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Béremelési tervek és üzleti 
várakozások 2022-2023

Piaci körkép

A Flow HR felmérése a vállalatok terveiről
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Az adatgyűjtésről

A felmérés keretében azt vizsgáltuk, hogy 

a nyári bérfelméréshez képest most ősszel 

mit terveznek még a vállaltok, illetve a 

2023-as évre milyenek a kilátásaik és a 

béremelési terveik.

Az adatgyűjtés 2022.09.22 és 2022.10.07. 
között zajlott (online)

A válaszokat kérdőíves formában 
gyűjtöttük.

A kérdőívre 110 cégtől kaptunk 
válaszokat, amiből 100 cégé volt 
értékelhető. 

Az adatok anonimizáltak, az egyes 
válaszokból nem azonosítható sem a 
válaszoló szervezet, sem a válaszoló 
személye



3 A kitöltők megoszlása cégméret és iparág szerint
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KICSI

KÖZEPES

NAGY

IT és 
telekommunikáció

17%

Autóipar
12%

Egyéb 
termelőipar

11%

Bank és 
biztosítás

8%
FMCG, élelmiszeripar

8%

Gyógyszeripar
6%

Szolgáltató 
központok (SSC)
5%

Építőipar
5%

Elektronikai 
ipar…

Egyéb 
szolgáltatóipar

4%

Pénzügyi és üzleti 
szolgáltatás…

Energetika, 
közüzemi szolg.…

Marketing és 
kommunikáció

3%

Egyéb
11%



Megvalósult és tervezett 

emelési %-ok

Béremelések a 
2022-es évben



Az idei évre EDDIG milyen átlagos mértékű béremelést 
hajtottatok végre?
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• A vállalatok jellemzően 10-15% 
közötti béremelést hajtottak végre 
eddig fizikaiakra, 5-15% közöttit 
szellemiekre, míg vezetőknél az 5-9% 
volt a legjellemzőbb.

• Kicsúcsosodtak az 5%, 8% és 10%-os 
értékek (ezekből több volt).

• 10% feletti emelést kapott a fizikaiak 
több, mint két harmada, a szellemiek 
45%-a, míg a vezetőknek kevesebb, 
mint harmada.

• Fentiek magasabb számok, mint 
amiket nyáron mértünk, ami azt 
mutatja, hogy azóta is emelkedtek a 
bérek sok helyen.



Az idei év hátralévő részére terveztek-e még TOVÁBBI 
béremelést, és ha igen, mennyit?
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• A vállalatok jellemzően idén már 
nem terveznek további béremelést –
~75% nem emel már.

• Akik még emelnek idén, ott a 
legjellemzőbb az 5%-os emelés, de 
kiegyenlített a szórás.

• Itt amúgy a 4%, 5% és a 8%-os 
értékek csúcsosodtak ki jobban 
(ezekből kicsit több volt).



A 2022-es évre ÖSSZESEN végrehajtott béremelés mértéke
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• Az idei évi összes béremelés elég 
jelentős szórást mutat az egész 
piacon.

• Ami nem jellemző, az az 5% alatti 
összesített béremelés, sőt 
fizikaiaknál a 8% alatti sem.

• Fizikai dolgozókra a legjellemzőbb 
emelési tartomány 8-20%, az átlagos 
emelés 12%.

• Szellemi dolgozókra a legjellemzőbb 
emelési tartomány 5-15%, az átlagos 
emelés 11% volt.

• Vezetőkre a legjellemzőbb emelési 
tartomány szintén 5-15%, az átlagos 
emelés 10% volt.



8 Az idei év hátralévő részére terveztek-e még TOVÁBBI extra 
kifizetéseket, akciókat a bérek reálértékének megtartására? 

• A vállalatok ~kb. egy harmada nem 
tervez további extra kifizetéseket.

• Akik terveznek, ott az egyszeri 
bérkiegészítés a legjellemzőbb, ezt 
követi a tervezettnél nagyobb, 
teljesítmény alapú, egyszeri kifizetés 
(összesen a kettő szintén a cégek egy 
harmadát jellemzi).

Nem tervezünk mást, 
31.36%

Egyszeri juttatás / 
bérkiegészítés, 27.97%

Extra jutalom vagy magasabb 
teljesítmény alapú egyszeri 

kifizetés, 12.71%

Cafeteria keret 
növelése, 5.08%

Több well being költés 
(sport, iroda, programok 
stb)., 5.08%

Bónuszok beépítése a 
bérekbe, 4.24%

Egyéb, 4.24%

Bónuszok %-os mértékének 
növelése, 4.24%

Magasabb egyéb juttatások (bejárás, biztosítások, 
képzések stb.), 2.54%

Extra szabadnapok, 
2.54%



Tervezett emelési %-ok

Tervezett béremelések 
a 2023-as évben



A 2023-as évre milyen mértékű béremelést terveztek vagy 
hagytatok már jóvá?
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• A vállalatok tervei továbbra is 
nagyon jelentősen szórnak.

• A legjellemzőbb értékek a 10% (a 
vállalatok kb. egy negyede pont 
ennyit tervezett).

• A vállalatok fele 10-15% közötti 
béremelést tervez jövőre. 

• Marad az a trend, hogy a fizikai 
dolgozókra nagyobb béremelést 
terveznek a cégek, mint a másik két 
kategóriára.

• Az átlagos tervezett emelés 
• fizikaiakra 9.7% , 
• szellemiekere 9.3%, 
• vezetőkre 8.9%.
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Nem látunk ilyen 
változást, 42%

Évente több alkalommal 
emelünk, mint eddig, 

21%

Változik az emelés 
időpontja az évben 

(előrébb hozzuk), 11%

Változik az emelés 
időpontja az évben 

(későbbre csúszik), 7%

Valamilyen rugalmas 
változóhoz kötjük a 

mértékét (pl. infláció 
vagy valuta árfolyam, 

vagy egyéb), 6%

A kedvezményes 
adózású elemek arányát 

növeljük a bérekkel 
szemben, 5%

Egyéb, 4%

Alapbéresítünk egyes elemeket 
(pótlék, cafeteria, bónusz stb.), 3%

A jelen helyzet hoz(ott)-e változást abban, ahogy a 
béremeléseket kezelitek (a jövőben)?

• A vállalatok ~40 %-a nem lát 
változást.

• ~ 20% emel évente többször, 
mint ahányszor eddig.

• ~ 20% máskor emel de van aki 
hamarabb, van aki később.

• Csak kevesen (6%) kötik 
rugalmas változóhoz az 
emelést.



Várakozások a 
2023-as évre



13 Üzleti várakozások és HR büdzsé alakulása
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Iparág változása 2023-as HR budget



Üzleti várakozások iparáganként 2023-ra
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15 TOP HR témáink 2023-ban ezek lesznek:

Megtartás, 65%

Toborzás-kiválasztás, 
31%

Kompenzáció, 27%
Szervezet- és működésfejlesztés, 27%

Változásmenedzsment, 19%

Vezetői készségfejlesztés, 
16%

HR rendszerek fejlesztése, 
16%

Vállalati kultúra és értékrend 
fejlesztés, 14%

Tehetség program, utánpótlás, 
10%

Együttműködés fejlesztés, 9%

Készségfejlesztés, 9%
Leépítés, 8%

Wellbeing, 6%



IDEI ÖSSZES emelés 

iparágankénti bontásban

9 iparágban volt megfelelő számú válasz 

egyedi statisztikák készítéséhez

Iparág specifikus 
eltérések



Fizikai dolgozókra ÖSSZES emelés iparáganként 2022-ben
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Szellemi dolgozókra ÖSSZES emelés iparáganként 2022-ben
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Vezetőkre ÖSSZES emelés iparáganként 2022-ben
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JÖVŐRE TERVEZETT emelések

iparágankénti bontásban

9 iparágban volt megfelelő számú válasz 

egyedi statisztikák készítéséhez

Iparág specifikus 
eltérések



Fizikai dolgozókra TERVEZETT emelés iparáganként 2023-ra
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Szellemi dolgozókra TERVEZETT emelés iparáganként 2023-ra
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Vezetőkre TERVEZETT emelés iparáganként 2023-ra
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flowbenchmark.hu

Egy könnyen tölthető, biztonságos, online szoftver

amibe 147 év HR tudását sűrítettük bele

több, mint 140 HR mérőszám formájában, 

így a piachoz hasonlíthatjátok magatokat.

Tehettek fel saját kérdést.

Gyorsan kaptok rá választ.

Folyamatosan frissülő adatok.

Ráadásul még egy HR szakmai közösség tagja is lehetsz.


