
  



 

 

A dolgozók jó része nem mer azzal a kéréssel bekopogtatni a főnök irodájába, hogy 

magasabb bért szeretne. Sokan kivárják, hogy talán lesz következő év elején 

emelés, és ha lesz, azzal megelégednek. Ha pedig nem kapnak, akkor vagy 

maradnak azon a munkahelyen, remélve, hogy talán majd jövőre kapnak, vagy pedig 

váltanak anélkül, hogy egyáltalán megpróbálkoznának vele. Ha viszont valaki úgy 

vált munkahelyet, hogy esélyt sem ad magának arra, hogy az amúgy jó állásából 

még többet hozzon ki a béremelés kérésével, akkor elbukik egy lehetőséget… 

Bár a cégek egy részénél rendszeresen van emelés, sőt, vannak helyek, ahol a 

kollektív szerződés is tartalmazza a kötelező emelés időpontját, és a szakszervezet 

tárgyalja le a cég egészére irányadó átlagos béremelés százalékát, a legtöbb 

dolgozó nem ilyen szerencsés helyen dolgozik, így bizony rá kell szánnia magát, és 

meg kell tenni a nagy lépést. 

Ha csak havi 10.000 Ft-os emeléssel számolsz, akkor ez éves szinten már 120.000 

Ft. És minél többet tudsz kiharcolni magadnak, annál nagyobb lesz a nyereséged 

hosszú távon! 

Ebben a tanulmányban megmutatom, hogy ha béremelést szeretnél, hogy építs fel 

az egész folyamatot, mire figyelj, mikor kezdeményezz, hogyan érvelj. 

Nézzük, hogyan is kezdj neki? 

 

  



Felkészülés 

Ez is csak egy tárgyalás, mint minden más esetben, tehát fel kell készülni rá 

előzetesen. Első lépésként abba gondolj bele, hogy a kérésedet meg kell majd 

indokolni a főnöködnél, azaz ki kell dolgozni egy érv rendszert. 

Miért is érdemled meg a magasabb fizetést? Ha csak úgy eldolgozgattál az elmúlt 

években mindenféle kiemelkedő eredmény nélkül, ne várj nagy sikert. A 

fizetésemelést akkor tudod a legjobban megindokolni, ha kiemelkedő eredményed 

volt, így tehát kezdd az elmúlt időszak látványos sikereivel: nagyobb árbevétel, 

alacsonyabb költségek, amiket neked köszönhet a cég, új ügyfelek, sikeres 

projektek. Minél jobban számszerűsíthető a tevékenységed, minél jobban 

kimutatható a konkrét összeg, amit a cég általad nyert, annál jobban az esélyeid! 

Ha esetleg az elmúlt időben nem teljesítettél túl jól, akkor sajnos nem ez a megfelelő 

pillanat az igényeid közlésére. Ebben az esetben azt tudom javasolni, hogy gondold 

át, mik voltak a hibáid, miben tudnál fejlődni, mi fontos a főnöködnek, ha volt 

teljesítményértékelés a cégnél, mit mondtak ők, mit hiányoltak, s arra feküdj rá a 

következő időszakban, több hónapig. Ha jó eredményeket mutatsz fel, ha ők is 

észreveszik, hogy jelentősen javult a teljesítményed, rögtön könnyebb 

megindokolnod, miért is szeretnél több pénzt, mint amit eddig kaptál. 

A legfontosabb, hogy megértsd, a cégek akkor fizetnek magasabb bért, ha azt látják, 

hogy megéri többet adni egy dolgozónak. Csak azért, mert a dolgozó kéri, nem 

fognak emelni, ha nem látják, hogy ez jó „befektetés”. Azt kell tehát megmutatnod, 

hogy érsz annyit, hogy ezt a magasabb összeget megadják neked. Az pedig, hogy 

mennyit érsz, nagyon sok mindentől függ, mennyire vagy ritka szakember, vagy 

átlagos munkakört töltesz be, mennyi tudás van a „zsebedben”, milyen egyszerű, 

vagy bonyolult pótolni téged egy esetleges munkavállalói felmondás esetén… 

 

A munkaerőpiaci viszonyok felmérése 

A második fontos lépés a munkaerőpiac felmérése. Fontos tudni, hogy amit 

elképzeltél, reális-e egyáltalán? 



Sajnos nagyon sokan abból indulnak ki, hogy nekik több pénzre van szükségük, és 

ezt az összeget a munkáltatójuktól várják el, tekintet nélkül arra, hogy valójában 

mennyire vannak jól vagy kevésbé jól megfizetve. Ha valaki már így is jól keres a 

munkaerőpiaci viszonyokhoz képest, ott sokkal nehezebb megindokolni, hogy még 

30.000 Ft-ot kér, mint az, aki súlyosan alul van fizetve. Ahhoz, hogy ezt jól fel tudd 

mérni, bizony körbe kell, hogy nézz a szűkebb és tágabb környezetedben. 

Ha az ugyanolyan munkakörben dolgozó kollégáid bérétől jócskán el van maradva a 

tiéd, bár a feladataitok és a végzettségetek, gyakorlatotok nem különböző, 

könnyebben fogsz valószínűleg sikert elérni a tárgyaláson – ám figyelj arra, hogy ne 

ez legyen a fő indok! Azt, hogy ki mennyit keres egy munkahelyen, sokszor titokként 

kell kezelni, így ne (csak) erre hivatkozz! Emellett más cégeket is érdemes megnézni 

az iparágban, hiszen igen nagy eltérések is lehetnek különböző iparágak és 

vállalatok esetén, s jó tudni, hogy nagyjából reális az igényed.  Kérdezz körbe az 

ismeretségi körödben, nézd meg az interneten elérhető bérfelméréseket, 

statisztikákat, vedd fel a kapcsolatot régebbi kollégákkal, akik már máshol dolgoznak. 

Így már eleve van egy képed arról, hogy hol helyezkedsz el a jelenlegi fizetéseddel. 

Ajánlom figyelmedbe az alábbi weboldalakat, innen nagyon sok munkakörben 

megkereshető bérről elég részletes információt lehet találni. Nézd meg a 

www.fizetesek.hu és a www.mennyitkeresel.hu oldalakat, próbálj meg a te 

munkakörödhöz minél jobban hasonlító pozíciókról infókat szerezni. A 

https://www.glassdoor.com/Salaries/index.htm oldalon még a vállalatok nevei is 

megtalálhatóak a munkakörök mellett, így még pontosabb információkhoz juthatsz, s 

ha iparági adatokra van szükséged. 

Ha lehetőséged van rá, vegyél részt egy állásbörzén, az ott lévő vállalatok HR-

eseivel egy rövid beszélgetés keretén belül gyorsan tisztázni tudod a piacon uralkodó 

bérviszonyokat. Ez a „piackutatás” ugyan időbe és energiába telik, de cserébe 

magabiztosan mondod majd ki a kívánt összeget – abban a tudatban, hogy máshol 

ezt megkeresheted nagy valószínűséggel, így nincs sok vesztenivalód. 

Bár a KSH statisztikák átlagot mutatnak, bizonyos munkakörökben ez is nagyon jól 

használható információ. Ide kattintva egy nemrég publikált, részletes statisztikát 

találhatsz a fizetésekről a különböző szakmákban, különböző szinteken, életkori 

bontásban (az alapot a FEOR besorolás adja): 

http://www.fizetesek.hu/
http://www.mennyitkeresel.hu/
https://www.glassdoor.com/Salaries/index.htm


https://www.ksh.hu/stadat_files/mun/hu/mun0059.html 

 

Időzítés 

Egy tárgyalás sikeressége nagyban múlik az időzítésen. Ha a főnököd éppen ideges 

egy közeledő határidő miatt, ha éppen rossz napja van, vagy nagyon elfoglalt, nem 

szabad előhozakodni a kéréseddel. Várd meg, míg megfelelő alkalom adódik, 

például egy sikeres projekt lezárása – itt ugye rögtön meg is van az indok, amivel a 

kérésedet felvezetheted – vagy ha rendszeresen van teljesítményértékelés, az is 

kiváló alkalom. Ha nem adódik ilyen szervezett alkalom az elkövetkezendő 

hónapokban, egyszerűen kérj előre egy időpontot a vezetőtől, s mondd azt, hogy 

személyes ügyben keresnéd 15-20 perc erejéig. 

 

Tárgyalás 

Az igényedet mindenképp udvariasan és határozottan vezesd fel, semmi 

mellébeszélés vagy óvatoskodás! Felnőtt emberként jogod van véleményt 

nyilvánítani, kérést kimondani, s indokolni. Érdemes azzal kezdeni, hogy mióta 

dolgozol ott, milyen eredményeid vannak, s utána rátérni a találkozó fő témájára. 

Hallgasd meg a válaszát, és készülj fel arra is előre, hogy milyen kifogásai lehetnek. 

Bizonyára nem fogja könnyen adni magát, így készülj fel a várható ellenvetésekre 

megfelelő válaszokkal. 

Ha az érvelésed célt ér el, s a főnököd is úgy látja, érdemes emelni, tisztázzátok, 

hogy pontosan mikortól és mennyit fogsz kapni, s készüljön a megbeszélésről egy 

írásos visszajelzés, s ezt lehetőleg mihamarabb kapja meg a HR osztály, a 

bérszámfejtő.  

Amennyiben azt kapod válaszként, hogy csak úgy nincs emelés, de egyéb feladatok, 

vagy nagyobb felelősség esetén beszélhettek róla, gondold át, hogy ez mennyire jó 

ajánlat neked. Meglehet, hogy a válasz nem a bruttó béredre fog vonatkozni, hanem 

egyéb területen kapsz többet: ez lehet egyéb juttatás, vagy részesedés az 

árbevételből, nyereségből, esetleg más olyan dolog, ami motiválhat téged (pl. 

képzés, tanfolyam költségeinek átvállalása, vagy részleges otthoni munkavégzés…). 

https://www.ksh.hu/stadat_files/mun/hu/mun0059.html


Gondold át, mennyiben éri meg neked ez az ajánlat, valóban kapsz-e általa annyit, 

mint amit reméltél. 

Ha semmiképpen nem jutsz dűlőre a főnökkel a megbeszélés során, ne kezdj el 

veszekedni, panaszkodni, vagy túlzott érzelmi reakciókat mutatni. Maradj higgadt, 

köszönd meg a lehetőséget, hogy időt szánt rád és meghallgatott s térj vissza a 

munkádhoz. Sok esetben csak a bogarat sikerül elültetni a főnök fülében az első 

alkalommal, de ha amúgy fontos munkakört töltesz be, s félő, hogy a béremelés 

visszautasítása miatt előbb-utóbb másik állást fogsz keresni, gyakran a következő 

emelésnél már téged is be fognak venni a kiválasztottak csoportjába, hiszen nem 

szeretnék, hogy elhagyd a céget. Lassú víz partot mos(hat), így érdemes várni még 

néhány hónapot. 

Ha ezek után sem látsz esélyt az emelésre, akkor gondolkozz el azon, hogy 

munkahelyet váltasz, készíts egy jó önéletrajzot, s kezd el pályázni máshová 

(önéletrajzkészítéshez itt találsz egy ingyenes hírlevelet: 

https://dolgozomami.hu/ingyen-letoltheto-szakmai-anyagok/oneletrajzot-irnal 

Ha állásinterjúkra kezdesz járni, úgy visszajelzést kaphatsz nem mellesleg arról is, 

hogy mennyire reális az az elképzelésed, amit a jelenlegi munkáltatódtól szerettél 

volna megkapni.  

Egy biztos, ha nem próbálod meg, biztosan nem sikerül, így fogd fel úgy a 

béremelésről szóló beszélgetést, mint tapasztalatot: tudod, hogy mennyit érhetsz el 

ennél a cégnél, ennél többet most ebben a pillanatban nem, vagy hosszú távon 

egyáltalán nem, így el tudsz gondolkozni azon, hogy maradj-e, vagy elkezdj másik 

állást keresni, ahol a vágyott összeget megkaphatod. 

Sok sikert kívánok neked! 

 

Repka Ágnes 

munkajogi szakokleveles tanácsadó, HR szakértő 

http://dolgozomami.hu/ 

 

https://dolgozomami.hu/ingyen-letoltheto-szakmai-anyagok/oneletrajzot-irnal
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