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Bevezető 

A fizetések területén elvégzett térségi benchmark elsődleges célja Nógrád megye, mint márka 

kialakítása befektetésösztönzési céllal, a régió versenyképessé és vonzóvá tétele munkaerőpiaci 

szempontból, valamint a célcsoportok tájékoztatása az egyes mérföldkövek, eredmények hatékony 

bemutatása céljából. 

A kutatás elsődleges célcsoportja a magyarországi befektetők és nagyvállalatok mellett a lehetséges 

nemzetközi befektetők és nagyvállalatok, a magyarországi kkv-k, a vállalkozást tervező jogi személyek, 

valamint az induló vállalkozások. Mindamellett célcsoportnak számít a térség lakossága, az ott élő 

magánszemélyek, illetve az érintett szövetkezetek egyaránt. Másodlagos célcsoportnak számítanak a 

politikai döntéshozók, valamint a gazdasági szakemberek, a vállalkozásokkal szimbiózisban élő 

szolgáltatói szektor, illetve a gazdasági újságírók, nem utolsó sorban pedig a szélesebb körben elérhető 

teljes magyar sajtó. 

Az „M2 vonzástérség” elnevezésű helyi foglalkoztatási együttműködés (paktum) területi hatálya a 

Balassagyarmati és Rétsági járások területére terjed ki. Jelen kutatás e két régió mellet Nógrád megye 

másik 4 járása, kiemelten az iparosodottabb Salgótarjáni, Bátonyterenyei és Pásztói Járások, valamint 

Pest megye keleti része, illetve a dél-szlovákiai határos térségek munkaerőpiaci elemzésével és fizetési 

helyzetének felmérésével foglalkozik.  

A kutatás a fizetési szinteket több szinten vizsgálja és elemzi: a helyi vállalatok felsővezetésében, 

valamint a fehérgalléros munkavállalók körében; a helyi vállalatokban munkakategóriák szerint 

(különös tekintettel a minőségbiztosításra és a termelésirányításra), valamint a kékgalléros 

munkavállalók körében. A bérelemzések kitérnek a térség munkaadóira, iparágak valamint cégnagyság 

szerint. A megyei szintű bérsávok meghatározásra kerülnek a munkavállalók körében szakmai 

tapasztalat és iskolai végzettség alapján, rangsort készít a megyei vállalatokról átlagfizetések alapján, 

valamint a helyi munkaadók bérpolitikája is elemzésre kerül. A kutatás a megyei szintű átlagfizetéseket 

időszakosan is megvizsgálja legalább öt évre visszamenőleg, valamint összehasonlítja a valós 

átlagbéreket, a munkaadók által felkínált béreket, valamint az álláskeresők által elvárt fizetési 

igényeket megyei szinten. A regionális szintű bérösszehasonlítás Nógrád megye szomszédos 

területeivel és Szlovákiával történik. A kutatás része továbbá a béren felüli juttatások gyakoriságának, 

valamint mértékének felmérése és elemzése, valamint Nógrád megye sajátosságainak és az átlagtól 

eltérő adatok kiemelése, illetve elemzése a fizetések tekintetében. Végezetül a kutatás javaslatokat 

tesz arra vonatkozóan, hogy Nógrád megye munkaerő-felszívó hatása hogyan erősödhet a bérezés 

tekintetében. 
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I. A munkaerőpiac jelenlegi helyzete 

I.1. Magyarországi helyzetelemzés bérek tekintetében 

A magyar gazdaság és a munkaerőpiac nagyban függ a külföldi befektetői csoportok, elsősorban a 

német ipar teljesítményétől, így a munkaerőpiaci tendenciák nagyban attól is függnek, hogy miként 

alakulnak a német gyártók és vállalatok elvárásai. Ráadásul a Brexit is hatással lehet az európai 

gazdaságra, nem véletlen, hogy a legtöbb piaci szereplő óvatos, és ez már 2019 második felében 

megmutatkozott hazánkban, hiszen több vállalatnál csökkentették a termelést vagy elbocsátásokat 

jelentettek be. Ez meglátszik jelenleg azon is, hogy 2019 második felében hirtelen megugrott a fiatal 

munkanélküliek száma Magyarországon, a 15-24 évesek körében egészen 13% fölé emelkedett. 

Ehhez képest az elmúlt évek során fokozatosan emelkedtek az átlagfizetések. 

A KSH adatai szerint 2019. január és november közti időszakában Magyarországon a bruttó átlagfizetés 

364 300 Ft volt. Az év ezen időszakában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nemzetgazdasági 

szintű átlagos bruttó keresete – a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési 

intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél – 364 300, 

közfoglalkoztatottak nélkül számolva 374 500 forintot ért el. A nettó átlagkereset kedvezmények 

nélkül 242 300, a kedvezményeket is figyelembe véve 249 700 forint volt. A bruttó és a kedvezmények 

nélkül számított nettó átlagkereset egyformán 11,2, a kedvezmények figyelembevételével számított 

nettó átlagkereset 11,3%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A bruttó átlagkereset a 

pénzügyi, biztosítási tevékenység gazdasági ágban volt a legmagasabb (656 100 forint), és a szálláshely-

szolgáltatás, vendéglátás területén a legalacsonyabb (238 100 forint). A bruttó átlagkereset a teljes 

munkaidőben alkalmazásban álló férfiaknál 398 100, míg a nők esetében 332 700 forintot ért el, ez a 

férfiaknál 11,7, a nőknél 10,6%-os növekedést jelent egy év alatt. A bruttó átlagkereset a 25 év alattiak 

körében 281 500, a 25–54 évesek esetében 380 200, míg az 54 év felettieknél 358 900 forint volt. Az 

átlagkereset növekedése az egyes korcsoportokban rendre 16,6; 11,5, illetve 11,2% volt az előző év 

azonos időszakához viszonyítva. A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó 

átlagkereset 338 100 forintra becsülhető, amely 10,3%-kal nőtt az utóbbi egy évben. A reálkereset 

7,6%-kal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért 3,3%-os növekedése mellett. 

(forrás: KSH, https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker1911.html) 
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2019-ben leginkább a külföldi tulajdonú és a nemzetközi nagyvállalatok tudták tartani a lépést a 

meredek bérnövekedéssel, de sokszor ez sem segített megoldani a munkaerőhiányt, hiszen a hazai 

piaci helyzet nem tette lehetővé, hogy a külföldre távozó szakmunkásokat haza tudják csábítani. A 

munkaerőhiány még mindig jelentős leginkább a gyártás/termelés, a kiskereskedelem, az építőipar, a 

vendéglátóipar valamint az egészségügy területén, viszont a gazdasági bizonytalanságnak 

köszönhetően némileg csökkenni fog az ipari termelés, így 2020-ban várhatóan a bérnövekedés üteme 

is lassulni fog. Ennek köszönhetően a munkaerőpiac szereplői is könnyebben alkalmazkodni tudnak 

majd a megváltozott kereslethez és kínálathoz. 

A legnagyobb bérnövekedés 2018 és 2019 között az adminisztráció, a gyártás/termelés, a 

vendéglátóipar, a gépipar, az építőipar, valamint az egészségügy területén volt, tehát jellemzően ott, 

ahol a legnagyobb a munkaerőhiány. Ezekben az iparágakban átlagosan 10-16%-kal nőttek a bérek. 

1. sz. ábra: Átlagos bérnövekedés munkakategóriák szerint éves összehasonlításban 

Kategória 2018 / 2019 

Adminisztráció 16% 

Gyártás, termelés 13% 

Vendéglátóipar, idegenforgalom 13% 

Autóipar 13% 

Gépipar 12% 

Szállítmányozás, logisztika 11% 

Építőipar és ingatlan 11% 

Ügyféltámogatás 10% 

Egészségügy és szociális ellátás 10% 

Elektrotechnika és energetika 10% 

Forrás: Fizetesek.hu 

A legalacsonyabb fizetéssel továbbra is a segédmunkások rendelkeznek, bruttó 198 ezer forintos 

átlagbérrel. De 200 ezer forint körüli bérezéssel az egészségügy, az oktatás/képzés/tudomány, 

valamint a szolgáltatások területén dolgozó munkavállalók keresik a legkevesebbet. 
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2. sz. ábra: TOP 5 legrosszabbul fizetett kategóriák Magyarországon 

Kategória Havi bruttó átlagbér 2019-ben (Ft) 

Egészségügy és szociális ellátás 275 300 

Oktatás, képzés, tudomány, kutatás 263 000 

Szolgáltatások 235 000 

Vendéglátóipar, idegenforgalom 231 500 

Segédmunka 198 000 

Forrás: Fizetesek.hu 

Mindeközben a technika és fejlesztés, az informatika, valamint a telekommunikáció területén dolgozó 

munkavállalók keresik a legtöbbet, bruttó 550-600 ezer forint közötti átlagfizetéssel. Ezeken a 

területeken továbbra is erős a toborzás és nagy a munkaerőhiány. 

3. sz. ábra: TOP 5 legjobban fizetett kategóriák Magyarországon 

Kategória Havi bruttó átlagbér 2019-ben (Ft) 

Technika, fejlesztés 620 300 

Információs technológiák 580 000 

Telekommunikáció 545 400 

Minőség menedzsment 485 000 

Gyógyszeripar 467 700 

Forrás: Fizetesek.hu 

A terület szerinti összehasonlítás alapján átlagosan tizenkét százalékkal keresnek kevesebbet a vidéki 

munkavállalók, mint a budapestiek. A Fizetesek.hu online bérfelmérés eredményei alapján a 

fővárosban bruttó 445 ezer forint az átlagfizetés, míg az ország többi régiójában (a fővárost nem 

érintve) 392 ezer. Vidéken érthető módon a megyeszékhelyek állnak legjobban fizetés tekintetében, 

ezekben a városokban átlagosan 422 ezer forintot lehet keresni. 

A régiók szerinti összehasonlítás alapján egyedül Komárom-Esztergom megye tudta túllépni a 400 ezer 

forintos határt 2019-ben. Havi 400 ezer forintot megközelítő fizetésre számíthattak még Győr-Moson-

Sopron és Pest megye alkalmazottai. 
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A legnagyobb, 30%-os bérszakadék Budapest és Somogy megye között volt 2019-ben, ez utóbbi régió 

átlagbérezése alig lépte túl a 300 ezer forintos határt. Szintén jelentős, 25% körüli lemaradásban volt 

még Zala, Tolna, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya megye, illetve Békés megye is. A 

megyeszékhelyek közül Békéscsabán voltak a legalacsonyabb bérek.  

4. sz. ábra: 2019-es átlagfizetések regionális bontásban 

Régió Havi bruttó átlagbér (Ft) 

Budapest 445 000 

Komárom-Esztergom megye 411 200 

Győr-Moson-Sopron megye 395 800 

Pest megye 394 400 

Fejér megye 386 300 

Vas megye 381 700 

Veszprém megye 380 300 

Bács-Kiskun megye 373 000 

Heves megye 366 400 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 360 600 

Hajdú-Bihar megye 351 900 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 343 700 

Csongrád megye 342 300 

Zala megye 339 000 

Tolna megye 337 600 

Nógrád megye 336 500 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 332 700 

Baranya megye 332 600 

Békés megye 310 300 

Somogy megye 308 500 

Forrás: Fizetesek.hu 
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I.2. Magyarországi helyzetelemzés preferenciák tekintetében 

Egy 2018-as felmérés szerint a munkaerőpiac jelenlegi mozgatórugója a migráció. Mindez hatással van 

a fizetések alakulására is, hiszen a megfelelő bérpolitika a munkaadók egyik legnagyobb fegyvere lett 

a munkaerőhiány és a fluktuáció elleni harcban. A munkavállalók iránti megnőtt keresletnek és az új 

típusú munkaerőpiaci trendeknek köszönhetően felértékelődött a fizetések értéke, hiszen már nem 

csak egyfajta „munkadíjként” működik, hanem motiválóerő, valamint a cégek munkaadói-márkájának 

szerves része. A munkavállalók tisztában vannak vele, hogy ma már többet kérhetnek a munkájukért, 

és oda hajlandóak menni, ahol megfelelően értékelik a munkájukat. Ennek az egyfajta megbecsülésnek 

jelentős részét maga a bérezés teszi ki, a másik fele pedig inkább érzelmi hatású (lásd: 13. oldal). 

Éppen ezért a 2010-es évek második felében a munkavállalók viselkedése és a munkahelyhez való 

hozzáállása is megváltozott: mások az elvárásaik és az igényeik. Amennyiben egy cég nem tudja ezeket 

az elvárásokat és igényeket kielégíteni, akkor gyorsan váltanak, és új munkalehetőség után néznek. 

Mindez hatványozottan igaz a fiatalabb, Y és Z generációs munkavállalókra. 

Alapvetően a dolgozók instabilitását és a fluktuáció jelenlegi mértékét jelzi, hogy a Workania.hu 

állásportál 2018-as felmérése alapján a munkavállalók kétharmada a következő fél évben munkahelyet 

váltana. A felmérés nem terjedt ki arra, hogy miért elégedetlen a jelenlegi munkahelyével, csupán a 

hajlandóság mértékére volt kíváncsi. Ebből azonban egyértelműen beigazolódott, hogy a dolgozók 

könnyen váltanak, és a munkaadóknak szükséges megtalálniuk azokat az eszközöket, amikkel meg 

tudják tartani a dolgozóikat. A munkavállalók negyede úgy nyilatkozott, hogy a közeljövőben nem 

váltana, miközben továbbra is ott van a piacon egytizednyi válaszadó, aki még bizonytalan a jövőjét 

illetően. 
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5. sz. ábra: A munkavállalók jövője 

 

Forrás: Workania.hu 

A korcsoport szerinti bontásból jól látszik, hogy inkább a 35 év alattiak dolgoznának külföldön: 10%-uk 

fél éven belül külföldre távozna, de minden korcsoport esetében 30% körüli azok aránya, akik belföldön 

váltanának. A 25-34 éves korosztály a leginkább nyitott, összesen 44%-uk váltana munkahelyet fél éven 

belül, a 24 év alattiaknál ez az arány 40%, a 35-44 éveseknél 39%, míg a 45-54 évesek között 37%. 

6. sz. ábra: A munkavállalók jövője korcsoportok szerint 

 

Forrás: Workania.hu 
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A pozíciószintek szerinti bontásból az derül ki, hogy a segédmunkások mennének legnagyobb arányban 

külföldre dolgozni, hiszen 22%-uk ezt jelölte, további 27% pedig belföldön váltana. Ennél a csoportnál 

a legkisebb azok aránya, akik biztosan nem váltanának (mindössze 18%).  

Érdekesség, hogy az adminisztratív alkalmazottak a legbiztosabbak, náluk egészen 43% maradna a 

jelenlegi munkahelyén. 

A szakmunkások és a szolgáltatási szférában dolgozók esetében szintén az átlagnál magasabb a váltási 

hajlandóság, a szellemi foglalkozásúak körében pedig körülbelül 30% belföldön váltana, illetve 5-9% 

külföldre menne. 

7. sz. ábra: A munkavállalók jövője pozíciószintek szerint 

 

Forrás: Workania.hu 
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A munkakategória szerinti bontás is érdekes tényekre világít rá: a vendéglátóiparban a legnagyobb a 

fluktuáció esélye az országon belül, de jelentős még a biztonság és védelem, illetve a szolgáltatások 

területén is. Külföldre leginkább úgyszintén a biztonság és védelem területén, az építőiparban, a 

mezőgazdaságban és élelmiszeriparban, valamint vendéglátás és idegenforgalom területén dolgozó 

munkavállalók mennének.  

A Nógrád megye által leginkább érintett gyártás és termelés, az elektrotechnika és energetika, valamint 

az autóipar a szokásos átlagot mutatja: a megkérdezettek harmada Magyarországon belül váltana, 10% 

körüli az aránya azoknak, akik külföldre mennének. 

8. sz. ábra: A munkavállalók jövője munkakategória szerint 

 

Forrás: Workania.hu 
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I.3. A pénz megtartó ereje 

Mindezek után felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet megszerezni, illetve hosszútávon megtartani a 

munkavállalókat. 

A kékgalléros munkavállalók körében a fizetés a legnagyobb csábítóerő, a jó munkahelyi környezettel 

viszont könnyebben meg lehet őket tartani. Rövid távon viszont egyértelműen a bérezés nagysága 

számít leginkább.  

Hiába az egyre nagyobb munkaerőhiány, hiába a rekord gyorsaságú béremelkedés, továbbra is a fizikai 

dolgozók a legrosszabbul fizetett munkavállalók a munkaerőpiacon. A segédmunkások országos bruttó 

208 ezer forintos, valamint a szakmunkások és a szolgáltatási szférában dolgozók 258 ezres átlag-

fizetése messze elmarad a 300 ezer forintot túllépő országos átlagtól. Holott ők ennél többet 

szeretnének kapni, hiszen az önéletrajzokban megadott fizetési igényeik ennél magasabbak: az előbbi 

munkavállalói csoport átlagosan 220 ezer forintot kérne, utóbbiak pedig 260 ezret.  

Felmerül tehát a kérdés, hogy ilyen körülmények között mivel lehet leginkább megszerezni és 

megtartani a munkavállalókat? 

A kutatások és felmérések azt támasztják alá, miszerint a munkahelyi lojalitást leginkább a jó csapat, a 

váltást pedig főleg a fizetés nagysága befolyásolja. 

A Workania.hu állásportál 2019-es felmérése szerint a kékgalléros dolgozók 70%-a a jó munkahelyi 

közösséget, 50%-a pedig a fizetést értékeli leginkább a jelenlegi munkahelyén, minden más ennél jóval 

kevésbé fontos. A bér tehát még a lojalitás tekintetében is minden második dolgozónál lényeges, de 

ha új lehetőség adódik, akkor a pénz ennél is mérvadóbbá válik. 

Nógrád megye munkaadóinak tehát elsősorban a megfelelő munkahelyi környezet kialakítása mellett 

a regionális bérversenybe is be kell szállniuk annak érdekében, hogy szakképzett munkaerőt találjanak. 
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9. sz. ábra: Munkahelyi preferenciák a kékgalléros munkavállalók körében 

 

Forrás: Workania.hu 

Egy másik online felmérésében arra a kérdésre válaszolva ugyanis, hogy leginkább mi miatt vált valaki 

munkahelyet, a kékgallérosok 70%-a inkább a magasabb fizetést jelölte a jobb munkahelyi 

körülményekkel szemben. 

A kékgalléros munkavállalóknak számára tehát továbbra is a fizetés a legfontosabb tényező a 

munkahelyen. A munkahelyi közösség szintén nagyon erős tényező a hatékonyság és a motiváció 

szempontjából, de ha egy új lehetőség és a jelenlegi állás között kell választani, akkor először azt nézik, 

hol kínálnak többet. 

Mindezt alátámasztja a tény, hogy mennyivel eredményesebbek azok az álláshirdetések, ahol a 

munkaadók megjelölik a várható bért. Több eredmény is alátámasztja ugyanis, hogy kétszer-háromszor 

többen jelentkeznek azokra a kékgalléros pozíciókra, ahol a fizetés is szerepel. Az utóbbi években 

jelentősen megnövekedett szakmunkáshiányra nagy hatással vannak a külföldi cégek, ugyanis óriási az 

elszívóerejük, emiatt kevés megfelelő jelölt marad a hazai piacon. Ennek megfelelően a magyarországi 

munkaadók leginkább béremeléssel és a fizetési ajánlatok feltüntetésével tudnak reagálni és kitűnni. 

23%

38%

38%
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70%

Béren felüli juttatások

Fejlődési lehetőségek

Megbecsülés

Fizetés

Jó munkahelyi közösség

Mit értékel leginkább a jelenlegi munkahelyén? 
(kérjük, válassza ki a 3 legfontosabbat)
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I.4. A fizetés és lojalitás 

A Paylab.com felmérése szerint az idősebb generáció lojálisabb a munkahelyéhez, a legtöbben pedig 

úgy gondolják, hogy a hűség a fizetési szalagon is meglátszik. A megkérdezettek harmada viszont úgy 

érzi, hogy az új kollégák ugyanannyit kapnak, mint a régiek. 

A több mint 57 ezer (hazánkban 6400) válaszadó 39%-a szerint 3-tól 5 évig érdemes egy helyen 

maradni, 26% szerint pedig a 6 és 9 év közötti időszak a legideálisabb. 

Érdekesség, hogy a fiatalok a gyakoribb váltást preferálják, az idősebbek pedig hűségesebbek: a 25-34 

éves korosztály 48%-a gondolja úgy, hogy legfeljebb 5 év után ideje váltani, a 45-55 éves korosztály 

35% szerint pedig akár 9 évet is érdemes egy helyen tölteni. 

A munkahelyi lojalitás nagyban függ a karrierépítési lehetőségektől is. A közép- és felsővezetői 

pozíciókban ugyanis számottevően magasabb azok aránya, akik több mint 5 évet töltenek egy 

munkaadónál. Ez leginkább annak köszönhető, hogy ha a menedzserek tudatosan építik a karrierjüket, 

akkor a ranglétrán való előrelépéshez több időre van szükségük.  

Majdnem minden második válaszadó (47%) úgy gondolja, hogy megéri lojálisnak maradni, mert a 

munkaadó ezt pénzügyi és béren felüli juttatásokkal hálálja meg. A válaszadók harmada úgy 

nyilatkozott, hogy minél tovább maradtak egy cégnél, annál jobban nőtt a fizetésük, további 17% pedig 

azt mondta, hogy a hűségüknek köszönhetően több béren felüli juttatást kaptak. 

Ennek némileg ellentmond az a tény, hogy a megkérdezettek 32%-a szerint az új kollégáik ugyanannyi 

juttatást kapnak, mint azok, akik évek óta a cégnél vannak.  

Érdekesség, hogy az újonnan felvett alkalmazottak, akik kevesebb mint 1 éve dolgoznak egy adott 

helyen, nagyrészt úgy gondolják, hogy a lojalitás kifizetődik. Másrészt pedig azok az emberek, akik több 

mint 5 éve dolgoznak a jelenlegi munkaadójuknál, nagyobb arányban gondolják úgy, hogy a lojális 

dolgozók nincsenek kiváltságos helyzetben. 

I.5. Magyarországi helyzetelemzés a kereslet-kínálat tekintetében 

A Workania.hu állásportál kutatása alapján az álláskeresők leginkább olyan munkalehetőségek iránt 

érdeklődnek, ahol utazni lehet, de meglepő módon 2019 egyik divatos állása volt a mentőtiszt és a 

postai kézbesítő is. Közben azonban a legnagyobb igény a munkaadók részéről lakatosok, hegesztők 

vagy éppen darukezelők után volt. A jó hír azonban, hogy a kékgallérosok egyre inkább elérhetők online 

toborzással is. 

http://www.fizetesek.hu/
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A munkaerőhiánynak köszönhetően egyre fontosabbá vált az online toborzás az alacsonyabb 

pozíciókban is. Korábban az állásportálok egyet jelentettek a fehérgalléros ajánlatokkal, így a 

szakmunkák és segédmunkák területén kevésbé volt jellemző az internetes álláshirdetés, de az utóbbi 

évek munkaerőpiaci változásai, valamint az új felhasználói szokások lehetővé tették, hogy a 

munkaadók állásportálokon keresztül is eredményesen elérjék a megfelelő kékgalléros jelölteket. 

Mindezt bizonyítja az a tény is, hogy 2019-ben a leginkább kékgalléros állásokban erős Workania 

oldalán 60%-kal megnőtt az álláshirdetések száma az egy évvel korábbihoz képest. Mindeközben az 

alacsonyabb végzettségű álláskeresők is egyre nagyobb hatékonysággal használták az online felületet: 

2019-ben átlagosan 11%-kal megnőtt az állásajánlatokra bejövő reakciók száma, az érettségizett 

felhasználók 35%-a, a szakközépiskolát végzettek 19%-a, valamint az általános iskolai végzettséggel 

rendelkező jelöltek 17%-a pedig jelentkezett valamilyen állásra. 

A 2019-ben meghirdetett három leggyakoribb pozíció sok mindent elárul a jelenlegi hazai 

munkaerőpiacról, ugyanis leginkább géplakatost, munkást, valamint hegesztőt kerestek, de a lista 

további része sem indul el más irányba: raktáros, épületlakatos, CNC gépkezelő, villanyszerelő, 

operátor, szerelő/javító, karosszérialakatos, CNC programozó, eladó, adminisztratív alkalmazott, 

valamint segédmunkás a sorrend. Kitűnik, hogy továbbra is leginkább a gyártás-termelés, a gépipar, az 

építőipar, valamint a kiskereskedelem dominált, ezeken belül is egyértelműen a hiányszakmákat 

magukba foglaló kékgalléros állások, de a legkeresettebb pozíciók közé bekerült egyetlen irodai munka 

betöltéséhez is általában elegendő a középiskolai végzettség. 

A 2019-es év hiányszakmáiról sokat elárul az is, hogy mely területeken nőtt meg leginkább a toborzás 

2018-hoz képest. A Workania oldalán megjelenő álláshirdetések alapján az épületlakatosok, a 

karosszérialakatosok, valamint villamossági szerelők iránt nőtt meg legjobban a kereslet, de háromszor 

több álláshirdetés jelent meg a géplakatos, a csőszerelő és az esztergályos pozíciókban is. Jelentősen 

megnőtt az érdeklődés a festők-mázolók és a darukezelők iránt, ezekben a pozíciókban ráadásul 

nagyon kevés a szabadon elérhető munkavállalók száma. 

A keresletet a kínálattal azért érdemes összevetni, mert kiderül, hogy mely területeken dolgoznának a 

legszívesebben az álláskeresők, melyek a divatos munkák, illetve milyen pozíciókban lehet a 

legkönnyebben új alkalmazottat találni. Az elmúlt évben a legtöbb pályázó a steward/légiutas-kísérő 

pozícióra érkezett, majd az idegenvezető és a coach következik. Egyértelmű, hogy a magyar 

álláskeresők szívesen lépnének ki az irodai környezetből és az utazást lehetővé tévő állások iránt 

érdeklődnek. Vagy pedig olyan jól fizető, trendi területen dolgoznának, ami speciális tudást igényel: 

ilyen például a CRM specialista, a grafikus, vagy éppen a marketing menedzser. Meglepő, de a bejövő 

jelentkezések számát tekintve 2019-ben divatszakmának számított a mentőtiszt, a postai kézbesítő, 
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valamint az au-pair is, hiszen legnépszerűbbek közé tartoztak és az év folyamán több ezren jelentkeztek 

ezekre a pozíciókra. Érdekesség, hogy 2018-hoz képest a lakberendező, az idegenvezető, a 

kommunikációs munkatárs, a SEO specialista és a CRM specialista mellett leginkább a raktáros pozíciók 

iránt nőtt meg az érdeklődés az álláskeresők felől a magyar munkaerőpiacon. 

I.6. Nógrád megye helyzetelemzése 

Nógrád megye Magyarország második legkisebb területű (2544 km2) megyéje, amelyet Pest, Heves és 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyék határolnak, északról pedig Szlovákiával szomszédos. A megye 

területén 6 járás és 131 település található. 

10. sz. ábra: Nógrád megye területi eloszlása 

 

Az M2 vonzástérség foglalkoztatási együttműködés területi hatálya a megye két nyugati járására – 

Balassagyarmati és Rétsági – terjed ki, amelyek gazdasági fejlettség, munkaerő-piaci jellemzők, 

továbbá Pest megye és a főváros felé irányuló közlekedési kapcsolataik szempontjából egyaránt 

eltérnek a megye többi térségétől.  
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A lakosság iskolai végzettsége szerint is jelentősek a területi különbségek és a két nyugati járásban az 

érettségivel rendelkezők aránya meghaladja a megyei átlagot. Hasonló a lakosság aktivitási rátáinak 

térképe is, ami összefügg azzal is, hogy a megye legnagyobb foglalkoztatói a két járásszékhelyen, illetve 

annak térségében találhatók, továbbá e két járásban a legmagasabbak az átlagos bérek is. A vállalatok 

árbevétele a Balassagyarmati járásban a legmagasabb, a Rétsági járás pedig – a megyeszékhelyet 

követve – harmadik a rangsorban. 

Nógrád megye több gazdasági fejlettségi mutató (pl. egy főre jutó GDP, egy lakosra jutó beruházási 

teljesítmény) tekintetében is folyamatosan a leggyengébb teljesítményt mutatja országos 

összevetésben. Ugyanakkor a megyei munkaerőpiacon pozitív folyamatok azonosíthatók, hiszen a 

válságot követő éveket növekvő aktivitás és foglalkoztatás jellemezte csökkenő munkanélküliség 

mellett. 5 év alatt 8%-ot emelkedett a foglalkoztatási ráta, amelynek értéke 2015-ben ismételten 50% 

fölé emelkedett és azóta sem csökkent jelentősen. Országos összevetésben azonban ez a 

foglalkoztatási arány is a legalacsonyabbnak számít, miközben a munkanélküliek aránya is ismét 10% 

fölé emelkedett, kétszeresen is meghaladva az országos átlagot. 

11. sz. ábra: Nógrád megye lakosságának gazdasági aktivitása 

 

forrás: KSH 
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A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által a foglalkoztatók körében végzett felmérés szerint 

az alábbi munkakörökben terveznek munkaerő felvételt a vállalkozások. 

12. sz. ábra: Munkavállalók kereslete Nógrád megyében pozíciók szerint 

Milyen szakképesítésű munkavállaló felvétele várható: 

asztalos gépjármű mechatronikus pénzügyi ügyintéző 

autószerelő hegesztő pincér 

autótechnikus irodai asszisztens rendszergazda informatikus 

autóvillamossági szerelő karosszérialakatos szakács 

cukrász kereskedő vendéglátó eladó 

eladó 
központifűtés- és gázhálózat 

rendszerszerelő 
vendéglős 

épület és szerkezetlakatos pék villanyszerelő 

A megyében és a térségben egyaránt jelentős foglalkoztató a közszféra. A magánszférát kevés nagyobb 

foglalkoztató jellemzi, amelyek többsége az M2 vonzástérségben termel. Nem jellemzők az igazán nagy 

foglalkoztatók a térségben (a megyék fejlettségi sorrendjében utolsó – Nógrád megye – előtti helyen 

lévő Baranya megye legnagyobb foglalkoztatója is kétszer annyi embernek ad munkát, mint Nógrád 

megyében termelő legnagyobb vállalat). 

A TOP 50 a megyei kereskedelmi és iparkamara, a NAV megyei adó- és vámigazgatósága, valamint a 

Nógrád Megyei Hírlap közös munkája, a TOP 50 kiadvány szerint Nógrád megyében 2018-ban 2100 

munkáltató társaság együttesen 16 216 embert alkalmazott. A munkavállalók 43,7 százaléka a 

feldolgozóiparban dolgozott, bár a megelőző évhez képest 3,2 százalékos visszaesés történt. Az 

ágazaton belül kiemelik a gépipart, az ide sorolt 39 vállalkozás 3178 embernek adott munkát, ami a 

megyei foglalkoztatotti létszám 19,6 százaléka. A második legnagyobb nógrádi foglalkoztató a 

kereskedelem volt tavaly, de itt is csökkent az alkalmazottak száma, 1,5 százalékkal. A megyében 

minden nyolcadik munkavállaló a kereskedelemben dolgozott. (forrás: Profitline.hu) 

A megyében működő 22 db 100 fő felett foglalkoztató vállalat közül 6 (köztük a 4 legnagyobb) termel 

a Balassagyarmati és további 6 a Rétsági járásban. A közszféra foglalkoztatóit is figyelembe véve az 

alábbi ábrán látható megoszlás jellemző a térségben. 
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13. sz. ábra: Munkaadók eloszlása cégnagyság szerint 

 

Jelentős szerepet töltenek be a kisebb vállalkozások is a térség foglalkoztatásában. Az érintett 

járásokban működő vállalkozások közel ¾-e egyéni vállalkozás, több mint 50%-uk mezőgazdasági 

tevékenységet végez. A kétezernél kevesebb társas vállalkozás is többségében a néhány fős 

méretkategóriába sorolható, ennek megfelelő alacsonyabb termelékenységgel és a gazdasági, piaci 

viszonyok változásával szembeni jelentős kitettséggel. Nem csak a foglalkoztatók és munkahelyek 

számát, illetve a lakosság iskolai végzettségét, de a munkanélküliség mértékét tekintve is a legjobbak 

között említendő a megyében a két nyugat nógrádi járás helyzete. A Balassagyarmati járásban a megyei 

átlag körüli, a Rétságiban annál jelentősen alacsonyabb a munkanélküliek aránya, amely az elmúlt évek 

során folyamatos csökkenést mutatott.  

Jóllehet a munkanélküliek között nagy arányban vannak jelen az alacsonyabb iskolai végzettségű 

emberek, az álláskeresők számában és arányában a közelmúltban tapasztalt csökkenés szinte minden 

végzettségi és életkor kategóriába sorolható álláskeresőt hasonlóan érintett. Az elmúlt 3 évben 

mindkét járásban egyaránt – a megyére jellemző tendenciánál nagyobb mértékben – csökkent a 

magasabb és alacsonyabb iskolai végzettségű álláskeresők száma is (utóbbiaknál 25%-os csökkenés 

adódott). A pozitív munkaerő-piaci folyamatokból legkevésbé az idősebb, 50 év feletti korcsoport 

tudott profitálni, a létszámcsökkenés az ő körükben volt a legalacsonyabb.  

A Fizetesek.hu eredményei alapján 2019-ben Nógrád megye Magyarország 5 legrosszabbul fizetett 

régiója közét tartozott a maga 336 500 Ft-os éves átlagfizetésével, ami 10%-kal marad el a KSH által 

kiadott országos átlagbérektől.  

Amint az a mellékelt ábrán is látható, 10 év alatt megduplázódtak a fizetések Nógrád megyében. A 

válság kezdete, vagyis a minimumot jelentő 2008 óta mindössze egyszer (2010 és 2011) között fordult 
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elő, hogy a megyei átlagbérek ne növekedtek volna. 2012-től viszont folyamatos a növekedés, sőt, 

évről évre nagyobb ütemben. A maximumot 2016 és 2017 között érte el, ahol éves szinten 13%-kal 

növekedtek az átlagfizetések, de az utána következő 12%-os, illetve a 2019-es 11%-os növekedés is a 

további bérfejlődést támasztja alá.  

14. sz. ábra: Nógrád megye átlagfizetései éves bontásban 

 

Forrás: Fizetesek.hu 

A két gazdaságilag kiemelkedő város (és a hozzájuk tartozó járások) szerinti összehasonlítás alapján 

kiderül, hogy Balassagyarmat régiója kiemelkedik, hiszen ott 2008-tól egészen 2018-ig minden évben 

magasabbak voltak a fizetések, mint a teljes megyei átlag. Ez a tendencia egyedül 2019-ben változott 

meg, amikor is Balassagyarmaton átlagosan 2%-kal voltak alacsonyabbak a bérek, mint a Nógrád 

megyei átlag. Ezzel szemben Salgótarján folyamatosan elmaradt a megyei és a balassagyarmati 

bérektől (a legnagyobb bérszakadék Salgótarján és Balassagyarmat között 2008-ban illetve 2016-ban 

volt: 17%), míg 2019-ben ez a régió, nem csak a balassagyarmati, hanem a teljes megyei átlagot is 

leelőzte fizetések tekintetében. A 2019-es év tehát fordulópontot jelentett: a korábbiaktól ellentétben 

nem Balassagyarmat, hanem Salgótarján lett a legjobban fizetett régió Nógrád megyében. 
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15. sz. ábra: Átlagfizetések eloszlása Nógrád megye, Balassagyarmat és Salgótarján között 

 

Forrás: Fizetesek.hu 
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II. Fizetések Nógrád megyében 

II.1. Fehérgalléros és kékgalléros munkavállalók 

A megváltozott munkaerőpiaci helyzet, a munkavállalók migrációja, a 2015-től kialakult munkaerő-

hiány, valamint a felsőoktatás felől érkező túlkínálat azt eredményezte, hogy országos szinten nagyon 

erős a toborzás a kékgalléros munkavállalók körében. Ez azt eredményezi, hogy a gazdaságilag 

stabilabb régiók elszívóerejének köszönhetően az ország többi területén nincs kellő mennyiségű 

szakképzett munkaerő. Ennek hatására Nógrád megyében is hiány alakult ki a kékgalléros 

munkavállalókból, ráadásul versenyképes bérezés hiányában nehezebb odacsábítani a dolgozókat.  

Mindeközben a fehérgalléros munkavállalókra is jellemző az elvándorlás, így a magasabb pozíciók 

esetében is hasonló helyzet állt elő: fokozatosan növekedő bérekkel szükséges felvenni a versenyt. 

Azonban míg a kékgalléros munkavállalók esetében Nógrád megyében is általános a munkaerőhiány, 

addig a fehérgallérosoknál csupán néhány területen belül igaz ugyanez: jellemzően a műszaki, 

elektronikai és elektrotechnikai, valamint közgazdasági területeken nagy a kereslet, ezzel szemben az 

informatikai vagy az építőipar esetében visszafogottabb a toborzás a szellemi munkakörökre. 

A pozíciószintek szerinti összehasonlításból kiderül, hogy a legmagasabb és a legalacsonyabb 

munkakörök között ötszörös különbség mutatkozik a fizetések tekintetében Nógrád megye területén. 

A legalacsonyabb bérezéssel a segédmunkások rendelkeznek, akiknek a havi bruttó átlagfizetése a 200 

ezer forintot sem éri el, míg a felsővezetők átlagjövedelme megközelíti a havi egymilliót.  

A három rétegre tagolt munkaerőpiac a fizetések eloszlásán is jól látható: 

 Kékgallérosok 

 Fehérgallérosok 

 Menedzserek 

A kékgalléros munkavállalók jövedelme továbbra is a 200 ezer forintos határ körül mozog. Ezen belül 

a betanított munkások és segédmunkások a legalsó szinten helyezkednek el, míg a szakmunkások és a 

szolgáltatási szférában dolgozók a második legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező csoport 235 ezer 

forintos átlaggal. Mindkét csoporton belül nagy a munkaerőhiány, sőt, kijelenthető, hogy nem csak 

megyei, hanem országos szinten is hiányterületnek számítanak, a bérek mégis a piaci igényekhez 

képest lassabb ütemben növekednek és csak lassú ütemben tudnak versenyképessé válni. 
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Ugyanebben a bérsávban helyezkednek el az adminisztráció területén dolgozó munkavállalók is, így ők 

az egyedüli fehérgallérosok, akiknek a bére a kékgallérosok szintjén mozog. A jellemzően diplomát nem 

igénylő adminisztratív alkalmazottak bére tehát elmarad a fehérgalléros átlagtól.  

A fehérgalléros munkavállalók átlagbére meghaladja a megyei átlagot. Ebbe a rétegbe három csoport 

tartozik. A műszaki területen szakképzett dolgozók közé jellemzően az informatikai, a műszaki és 

technikai szaktudást, beállítottságot, végzettséget és tapasztalatot igénylő állásokat sorolják. Ebbe a 

csoportba több diplomás hiányszakma is beletartozik, ennek köszönhetően az átlagjövedelmük túllépi 

a 366 ezer forintot. A nem műszaki területen szakképzett alkalmazottak közé minden egyéb nem 

vezetői beosztásban dolgozó diplomás, vagy szellemi foglalkozású ember tartozik. Ennek a csoportnak 

a bére 10%-kal elmarad a műszaki beállítottságú fehérgallérosoktól. 

A fehérgalléros pozíciók és a menedzserek között egy nagyobb bérszakadék található, hiszen ez utóbbi 

csoport esetében a Nógrád megyei bérek meghaladják a félmillió forintot.  

16. sz. ábra: Fizetések pozíciószintek szerint 

 

Forrás: Fizetesek.hu 

Amennyiben a Nógrád megyei bérek összehasonlításra kerülnek az országos átlaggal, kiderül, hogy a 

kékgallérosok bére 16%-kal marad el az országos átlagtól, a fehérgallérosok esetében a műszaki 

területen szakképzett alkalmazottak esetében 28%, a nem műszaki területen szakképzett 

alkalmazottaknál pedig 25% a különbség. Érdekesség, hogy a menedzseri pozícióknál már ismét 

csökken a differencia, hiszen a középvezetők esetében 11% a lemaradás Nógrádban, a felsővezetők 

bére pedig nagyjából az országos szintnek megfelelő, a különbség mindössze 3%. 
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17. sz. ábra: Fizetések pozíciószintek szerint (megyei és országos összehasonlítás) 

 

Forrás: Fizetesek.hu 

A munkakategóriák szerinti bontás tovább árnyalja a képet a fehér- és kékgalléros munkavállalók közti 

bérszakadékról. Ebből kiderül, hogy a vezetői beosztásban lévő munkavállalók közül nem csak a 

felsővezetők, hanem a középvezetők és menedzserek is a legjobban fizetett fehérgallérosok közé 

tartoznak. Őket a pénzügy területén dolgozó munkavállalók követik a Nógrád megyei rangsorban. A 

megye legjobban fizetett területei közé tartozó elektortechnika, energetika, autóipar, IT és gépipar 

területe mind magasan kvalifikált műszaki beállítottságú alkalmazottakat kíván a hiányszakmák 

területéről, így a munkaerőpiaci trendeknek megfelelően ezek a legjobban fizetett kategóriák a 

régióban.  

Azonban az országos átlaggal való összehasonlításból már az is látható, hogy csupán a közgazdasági, az 

elektrotechnikai és energetikai, valamint az autóipari bérek tudják tartani az országos szintet, ami 

annak következménye, hogy ezeken a területeken erős a toborzás és versenyképesebb fizetésekre van 

szükség a munkavállalók megszerzésének és megtartásának érdekében. 

Ezzel szemben az informatika és a gépipar hiába számít jól fizetett területnek a megyén belül, ha az 

előbbi 65%-kal, az utóbbi pedig 22%-kal elmarad országosan várható bérekhez képest. A legnagyobb 

ilyen bérkülönbség még a minőségmenedzsment, a bankügy, valamint az építőipar és ingatlanok 

területén mutatkozik.  
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Mindezekből kiderül, hogy a felsorolt munkaterületeken eddig nem volt szükség drasztikus 

béremelésre Nógrád megyén belül, illetve nem alakult ki igény arra, hogy az országos szinthez 

igazodjanak a fizetések, hiszen ezeken a területeken nincs erős toborzás. Az informatika és a 

minőségmenedzsment nagyon specifikus terület, így ha nincs nagy számú munkaadó, aki ott 

toborozna, a versenyképesség sem növekszik. Jól jellemzi a helyzetet az építőipar is, hiszen Nógrádban 

az országos teljesítményhez képest visszafogottabb eredményeket nyújt ez az iparág, így a 

munkavállalók megtartására sincs szükség, akik ennek megfelelően el is vándorolnak. A mezőgazdaság 

és az élelmiszeripar szintén gyenge lábakon áll, így ennek megfelelően stagnálnak, és az országos 

szinthez képest elmaradnak a bérek. 

A régióban a legalacsonyabb átlagjövedelemmel rendelkező területek közül a vendéglátóipar és az 

idegenforgalom a legnehezebben behatárolható, hiszen jellemzően ott a bérek a szürke gazdaságon 

belül mozognak, így sokszor a hivatalosan bejelentett jövedelem nem feltétlenül tükrözi a valóságot, 

ez azonban igaz országosan is. A szolgáltatások területén jelentősen lemaradó bérek viszont szintén 

csak azt mutatják, hogy a régión belül alacsony a vásárlóerő.  

18. sz. ábra: Fizetések kategóriák szerint 

Kategória 
Havi bruttó átlagbér 

Nógrád megyében (Ft) 

Havi bruttó átlagbér 

Magyarországon (Ft) 
Különbség 

Cégvezetés 959 700 942 300 -7% 

Menedzsment 485 600 582 500 20% 

Közgazdaság, pénzügyek, könyvelés 441 300 422 600 -4% 

Elektrotechnika és energetika 406 700 426 600 5% 

Autóipar 394 400 411 900 4% 

Információs technológiák 350 900 578 600 65% 

Gépipar 344 100 418 900 22% 

Biztonság és védelem 340 100 350 000 3% 

Minőségmenedzsment 339 100 492 000 45% 

Gyártás, termelés 338 000 375 000 11% 

Állami- és közszféra 305 000 382 000 25% 

Oktatás, képzés, tudomány, kutatás 284 500 285 000 0% 

HR, munkaerő-fejlesztés 282 600 405 300 43% 

Értékesítés, kereskedelem 277 700 374 000 35% 
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Kategória 
Havi bruttó átlagbér 

Nógrád megyében (Ft) 

Havi bruttó átlagbér 

Magyarországon (Ft) 
Különbség 

Adminisztráció 271 800 310 000 14% 

Bankügy 267 600 441 000 65% 

Szállítmányozás, logisztika 260 600 311 000 19% 

Építőipar és ingatlan 250 000 421 500 69% 

Egészségügy és szociális ellátás 227 500 298 200 31% 

Vendéglátóipar, idegenforgalom 209 500 265 600 27% 

Szolgáltatások 191 200 268 200 40% 

Mezőgazdaság és élelmiszeripar 178 000 285 000 60% 

Forrás: Fizetesek.hu 

A munkaadók működési területe, vagyis az iparágak szerinti bontás is a fent felsoroltakat tükrözi. 

Tehát: az autóipar, a gépipar, az elektrotechnika és energetika, valamint pénzügy területe a legjobban 

fizetettek közé tartozik – itt a bérek az országos szintet is némileg meg tudják közelíteni.  

Mindeközben – csupán a versenyszférát figyelembe véve – a vendéglátóipar tartozik a legrosszabbul 

fizetett területek közé. 

19. sz. ábra: Fizetések iparágak szerint 

Iparág 
Havi bruttó átlagkereset 

(Ft) 

Egyéb feldolgozóipar 553 700 

Gépjárműipar, járműgyártás 493 600 

Gépipar 453 200 

Távközlés 392 000 

Elektrotechnikai ipar 369 600 

Számviteli és könyvvizsgálati tevékenységek 330 000 

Fémek és fémtermékek gyártása 320 800 

Államigazgatás, közigazgatás és önkormányzat 317 300 

Nagykereskedelem 308 500 

Általános, közép- és főiskolák 306 600 
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Iparág 
Havi bruttó átlagkereset 

(Ft) 

Információtechnológia, számítógépes programozás, internetes portálok 297 000 

Textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása 295 200 

Kiskereskedelem 287 500 

Közlekedés, logisztika 286 700 

Ingatlanok értékesítése, bérbeadása és kezelése 285 000 

Építőipar 280 000 

Bank- és pénzügy 273 700 

Mezőgazdaság 269 700 

Egyéb területek 258 700 

Jogi tevékenységek 256 300 

Egyéb adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 245 800 

Hulladékgazdálkodás 241 700 

Kórházak, járóbeteg-szakellátás, egyéb egészségügyi ellátás 241 400 

Postai és futárszolgáltatások 237 800 

Egyéb oktatási szervezetek 221 500 

Szociális ellátás 219 300 

Éttermek, bárok, étkezdék stb. 208 300 

Forrás: Fizetesek.hu 

Nógrád megyében a felsővezetői bérek az országos szintet tudják tartani – ez már a pozíciószintek, 

valamint a munkakategóriák szerinti bontásnál is jól látszódott. Pozíciókra való bontásnál még 

árnyaltabb a kép, hiszen a legjobban fizetett pozíciók mind felsővezetői állást takarnak, nagyrészük 

pedig a havi egymillió forintos összeget is megközelítik. Ennek oka, hogy a tapasztalt felsővezetőket 

más régiókból kell elcsábítani, mindez pedig csupán versenyképes fizetésekkel lehetséges. 
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20. sz. ábra: Felsővezetők fizetése 

Pozíció 
Havi bruttó átlagkereset 

(Ft) 

Ügyvezető igazgató 1 150 000 

Műszaki igazgató 948 000 

Termelési igazgató 953 400 

Üzemvezető / Telephelyvezető 536 400 

Forrás: Fizetesek.hu 

A fehérgalléros állások esetében jól látható, hogy a feljebb felsorolt tendenciák alátámasztásra 

kerülnek: a mérnöki pozíciók az átlag felett fizetettek közé tartoznak, az informatikai állások a 

középkategóriába, míg az adminisztrációba tartozók az alacsonyabb bérsávba. 

21. sz. ábra: Fehérgalléros munkavállalók fizetése 

Pozíció 
Havi bruttó átlagkereset 

(Ft) 

Gépészmérnök 405 300 

Gyógyszerész 393 900 

Informatikus 320 000 

Beszerző 316 000 

Logisztikus 263 000 

Ügyfélszolgálati munkatárs 250 000 

Adminisztratív alkalmazott 235 400 

Forrás: Fizetesek.hu 

A kékgalléros állások esetében jól látható, hogy az országos trendek Nógrád megyében is vissza 

tükröződnek: erre jó példa az elárusító/eladói pozíció, ami bár országosan is hiányszakmának számít, 

és vannak üzletláncok, ahol az országos átlagbért meghaladó fizetést kínálnak, összességében továbbra 

is a rosszabbul fizetett pozíciók közé tartozik (a KKV-k által felkínált béreket is figyelembe véve 

országosan bruttó 220 ezer forint az átlag), hiszen különleges szakmai tapasztalatot és végzettséget 

nem igényel.  
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Ezzel szemben a villanyszerelő, a CNC gépbeállító, a raktáros, a targoncavezető, valamint az 

autóbuszvezető olyan szaktudást és speciális képzettséget igénylő pozíciók, melyek Nógrád megyében 

is a regionális átlagot meghaladó, a 250-300 ezer forint közötti bruttó bért biztosítják.  

22. sz. ábra: Kékgalléros munkavállalók fizetése 

Pozíció 
Havi bruttó átlagkereset 

(Ft) 

Eladó, elárusító 184 200 

Villanyszerelő 259 000 

CNC gépbeállító 261 700 

Raktáros 236 500 

Targoncavezető 258 000 

Autóbuszvezető 315 400 

Forrás: Fizetesek.hu 

A minőségbiztosítással és a termelésirányítással kapcsolatos pozíciók a gyártás területén, elsősorban 

az autóiparban, vagy ahhoz köthető területeken, illetve az elektrotechnika területén kiemelkedő 

jelentőséggel bírnak, ennek megfelelően ezek a pozíciók szintén az átlagtól eltérő, kiemelkedő 

nagyságú jövedelmet kínálnak. 

23. sz. ábra: Fizetések minőségbiztosítás és termelésirányítás területén 

Pozíció 
Havi bruttó átlagkereset 

(Ft) 

Folyamatmérnök 542 700 

Minőségügyi mérnök 438 300 

Művezető 340 800 

Minőségellenőr 284 200 

Forrás: Fizetesek.hu 
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II.2. Egyéb tényezők a bérpolitikában 

A bérek nagyságát nem csak az befolyásolja nagymértékben, hogy a munkaadó vállalat mely iparágon 

belül tevékenykedik, vagy hogy a munkavállaló milyen területen belül dolgozik. A fizetések nagyságára 

ezen felül sok egyéb munkaerőpiaci tényező is hatással van. A cégnagyság, az iskolai végzettség, a 

szakmai tapasztalat, de még a nem is befolyásolja, hogy dolgozóként egy ember mennyit keres egy 

adott régión belül. Ezek közül sok tényező állandó és nehezen befolyásolható, és van olyan, amelyik 

diszkriminatív, mint például a kor vagy a nem alapján történő megkülönböztetés. 

Alapvetően kijelenthető, hogy a jelenlegi munkaerőpiacon a 35-45 éves, diplomával rendelkező, 

budapesti nemzetközi nagyvállalatnál dolgozó férfiak vannak a legkedvezőbb helyzetben, hiszen ők 

rendelkeznek kellő tapasztalattal és feltételekkel ahhoz, hogy a legmagasabb bért tudják maguknak 

kialkudni. Amennyiben ehhez képest valamelyik tényező változik vagy módosul, a várható bér 

nagysága csökkenni fog. Vidéken, vagy éppen Nógrád megyében már egy ugyanilyen korú, végzettségű 

munkavállaló már nem tud hasonló fizetést megszerezni, hiszen a piaci helyzet ritkán engedi, hogy 

olyan munkaadót találjon, aki hasonló feltételeket biztosít. Mindezek tudatában figyelembe kell venni, 

hogy Nógrád megyén belül is több tényező befolyásolja a béreket. 

II.2.1. Cégnagyság 

Nógrád megyére is jellemző, hogy az országos tendencia, miszerint minél kisebb egy vállalkozás, annál 

alacsonyabb bért tud kínálni az alkalmazottainak, az alkalmazottak számának növekedésével 

exponenciálisan növekszik a várható bér nagysága is. Ennek megfelelően a legalacsonyabb fizetéssel a 

KKV-k alkalmazásában álló munkavállalók rendelkeznek, a kevesebb mint 10 főt foglalkoztató cégeknél 

a bruttó átlagbér a 200 ezer forintot sem éri el. 20 és 50 alkalmazott között azonban a fizetések már 

nagyot ugranak, hiszen 250 és 300 ezer forint között mozognak, míg a következő nagy ugrás a több 

mint 50 főt foglalkoztató cégeknél, illetve a több száz munkavállalóval rendelkező nagyvállalatoknál 

mutatkozik – ezek esetében már Nógrád megyében is több mint 400 ezer forint a várható bér.  
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24. sz. ábra: Fizetések cégnagyság szerint 

 

Forrás: Fizetesek.hu 

II.2.2. Cégtulajdon 

Nem elhanyagolható az sem, hogy milyen a munkaadó tulajdonjogi formája. Magyarországon a 

versenyszféra és az állami szféra között nagy a bérkülönbség: míg az előbbiben meghaladja a 400 ezer 

forintot, az utóbbi esetében bruttó 350 ezer forint az átlag (forrás: Fizetesek.hu). Ezzel szemben Nógrád 

megyében csupán a külföldi magántulajdonú cégek tudnak az ország többi régiójához hasonló 

versenyképes fizetést ajánlani, a hazai magáncégek ennek már csak töredékét, az állami szféra pedig a 

legkevesebbet tudja kínálni.  
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25. sz. ábra: Fizetések cégtulajdon szerint 

 

Forrás: Fizetesek.hu 

II.2.3. Szakmai tapasztalat 

A munkaadó profilja mellett a munkavállaló jellemzői is nagy hatással vannak a bérezésre. A szakmai 

tapasztalat a munkaerőpiac egyik legjobban megfizetett forrása, így nem véletlen, hogy nagy hatással 

van a bérekre. Az egy azon pozíción belül kevesebb mint 2 éves tapasztalattal rendelkező 

munkavállalók fizetése ennek megfelelően a régióban nem éri el bruttó 300 ezer forintot, míg a 

legtöbbet a(z ugyanabban a pozícióban) 3-5 éves múlttal rendelkező dolgozók kapják. A 6-10 éves 

valamint a több mint 10 éves tapasztalat ennél némileg kevesebbet ér, a különbségek viszont ezen a 

szinten nem számottevőek. 

26. sz. ábra: Fizetések szakmai tapasztalat szerint 

 

Forrás: Fizetesek.hu 
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II.2.4. Korcsoport 

A feljebb említett munkaerőpiaci szabályoknak köszönhetően a 35-54 éves közötti munkavállalók 

számíthatnak a legmagasabb fizetésre Nógrád megyében. A 25 év alattiak, vagyis gyakorlatilag a 

pályakezdőknek számító generáció átlagfizetése 2019-ben alig haladta meg a bruttó 230 ezer forintot. 

27. sz. ábra: Fizetések korcsoportok szerint 

 

Forrás: Fizetesek.hu 

II.2.5. Iskolai végzettség 

Országosan a munkaerőpiacra jellemző tulajdonság, hogy minél magasabb iskolai végzettsége van egy 

munkavállalónak, annál magasabb fizetésre számíthat. Ugyanez igaz Nógrád megyére is: a 

végzettséggel arányosan növekszik a várható átlagbér nagysága is, az országos átlaghoz képest 

azonban jelentős lemaradással, egy kivételtől eltekintve. Egyetemi végzettséggel ugyanis 2019-ben 

országosan 511 ezer forint volt az átlagbér, míg Nógrád megyében közel ugyanennyi, bruttó 504 ezer 

forint. Mindez alátámasztja a feljebb látható adatokat, miszerint – az egyébként tipikusan egyetemi 

végzettséget igénylő – vezetői állásokban az országos átlagot megközelítő bérek vannak Nógrád 

megyében, míg az alacsonyabb pozíciókban, vagyis az alacsonyabb iskolai végzettséget igénylő állások 

esetében jellemzően elmaradnak az országos eredményektől a fizetések. 

Nógrád megyében alapfokú végzettséggel a bruttó átlagfizetés alig lépi túl a 200 ezer forintot, 

országosan ez az átlag 237 ezer forint. Nógrádban a szakmunkásképző iskolát végzett munkavállalók 

keresnek hasonlóan, átlagosan 238 ezer forintot, míg országosan ennél 8%-kal magasabb, bruttó 260 
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ezer forint az átlag. Az érettségizett munkavállalók esetében 264 ezer forint körül mozognak az nógrádi 

fizetések, ehhez képest országos szinten ugyanilyen végzettséggel már megközelíti a 300 ezer forintot 

az átlagbér. Az OKJ végzettség közel ugyanannyit ér, mint az érettségi, országos szinten viszont 

meghaladja a 300 ezer forintos határt. A diplomások esetében a főiskolát végzett munkavállalók bére 

Nógrádban 386 ezer forint, országos szinten viszont ennél jelentősen magasabb az átlag: bruttó 450 

ezer forint.  

A fentiek fényében kijelenthető tehát, hogy az egyetemi diploma ér a legtöbbet Nógrád megyében 

nem csak regionális viszonylatban, hanem az országos átlaggal összehasonlítva is. 

28. sz. ábra: Fizetések iskolai végzettség szerint 

 

Forrás: Fizetesek.hu 

II.2.6. Nemek közti bérkülönbség 

A Paylab nemzetközi bérinformációs portál eredményei alapján a nők átlagosan 9 százalékkal keresnek 

kevesebbet a férfiaknál ugyanabban a pozícióban. Ugyanakkor a nők foglalkoztatottsága Európa szerte 

évről évre nő, az anyák viszont nincsenek könnyű helyzetben. 

A nemek közti bérszakadék legfőbb oka, hogy a nők karrierépítése megszakad a gyermekvállalás során. 

A családalapításkor a legproduktívabb korban lévő nők hosszabb-rövidebb időre kiesnek a 

munkaerőpiacról és a későbbiekben is jellemzően rájuk marad a gyermeknevelés feladata, így sokszor 

a munkahelyi élet háttérbe szorul, miközben a férfiak ez idő alatt egy egész karriert tudnak felépíteni. 
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Többek között ennek a hatásnak tudható be az is, hogy a felsővezetésben csupán 6% a nők aránya, a 

nők pedig tipikusan az alacsonyabb, rosszabbul fizetett pozíciókban dolgoznak, mindez pedig tovább 

növeli a két nem bérezése közti különbséget.  

A nők leginkább a adminisztráció, a könyvelés, az egészségügy és szociális ellátás, a HR, az oktatás, 

illetve a gyógyszeripar területén vannak többségben, a férfiak viszont az olyan jobban fizetett 

iparágakban dominálnak, mint például az IT, a pénzügy, a szállítmányozás és logisztika, az építőipar, az 

energetika, a telekommunikáció vagy a gyártás és termelés. 

Vannak azonban olyan területek is, ahol egyforma arányban van jelen mindkét nem, ilyen például a 

művészetek és kultúra, a bankok, a marketing és PR, a vendéglátóipar, valamint a szolgáltatások. 

Bár az utóbbi időben sok kezdeményezés indult e témában, az egyenlő bérezés korszaka még nem jött 

el. A vizsgált országokban jellemzően 6 és 11 százalék közötti a bérkülönbség, Magyarországon 

átlagosan 9%-kal kapnak kevesebbet ugyanazért a munkáért a nők. 

Ennek megfelelően Nógrád megyében sem alakulhattak ettől eltérően a bérek, regionális szinten is 

jelen van a nemek közti bérkülönbség, ami a Fizetesek.hu eredményei alapján 14%. 

29. sz. ábra: Fizetések nemek szerint 

 

Forrás: Fizetesek.hu 
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II.2.7. Regionális összehasonlítás 

Magyarország gazdasági központja Budapesten és köré tömörül, míg iparilag a fővároshoz közel eső 

megyék, valamint az ország nyugati régiói fejlettebbek. Ennek köszönhetően a legtöbb álláslehetőség 

ezekben a régiókban található és nem mellékesen ugyanezekben a régiókban a legversenyképesebbek 

a bérek is. A lenti térképen jól látható, hogy a nyugat-magyarországi megyékben több mint 10%-kal 

magasabbak a bérek, mint Nógrád megyében: a legnagyobb előnye Komárom-Esztergom, Győr-

Moson-Sopron, Pest, Fejér, valamint Vas és Veszprém megyének van. Sőt, Budapesten átlagosan 

harmad annyival keresnek többet a munkavállalók, mint a Nógrádban.  

A déli régiók közül egyedül Bács-Kiskun megye, a keleti régiókból pedig Heves, illetve Borsod-Abaúj-

Zemplén megye átlagfizetései előzik meg jelentősen a nógrádi béreket.  

Vannak azonban olyan régiók, melyekkel versenyképes tud lenni Nógrád megye: Hajdú-Bihar 

megyében átlagosan mindössze 5%-kal keresnek többet, viszont Debrecen gazdasági és ipari 

fellendülése nagy elszívóerőt eredményez, aminek köszönhetően ebben a megyében további 

béremelkedés várható. 

Ezzel szemben Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Zala és Tolna megye átlagai elenyésző mértékben vagy 

egyáltalán nem előzik meg a nógrádiakat, sőt, Baranya, Somogy és Békés megyében jelentősen 

alacsonyabbak a keresetek. Ezekből a régiókból is jellemzően elvándorolnak a munkavállalók, viszont 

a fenitek alapján elmondható, hogy országos szinten meg lehet határozni azt a jelenlegi 5 régiót, 

melyekkel versenyképes tud lenni Nógrád megye a fizetések tekintetében. 

Nógrád megye szomszédos régiói közül bérezés tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén áll a legközelebb, 

Pest megye pedig a legtávolabb.  



37 

30. sz. ábra: Megyei szintű összehasonlítás 

 

Forrás: Fizetesek.hu 

Északról, Szlovákia felől a besztercebányai megyéhez tartozó lévai, nagykürtösi, valamint losonci járás 

határolja, melyek közül a lévai régió a legfejlettebb. A két legközelebbi nagyváros, Ipolyság illetve 

Losonc. 

Ezekben a régiókban az átlagfizetések a következőképpen alakultak 2019 folyamán: 

 Léva (Levice) :  1350 EUR 

 Nagykürtös (Veľký Krtíš) :  1023 EUR 

 Losonc (Lučenec) :  1291 EUR 

A 2019. februári EUR/HUF árfolyamon számolva ezekben a régiókban még a magyarországi országos 

átlagot is meghaladják a bérek. 

 Léva (Levice) :  455 000 Ft 

 Nagykürtös (Veľký Krtíš) :  344 000 Ft 

 Losonc (Lučenec) :  435 000 Ft 

Jól látható, hogy az északi területekkel bérezés tekintetében Nógrád megye jelenleg nem tudja felvenni 

a versenyt. 
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II.2.8. Álláskeresők által elvárt bérek 

A bérek tekintetében az egyik legfontosabb kérdés, hogy a munkaerőpiaci realitások mennyire tükrözik 

a piaci szereplők, vagyis a munkaadók és a munkavállalók igényeit. Ideális esetben a valós bérek a két 

fél között helyezkednek el félúton, azonban a munkaerőpiac állandó mozgásban van, így rendszeresen 

torzulások fordulnak elő e téren: vagyis a kereslet és kínálat igényei nem minden esetben találkoznak. 

Éppen ezért érdemes megtekinteni, hogy az álláskeresők igényei és a valós keresetek miképpen 

alakulnak a jelenlegi munkaerőpiacon.  

A mai munkaerőpiac adottságai lehetővé teszik, hogy az álláskeresők olyan pozíciókban is kipróbálják 

magukat, amelyekben nincsen tapasztalatuk. Mindez nem véletlen, hiszen a munkaerőhiánynak 

köszönhetően a munkaadók is rugalmasabbak, engedékenyebbek, így könnyebben alkalmaznak olyan 

pályakezdőket, akiket képezni, tanítani és formálni tudnak. Éppen ezért a tapasztalat hiánya ma már 

nem akadály, hiszen sok esetben más adottságokkal is helyettesíteni lehet: a nyelvismeret, a 

rugalmasság vagy a kommunikációs készség sok pozíció esetében jó kiindulópont. Mindez nem csak 

pályakezdőkre igaz, hiszen ma már tehát a karrierváltás egy könnyen megvalósítható realista 

vállalkozás. 

Éppen ezért az utóbbi években a legmagasabb fizetési elvárásai a pályakezdőknek vannak, az idősebb 

álláskeresők realistábbak. Sőt, ők gyakran alul értékelik magukat olyan pozíciókban, ahol nincs kellő 

tapasztalatuk. Mindeközben a Z generáció (vagyis a 24 év alattiak) képviselői többet kérnek annál, mint 

amennyit ez a korosztály a valóságban kap. 

Magyarországon a Fizetesek.hu által készített kutatás szerint szintén a 25 év alattiak a legbátrabbak: 

ők átlagosan 4%-kal kérnek többet (a korcsoport átlagbére bruttó 255 ezer forint, ezzel szemben átlag 

266 ezer a fizetési elvárás), de a többi generáció esetében már 8-13% arányban mondanak kisebb 

összeget a jelentkezők annál, mint amit valójában megkaphatnának.  

Nógrád megyében összességében az álláskeresők igényei elmaradnak a valós bérektől. 2019-ben a 

336 500 Ft-os bruttó keresetekhez képest az álláskeresők átlagosan 263 300 Ft-ot kértek a felvételi 

folyamat során. Ez a 22%-os különbség nagyobb, mint az országos átlag, ami annak tudható be, hogy 

Nógrád megyében az ország többi régiójához képest kevesebb a meghirdetett álláshirdetések száma, 

így az álláskeresők is lejjebb helyezik az igényeiket. Mindez nem változik akkor sem, ha a megye két 

legnagyobb városát külön megnézzük: bár Salgótarjánban némileg magasabbak a bérek (345 500 Ft), 

az álláskeresők fizetési elvárásai ugyanúgy 22%-kal alacsonyabbak (268 300 Ft), Balassagyarmat 

területén pedig 16% ez a különbség (328 800 Ft-os bruttó átlagbér szemben az álláskeresők 276 000 

Ft-os fizetési igényeivel). 
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31. sz. ábra: Reális bérek vs elvárt bérek 

 

Forrás: Fizetesek.hu, Workania.hu 

Jól mutatja azonban, hogy 2012-től, a gazdasági válság után egyre inkább felélénkülő munkaerőpiac 

pozitív hatással van az álláskeresők fizetési igényeire is, hiszen évről évre egyre többet kérnek a 

kiválasztási folyamat során és egyre inkább próbálják a bérigényeket a piaci aktualitáshoz igazítani.  

Ennek megfelelően a munkaadóknak is egyre inkább figyelembe kell a fizetési igényeket és az 

alacsonyabb pozíciók esetében is a piaci elvárásokhoz szükséges azokat igazítani. 

32. sz. ábra: Elvárt bérek alakulása 2012-2019 között 
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II.3. Megyei szintű rangsorállítás 

Ezen kutatás célja volt Nógrád megye vállalatainak fizetési elemzése és rangsorolása egy kérdőív 

alapján, melyben a régió legnagyobb és legfontosabb munkaadóit kérdezték az aktuális 

bérpolitikájukról. Ezen kérdőívet (1. sz. melléklet) a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit kft. 

jóváhagyásával és segítségével a benchmark készítői eljuttatták egy 40 céget, valamint 55 e-mail címet 

tartalmazó listára azzal a céllal, hogy a megszólított Nógrád megyei cégvezetők, HR-vezetők vagy 

személyzeti munkatársak visszajelzései, illetve válaszai alapján még pontosabb képet lehessen festeni 

a régióban jelen lévő fizetésekről pozíció, valamint működési terület alapján. A kérdőívre azonban 

sajnálatos módon csupán 2 db visszajelzés érkezett, így az átfogó elemzés helyett e két munkaadó 

válaszait alább közöljük a cégek megnevezése nélkül: 

 

 1. sz. válaszadó: 

Működési hely: Balassagyarmati járás 

Alkalmazottak száma: 91 fő 

Kékgalléros – fehérgalléros alkalmazottak eloszlása: 38% – 62% 

Átlagfizetés a kékgalléros munkatársak körében:  423 229 Ft 

Átlagfizetés a fehérgalléros munkatársak körében:  597 321 Ft 

Átlagfizetés a teljes cégen belül:  530 363 Ft 

 

 2. sz. válaszadó: 

Működési hely: Bátonyterenyei járás 

Alkalmazottak száma: 187 fő 

Kékgalléros – fehérgalléros alkalmazottak eloszlása: 78% – 22% 

Átlagfizetés a kékgalléros munkatársak körében: 256 695 Ft 

Átlagfizetés a fehérgalléros munkatársak körében:  400 100 Ft 

Átlagfizetés a teljes cégen belül: 287 370 Ft 
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A válaszokból ismét csak jól látható, hogy Balassagyarmat és környéke Nógrád megyén belül is az 

átlagnál magasabb fizetést tud biztosítani a munkavállalók számára, hiszen a két különböző régióban 

működő vállalat átlagfizetése között közel kétszer akkora a különbség. Alapvetően a kékgalléros 

munkavállalók bruttó átlagfizetése közt is több mint 160 ezer forint a különbség a két cég között. 

Fontos tényező azonban az is, hogy az 1. sz. válaszadónál jelentősen magasabb a fehérgalléros 

munkavállalók aránya és száma, így ez is növeli a két cég közti bérkülönbséget, hiszen ezen kutatás 

fenti adataiból kiderült, hogy a fehérgalléros munkavállalók – azon belül a közép- és felsővezetők - 

fizetése a többi régióval összehasonlítva is versenyképes.  

Mindkét munkaadó az ipari gyártás és termelés területén tevékenykedik, az alkalmazottak számából 

pedig jól látszik, hogy a régión belül is a komoly befektetők nagy számban foglalkoztatnak kék- és 

fehérgalléros munkavállalókat. Mindkét vállalat több mint 90 főt alkalmaz, ezzel a térség jelentős 

munkaadói közé tartoznak.  

II.4. A béreken túl 

Legtöbb esetben azonban nem csupán a bérekkel, hanem a béreket kiegészítő egyéb juttatási és 

jutalmazási formákkal lehet megszerezni, illetve megtartani a munkavállalókat. Ennek kiváló formái a 

13. havi bér illetve a béren felüli juttatások, melyek tekintetében Nógrád megye visszafogott 

teljesítményt nyújt. 

II.4.1. A 13. havi fizetés  

Az elmúlt két évben nem növekedett azon munkavállalók aránya, akik 13. havi bért kaptak év végén 

sem Magyarországon, sem regionálisan. Csupán a juttatás mértéke lett több 2017 óta. Országos 

szinten leginkább a külföldi cégeknél dolgozó informatikusok számíthatnak rá, valamint a győri 

munkavállalók. 

A Fizetesek.hu eredményei alapján a munkavállalók 14%-a részesül 13. havi bérben év végén, a plusz 

egy hónapnyi juttatás átlagos mértéke 360 ezer forint országosan. 2018-ban is arányaiban 

ugyanennyien kaptak, viszont akkor még közel 30 ezer forinttal kevesebbet. 

A cégtulajdon szerinti felosztásból kiderült, hogy a külföldi magántulajdonú vállalatok alkalmazottainak 

egyharmada kap 13. fizetést, a belföldi magántulajdonú cégeknél csak fele ennyien. Az állami tulajdonú 

vállalatok dolgozóinak pedig 12 százaléka jelölte a felmérés során, hogy ilyen juttatásban részesül. 
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Arányaiban a Győr-Moson-Sopron megyei munkavállalók vannak e tekintetben leginkább 

megbecsülve, hiszen az ottani dolgozók negyede kap 13. bért, őket Veszprém (23%), Vas (22%), illetve 

Komárom-Esztergom (21%) megye dolgozói követik, de Fejér megyében is minden ötödik munkavállaló 

kapja. A fővárosban 12% az arányuk, legkevesebben pedig Nógrád illetve Csongrád megyében (7, 

illetve 8%) részesülnek ebben a juttatási formában. Nógrád megyében a 13. bér átlagos mértéke 

337 ezer forint, az egyéb pénzügyi jutalmaké pedig átlagosan 150 ezer forint. 

33. sz. ábra: 13. havi bér és juttatások 

Régió 13. havi fizetés Pénzbeli juttatások és jutalékok 

Nógrád megye 337 200 150 200 

Forrás: Fizetesek.hu 

A pozíciószintek szerinti bontásból az derült ki, hogy a műszaki területen szakképzett alkalmazottak, 

vagyis az informatikusok és mérnökök 18%-a kap 13. havi bért, ezzel náluk a legnagyobb ez a juttatási 

arány. Őket a felső- és középvezetők követik, előbbieknél 16%, utóbbiaknál 15%. Az adminisztratív 

alkalmazottak, a szakmunkások és a segédmunkások tizede kap csupán 13. fizetést, ezzel náluk a 

legkisebb az arány. 

II.4.2. Béren felüli juttatások  

A Fizetesek.hu eredményei alapján Magyarországon a munkavállalók 25%-a nem kap semmilyen béren 

felüli juttatást a munkaadójától. Nógrád megyében ez az arány az országos átlagot tükrözi, hiszen a 

régióban szintén 24,2% azok aránya, akik juttatás nélkül dolgoznak. Összességében a legnépszerűbb 

cafeteria a SZÉP kártya, amit a dolgozók 43%-a kap, rugalmas munkaidőben pedig a dolgozók 21%-a 

részesül. Ez utóbbi egyre fontosabbá vált már nem csak regionálisan, hanem országosan is a 

fehérgalléros munkavállalók esetében, hiszen a megváltozott munkaerőpiaci helyzetnek köszönhetően 

sok munkaadó így próbálja motiválni a szellemi foglalkozású dolgozóit. 

Ehhez hasonlóan jellemzően fehérgalléros juttatás a mobiltelefon, illetve a céges notebook biztosítása 

is, ezeket Nógrád megyében a dolgozók 18, illetve 12%-a kapja. 

A kékgalléros munkavállalók számára pedig a legfontosabb juttatás az utaztatás lehet, ebben pedig a 

válaszadók 12%-a részesül. 
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34. sz. ábra: Béren felüli juttatások 

Béren felüli juttatás Eloszlás (%) 

SZÉP kártya 43,16 

Egyik sem 24,21 

Rugalmas munkaidő 21,05 

Parkolóhely biztosítása 20,53 

Mobiltelefon magáncélokra 17,89 

Notebook magáncélokra 12,11 

Helyi utazási bérlet 11,58 

Jubileumi jutalom 11,05 

Alkalmazotti kedvezmény 10,00 

Cégrendezvények, akciók 9,47 

Meleg étkezési utalvány 7,89 

Ingyenes italellátás a munkahelyen 6,32 

Személygépkocsi magáncélokra 5,79 

Dolgozói ajánlás jutalma 5,79 

Alkalmazottak képzése 5,26 

Iskolakezdési hozzájárulás 5,26 

Jutalom életeseménynél (házasság, gyermekszületés, születésnap,) 4,74 

Egészségpénztár 3,68 

Üdülési csekk 3,16 

Hideg étkeztetés 3,16 

Pótszabadság 1,05 

Nyugdíjbiztosítási hozzájárulás 1,05 

Sport- és kulturális juttatás 1,05 

Lakástámogatás 1,05 

Regenerációs és relaxációs tevékenységekhez (wellness, masszázsok stb.) 

való hozzájárulás 1,05 

Forrás: Fizetesek.hu 
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III. Konklúzió 

III.1. A munkaerőpiac 2020-ban 

A világgazdaság jelenleg bizonytalan állapotban van, a legtöbb gazdasági szakértő és intézmény egy 

újabb közelgő válságra figyelmeztet, éppen ezért jelen helyzetben egy kisebb változás vagy váratlan 

esemény is nagy hatással lehet a munkaerőpiacra. A 2020-as év elején azonban még nincs olyan 

előrejelzés, ami miatt nagy visszaesés várható, a vállalatokra inkább az óvatosság jellemző, ami miatt 

nem ritka, hogy csökkentik a termelést és elbocsátásokat jelentenek be. Ez a tendencia azonban az 

első negyedévben nem mutat állandóságot és továbbra sem munkaerőpiaci visszaesést, hanem 

stagnálást jelez az év további részére. 

Az elmúlt években soha nem látott módon növekedtek a bérek, 2020-ban azonban a fent említett 

bizonytalanság miatt inkább stagnáció várható e tekintetben is. Van azonban néhány hiányszakma, 

amelyeken belül továbbra is növekedhetnek a fizetések, de összességében az átlagkeresetek 2020-ban 

nem fognak számottevően növekedni.  

A hiányszakmák a szakmunkás állások esetében továbbra is állandósulni fognak, a diplomások 

esetében pedig a műszaki, mérnöki és informatikai területen folytatódik ez a tendencia. 

Jelenleg a legnagyobb munkaerőhiány (ahol még továbbra is bérnövekedés várható) a gyártás és 

termelés, az építőipar, a különböző szakmunkák, a szezonális vendéglátóipar, az egészségügy, valamint 

a kiskereskedelem területén található. 

III.2. Új lehetőségek 

A szűkülő munkaerő-utánpótlási lehetőségek miatt a foglalkoztatók nagyobb hajlandóságot 

mutathatnak majd az álláskeresők foglalkoztatására és a béremelésre. Ezt erősíti az a jelenség is, hogy 

míg korábban a közeli szlovákiai területekről is többen ingáztak Nógrád megyébe, ma már ez nem 

vonzó opció számukra, hiszen a határ másik oldalán megvalósuló, nagyobb munkaerő-igényt támasztó 

fejlesztések miatt ott is lecsökkent a munkaerő-felesleg és megnövekedtek a bérek. Persze 

amennyiben a kereslet jelentősen meghaladja a kínálatot, illetve a kínálat nem tud kellő 

rugalmassággal alkalmazkodni az új munkahelyeket létesítő foglalkoztatók elvárásaihoz, akkor 

alternatív megoldásokkal (pl. Ukrajnából, Romániából származó vendégmunkások alkalmazásával) 

lesznek kénytelenek a munkaerő-szükségletet kielégíteni.  
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Munkahelyeket, foglalkoztatást generáló beruházásokat vonzhatnak a térségbe a közelmúltban 

megítélt támogatásokból megvalósuló iparterület fejlesztési projektek is. Ezt erősítheti, gyorsíthatja fel 

a megyei foglalkoztatási együttműködés keretei között kialakuló professzionális befektetés-ösztönzési 

tevékenység. A befektetéseket ösztönző térségi adottság továbbá, hogy az egyedi kormánydöntés 

alapján megítélhető támogatások kisebb projektekhez, kedvezőbb feltételekkel vehetők igénybe 

Nógrád megyében, mint az ország megyéinek többségében, hasonlóan kedvező feltételek pedig csak 

Budapesttől, Pest megyétől lényegesen távolabbi térségekben érhetők el. 

A gazdasági folyamatok tehát várhatóan megteremtik a lehetőséget a munkanélküliség mértékének, 

az álláskeresők számának csökkenéséhez a következő években. Ennek kihasználásához kiemelten kell 

kezelni a jövőben létesülő munkahelyekre és a foglalkoztatói elvárásokra vonatkozó információkat és 

a foglalkoztatókat be kell vonni a megfelelő munkaerő-kínálat kialakításának folyamatába. A megye 

munkanélkülisége ugyanis erős strukturális jellegzetességeket mutat és a legtöbb álláskereső 

(újra)foglalkoztathatóságának megteremtése csak hosszabb idő alatt és jelentős erőfeszítések árán 

valósítható meg.  
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1. sz. melléklet 

A térség legnagyobb munkaadóinak eljuttatott kérdőív kérdései: 

 Az Ön cégének működési területe? 

 Az Ön cégének működési helye? 

 Hány alkalmazottal rendelkezik az Ön cége? 

 Ebből hány kékgalléros és hány fehérgalléros dolgozó? 

 Mi a legalacsonyabb bruttó fizetés a cégen belül és ez milyen pozícióban van? 

 Mi az átlagfizetés a kékgalléros munkatársak körében? 

 Mi az átlagfizetés a fehérgalléros munkatársak körében? 

 Mi az átlagfizetés a teljes cégen belül? 

 


