
BÉR- ÉS JÖVEDELEMPOLITIKA 

A munkabérrendszer átalakításának  
lehetőségei Németországban 

Az ösztönzési rendszer kialakításának több módja van. Fontos 
azonban, hogy a munkabérrendszer a vállalat céljaihoz igazodjon, 
és figyelembe vegye az adott vállalat sajátosságait. A munkabér-
rendszerek átalakítása során napjainkban egyre inkább előtérbe ke-
rül a fizikai dolgozók és az irodai alkalmazottak azonos kezelése. Át-
tekintjük a gyakorlatban alkalmazott modelleket és azok illeszkedé-
sét a termelési rendszer többi eleméhez. 
 
Tárgyszavak: bérrendszer; ösztönzés; termelékenység;  

mutatószámrendszer. 

Bevezetés 

Kreatív munkabérrendszer kialakítása napjainkban egy vállalat utol-
só esélye arra, hogy megőrizze termelésének versenyképességét. Erre 
azért van szükség, mert bérszínvonala rendszerint még a múltban elkö-
vetett hibákat tükrözi. Például nagyon sok helyen úgy törölték el az ak-
kordbéreket, hogy befagyasztották. Ez óriási bérpótlékokat eredménye-
zett, és így a bér szerkezete gyakran nem volt versenyképes. 

A német bérezési keretszerződés (ERA) most lehetőséget ad ennek 
a múltbéli hibának a kijavítására. Ez azért is fontos, mert az új, egységes 
bérszerkezet a bérből és fizetésből élők esetében előreláthatólag az el-
jövendő 20 évre mérvadó lesz. 

A keretszerződés különös figyelmet fordít a fizikai munkások és az 
alkalmazottak egyenlő kezelésére és értékelésére. Mára már sok üzem-
ben bevezették a termelésben foglalkoztatott dolgozók teljesítmény sze-
rinti bérezését. Ez azt jelenti, hogy mérik a dolgozók teljesítményét (pl. 
termelékenységét és a termék minőségét), valamint törekvésüket a telje-
sítmény növelésére (pl. a termelési eljárás javítására), fizetésük összege 
pedig a mért teljesítmény szerint változik. A termelékenység növelését 
illetően azonban a legnagyobb lehetőségeket már régen kimerítették. 

 



Másképpen áll a helyzet az irodai munkával. Sok vállalatnál a ma-
gas általános költségek miatt semmivé foszlik a termelés során nagy ne-
hezen elért költségmegtakarítás. Hogyan lehet hát egy rendelés le- 
bonyolításának a termelékenységét vagy egy tervezőiroda minőségét 
mérni? 

Napjainkban az ügykezelést és a termelést segítő szakterületeket is 
átlátszóvá teszik. Az elemzések azt mutatják, hogy éppen itt nyílik nagy 
lehetőség az optimalizálásra. Gyakran azonnal szükségessé válik a 
szerkezettisztítás, mert még a nagyobb munkacsúcs sem indokol maxi-
mum 30% kapacitástöbbletet. 

A tisztítás után olyan mutatókat kell találni, amelyekkel mérhető az 
ügykezelési munka hatékonysága. Egyes területeken ez nem újdonság, 
hiszen például az értékesítés eredményességét mindig is az elért for-
galmon vagy a fedezethez való hozzájáruláson mérték le, és gyakran 
változóan is díjazták. Új viszont ez a megközelítés olyan feladatok ese-
tében, mint a megrendelések lebonyolítása, egy munka előkészítése, a 
könyvelés vagy a karbantartás. Ezen a téren a német bérezési keret-
szerződés lehetőséget nyújt arra, hogy ezentúl a teljesítményt, és ne a 
munkában töltött időt díjazzák. 

A jövedelemkialakítás módszerei 

A munkabérrendszer különböző részekből tevődik össze, és ez mó-
dot ad a rendszer teljesítményorientált kialakítására. A munkabérrend-
szer része elsősorban a célmegállapodás szerinti bér, továbbá a munka-
csoport teljesítményétől függő rész, valamint az egyéni díjazás. Ezek az 
összetevők lényegében egy vállalat termelő és adminisztratív részlegei-
nél egyaránt alkalmazhatók (1. táblázat). 

Minden munkabérrendszer kiindulópontja az alapfizetés, amely a 
bérezési keretszerződés szellemében éppen átalakulóban van. A telje-
sítmény alapján új fizetési fokozatokat állapítanak meg. Az alapfizetés-
hez a teljesítménytől függően változó prémiumok járulhatnak. El kell 
azonban szakadni attól a gondolattól, hogy célfeladatot kizárólag admi-
nisztratív dolgozók kaphatnak, teljesítményre irányuló feladatot pedig 
csak a termelésben dolgozók. 

A csoportprémium 

A csoportprémium megmutatta, hogy ez a változó bérezési forma, 
amely a termelésben már régóta meghonosodott, a közvetett munkaterü-

 



letekre legalább annyira alkalmas. Itt az a fontos, hogy a meghatározott 
munkameneten felül megfelelő célokat tűzzünk ki a beszerzésre vagy a 
gyártás irányítására vonatkozólag. 

 
1. táblázat 
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Először műhelymunka keretében szervezeti egységekre le kell bon-

tani a vállalat stratégiájából következő célokat. Világossá kell tenni min-
den szakterület számára, hogy mivel járulhat hozzá a vállalati célok el-
éréséhez. 

Ezután a keretfeltételeken belül ki kell alakítani egy, a célnak megfe-
lelő mutatószámrendszert. Gyakran mutatószámfáról is beszélnek, 
amely a különböző szakterületekre elágazik, azokon belül pedig eltérő 
hierarchiafokozatokat is figyelembe vesz. Nehéz folyamat a többnyire 
elvont mutatószámok kifejezése érthető, hétköznapi nyelven. 



A vállalati célok kifejezésén kívül további problémákat okozhat, ha 
nincs pontosan elhatárolva, hogy ki miért felel. A vizsgált szakterületek 
pontos tagolása fontos előfeltétele egy olyan mutatószámrendszernek, 
amelyre a jövedelemképzésnél is támaszkodnak. A teljesítményorientált 
munkabérrendszerben nincs annál rosszabb, mint amikor egy dolgozót 
ártatlanul alacsonyabb prémiummal büntetnek egy pontatlanul meghatá-
rozott mutatószám romlása miatt. 

Példa lehet erre a beszerzés és a kapcsolódó területek szétválasz-
tása. A beszerzési osztály tárgyalja meg az árakat a szállítóval, a be-
szerzési költségeket azonban még mindazok a költségek is növelik, 
amelyek a termék tényleges felhasználásáig a termelés során felmerül-
nek. Vajon ki a felelős ezért a hatáskörön túli mutatóért? Itt egyértelműen 
le kell szögezni, hogy ki milyen költségekért felel, és mivel járul hozzá az 
előirányzat eléréséhez. 

Meghatározott felelősségi területekhez és mutatószámokhoz lehet 
prémiumokat kapcsolni. Ehhez a gyakorlatban különböző modelleket al-
kalmaznak. Van például olyan vállalat, amely egy cél 100%-os eléréséért 
fizet prémiumot, ha viszont a célt nem érték el, akkor nincs prémium. 

Más vállalatok prémiumgörbével dolgoznak. Itt a kifizetés a cél el-
érésének fokához igazodik. Ez a változat a díjazásnál nem veszi figye-
lembe a cél elérésének módját. A változó tényező kiindulási alapjától 
függően ez a módszer máluszt is eredményezhet, ha a tervezett telje-
sítményt nem sikerül 100%-osan elérni (1. ábra). 

Fontos a kiindulási alap helyes megállapítása. Túl alacsonyan meg-
állapított kiindulási alap ugyanis túl magas prémiumkifizetést eredmé-
nyez, mert a dolgozók viszonylag könnyen el tudják érni a kitűzött célt. A 
másik véglet, ha a bázis túl magas. Ebben az esetben a célkitűzés irreá-
lis lesz. A dolgozók nem tudják a célt elérni, ezért az egész rendszert el-
fogadhatatlannak tartják. Az ilyen rendszer nem ösztönzi, hanem elked-
vetleníti a dolgozókat. 

A bázis kitűzése mellett a prémiumgörbe meredekségét is meg kell 
határozni. Minél meredekebb a prémiumgörbe, annál jobban honorálják 
a termelési mutatószámok javulását. A prémiumgörbe megállapításához 
a múltbéli adatokra lehet támaszkodni. Tekintettel az ingadozásokra, ta-
nácsos az adatokat egy évre visszamenőleg vizsgálni, hogy a görbe bá-
zisát és meredekségét tekintélyes adatmennyiség alapján határozhassuk 
meg. 

A csoportprémium különösen a termelő munkánál viszonylag széles 
körben elterjedt. Az ügykezelési területek ezen a téren némileg lemarad-
tak. Ennek az az egyik oka, hogy a legtöbb esetben nincsenek mutatók. 

 



A CIMAachen cég „Lean Administration” munkacsoportja napvilágra hoz-
ta ezt a hiányosságot. A munkacsoport ésszerű mutatókat határozott 
meg, és azok alkalmazásával a vállalatok jelentős optimalizálási lehető-
ségeket tártak fel. 
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kiindulási alap: 100%-os teljesítmény = 50% dolgozói termelékenység 

 

1. ábra Prémiumgörbe a dolgozók termelékenysége  
szerint 

 

A prémiumfizetés fedezete 

A mutatók és a prémiumgörbe meghatározásával rendelkezésre áll-
nak egy teljesítménytől függő javadalmazási rendszer legfontosabb esz-
közei. A következő lépés a prémium nagyságának, azaz annak eldönté-
se, hogy mekkora összeget fizessenek ki a dolgozóknak. Célszerű meg-
határozni a prémiumokra kifizethető maximális összeget, nehogy egy 
prémiumfizetés a vállalat számára káros nagyságot érjen el. Össze lehet 
kapcsolni a prémiumra kifizethető összeget a vállalat nettó gazdálkodási 
eredményével. Ezzel biztosítható, hogy a dolgozóknak csak annyit folyó-
sítanak, amennyit a vállalat ténylegesen kigazdálkodott (2. ábra). 



 
 

a prémiumokra  
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2. ábra A prémiumokra kifizethető teljes összeg és a nettó eredmény 
összekapcsolása 

 
 
Itt fontos a vállalati nettó eredmény pontos felosztása. Az így kapott 

teljes összeget lehet ezután a prémiumfizetéshez figyelembe venni. Ha 
például az értékesítés csökkenése miatt kevesebb pénz áll rendelkezés-
re, mint a cél elérési foka szerint fizetendő prémium, akkor a prémiumot 
a rendelkezésre álló eszközök szerint kell felosztani. Amennyiben vi-
szont a forgalmi mutatók alapján magasabb összeg áll rendelkezésre, 
mint amennyit a cél elérésével kigazdálkodtak, akkor ezt a többletet pél-
dául be lehet fizetni egy jackpotba.  

Felhasználására különböző lehetőség kínálkozik. Egyes vállalatok 
abból fizetnek a dolgozóknak karácsonyi és szabadság-pótlékot. Arra is 
van példa, hogy az összeget rendezvényekre és kirándulásokra használ-
ják fel. Más vállalatok viszont a jackpot tartalmát a gyengébb hónapok 
jövedelmének kiegészítésére teszik félre. 

Biztonságot nyújt az árnyékszámítás 

Egy teljesítményhez igazodó munkabérrendszer kigondolása után 
tanácsos annak a vállalatra és a dolgozókra gyakorolt pénzügyi hatásait 
kipróbálni. Az úgynevezett árnyékszámítás megmutatja, hogy az új mun-
kabérrendszernek milyen hatása lesz az egész szervezetre. A 
CIMAachen vállalat az árnyékszámításra kidolgozott egy számítási esz-
közt, amely az előre megadott keretfeltételek alapján kiszámítja és szi-
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mulálja a kifizetések alakulását. Ezzel tesztelni és értékelni lehet a muta-
tókat és a prémiumgörbéket. Így gyorsan megállapítható, hogy az adott 
modell gazdaságilag kifizetődő-e, illetve milyen esetleges módosítások 
válnak még szükségessé.  

Ezen túlmenően szimulálni lehet a mutatók különböző hatásait és 
változásait. Az úgynevezett érzékenységi elemzések során különböző 
forgatókönyveket lehet eljátszani. Az elemzések tartalma szabadon vá-
lasztható. Szimulálható például, hogy milyen hatása lesz a termelékeny-
ség x %-os növekedésének (2. táblázat). 

2. táblázat 
A CIMAachen vállalat számítási eszköze 

 
Termelékenységnövekedés, % Szerelési csoportok  

és összeszerelés 
Bázis = 
jelenlegi 
állapot 

5 10 20 

Szükséges óraszám = darab x  
normaidő/hónap 

4 538 4 538 4 538 4 538 

Jelenlét 4 240 4 240 4 240 3 932 
Túlóra 25% 506 310 166 84 
Túlóra 50% 134 80 0 0 
Jelenleg összesen/hónap 4 880 4 630 4 406 4 016 
Termelékenységi index 0,93 0,98 1,03 1,13 
Jelenlegi munkabér 84 969,6 84 969,6 84 969,6 78 797,3 
Túlóra 25% 12 675,3 7 765,6 4 158,3 2 104,2 
Túlóra 50%   4 028,1 2 404,8 0 0 
Prémium 0,155/óra  
és a termelékenység %-a 

 3 588,3 6 829,3 12 449,5 

Kifizetett munkabér 101 121 98 728,2 95 957,2 93 351,0 
A munkabér járulékos költségei 67%   68 121 66 147,8 64 291,3 62 545,0 
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Megtakarítás (munkabér + járulékos 
költségei/hó) 

0   4 918,0   9 545,5 13 898,0 

 
 

A hatások rendszerint többirányúak, és nem csupán a prémium ösz-
szegét befolyásolják, hanem a szándék szerinti hatékonyságnövekedést 
is. Az árnyékszámítást ugyan ez a több dimenziós jelleg bonyolulttá te-
szi, de az mégis egy munkabérmodell sikeres bevezetésének szükség-
szerű előfeltétele, mivel minden javítást könnyebb ebben a fázisban vég-
rehajtani, mint a modell bevezetése után. 



A tapasztalat azt mutatja, hogy a modell bevezetése után a hibák ki-
javítására tett kísérletek rendszerint eredménytelenek maradnak. Az ár-
nyékszámítás további szerepe, hogy figyelembe vegye és szimulálja a 
munkabérrendszer és a termelési rendszer többi elemének kölcsönha- 
tását. 

Az egyéni prémium 

Az egyéni prémiumról nagyon eltérőek a vélemények, mert ez a 
modell a hasonlók közül a legjobbat díjazza. Nevezik „első számú konf-
liktusforrás”-nak, de az „első számú vezetési eszköz”-nek is. Az egyéni 
prémium odaítélésében többinyire szubjektív tényezők játszanak közre, 
ezért gyakran „pofapénz”-ként is emlegetik. Ahogy a 3. táblázat mutatja, 
mód van arra, hogy az egyéni prémium megállapításakor a fontos ténye-
zők a többinél nagyobb súllyal essenek a latba. 

 
3. táblázat 

Példa az egyéni prémiumra 
 

 Súlyozás Pontérték* Teljesít-
ménypótlék 

A vállalat iránti elkötelezettség (6)    
– az elkötelezettség rugalmassága (1) 4     4 
– a munkaidő kihasználása, hatékonyság (2) 5   10 
– javítások kezdeményezése (3) 6   18 
Negatív hatások elhárítása (9)    
– zavarok és hiányosságok feltárása és kiküszöbö-

lése 
(3) 5   15 

– tisztaság és rend a munkahelyen (2) 5   10 
– gazdaságos magatartás (4) 6   24 
Együttműködés (5)    
– a megállapodások és egyezségek betartása (1) 6     6 
– hozzájárulás a csoporteredményhez (2) 6   12 
– együttműködés a csoporton belül (2) 6   12 
Összeg   111 

                           (11,1%) 
* 0: nincs teljesítménypótlék, 6: maximális érték. A pontértékeket, mint az értékelés alapját részletesen 
ismertetni kell. 
** maximális 12%. 

 



Az értékelést rendszerint a csoportvezető vagy az osztályvezető 
végzi. Az értékelőnek segítségként gyakran előírják, hogy a dolgozók 
értékelésének hasonlítania kell egy Gauss-féle eloszláshoz, azaz, ki-
egyenlítettnek kell lennie. Ezt a rendszert bonuszrendszerként is lehet 
alkalmazni, amelyben mindenki egyéni teljesítményének megfelelően 
alapfizetésén felül még bizonyos százalékot kap. A rendszer malusz-
rendszerként is alkalmazható, ami azt jelentené, hogy egy csoportprémi-
um elosztásakor egy nagyon magasra értékelt dolgozó 112% prémiumot 
kapna, egy gyengébb pedig 88%-ot. Éppen ez adná ennek a modellnek 
a hatásosságát. Tanácsos ezért az értékelési szempontok leszögezése, 
valamint a súlyozás és az értékelési pontok elosztásának egyértelmű és 
visszakereshető dokumentálása. 

Célmegállapodások 

A legegyszerűbb lehetőség, amely különösen a középvezetők ese-
tében elterjedt a célmegállapodás, amely nagyon rugalmas lehet, és vo-
natkozhat egyéni és/vagy a szakterületre szabott célokra. A célmegálla-
podás nagy előnye, hogy olyan megállapodásról van szó, amelyet a két 
fél egymással megbeszél. Éppen a jelentős átszervezések után tudja a 
célmegállapodás nagyon hatékonyan elősegíteni egy új szervezet meg-
valósítását. 

A célmegállapodások további nagyon pozitív hatása maga a megál-
lapodás megbeszélése. Sok dolgozót különösen ösztönöz, ha személye-
sen foglalkoznak velük és részletes beszélgetésen közösen tárgyalják 
meg a konkrét célokat. 

A célmegállapodások különösen olyan területeken alkalmasak, ame-
lyeken a konkrét teljesítmény nehezen mérhető. A kutatás, a fejlesztés 
és a tervezés például olyan szervezeti egységek, amelyeknél kreativitás-
ra van szükség még akkor is, ha fennáll az a veszély, hogy az néha 
eredménytelen marad. A kreativitás és a személyes elkötelezettség 
azonban olyan célok, amelyeket a célmegállapodás alapján értékelni, sőt 
mérni is lehet. 

A célmegállapodás azonban akkor veszélyessé válik egy vállalat 
számára, ha abban a személyes érdekeket a vállalat érdekei elé helye-
zik. Ez a gyakorlatban mindig akkor fordul elő, ha a célokat nem hangol-
ják össze, és nagy a személyes meggazdagodás csábítása. A nem mo-
tiváló, és nem a vállalat céljait szem előtt tartó célmegállapodások az 
eredmény szempontjából inkább károsak, ezért nem is ajánlhatók. 

 



Összefoglalás 

Ösztönzési rendszer sokféle módon alakítható ki. Fontos, hogy en-
nek során a vállalat céljait szolgáló munkabérrendszert hozzunk létre, és 
vegyük figyelembe a vállalati sajátosságokat. Ezen a téren a bérszerző-
dések sokkal több lehetőséget nyújtanak a teljesítményhez igazodó 
munkabérek kialakítására, mint általában gondolnánk. Sok esetben ele-
gendőek voltak a bérszerződések által nyújtott keretfeltételek egy jó ösz-
tönzési rendszer megteremtésére, és a vállalatoknál érezhető javulást 
eredményeztek. Éppen a fizikai dolgozók és az irodai alkalmazottak 
azonos kezelése nyújt lehetőséget az alapfizetésen felüli javadalmazási 
modellek összehangolására. 
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