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A munkabért meghatározó tényezők
Mi a munkakör szerepe
a szervezeten belül?

Munkaköri
besorolás

Milyen szabályozók
vannak?

Szabályozók

Milyen belső és külső
megállapodások
léteznek?

Milyen tudással
rendelkezünk?

Kvalifikáció

Megállapodások

Teljesítmény

BÉR
Üzleti terv

Munkaidő

Mennyit bír el
az üzleti terv?

Mennyi a munkaidő?

Munkaerőpiac
Mennyit fizetnek a
versenytársak?
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Milyen teljesítményt
nyújtunk?

Szolgálati idő
Mennyi szolgálati
idővel rendelkezünk?
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Ösztönző bérrendszer
A transzparens, logikus munkaköri és besorolási rendszerre épülő teljesítményösztönző
bérrendszer a valódi hozzáadott érték elismerésével hozzájárul a hatékonyság fokozásához.
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1. Szervezet, munkakörök

2. Besorolási rendszer

3. Bérrendszer

4. Teljesítménymenedzsment

A stratégiából kiindulva a
munkaköri rendszer
kialakítása, munkakörök
csoportosítása és a szerepek
tisztázása.

Egységes munkaköri
besorolási rendszer
kialakítása, amely kifejezi a
munkakör fontosságát a
szervezeten belül.

Ösztönző bérrendszer
kialakítása, a belső és külső
egyensúly megteremtése a
rendelkezésre álló erőforrások
figyelembevételével.

Nagyobb erőfeszítésekre
ösztönző teljesítménymenedzsment rendszer
kialakítása, a teljesítmény
figyelembevétele a bérezésnél.
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Besorolás, bér
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Vezetői munkakörök besorolása
A beosztott munkakörök közötti differenciáló tényezők meghatározása a legnagyobb rálátással
rendelkező vezetővel folytatott személyes interjú keretében.
VEZÉRIGAZGATÓ
... vezető

... vezető

... vezető

Tevékenység
komplexitása

Pénzügy
Számvitel
Controlling

Stratégiai
fontosság

Szaktudás

HR vezető
HR fejlesztés
HR admin

A gazdasági terület
stratégiailag fontosabb, mint a HR

Kommunikáció

Belső

A HR vezetőnél magasabbak
a kommunikációval szemben
támasztott követelmények

Menedzsment
tudás
Dimenziók
…
Értékelés

Gazdasági vezető

Létszám
Működési költség

Vállalati létszám
Bérköltség
HR keret

Vezérigazgató

Gazdasági
HR
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Beosztott munkakörök besorolása
A beosztott munkakörök értékelésére és besorolására egységes szempontok szerint kerül sor.

Diplomás szakember II

Vezetői
munkakörök

Besorolás

Diplomás szakember I
Ügyintéző II

Diplomás
munkakörök

Ügyintéző I
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Szakmunkás



SM Betanított


Fizikai munkakörök

Ügyviteli munkakörök










Egyszerű, rutin ügyviteli feladatok ellátása (információgyűjtés,
szövegszerkesztés, nyilvántartások, összesítések, stb.)
Kezdő ügyintéző irodai gyakorlat nélkül
Az ügyviteli feladatokat munkavégzés közben el lehet sajátítani
Világosan meghatározott folyamatok, eljárások
Munkavégzés közben nincs szükség különösebb mérlegelésre
Egyszerű aritmetikai műveletek végzése
(alapműveletek, százalékszámítás, stb.)
Irodai eszközök kezelése (számítógép, fénymásoló, fax, stb.)
Rutin feladatok esetén önálló munkavégzés, gondoskodás a határidők és a
minőségi elvárások betartásáról
Változó feladatok esetén szorosabb felügyelet
Egyszerű emberi kapcsolatok

Példa: Könyvelő (kontírozott számlák intézése, rögzítése)
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Összehasonlító szintleírás
Általános összehasonlító leírás a munkaköri szint meghatározásához, amelyből kiderülnek a
szintek közötti differenciáló tényezők.
ÜGYVITELI A

ÜGYVITELI B

ÜGYVITELI C

Egyszerű, rutin ügyviteli feladatok ellátása
(pl. adatrögzítés, szövegszerkesztés, nyilvántartások,
információgyűjtés, összesítések)
Egyszerű ügyek, tranzakciók feldolgozása, amelyekre
van precedens

…

Munkavégzés közben nincs szükség mérlegelésre
Az ügyintézéshez kapcsolódó szabályok, előírások,
határidők és minőségi elvárások betartása
Rutin feladatok esetén önálló munkavégzés, változó
feladatok esetén szorosabb felügyelet
Egyszerű közlések, információk fogadása és
továbbítása a munkacsoporton belül

…
…

Összetett ügyviteli feladatok elvégzése; komplex ügyek,
tranzakciók, bonyolult folyamatok; elemzések,
beszámolók, javaslatok készítése
Komplex ügyek, tranzakciók feldolgozása;
alacsonyabb szintű ügyintézők által továbbított kivételes
esetek kezelése is
Mérlegelést igénylő feldolgozások, elemzések
Az ügyintézéshez kapcsolódó szabályok, előírások,
határidők és minőségi elvárások betartása, ill. betartatása
Munkavégzés nagyobb szabadságfok mellett

…

…
…

…
Középiskolai végzettség, szakképesítés nélküli
ügyintéző

…
…

Alapfokú ügyvitelszervezési és adatfeldolgozási
ismeretek.
Példa: Könyvelő
(kontírozott számlák intézése, rögzítése)
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…
Példa: Könyvelő
(kf. szakképesítés)

Rendszeres belső és külső kapcsolatok; esetenként
bonyolult emberi kapcsolatok kezelése (pl. reklamációs
ügyintézés)
Alacsonyabb szintű ügyintézők munkájának szakmai
felügyelete, csoport irányítása
Középiskolai végzettség + szakképesítés
(pl. OKJ felsőfok).
Egy vagy több szakterületen az ügyviteli rendszerek,
folyamatok elmélyült ismerete és a kapcsolódó
szakterületek munkájának ismerete.
Magas szintű ügyvitelszervezési és adatfeldolgozási
ismeretek.
Példa: Mérlegképes könyvelő
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A dolgozók besorolása
A dolgozók besorolása a felettes vezető javaslata alapján a HR szakmai felügyelete mellett,
ezzel a bérelemzések szakmai megalapozása.
Név
Besorolás

Admin

Értékesítés

Műszaki

Logisztika

Termelés

Gazdasági

Baj Endre

Controller

Salamon Géza

Pénzügyi
elemző

Szint

Vezérigazgató

Vezetői munkakörök

Jankovszky György Könyvelő

E

…

Diplomás munkakör

...

Humán …

Munkakör

H
Ügyintéző III

E
D
C
B
A
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Fizikai munkakörök

F

Ügyviteli

G

Szakmunkás II

Ügyintéző II

Könyvelő III

Könyvelő II
Szakmunkás I

Ügyintéző I

Könyvelő I
Betanított m.
Segédmunkás
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A munkabér meghatározása
A gyakorlatban általában a munkaköri szint és a teljesítmény alapján fizetnek a munkaerő-piaci
helyzet figyelembevételével.

Mire fizessünk?

MUNKAERŐPIAC

BÉR
MUNKAKÖR
ÉRTÉKE

© Simconsult

TELJESÍTMÉNY



Munkakör?



Teljesítmény?



Munkaidő?



Tudás,
kompetenciák?



Szenioritás?
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Teljes javadalmazás
A készpénzes és nem készpénzes elemeket tartalmazó rendszer a bér mellett a hosszú távú
ösztönzőkre, a különböző juttatásokra, továbbá a tréning- és karrierlehetőségekre is kiterjed.

TELJES JAVADALMAZÁS

Készpénzes kifizetések
(összjövedelem)

Fix bér

Alapbér

Változó bér

Garantált
kifizetések
Nyelvpótlék
Étkezési
hozzájárulás

© Simconsult

Nem készpénzes elemek

Bónusz

Prémium
Jutalék

Hosszú távú
ösztönzők
Részvénycsomag

Juttatások

Tréning
Karrier

Nyugdíjpénztár
Üdülés
Lakástámogatás
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Bérpolitika kidolgozása
A bérpolitikát belső és külső munkaerő-piaci elemzés után az üzleti terv figyelembevételével
lehet kialakítani.
Béradatok

Munkaerő-piaci adatok

Besorolási rendszer

Bérmodell felállítása

Belső egyensúlyvizsgálat

Munkaerő-piaci elemzés

Bérbeállás

Bérmodellezés

Üzleti terv
(bérkeret)

Bérpolitika
© Simconsult
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Bérmodell
A besorolási rendszerrel megalapozott bérmodell lehetővé teszi a belső egyensúlyvizsgálatot
és munkaerő-piaci összehasonlításokat.

Bér

Bérelemzések

?

Egyéni bér

Besorolás
Fizikai munkakörök
Ügyviteli munkakörök

Belső egyensúly
megteremtése



Munkaerő-piaci
összehasonlítás

Fizetési adatbázis

Cég fizetési
politikája
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Országos
felmérés



Felsővezetői
felmérés



Ágazati felmérés



Regionális
felmérés



…

Vezetői munkakörök
Diplomás szakemberek
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Mire elegendő a bérkeret?
Bérmodellezés keretében a bérszínvonal meghatározása a tervezett bérkeret, valamint a
munkaerő-piaci információk alapján.

Ennyire elegendő a
tervezett bérkeret
(példa: medián +10 %)

10 %

Bérkeret

Bér

Példa:

Munkaerő-piac Q3
(jól fizető cégek)

Bérpolitika =
Munkaerő-piaci
medián + 10 %

Munkaerő-piaci
medián

Munkaerő-piac Q1
(gyengén fizető cégek)

Besorolás
Fizikai munkakörök
© Simconsult

Ügyviteli munkakörök

Vezetői munkakörök
Diplomás munkakörök
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Bérpolitika
A bérpolitika meghatározása tulajdonosi feladat
Fizetési
felmérés

2012. évi országos fizetési felmérés

Ágazat

Gépipar

Régió

Közép-Magyarország

Tulajdon

Külföldi tulajdonú cégek
Valamennyi munkakör

Bérpolitika

Ügyviteli munkakörök

Informatikai munkakörök

Munkaerő-piaci medián + 10% Munkaerő-piaci medián

Munkaerő-piaci medián +20 %

Elkötelezett, motivált
emberekkel kívánunk dolgozni,
ezért fizetések a piaci átlag
fölött.

A régióban nehéz jó informatikai
szakembert találni, ezért
ezekben a munkakörökben
kiemelt fizetést kínálunk.

A régióban túlkínálat van
ügyviteli dolgozókból, ezért
ezekben a munkakörökben a
vállalati átlag alatt fizetünk.

Fizetések eltérítése az egyéni teljesítmény függvényében

© Simconsult
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Bérrendszer
A munkaköri besorolási rendszerre épülő bérpolitika a készpénzes kifizetésekre és a
juttatásokra egyaránt kiterjed.
Bér (eFt/év)

Vezetői munkakör

Bér
kategória

Egészség Baleset- Önkéntes Részvény
biztosítás biztosítás nyugdíj
opció
80% 100% 120% 80% 100% 120% 80% 100% 120%
pénztár
Alapbér

Változó bér

Összjövedelem

Fizikai munkakör

Diplomás
munkakör
Ügyviteli

Mobil
telefon

Státusz
gépkocsi
…

…













…













K











J











Munkaköri besorolási


rendszerrel megalapozott


transzparens bérrendszer











I
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Juttatások

H
G







F

192

240

288

19

24

29

211

264

317







E

160

200

240

16

20

24

176

220

264







D

140

175

210

14

18

21

154

193

231







C

120

150

180

12

15

18

132

165

198







B

104

130

156

10

13

16

114

143

172







A

88

110

132

9

11

13

97

121

145
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Bérpolitika
Bérsávok kialakítása a munkakör-értékeléssel megalapozott besorolási szintekre. A sávon
belül a bér meghatározása az egyéni teljesítmény figyelembevételével.
BESOROLÁSI RENDSZER
Szint
…

BÉRSÁVOK
E
D

ALAPBÉR
Szint Minimum

C

80%

B

…

A

E

ÖSSZJÖVEDELEM

Középérték Maximum

100%

Minimum Középérték Maximum

120%

80%

100%

120%
Kiváló
teljesítmény

D

B

Bérpolitika
BÉR

C

Bérkeret

A

Gyenge
teljesítmény

BESOROLÁS
© Simconsult
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Munkaerő-piaci információk

Munkaerő-piaci felmérés
Más cégek fizetési gyakorlatának következetes felmérése
Munkaerő-piaci bér
Nincs egyetlen munkaerő-piac; sok munkaerőpiac létezik attól függően, hogyan
határozzuk meg a piacot. Minden piachoz eltérő bérek tartoznak.
Honnan lehet munkaerő-piaci adatokhoz jutni?

© Simconsult



Statisztikai adatok



Fizetési felmérések



Fejvadászok
(a fejvadászok általában magasabb bérekről tudnak, mivel ők meg akarják
szerezni a munkatársakat)



Saját felmérések
(pl. új belépőktől szerzett információk, versenytársak vizsgálata)
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Munkaerő-piac
A munkaerő-piac meghatározásánál azt kell vizsgálni, hogy honnan tudunk munkaerőt
szerezni, illetve hová távoznak a munkatársak.

Szempontok:


Ágazat
Azonos ágazatba tartozó munkakörök
(pl. ipar, kereskedelem, szolgáltatás)



Munkakör-család
Azonos foglalkozási körbe tartozó munkakörök
(pl. pénzügyi, humán, informatikai munkakörök)



Régió
Azonos régióba tartozó cégek
(pl. Budapest, Kelet-Magyarország)



Tulajdonforma
Azonos tulajdonformájú szervezetek
(pl. állami szektor, privát szféra)

© Simconsult

19

Munkaerő-piaci adatok

© Simconsult
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Bérsávok kialakítása
Bérsávok kialakítása a munkakör-értékeléssel megalapozott besorolási szintekre. A sávon belül
az egyéni teljesítmény figyelembevételével kerül sor az egyéni bérek meghatározására.

Szint
…
E
D
C

Szint

ALAPBÉR

ÖSSZJÖVEDELEM

Minimum Középérték Maximum

Minimum Középérték Maximum

80%

B

100%

120%

80%

100%

120%

…

A
E
D
C
B
A

© Simconsult
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Teljesítmény és bér
A bérsávokat úgy kell kialakítani, hogy lehetővé tegye a teljesítmény szerinti differenciálást
és a valódi hozzáadott érték elismerését.

Bér

Példa: Mennyit fizessünk a „D” besorolási szintű munkatársnak, aki átlagon felül teljesít?

Bérpolitika

Kiváló

999 Ft

Normál

Bérkeret

Gyenge

Besorolás
...
A
© Simconsult

Ügyviteli munkakörök
B

C

Diplomás munkakörök
D

E

...
F
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Belső kommunikáció
A sikeres bevezetés alapfeltétele a rendszer elfogadtatása, amihez világos kommunikációs
stratégiára és széleskörű tájékoztatásra van szükség (érdekképviseletek, dolgozók).
BESOROLÁSI RENDSZER
Felső vezetők
Értékelési
rendszer

Középvezetők

Személyügy

Érdekképviselet

Dolgozó

A besorolási rendszer működését minden érdeklődő megismerheti

Besorolási Valamennyi
szintek
munkaköri
besorolás

Vezetői
munkakörök
kivételével

Valamennyi
munkaköri
besorolás

Beosztott
munkakörök
besorolása

Beosztott
munkakörök
besorolása

Dolgozók Valamennyi
besorolása dolgozó
besorolása

Közvetlen
beosztottak
besorolása

Valamennyi
dolgozó
besorolása

Beosztott
dolgozók
besorolása

Saját besorolás

Forrás – csatorna
Szakmai anyagok
- besorolási
rendszer leírása
- besorolási segédlet
Tájékoztatók
- érdekképviseletek
- dolgozók
Intranet
Belső újság

BÉR
Felső vezetők

Középvezetők

Személyügy

Érdekképviselet

Dolgozó

Forrás – csatorna

Bérrendszer
Bérsávok

Egyéni
bérek
© Simconsult
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Simconsult
Tanácsadóink az ügyfél problémáira koncentrálva korszerű vezetési ismeretekkel segítik
a hatékonyság és a versenyképesség fokozását.
Stratégia, tervezés
Mi a küldetésünk?
Melyek a hosszú távú elképzelések?
Hogyan kívánunk célba érni?
Emberek

Szervezet

Hány és milyen emberre van szükség?
Milyen tudás áll rendelkezésre?
Hogyan motiváljuk a munkatársakat?
Hogy szerezzük meg a legjobbakat?
Milyen irányba fejlődjünk?

Melyek a szervezet elvárásai?
Hogy alakítsuk ki a szervezetet?
Hogy határozzuk meg a szerepeket?
Milyen tudásra, tapasztalatra,
ismeretekre van szükség?

Döntések

Folyamatok

Kik a döntéshozók?
Hogyan születnek a döntések?
Hogy biztosítsunk pontos, naprakész
döntésorientáló információkat?

Hogyan szolgálják a belső
folyamatok a hatékony működést?
Milyen az együttműködés és a
kommunikáció a vezetők között?
Vezetési rendszerek
Milyen vezetési rendszerek segítik
a hatékony munkavégzést?

© Simconsult
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Tanácsadási szolgáltatások
STRATÉGIA
Stratégiai vezetés
Küldetés - vezérelv
Hol vagyunk most?
Hová kívánunk eljutni?
Kritikus sikertényezők
A célok levezetése a stratégiából
Balanced scorecard
SZERVEZETI HATÉKONYSÁG
A hatékonyság fogalma
A szervezetben rejlő tartalékok
A jelenlegi helyzet felmérése
SWOT elemzés
Racionalizálási lehetőségek
Racionalizálási projektek definiálása
Racionalizálási projektek bevezetése
LÉTSZÁMHATÉKONYSÁG
Létszám és felkészültség
Létszám-hatékonysági vizsgálatok
Tevékenységelemzés
A gazdaságilag indokolt létszám
Létszám megoszlása funkciók szerint
Akcióorientált létszámtervezés
Összehasonlító elemzések
KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG
Stratégiai és operatív controlling
Költséghelyek kialakítása
Költséghelyi tervezés
Terv-, tény- és indokolt költségek
Eredmény levezetése
Kalkuláció, árképzés
Vezetői döntések megalapozása
Mi van ha …? elemzések
Racionalizálási lehetőségek feltárása
Költségtudatos magatartás
megteremtése
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SZERVEZET
Stratégia és szervezet
Szervezeti alaptípusok
Szervezeti formák bemutatása
Szervezet alternatívák vizsgálata
Centralizáció – decentralizáció
Szervezet és munkakör
Átfedések, párhuzamosságok
feltárása
Feladatok szabályozása
Döntési hatáskörök meghatározása
A felelősségek összehangolása
MUNKAKÖRI SZEREPEK
A szerepek tisztázásának fontossága
A munkakör célja
Fő felelősségek, elvárt eredmények
Teljesítménymutatók
Tudás, tapasztalat, ismeretek
Szükséges kompetenciák
A célok, a felelősségek és a
követelmények összehangolása
Munkaköri szerepleírások kidolgozása
BESOROLÁSI RENDSZER
A munkakörök elemzése
Munkakör-értékelési módszerek
Munkakör-értékelési szempontok
Különbség munkaköri szintek között
Stratégiai fontosság
Tudás, tapasztalat, ismeretek
Kommunikációs követelmények
Problémamegoldás
Dimenziók
Besorolási rendszer kialakítása
Dolgozók besorolása
A rendszer bevezetése
Kommunikációs feladatok

BÉRPOLITIKA
A munkabért meghatározó tényezők
Ösztönző bérrendszer kialakítása
Munkaerő-piaci vizsgálatok
Belső egyensúlyvizsgálatok
A bérbeállás meghatározása
A fix és a változó bér meghatározása
Egyéni teljesítmény figyelembevétele
Rugalmas juttatási rendszer
TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT
Hatékonyság és teljesítmény
A teljesítmény tervezésének
szempontjai
Célok levezetése és összehangolása
Teljesítmények tervezése
A teljesítmény követése
Az elért eredmények elszámolása
A teljesítmény és a bér kapcsolata
KOMPETENCIA MENEDZSMENT
A kompetencia fogalma
Kompetencia szótár kialakítása
Szervezeti kompetenciák
Vezetői kompetenciák
Team-kompetenciák
Munkaköri és személyi kompetenciák
A munkakör és a személy
megfeleltetése
MUNKAERŐ-FEJLESZTÉS
A munkaerő-fejlesztés folyamata
Szükséges tudás, kompetenciák
Meglévő tudás, kompetenciák
Fejlesztési igények meghatározása
Tréning anyag kidolgozása
Tréning lebonyolítása
Eredményesség mérése
Tudásmenedzsment

KARRIERTERVEZÉS
Munkaköri szintek, karrierlépcsők
Munkaköri követelmények
A munkakör és a személy
megfeleltetése
Potenciális vezetők kiválasztása
Tehetséggondozás
Utánpótlás tervezése
SZERVEZETI KULTÚRA,
VÁLTOZÁSMENEDZSMENT
A jelenlegi kultúra meghatározása
A jövőbeli kultúra meghatározása
A szükséges változások
meghatározása
A változtatás képességének
megteremtése
Változások tervezése és bevezetése
Az eredmények konszolidálása és
fenntartása
BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ
A kommunikáció célja és alapelvei
A cél és a szándék megfogalmazása
A célcsoport kiválasztása
Az üzenetek meghatározása
Kommunikációs csatornák
Előnyök, hátrányok
A kommunikáció célba juttatása
Az eredményesség mérése
PROJEKTMENEDZSMENT
Projekt fogalma
Feladatok, felelősök meghatározása
Határidők tervezése
Költségek, ráfordítások tervezése
Költség-haszonvizsgálat
Kockázatok kezelése
Projekt controlling
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