagyobb mint az intervenció hatástere. Ha pl. a 
gyereket mosogatásra akarják ösztönözni úgy, hogy pénzt kínál-
nak neki, belülről jövő ösztönzésüket elveszti arra, hogy jutalom 
nélkül a háztartásban segítsen. 

6. Szelekciós hatás: A teljesítményorientált bérezési rendszerek 
befolyással vannak a munkatársak preferált tevékenységeire (ne-
vezetesen a külön fizetettekre) és középtávon a munkatársak ösz-
szetételére is. A fejtegetések azt mutatták, hogy néhány fontos 
kritériumot teljesíteni kell ahhoz, hogy egy teljesítményorientált 
bérezési rendszer támogatóinak szellemében működhessen. Bár 
egyáltalán nem lehetetlen, de ritkán sikerült elérni. Annál inkább 
nem szabad a teljesítménybérekkel kapcsolatos vitákat háttérbe 
szorítani, hogy a pénzbeli, ill. pénzértékű ösztönzési eszközök 
mellett nem pénzbeli eszközök is rendelkezésre állnak, mint pl. 
szabadság, munka tartalma, fejlődési lehetőségek, kapcsolatok és 
biztonság. 

 



A teljesítményen alapuló bérezés több mint divatjelenség. A telje-
sítményorientált bérrendszerek természetesen csak akkor lehetnek sike-
resek, ha teljesülnek az általános, kulturális és ösztönzési kritériumok.  

A német vállalatok bérköltségei nemzetközi összehasonlításban to-
vábbra is magasak, főleg a kiegészítő személyzeti költségek, amelyek 
egyes cégeknél majdnem olyan magasak, mint a közvetlen bérköltségek. 
Annál inkább meglepő, hogy továbbra is mennyire kevéssé hatékonyak a 
kiegészítő üzemi juttatások, amelyek a személyzeti többletköltségek lé-
nyeges blokkját képezik. A növekvő költségnyomásra tekintettel is érvé-
nyes, hogy minden lehetőséget ki kell használni a javadalmazás költ-
ség/haszon arányának optimalizálására. Azonos összráfordítás mellett a 
készpénz-javadalmazás és a nem pénzbeli kiegészítő juttatások eltérő 
összetétele a munkavállaló számára eltérő adóterhet jelenthet (2. táblá-
zat). 

2. táblázat 
A különböző pénzértékű juttatások nettó hatása 

 
 A B  
Bruttó kereset 3250 euró 5000 euró  
Alternatív juttatások Nettó hatás Nettó hatás Megjegyzések 
Béremelés (4%)   49%   54%  
Cégautó   49%   54% pénzértékű előny; a tényleges 

érték nagyobb 
Dolgozói engedmény  
(1500 euró) 

  96%   96% a nettóhatás az engedmény-
volumen növekedésével csök-
ken, az adómentes összegek 
miatt azonban mindig nagyobb, 
mint béremelés esetén 

Útiköltség-hozzájárulás   83%   83% maximális összegek: személy-
gépkocsi-használat esetén max. 
távolságátalány; tömegközleke-
dési eszköz használata esetén 
tényleges ráfordítás 

Üdülési támogatás   72%   72% max. 156 euró a munkavállaló 
részére, 104 euró a házastárs és 
52 euró minden gyermek után 

Üzemi mobiltelefon 100% 100% a tényleges ráfordítások igazolá-
sa, egyébként max. 20 euró/hó 

Óvodai támogatás 100% 100% a befizetések összegét igazolni 
kell 



A járulékok csökkentése érdekében a pénzbeli javadalmazást 
olyan nem pénzbeli előnyökkel kombinálják, amelyek alacsonyabb adó- 
és járulékterhet eredményeznek. Alapvetően a következő alternatívákat 
lehet elképzelni: Az adó- és járulékköteles dologi juttatások esetén a 
munkaadó munkavállalójának készpénzkifizetés helyett nem pénzbeli 
juttatásokat ad, például cégautót, szállást, étkezést, valamint engedmé-
nyes vásárlást.  

Az átalányadózás alá eső juttatásoknál a munkaadónak dologi jutta-
tások mellett lehetősége van arra, hogy a munkavállalónak átalányadó-
zás alá eső bérelemeket juttasson. Ebben az esetben a mindenkori ki-
egészítő juttatást állandó adókulccsal értékelik, és ebből vonják le pl. az 
egyházi adót és a szolidaritási járulékot. Ez a lehetőség fennáll például a 
lakhely és munkahely közötti útiköltség-térítésre (15%), az üdülési támo-
gatásra (25%), valamint a számítógép-juttatásra és internethasználatra 
(25%). Ha ezt az átalányadót a munkáltató fizeti, a munkavállaló számá-
ra az nettó juttatás. A munkaadó azonban ezt az adót a munkavállalóra 
átháríthatja. A munkavállaló számára a fenti előnyök esetén ennek akkor 
van értelme, ha a felső adótétele magasabb, mint az átalányadó-kulcs.  

Adó- és járulékmentes juttatások a munkaadó olyan juttatásai, ame-
lyek mentesek a jövedelemadó és társadalombiztosítás alól. Ide tartozik 
többek között az üzemi távközlési eszközök és számítógépek magáncélú 
használata, az óvodai pótlék, házasságkötési és szülési segély, valamint 
a munkavállalói árengedmények.  

Számítások igazolják, hogy a jellemző többletjuttatásoknak összes-
ségében magasabb a nettó hatása, mint a fizetésemelésnek. Ezért a 
bérátalakítás tisztán számtanilag gyakran kedvezőbb lenne. 

Hátránya, hogy bár a munkavállaló többletjuttatást kap, többször 
azonban kevesebbet a munkabérszámlára. Még ha összességében költ-
séget takarít is meg, ezt szubjektívan gyakran ellentétesen értékeli. A 
vállalt többletjuttatás tényleges értékét legtöbbször alábecsülik, illetve 
magától értetődőnek tekintik, ami a munkavállalói árengedmények ese-
tén gyakori.  

A hatékony keresetpolitika elsősorban a bérelemek célirányos al-
kalmazásával rajzolódik ki. Így dologi juttatások alkalmazásával vagy 
átalányadózás alá eső, ill. adómentes juttatásokkal az adókat és járulé-
kokat csökkenteni lehet és egyidejűleg ösztönzést lehet teremteni az 
egyes munkatárs számára. Ennél annak motivációs hatását is figyelem-
be kell venni. 

A vállalatok inkább azért biztosítanak többletjuttatásokat, hogy a 
munkatársakat ösztönözzék. Néhány többletjuttatásnál természetesen 

 



vizsgálni kell, hogy a bevezetésekor megcélzott ösztönző hatást még ma 
is teljesítik-e. A béremelés a szóban forgó juttatáshoz viszonyítva a leg-
alacsonyabb nettó hatás. Ha azonban a nem pénzbeli vagyoni előnyö-
ket, mint pl. a céges mobiltelefon, nem tudatosítják kellően a munkatár-
sakban, akkor azok többre értékelik a béremelés alacsonyabb nettó ha-
tását. Ugyanez érvényes a magától értetődően igénybe vett juttatásokra, 
mint útiköltség-pótlék vagy óvodatámogatás. A munkavállaló munkavál-
toztatási gondolatoknál is elsősorban a fizetést hasonlítja össze és csak 
utána a további kiegészítő juttatások pénzbeli értékét. 

Az ismertetett teljesítménymérési, bérezési rendszerek kialakításá-
ban, megvalósításában nagy feladat hárul a humánerőforrás-menedzs-
mentre. A szakirodalomban sokat foglalkoznak a személyzeti funkciónak 
a humánerőforrás-menedzsmenten (HRM) belüli jelentőségével, a HRM-
munkatársak javadalmazásával. Vitatkozni lehet arról, hogy a HRM ve-
zetőjének és más fontos felelősének javadalmazása a munkakör vállala-
ton belüli jelentőségének fontos mutatója-e. Tapasztalatok szerint a 
nagyvállalatoknál gyakran alkalmazott besorolási eljárás minden csúcs- 
és kulcsfunkciót vagy a kompetenciakövetelmények és a munkakör ösz-
szetettsége szerint, vagy egyre inkább az értéknövelő- és szolgálgatás-
növelő hatások szerint – tehát a forgalom és bevétel alakulásának köz-
vetett vagy közvetlen emelőhatása szerint értékel. A középvállalatoknál 
inkább a személyes kompetencia, az érvényesítési erő és a felső veze-
téshez – gyakran a társasági tagokhoz – való közelség dönt az állandó 
és változó bérek alakulásáról. 

Ezen szélső szempontok közötti közös nevezők: 
– a képzettség és fejlődési folyamat értéke, így a vizsgált HR-

munkakörcsoport kompetenciaszintje, 
– a HR-munkakör forrásigénye: munkatársak száma, felosztása 

osztályokra és esetleges kiegészítő funkciókra, dologi költségke-
ret – a jövő szempontjából nem ígéretes szempont, 

– a HR befolyásoló tényezők és folyamatok jelentősége a vállalko-
zás üzleti modellje szempontjából; a HR-ösztönzők és stratégiai 
sikertényezők ezen összefüggése a szolgáltatás- és know-how 
ágazatban erősebb, mint az erősen szabványosított és automati-
zált iparágakban, 

– személyzeti kérdések súlyozása a felső vezetés részéről a vállala-
ti stratégia és vállalati kultúra keretében – a fő feladatokat egy 
speciális HR-munkakörhöz hozzárendelve, 

– a HR-munkakör története: elégedettség és kivívott elfogadás a 
vezető kollegák körében, részvétel a vállalati folyamatok változá-



sában, hatékony HR-eszközök bevezetésének foka, formális HR-
stratégia megvalósítása, 

– a HR-munkakört betöltők minősége szakmai kompetenciák, a tá-
gabb vállalati folyamatok és a szakmán túlnyúló kompetenciák 
megértése. 

Összességében stratégiai, strukturális-szervezeti és kompetencia-
orientált tényezők keverékét találjuk, ami szubjektivitás mellett nagyban 
magyarázza a HR-munkakör gyakorlatban nagyon eltérő pozícionálását 
(3. ábra). Az éves keresetek besorolása a következő tényezőktől függ: 

– vállalat nagysága és jövedelmezősége, 
– ágazat, 
– régió/helyszín. 
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3. ábra HR stratégiaház 
 
 
A személyi és dologi költségkeret, a felépítményszervezeten belüli 

pozícionálás és a stratégia-fejlesztésben való jelenlét mellett és a vállal-
kozás kulcsprojektjei esetén a bérkeret a HR-munkakör pozícionálásá-
nak és személyes minőségének egyértelmű mutatója. A bérezéssel fog-
lalkozó tanulmányokból középvállalatok vonatkozásában az alábbiakat 
lehet levonni: 

– A személyzeti munkakör jelenlegi besorolása egyértelműen ala-
csonyabb, mint az értékesítési munkaköré. 

– Nagyobb lett a HR-vezetők és a beosztott HR-munkakörök közötti 
távolság. 

 



– A műszaki vezetés, valamint a kutatás és fejlesztés javadalmazás 
tekintetében továbbra is megelőzi a személyzeti területet. 

– A személyzeti részterületei alatt a gyárakat vagy vállalati területe-
ket kell érteni; a személyzetfejlesztés vezetése a legjelentősebb 
kompetenciacentrummá fejlődött. 

A nagyobb középvállalatoknál és a konszernstruktúrákban a szerve-
zeti felépítés a funkcionálisról a divizionális irányba változik. A vállalati 
nagyság növekedésével így egy központi személyzeti osztályra koncent-
rálódnak a vállalati területekhez tartozó operatív személyzeti területek. 
Ezenkívül az adminisztrációs folyamatokra létrejönnek központi szolgál-
tatásegységek (4. ábra). 

 

 
 

4. ábra A HR folyamatábrája 
 
 
Az ebből eredő HR-pozíciók szakterületvezetés és osztályvezetés 

szintjén bérek tekintetében a felelős által menedzselt személyzeti folya-
mat stratégiai jelentőségétől függnek. Más vállalati funkciókkal összeha-
sonlítva a következő elhelyezkedések mutatkoznak: 

– A közvetlenül az igazgatóság alá rendelt funkciók keretében a HR 
az első félében helyezkedik el: A fizetéseknél a vállalkozási és üz-
leti területek vezetésének fizetése áll az első helyen, utána követ-
kezik a pénzügyi funkció. 

– A HR gyakran az IT, beszerzés, marketing és jog előtt van – de a 
vállalati tervezés, valamint kutatás és fejlesztés után. 

– A HR-funkció alapelőnye, hogy ő felel a teljes bérezési és telje-
sítménymenedzsment koncepciókért és eszközökért. 
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A német nyelvterületen a HR-funkció a nagyvállalatoknak csak 44%-
ánál tartozik a csúcsvezetéshez.  

A személyzeti terület számára a következő világos kihívások rajzo-
lódnak ki: 

– Rendkívül kompetens üzleti partnerként történő offenzív pozício-
nálást maximálisan hatékony belső személyzetkiválasztással és  
-fejlesztéssel kell igazolni. 

– A folyamat- és termékleírásokban szereplő üzleti partnerség mö-
götti szállítási ígéretet konkretizálni kell és rendszeres szelektív 
vevőmegkérdezéssel felülvizsgálni. 

– A fontos vállalati folyamatok képviselőivel forszírozni kell a belső 
munkahely-rotációt. 

– Egy HR-en belüli kompetenciamenedzsment szemponttal a mai 
és jövőbeni követelményeket a koncepcionálisan irányító és ta-
nácsadással támogatott álláscsoportokban le kell képezni. 

Ha a HR-en belüli stratégia- és személyzetforrás-fejlesztés nem áll a 
középpontban, az oda vezethet, hogy a HR-területeknek csak a vezetők-
kel és munkatársakkal való klasszikus foglalkozás és adott esetben el-
számolási és adminisztratív funkció marad meg. 

A személyzeti munka hozzájárulása  
az értékteremtéshez 

Az elmúlt 10 évben a korábbi 25-ról majdnem 50%-ra emelkedett 
azoknak a személyzeti területeknek az aránya, amelyek írásban rögzí-
tett, a vállalati stratégiából levezetett és következetesen megvalósított 
HR-stratégiával rendelkeznek. Ugyanakkor sok személyzeti terület tevé-
kenységének középpontjában még mindig a szervezeti felállás és kapa-
citásbiztosítás áll. Hogyan járulhatnak hozzá az értékteremtéshez? Me-
lyek a fő kompetenciáik? Mi az, ami kínálatukban pótolhatatlan? Az 
ezekre a kérdésekre adott válasz feltételezi a következőket: 

– a felső- és középvezetés HR-funkcióval szembeni elvárásainak 
pontos ismerete, 

– a vállalkozás stratégiai sikertényezőinek elemzése az okozati ha-
tásláncokkal együtt, 

– hasonló ágazatok személyzeti munkájához viszonyítva támpontok 
meghatározása, 

– a belső kompetenciák és fejlesztési lehetőségek reális felmérése. 
A költségkeretért és forrásokért vívott harcban a meggyőző kompe-

tenciák, a HR-munka értékes céljai és mérési kritériumai és a pragmati-

 



kus értékelési modellek döntenek. Miközben a vállalatstratégák, beruhá-
zási bankok és gazdasági elemzők egyre inkább hangsúlyozzák a sze-
mélyzet és vállalati struktúra sikertényező fontosságát, a HR-területek ki 
vannak téve annak a veszélynek, hogy talajt veszítenek, mivel túl lassú-
ak stratégiai és irányítási eszközeik felépítésében – vagy még mindig azt 
a mítoszt ápolják, hogy a személyzeti munka nem mérhető.  
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