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A Larskol, a Simconsult és a Humán Szakemberek Országos Szövetsége (HSZOSZ) által szervezett felmérés a 

gazdasági élet szereplői körében azt vizsgálta, hogy a résztvevők a felmérés időpontjában mekkora éves 

béremeléssel számoltak 2020-ra. Az adatgyűjtésre 2019. november második felében került sor.  

A felmérés a tervezett béremelést mérte fel, tapasztalataink szerint – kivált az elmúlt két évben - a tényleges 

emelés mértéke általában 1-2%-al meghaladta a tervezett előirányzatot. 

AZ ANYAG SAJÁT CÉLRA HASZNÁLHATÓ, TOVÁBBADÁSA MÁS CÉGNEK SZERZŐI JOGOT SÉRT. 

A felmérésben 127 cég vett részt.  

 

 
 

 

Gépipar 8 6,3% 

Elektronika, elektronikai gyártás 7 5,5% 

Fémipar, fémfeldolgozás 16 12,6% 

Járműgyártó, járműipari beszállító 27 21,3% 

Vegyipar, műanyaggyártás 10 7,9% 

Építőipar/építőanyag-ipar 4 3,1% 

Élelmiszeripar, mezőgazdaság 8 6,3% 

Egyéb ipar 10 7,9% 

Kereskedelem/FMCG 16 12,6% 

Közüzemi szolgáltatás 4 3,1% 

Logisztika 5 3,9% 

Egyéb 32 25,2% 

Megjegyzés: A résztvevők egy része több ágazatban is tevékenykedik. 

 

 
 

 

Budapest 40 31,5% 

Közép-Magyarország 25 19,7% 

Észak-Magyarország 32 25,2% 

Észak-Alföld 28 22,0% 

Dél-Alföld 28 22,0% 

Közép-Dunántúl 34 26,8% 

Nyugat-Dunántúl 33 26,0% 

Dél-Dunántúl 22 17,3% 

https://larskol.hu/
https://simconsult.hu/
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Megjegyzés: A résztvevők egy része több régióban is tevékenykedik. 
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2 Béremelés mértéke 

 A résztvevő cégek a jövő évre az egyes munkaköri szintektől függően 5-8 % béremeléssel számolnak, a 2020-

ra tervezett béremelés átlagos értéke 6,5%. 

 

  

Átlagos emelés cég egészére 6,50 

Felsővezetők 5,39 

Középvezetők 5,92 

Csoportvezetők 6,34 

Diplomás szakemberek 6,41 

Ügyviteli dolgozók 6,31 

Értékesítők 5,75 

Szakmunkások 8,19 

Segéd-/betanított munkások  7,72 

 

A fizikai munkaköröknél (szakmunkás, segéd/betanított munkás) továbbra is átlag fölötti, a vezetői 

munkaköröknél némileg átlag alatti emelés várható. 

 

Ágazatonkénti, regionális és cégméret szerinti további elemzéseket a részletes jelentés tartalmaz, mely a 

résztvevők számára ingyenes. 

 

A részletesebb adatok iránt érdeklődő, de a felmérésben nem részt vevő szervezetek alábbi linken keresztül 

tudják az elemzést megrendelni:  

 

Béremelés felmérés 2020 jelentés megrendelése 

https://www.subscribepage.com/larskol_beremeles
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3.1 LARSKOL TANÁCSADÓK 

HR és szervezetfejlesztési tanácsadás: 

▪ HR stratégia kidolgozása 

▪ Munkaköri rendszer kialakítása 

▪ Bérfelmérések 

▪ Bérpolitika, ösztönzési rendszer tervezése 

▪ Teljesítményértékelési rendszer kialakítása 

▪ Személyzetfejlesztés, karrier- és utánpótlástervezési rendszer 

▪ Szervezetfejlesztés, hatékonyságnövelés 

▪ Folyamatok racionalizálása 

▪ Létszámtervezés 

 

Kapcsolat: 

dr. Kolbe Tamás 

+3620-329 2651 

info@larskol.hu 

 

www.larskol.hu  – HR és szervezetfejlesztési tanácsadás 

 

MUNKAKÖR ALAPÚ BÉRELEMZÉSEK 

Megbízható és naprakész béradatok toborzáshoz és munkatársai bérének megállapításához. 

Honlapunkon keresztül közel 200 munkakör aktuális bér és juttatási adatait tudja lekérdezni - az 

eredményeket 48 órán belül rendelkezésre állnak. 

További információ és megrendelés: https://beradat.hu 

 

ORSZÁGOS BÉRFELMÉRÉS 

2009 óta rendszeresen végzett országos bérfelmérés 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. 

További információ: https://berfelmeres.hu 

  

mailto:info@larskol.hu
http://www.larskol.hu/
https://beradat.hu/
https://berfelmeres.hu/
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3.2 SIMCONSULT 

A Simconsult széleskörű tapasztalatokkal rendelkező tanácsadói az ügyfelek problémáira koncentrálva 

korszerű vezetési ismeretekkel segítik a versenyképesség fokozását. Főbb szolgáltatások: 

 

▪ Hatékonyságnövelő program  

(szervezeti-, létszám-, költséghatékonyság) 

▪ Teljesítménymenedzsment 

▪ Szervezeti kultúra, változásmenedzsment 

▪ Vezetőképzés 

▪ HR tanácsadás 

 

Kapcsolat: 

Kertész Ferenc +3630-468 7469 

kertesz.ferenc@simconsult.hu 

www.simconsult.hu  

 

http://www.simconsult.hu/
mailto:kertesz.ferenc@simconsult.hu
http://www.simconsult.hu/

