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ÖSZTÖNZÉSMENEDZSMENT CÉLJA

• Az ösztönzés az EEM kritikus fontosságú

részterülete.

• Célja: olyan ösztönzési politikák, stratégia

és rendszer kifejlesztése és alkalmazása,

melyek elősegítik az adott szervezet

céljainak elérését a megfelelő emberek

megszerzése, megtartása és motiválása

által.



ÉRDEKEGYEZTETÉS AZ ANYAGI 

ÖSZTÖNZÉS TERÜLETÉN

• Ez az a terület, ahol a legközvetlenebb módon 
jelenik meg a munkaadói és munkavállalói érdek, 
ezek ellentéte és kapcsolata.

– Munkaadó célja: megfelelő teljesítmény elérése, 
melynek eszköze /ára a munkavállalónak fizetett 
jövedelem és egyéb juttatás. (A legcélravezetőbb 
javadalmazási formák megtalálása a teljesítmény és 
költséghatékonyság növeléséhez.)

– Munkavállaló célja: anyagi és nem anyagi jellegű 
érdekeit érvényesíteni melynek eszköze az elvárt 
teljesítményt nyújtani.



ÖSZTÖNZÉSMENEDZSMENT

A hatékony ösztönzési rendszer az egyéni 

(munkavállalói) érdekekre épít és ehhez olyan irányított, 

tudatosan kialakított feltételeket (követelményeket) 

próbál kapcsolni, melyek hatására a munkavállalókban a 

konkrét üzemi célokat magába foglaló, annak 

teljesítésére irányuló munkavállalói 

érdekeltség alakul ki.



AZ ÖSZTÖNZÉST MEGHATÁROZÓ LEGFONTOSABB 

TÉNYEZŐK

• Külső feltételek:

– Kultúra, értékrend

– Gazdasági feltételek, munkaerő-piaci viszonyok

– Munkaügyi kapcsolatok színvonala, ereje

• Elvárások munkáltatói oldalról:

– Az ösztönzési rendszer a stratégia megvalósítására irányuljon 

– EEM - feladatokhoz igazítás – kapcsolódás más EEM 
területekhez.

– Feleljen meg a hatékonysági, gazdasági szempontoknak

– Teljesítményelv érvényesítése



AZ ÖSZTÖNZÉSMENEDZSMENT RENDSZER

• Alkotóelemei:

– Ösztönzési politika: az ösztönzési rendszer „filozófiáját”,

alapelveit fogalmazza meg.

– Ösztönzési stratégia: az ösztönzési politika által

megfogalmazott elvek alapján az ösztönzés rendszerét

hosszabb távon a szervezet üzleti stratégiájához rendeli.

• Meghatározza azokat a stratégiai célokat, melyekre irányítani kell

az ösztönzést, melyeket az ösztönzés eszközével kell

megvalósítani.

– Ösztönzés eszközrendszere, gyakorlata



AZ ÖSZTÖNZÉSI RENDSZER, GYAKORLAT

• Az ösztönzési stratégia konkrét 

megvalósulása.

• Azon szabályok, elvárások, módszerek 

összessége, melyek alapján a szervezet a 

dolgozói konkrét ösztönzést megvalósítja, 

javadalmazását/jutalmazását megállapítja.



ÖSZTÖNZÉSI RENDSZER ELEMEI

• Főbb elemeit az ösztönzési csomag tartalmazza:
– Anyagi ösztönzők:

• Alapbér

• Bónuszok:
– Prémiumok: 1-1 célfeladat elvégzéséért kitűzött jövedelmek

– Jutalmak: a végzett jó munka utólagos értékelései

– Nem anyagi ösztönzők, pl:
• Ösztönző munkafeltételek

• Karrierlehetőség

• Gépkocsi használat

• Oktatás, képzés

• Biztosítások

• Sportolási lehetőség…



EGYÉNI ÖSZTÖNZÉS ESZKÖZEI I.

• Besorolási és tarifarendszerek: A munkaköröket vagy munkavállalókat 

osztályokba, kategóriákba sorolják, és ennek függvényében határozzák meg 

az alapbérüket.

• Szenioritáson alapuló bérrendszer: A besorolási rendszer minden egyes 

kategóriáját tovább bontjuk a szolgálati idő nagyságától függő idősávokra.

– Előnye: kiszámítható előremenetelt biztosít

– Hátránya:

• Elkényelmesít

• Demotivál

• Olykor igazságtalan 

• Kompetencia alapú: Az alapbér nagyságának fokozatait a 

munkavégzéshez szükséges kompetenciákhoz köti. Minden egyes 

kompetenciasáv széles fizetési határok között mozog.



EGYÉNI ÖSZTÖNZÉS ESZKÖZEI II.

• Munkakör értékelésén alapuló bérezés: Az alapbér nagysága az

egyes munkaköröknek a munkaköri struktúrán belüli értékétől függ.

– Lépései:

1. Munkakör értékelés

2. Besorolási kategóriák

3. Rangsor (vállalati értékesség)

• Teljesítmény szerinti differenciálás:

– Leggyakoribb megoldások:

• Besorolási kategórián belüli differenciálás

• Változó mértékű béremelés

• Prémium, bónusz

• Jutalom

• Javaslati rendszer alkalmazása



EGYÉNI ÖSZTÖNZÉS ESZKÖZEI III.

• Időbér – rendszerek: A javadalmazást a munkavégzés időtartama alapján határozza meg. 

Maga az időbér az időegységre vetített bér.

– Előnye:

• Egyszerű

• Könnyen számolható

• Könnyen nyilvántartható

• Stabil

– Hátránya:

• Nincs teljesítménykövetelmény

• Külön ösztönzés csak kiegészítő elemekkel érhető el

– Alkalmazási területe:

• A végzett munka nem mérhető, vagy pontatlan mérési lehetőség

• Feladat változó

• Az elvégezendő feladat bonyolult

• A dolgozó nem tudja befolyásolni a teljesítményt



TELJESÍTMÉNYBÉR – RENDSZER
„AKI JOBBAN DOLGOZIK, TÖBB PÉNZT KAP”

• Egyéni teljesítménybérezés:

– Általában fizikai munkakörökben használják

– A bér az elért teljesítményhez kötött

– Változatait az különbözteti meg, hogy a munkát, vagy a munkavégző személyt veszik

alapul.

• Darabbér:

Darabbér= (munka alapórabére:60) * időnorma percben

Teljesítménybér= darabbér * teljesített darabszám

• Személyi besoroláson alapuló teljesítménybér:

Utalványozott idő= időnorma * teljesített mennyiség

Teljesítményszázalék = utalványozott idő : ráfordított idő

Teljesítménybér = személyi órabér * teljesített órák * teljesítményszázalék

Vagy

=személyi órabér *utalványozott idő órában

• Kettős bérformák: Külön –külön kell értékelni és besorolni a munkát és a személyt, és

egyesítésük alapján az idő- és teljesítménybér egy sajátos formája alakul ki.

• Bónusz, jutalék:

– A jutalékos rendszert általában a kereskedelemben használják. Meghatározott fix

időbér mellé a forgalom meghatározott %-át kapja az alkalmazott.



KÜLÖNLEGES STÁTUSZT BETÖLTŐK 

ÖSZTÖNZÉSE

• Felső vezetők:
• Ösztönzési csomag alkalmazása

• Vállalati teljesítményhez kapcsolódó ösztönzők

• Pl: 
– Részvényopciók

– Nyereségrészesedés

• Külföldi kiküldöttek:

• Célországbeli bér

• Anyaországbeli bér

• Létfenntartási vagy mérlegelvű ösztönző

• útiköltség, lakás, iskoláztatás biztosítása

• Csoportbér:

• Csoport összteljesítményének növelése a cél

• A csoport egy komplex feladatot hajt végre melynek egyetlen időnormája vagy bértétele van

• Kritikus pont: csoportbér igazságos szétosztása

• Eredmény – és vagyonrészesedés:
• A részesedés kifizetését általában ahhoz kötik, hogy a profit egy meghatározott nagyságot elérjen.

• Kifizetés évente 1* történik kifizetés általában

• Kifizetés történhet:

– Alapfizetés %-ában

– Adott vállalatnál töltött munkaviszony besorolása szerint

– Beosztás szerint



JÖVEDELEMALKU...

• A javadalmazási csomag összetevői
• Alapbér + bérjellegű juttatások

• Nem alapvető, de fontos alkutárgyak (a cégnek pénzbe kerül..)
• Olyan tételek, melyek a munkáltatónak nem kerülnek pénzbe 

(cím, rang, rugalmas munkaidő...)

• Gépkocsihasználat

• Ösztönző utazások

• Hogyan alkudjunk a leendő jövedelmünkről?

• Minimumjövedelem terv kidolgozása

• Munkaerőpiaci információk beszerzése  reális elvárás

• Álomjövedelem meghatározása
• Béralku

• Háttérinformációk a béralku lebonyolításához

• Tárgyalástechnikai mesterfogások

• Ha keveset ajánlanak...

• Mindig sávokban beszélni!



MINTACÍM SZERKESZTÉSEMINTACÍM SZERKESZTÉSE

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


