
 

 

LARSKOL BÉRFELMÉRÉS 2020 
 
A Larskol, a Simconsult, és az IMPC által 11. alkalommal szervezett felmérés átfogó képet nyújt a hazai bérpiaci helyzetről. 
A résztvevő cégek által szolgáltatott adatok alapján készülő elemzés alkalmas a bérezési gyakorlat felülvizsgálatára és a 
bérpolitika megalapozására. A 2019. évi felmérésünkben 92 cég 50 ezer munkavállalói adatával vett részt. 
 
A bérezési tanulmány és adatelemzési excel fájl mintája (konkrét béradatok nélkül) letölthető az alábbi linkeken: 
 
Larskol Bérfelmérés tanulmány (pdf) - minta 

Larskol Bérfelmérés adatelemzés (excel) - minta 

A különböző cégek azonos szintű munkaköreinek összehasonlítását egységes munkaköri térkép biztosítja. A munkaköri 
besorolásokkal kapcsolatos szakmai anyagok, példák találhatók itt. 

Adminisztráció Marketing 
Értékesítés

Műszaki
Fejlesztés Logisztika Termelés

Szolgáltatás Gazdasági Humán Informatika …

1. sz. vezető

… … …

Mérnök II Controller II HR szakember II

Mérnök I Controller I HR szakember I

Ügyintéző III Szakmunkás III Könyvelő II Személyügyi üi.

Ügyintéző II Szakmunkás II Könyvelő I Munkaügyi üi.

Ügyintéző I Raktárkezelő Szakmunkás I

Betanított m.

Takarító Kézi anyagmozg. Segédmunkás
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Részvétel: A felmérésben való részvétel díjmentes, a részvétel feltétele béradatok szolgáltatása. Az 

adatokat bizalmasan kezeljük, az elemzések nem teszik lehetővé egyedi béradatok 
azonosítását. Itt olvashatja el az Larskol Kft. Adatkezelési Szabályzatát. 

 
Adatszolgáltatás: A résztvevők 2020. szeptember 25-ig tudnak adatot szolgáltatni az innen letölthető Excel 

kérdőíven. 
 
Jelentések: A résztvevők 2020. október 12-én e-mailben kapják meg a felmérés alapján készülő 

elemzést. A felmérés keretében kétféle jelentés közül lehet választani. 
Összefoglaló:  Munkaköri szintenként összesítve, valamint szakterületi (értékesítési, műszaki, termelési, 

pénzügyi, stb.) bontásban mutatja a jól, az átlagosan és a gyengén fizető cégek béreit 
(alapbér, változó bér, összjövedelem). Az összefoglaló a felmérés résztvevői számára 
díjmentes. 

Bérezési tanulmány:  Munkaköri szintenként szakterületi, ágazati, regionális, tulajdonforma és cégméret szerinti 
bontásban tájékoztat a jól, az átlagosan és a gyengén fizető cégek béreiről (alapbér, változó 
bér, összjövedelem), továbbá a bérezéshez kapcsolódó témákról (béremelés mértéke, 
időpontja, cafetéria, juttatások, cégautó, műszakpótlék, stb.). 
A bérezési tanulmány ára: 100.000 Ft a felmérés résztvevői számára 
 150.000 Ft egyéb szervezetek számára 

További információ:  berfelmeres.hu 
 
Kapcsolat: info@larskol.hu    +36 20 3292651     +36 30 4687469 

https://simconsult.hu
https://www.larskol.hu/
http://www.impc.hu/
https://www.larskol.hu/
http://www.simconsult.hu/
http://www.impc.hu/
https://berfelmeres.hu/berfelmeres_minta/Larskol_Berezesi_tanulmany_minta.pdf
https://berfelmeres.hu/berfelmeres_minta/Larskol_Bertablak_minta.xlsx
https://simconsult.hu/szakmai_anyagok/szakmai_anyagok2.php
https://www.larskol.hu/downloads/Larskol_adatkezelesi_szabalyzat.pdf
https://berfelmeres.hu/berfelmeres_2020/Larskol_Berfelmeres_2020_kerdoiv.xlsx
https://berfelmeres.hu/berfelmeres_2020/Larskol_Berfelmeres_2020_kerdoiv.xlsx
https://berfelmeres.hu/


 

 

LARSKOL BÉRFELMÉRÉS 2020 
 

- Jelentések - 
 
A bérfelmérés keretében készülő elemzések az alapbér, a változó bér, az összjövedelem, valamint a különböző juttatá-
sok vizsgálatára terjednek ki. A felmérés résztvevői által szolgáltatott adatok alapján az alábbi jelentések készülnek: 
 

ÖSSZEFOGLALÓ A felmérés résztvevői számára díjmentes 

Az összefoglaló jelentés besorolási szintenként (vezetői munkakörök, diplomás szakemberek, ügyviteli, fizikai 
munkakörök) és szakterületenként (marketing-értékesítés, fejlesztés, műszaki, logisztika, termelés, pénzügy, humán, 
informatika, adminisztráció) mutatja az országos béradatokat (alapbér, változó bér, összjövedelem - átlagbérek, jól 
fizető és gyengén fizető cégek által fizetett bérek).  

 

BÉREZÉSI TANULMÁNY A felmérés résztvevői számára 100.000, másoknak 150.000 Ft 

A részletes elemzés alapján sokoldalúan lehet tájékozódni a hazai bér- és jövedelmi viszonyokról. Megfelelő számú 
résztvevő esetén az alábbi bontásban készülnek részletes elemzések (alapbér, változó bér, összjövedelem - átlagbér, 
jól és gyengén fizető cégek által fizetett bérek).   

Besorolási szint Szakterület Ágazat 

 Vezetői munkakörök 
- felső vezetők 
- középvezetők 

 Diplomás munkakörök 
- szenior 
- normál 
- pályakezdő 

 Ügyviteli munkakörök 
- szakképzett 
- szakképzetlen 

 Fizikai munkakörök 
- szakmunkás 
- betanított munkás 
- segédmunkás 
 

 Általános vezetés 
 Marketing munkakörök 
 Értékesítési munkakörök 
 Fejlesztési munkakörök 
 Műszaki munkakörök 
 Logisztikai munkakörök 
 Termelési munkakörök 
 Pénzügyi munkakörök 
 Humán munkakörök 
 Informatikai munkakörök 
 Minőségügyi munkakörök 

 Gépipar 
 Elektronikai ipar 
 Fémipar, fémfeldolgozás  
 Járműgyártó, járműipari beszállító  
 Vegyipar, műanyaggyártás 
 Élelmiszeripar  
 Kereskedelem, FMCG  
 Közüzemi szolgáltatás 
 Pénzügy, biztosítás 
 Szolgáltató központ  
 Egyéb 

 

Régió Tulajdonforma Bevétel Létszám 

 Budapest 
 Közép-Magyarország 
 Észak-Magyarország 
 Észak-Alföld 
 Dél-Alföld 
 Közép-Dunántúl 
 Nyugat-Dunántúl 
 Dél-Dunántúl 

 

 Hazai magán 
 Hazai köztulajdon 
 Külföldi 
 Egyéb 

 100 millió Ft alatt 
 100-500 millió Ft 
 500-1000 millió Ft 
 1-10 milliárd Ft 
 10-50 milliárd Ft 
 50-100 milliárd Ft 
 100 milliárd Ft fölött 

 100 fő alatt 
 100-500 fő 
 500-1.000 fő 
 1.000-5.000 fő 
 5.000 fő fölött 

https://simconsult.hu
https://www.larskol.hu/
http://www.impc.hu/


 

 

BÉR INFORMÁCIÓK 
 

 
BÉRADATOK 
 

Bruttó bér Forint 

6.  TULAJDONFORMA Hazai, külföldi

5.  CÉGMÉRET Kis, közepes, nagy cég

4.  RÉGIÓ Budapest + 7 régió

3.  ÁGAZAT Ipar, kereskedelem, közüzemi szolgáltatók, …

2.  SZAKTERÜLET Értékesítés, műszaki, termelés, pénzügy, …

1.  ÖSSZES RÉSZTVEVŐ

Alapbér Változó bér Összjövedelem

25% Átlag Medián 75% Hónap 25% Átlag Medián 75% 25% Átlag Medián 75%

…

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Szint

Ve
ze

tő
i 

m
un

ka
kö

rö
k

D
ip

lo
m

ás
m

un
ka

kö
rö

k
Ü

gy
vi

te
li

Fi
zi

ka
i m

un
ka

kö
rö

k

 
 

Megjegyzés: 25 % = a válaszadók egynegyede ennél kevesebbet fizet (gyengén fizető cégek) 
75 % = a válaszadók háromnegyede ennél kevesebbet fizet  (jól fizető cégek) 
 
Összefoglaló:  Összes résztvevő + szakterületi bontás 
Bérezési tanulmány: Összes résztvevő + valamennyi bontás 

 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (csak a bérezési tanulmányban) 

 Béren kívüli juttatások 
 Cafetéria 
 Cégautó 
 Béremelés mértéke 
 Béremelés időpontja 
 Műszakpótlék 
 Készenlét díjazása 
 Tervezett változások 

https://simconsult.hu
https://www.larskol.hu/
http://www.impc.hu/

