
 

A Larskol, a Simconsult, és az IMPC által 13. 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 2021. évi felmérésünkben 106 cég 50 ezer munkavállalói adatával 

vett részt (további információ a felméréseinkben résztvevő szervezetekről). 

A bérfelmérés eredményeit bemutató riportról és adatelemző eszközről az alábbi linkre lépve bővebb információt: 

Larskol Bérfelmérés jelentések bemutatása 

 

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 a Larskol Kft. Adatkezelési Szabályzatát. 

 

A résztvevők 2022. június végéig tudnak adatot szolgáltatni az innen letölthető Excel kérdőíven. 

 

A résztvevők 2022. július közepén e-mailben kapják meg a felmérés alapján készülő elemzést. A felmérés keretében 

kétféle jelentés közül lehet választani. 

  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. 

  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 teljes riport díja 130.000 Ft + áfa a felmérés résztvevői számára. 

 

berfelmeres.hu 

info@larskol.hu 

+36 20 3292651 

https://www.larskol.hu/
https://www.simconsult.hu/
https://www.impc.hu/
https://berfelmeres.hu/#ugyfeleink
https://berfelmeres.hu/larskol-berfelmeres-jelentes-bemutatasa/
https://berfelmeres.hu/larskol-berfelmeres-jelentes-bemutatasa/
https://www.larskol.hu/downloads/Larskol_adatkezelesi_szabalyzat.pdf
https://berfelmeres.hu/berfelmeres_2022/Larskol_Berfelmeres_2022_kerdoiv.xlsx
https://www.berfelmeres.hu/
mailto:info@larskol.hu


 

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: 

   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). 

 

  A felmérés résztvevői számára 130 ezer Ft + áfa 

    /Nem résztvevők számára 190 ezer Ft + áfa 

A részletes elemzés alapján sokoldalúan lehet tájékozódni a hazai bér- és jövedelmi viszonyokról. Az alábbi 

bontásban készülnek részletes elemzések (alapbér, változó bér, összjövedelem - átlagbér, jól és gyengén fizető cégek 

által fizetett bérek).  

▪ Vezetői munkakörök 
- felső vezetők 
- középvezetők 

▪ Diplomás munkakörök 
- szenior 
- normál 
- pályakezdő 

▪ Ügyviteli munkakörök 
- szakképzett 
- szakképzetlen 

▪ Fizikai munkakörök 
- szakmunkás 
- betanított/segédmunkás 

▪ Marketing-értékesítés 
▪ Pénzügy-számvitel 
▪ Logisztika 
▪ Műszaki 
▪ Termelés 
▪ Minőség 
▪ Informatika 
▪ Humán 
▪ Vállalati ügyek 

 

▪ Ipar (Gépipar, Elektronika, 
elektronikai gyártás, Fémipar, 
fémfeldolgozás, Járműipar, 
járműipari beszállító, Vegyipar, 
műanyaggyártás) 

▪ Élelmiszeripar, mezőgazdaság 
▪ Kereskedelem/FMCG 
▪ Szolgálatások 
▪ Egyéb 

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

▪ Hazai magán 
▪ Hazai köztulajdon 
▪ Külföldi 

 

▪ 10 milliárd Forint alatt 
▪ 10-50 milliárd Forint 
▪ 50 milliárd Forint fölött 

▪ 100 fő alatt 
▪ 100-500 fő 
▪ 501-1.000 fő 
▪ 1.000 fő fölött 

 



 

6.  TULAJDONFORMA Hazai, külföldi

5.  CÉGMÉRET Kis, közepes, nagy cég

4.  RÉGIÓ Budapest + 7 régió

3.  ÁGAZAT Ipar, kereskedelem, szolgáltatás, …

2.  SZAKTERÜLET Értékesítés, műszaki, termelés, pénzügy, logisztika, minőség, HR, IT …

1.  ÖSSZES RÉSZTVEVŐ

Alapbér Összjövedelem Teljes kompenzációs csomag

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

…
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középső érték

  

 Összefoglaló:  Összes résztvevő + szakterületi bontás 

Bérezési tanulmány: Összes résztvevő + valamennyi bontás 

 

▪ Béren kívüli juttatások 
▪ Cafetéria 
▪ Cégautó 
▪ Béremelés mértéke 

▪ Béremelés időpontja 
▪ Műszakpótlék 
▪ Készenlét díjazása 
▪ Tervezett változások 

  



 

2021-től vállalati bérelemzéssel bővült a fizetős elemzést megrendelő ügyfelek számára készített elemzésünk. Az 

adatszolgáltató vállalatok esetén a bérelemzési táblázatokat tartalmazó excel fájlt a vállalati béreloszlást és az egyéni 

bérbeállásokat tartalmazó diagramokkal és táblázattal bővítjük. 

Az eloszlás diagram az 

egyéni bérek eloszlása 

mellett a vállalati 

trendvonalat és a 

bérpiaci átlagokat 

mutató vonalakat is 

tartalmazza. Ennek 

segítségével látjuk az 

egyes besorolási 

szintekre jellemző 

béreloszlásokat, az 

átlag alatt és felett 

fizető munkaköröket és 

a vállalati gyakorlat 

piachoz képesti 

eltérését. A statisztikai táblázatok a vállalat egészére mutatják a külső és belső bérbeállási adatokat. 

Az eloszlás diagram 

mellett egy részletes 

bérbeállási táblázatot is 

tartalmaz a fizetős 

elemzés, mely 

megmutatja, hogy 

egyes dolgozók bére 

hogyan aránylik a belső 

vállalati trendhez, illetve 

a külső bérpiachoz 

viszonyítva. Ez is 

hasznos eszköz az alul 

és felülfizetett 

munkakörök 

azonosítására és az 

aránytalanságok 

csökkentésére. 

 

berfelmeres.hu 

info@larskol.hu 

+36 20 3292651 

https://www.berfelmeres.hu/
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