
FACT,
 ahol a tények nem önmagukért beszélnek

A tények önmagukban a döntési rendszernek csupán az inputjait képezik. A Fact
Intézet abban segít, hogy ügyfeleink a tények megismerésén túl szakértõi
segítséggel alapozhassák meg döntéseiket, irányelveiket és megfelelõ módon
értelmezzék a rendelkezésre álló adatokat és információkat.

 ahol csak a legjobb elég jó
Munkánk színvonalát az ISO 9001:2001 szabvány szerinti minõségirányítási
rendszerünk mellett a fiatal, dinamikus munkatársak és a tapasztalt vezetõk
együttmûködése is garantálja.

 ahol nincsenek lefedetlen területek
Büszkék vagyunk arra, hogy a Fact Intézet nemcsak egy-egy üzletágat érintõ,
hanem átfogó megbízásokat is hozzáértõ módon tud vállalni.

Tevékenységi köreink:

 Menedzsment-tanácsadás
– marketingstratégia-alkotás
– versenyhelyzet-elemzés
– stratégiai tanácsadás

 Piac- és közvéleménykutatás, valamint
társadalomtudományi kutatások hagyományos,
illetve online környezetben

– társadalomtudományi alap- és alkalmazott kutatás,
akciókutatás

– belsõ (munkatársi) elégedettség-vizsgálat
– fogyasztói elégedettség kutatás
– imázs- és arculatvizsgálat
– marketingkutatás
– médiavizsgálat

 Marketing- és PR-tevékenység hagyományos,
illetve online környezetben

– kommunikációs stratégiák és rendszerek kialakítása
és bevezetése

– sajtófigyelés és -elemzés
– kiadványszerkesztés
– rendezvényszervezés
– PR-tanácsadás

 Komplex internetes szolgáltatások
– weboldalak tartalmi, grafikai, illetve programozás-

technikai fejlesztése
– honlapkoncepciók és honlapok modern technikával

történõ készítése
– Internetes tartalomszolgáltatás
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A béren kívüli juttatások és a munkatársi
elkötelezettség összefüggései
(összefoglaló megállapítások)

„…minden munkáltató hosszú távú érdeke az, hogy a szervezet
iránt elkötelezett és a munkájával, munkahelyével elégedett mun-
kavállalói legyenek. Vagyis olyanok, akik kiváló teljesítményt nyúj-
tanak, akik tudnak lelkesedni és áldozatot vállalni a szervezeti
célok megvalósításáért, akiknek nincsenek egészségi vagy közér-
zeti panaszai és keveset hiányoznak, valamint akik a személyes
hozzájárulásukkal részt vállalnak a szervezeti kultúra fejlesztésé-
ben, a cég versenyképességének és presztízsének növelésében.”

(Dr. Antalovits Miklós pszichológus elõadásából)
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Bevezetés

A Fact Intézet 2002 decemberében a magyarországi vállalatok körében in-
dított kutatást, melynek célja a cégek béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos
attitûdjeinek és alkalmazott gyakorlatának feltárása volt, különös tekintet-
tel az állami szociális ellátórendszer hiányosságait áthidaló „jóléti” juttatá-
sokra.

Módszertan

A kutatás elsõ lépéseként feldolgoztuk a témában rendelkezésre álló szak-
irodalmat, tanulmányoztuk a jogszabályi környezetet, illetve a publikált bé-
ren kívüli juttatásokat is vizsgáló jövedelem-felméréseket.

Az adatfelvételt széles körben kívántuk megvalósítani, ezért a standardizált
kérdõíves kutatási módszert választottuk. A kérdõív összeállítását megelõ-
zõen a gazdaság különbözõ területein mûködõ, eltérõ nagyságú cégek hu-
mánpolitikai vezetõivel készítettünk strukturált interjúkat. A megkérdezett
társaságok között egyaránt szerepelt multinacionális vállalat, magyar ma-
gánkézben lévõ, illetve állami tulajdonú cég. Az elkészített kérdõívet próba-
kérdezés keretében teszteltük.

A kérdõívet telefonos interjú során kérdeztük le. Amennyiben a kérdezett
vezetõ a telefonos válaszadást nem tudta vagy nem akarta vállalni, lehetõ-
sége nyílt arra, hogy faxon, illetve postai úton kézhez kapja a kérdõívet és
azt kitöltve számunkra visszaküldje.

A minta

A kutatás során megkeresett különbözõ tevékenységi területeket képviselõ
941 cég humánpolitikai területért felelõs vezetõje közül 498 vállalta a vizs-
gálatban való részvételt. A felmérésben részt vevõ vállalatok döntõ többsé-
ge nagyvállalat volt.

A kutatásban részt vevõ vállalatok megoszlása alkalmazottainak
létszáma szerint

Alkalmazotti létszám Százalék

249 fõ és kevesebb 22,2 %
250 és 499 fõ között 38,2 %
500 fõ és több 39,6 %

Összesen: 100,0%

A tulajdonosi kör – kutatás szempontjából – releváns jellemzõit a tulajdono-
sok nemzetisége jelentette. A vizsgált cégek több mint felének kizárólag
magyar, valamivel több mint negyedének kizárólag külföldi tulajdonosa(i)
van(nak), a válaszadó vállalatok 12,8%-a pedig magyar-külföldi
vegyestulajdonban van.
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A vállalatok megoszlása a tulajdonos(ok) nemzetisége szerint

A tulajdonos(ok)
nemzetisége Százalék

magyar 60,0%
külföldi és magyar 12,8%
külföldi 27,2%

Összesen: 100,0%

Juttatások

A vizsgált cégek 94,4 százaléka nyújt egy vagy többféle béren kívüli juttatást a
munkatársainak. A legelterjedtebb juttatás az étkezés támogatása, a cégek 91,8
százaléka él ezzel a lehetõséggel, míg a második leggyakoribb az önkéntes nyug-
díjpénztári hozzájárulás vagy nyugdíjbiztosítás, melyet a válaszadó vállalatok
50,3 százaléka biztosít. A gyakorisági sorban a harmadik helyet az élet- vagy
balesetbiztosítások foglalják el, a társaságok 39,8 százaléka ad ilyen jellegû
támogatást munkavállalóinak, és szintén elterjedt gyakorlat a munkatársak spor-
tolásának támogatása, amirõl a válaszadó cégek 39,4 százaléka számolt be.

Béren kívüli juttatások a vizsgált cégeknél

Béren kívüli juttatások Adott juttatást nyújtó
cégek aránya

étkezési hozzájárulás 91,8%
önkéntes nyugdíjpénztári
hozzájárulás vagy nyugdíjbiztosítás 50,3%
élet- vagy balesetbiztosítás 39,8%
sportolás támogatása 39,4%
szûrõvizsgálat, ami nem
az elõírások miatt kötelezõ 37,8%
üdülés támogatása 32,3%
egészségpénztári hozzájárulás
vagy egészségbiztosítás 13,5%

A munkáltatói támogatások bõvülésére elsõsorban az egészségmegõrzést célzó
juttatások terén lehet számítani – a cégek 31,0 százaléka jelezte, hogy ezeknek
a jövõben növekvõ szerepet szán.

A kutatás során megvizsgáltuk, hogy a cég tulajdonosi háttere, alkalmazottai-
nak száma, tevékenységi területe hogyan befolyásolja a társaság juttatásokkal
kapcsolatos gyakorlatát.

A részben vagy teljesen állami tulajdonban lévõ vagy az államhoz más módon
kötõdõ – pl. ÁPV Rt. tulajdonában lévõ – vállalatokra (továbbiakban „állami”
cégek) nagyobb mértékben jellemzõ a béren kívüli juttatási formák alkalmazá-
sa, mint a magántulajdonban lévõ társaságokra. Különösen nagy eltérést ta-
pasztaltunk a két cégcsoport között az üdülés, illetve az idõskori elõtakarékosság
támogatása terén.
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Béren kívüli juttatások az „állami” és nem állami cégeknél

Béren kívüli juttatások „Állami”cégek (N=57) Magáncégek (N=441)

Vállalatok Százalék* Vállalatok Százalék**
száma száma

étkezés támogatása 57 100,0% 400 90,7%
önkéntes nyugdíjpénztári
hozzájárulás
vagy nyugdíjbiztosítás 47 82,5% 203 46,0%
üdülés támogatása 29 50,9% 132 29,9%
sportolás támogatása 26 45,6% 170 38,5%
szûrõvizsgálat, ami nem
az elõírások miatt kötelezõ 25 43,9% 164 37,2%
élet- vagy balesetbiztosítás 25 43,6% 173 39,2%
egészségpénztári hozzájárulás
vagy egészségbiztosítás 11 19,3% 56 12,7%

* az összes „állami” vállalat százalékában
** az összes magáncég százalékában
N=elemszám

Az alkalmazotti létszám a tulajdonosi viszonyokhoz képest már kevésbé befolyá-
solja a cég juttatási politikáját, de általánosságban megfogalmazható, hogy a
több alkalmazottal rendelkezõ cégek több juttatást nyújtanak.

Béren kívüli juttatások a cégméret függvényében

Béren kívüli juttatások Adott juttatást nyújtó cégek aránya

249 fõ és 250 és 499 500 fõ
kevesebb fõ között  és több

étkezési hozzájárulás 84,5% 93,2% 94,4%
önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás
vagy nyugdíjbiztosítás 41,8% 45,8% 59,2%
élet- vagy balesetbiztosítás 40,0% 36,8% 42,3%
sportolás támogatása 32,7% 33,7% 49,0%
szûrõvizsgálat,
ami nem az elõírások miatt kötelezõ 30,0% 34,2% 46,4%
üdülés támogatása 21,8% 32,6% 37,2%
egészségpénztári hozzájárulás
vagy egészségbiztosítás 9,1% 11,6% 17,9%

A tevékenységi terület szerint kialakított cégcsoportok között a juttatásokat te-
kintve szignifikáns eltéréseket nem tapasztaltunk, kivéve a textilipart és a kiske-
reskedelmi szektort, melyekre az átlagosnál kevesebb féle juttatás jellemzõ. Po-
zitív irányban, azaz az átlagot meghaladó mértékû juttatások révén a közmû
szektor emelkedett ki.

A vizsgálatban részt vevõ cégek munkatársai átlagosan négy-öt féle juttatásban
részesülnek, de volt olyan cég is, ahol tizenhárom különbözõ juttatást vehetnek
igénybe a munkatársak. Ezek az adatok azt tükrözik, hogy a humánpolitikai
vezetõk többsége a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatban több támogatási for-
mát is tartalmazó rendszerben, illetve „csomagban” gondolkozik.
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Hányféle juttatást nyújt a cég?

Juttatások száma Cégek száma Százalék

egyet sem 28 5,6%
egyet 33 6,6%
kettõt 50 10,0%
hármat 57 11,4%
négyet 96 19,4%
ötöt 94 18,9%
hatot 63 12,7%
hetet 39 7,8%
nyolcat 25 5,0%
kilencet 7 1,4%
tízet 4 0,8%
tizenegyet 1 0,2%
tizenhármat 1 0,2%

Összesen: 498 100,0%

A béren kívüli juttatási rendszer kialakítása során a válaszadók által meghatáro-
zott három legfontosabb szempont, hogy a rendszer lehetõvé tegye az egyenlõ
értékû juttatások biztosítását, támogassa a cég hosszú távú érdekeit és a rend-
szert alkotó elemekhez adókedvezmények társuljanak.

A válaszadók szerint az egyik legkevésbé fontos szempont a munkatársak szá-
mára választási lehetõség biztosítása – amely pl. a cafeteria-rendszerek alkal-
mazása során valósulhatna meg. Ez az értékelés összhangban áll azzal a nézet-
tel, miszerint a hosszú távú érdekek jobban érvényesülnek, ha a munkavállalók
nem kapnak teljesen szabad kezet az igénybe vett juttatások kiválasztása során.
A humánpolitikai vezetõk a juttatási „csomag" összeállításakor arra törekednek,
hogy befektetés jellegû – azaz értéküket hosszú távon megõrzõ – és készpénz
jellegû elemek egyaránt szerepeljenek a nyújtott juttatások között.

A béren kívüli juttatásokat nem nyújtó cégek többsége az e célra fordítható ke-
retet is bér formájában használja fel. Így e társaságok nem vehetik igénybe az
adókedvezményeket, amely alacsonyabb értékû jövedelmeket eredményez, vi-
szont a munkatársak szabadon dönthetnek arról, hogy mire költik a fizetésüket.
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Elkötelezettség

Az „élethosszig tartó" foglalkoztatás paradigmája napjainkban már nem jellem-
zõ a Magyarországon mûködõ cégekre sem. A kutatás eredményei alapján a
munkatársak hosszú távú foglalkoztatása csupán a vizsgálatban részt vevõ cé-
gek 27,7 százalékánál elsõdleges szempont az alkalmazás során. A cégek rela-
tív többsége (48,2 százalék) a feladatnak megfelelõ, éppen optimális munkaerõ
alkalmazását tartja elsõdlegesnek. 24,1 százalék a kiemelten értékes munka-
erõt alkalmazza. A bérek meghatározásakor is a cégek 91,5 százalékánál a
teljesítmény és nem a cégnél eltöltött évek száma dominál.

A munkatársak alkalmazásánál az elsõdleges szempont…

        Nem válaszolt: 17 fõ

Ebben a környezetben különösen fontos, hogy a cégvezetés az emberi erõforrás
menedzsment szakértõivel közösen megtalálja azokat a hosszú távú foglalkoz-
tatás ígéretét elkerülõ alternatív megoldásokat, melyek életre hívják a munka-
társakban a cég iránti elkötelezettség érzését. Az egyik leggyakrabban alkalma-
zott ilyen megoldás a béren kívüli juttatások nyújtása.

Megvizsgáltuk, hogy a juttatások mennyire hatékonyak a munkatársak szervezet
iránti elkötelezettségének növelésében. Az elkötelezettség növelésének egyik
eszköze a munkatársak elégedettségének fokozása, mely a nyújtott juttatástípu-
sok körének szélesítése révén valósulhat meg. A kutatás eredményei azt mutat-
ják, hogy az egyes juttatási formák nem azonos mértékben növelik a munkatár-
sak elégedettségét.

A munkavállalók béren kívüli juttatásokkal való elégedettségét ötfokú skálán
mértük, ahol az ötös érték jelentette a „teljesen elégedett", az egyes érték a
„teljesen elégedetlen" választ – az eredmények értékelésekor azonban figyelem-
be kell venni, hogy az elégedettségrõl nem a munkatársak, hanem a humán-
erõforrás-vezetõk nyilatkoztak. A legjelentõsebb eltérést az adott juttatást bizto-
sító, illetve nem biztosító cégek között az egészségmegõrzést célzó juttatások –
egészségpénztári hozzájárulás, egészségbiztosítás, sport támogatása – eseté-
ben tapasztaltuk, míg az elégedettség értékét az étkezési támogatás növelte
legkevésbé. Ennek oka valószínûleg abban rejlik, hogy e juttatást – széleskörû
alkalmazása miatt – „természetesnek" tekintik a munkatársak.

27,7% (133 fõ)

48,2% (232 fõ)

24,1% (116 fõ)

a munkaerõ hosszú távú
foglalkoztatása

a vállalat számára kiemelten
értékes munkaerõ alkalmazása

a feladatnak megfelelõ, éppen
optimális munkaerõ alkalmazása
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Elégedettség a béren kívüli juttatásokkal – súlyozott átlagok

Béren kívüli juttatások
      Az adott juttatást

nem biztosító biztosító Különbség
vállalatoknál vállalatoknál

egészségpénztári hozzájárulás
vagy egészségbiztosítás 3,1768 3,8030 0,6262
sportolás támogatása 3,0595 3,5544 0,4949
szûrõvizsgálat, ami nem
az elõírások miatt kötelezõ 3,0764 3,5455 0,4691
természetbeni juttatás 3,2396 3,6786 0,4390
önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás
vagy nyugdíjbiztosítás 3,0417 3,4634 0,4217
üdülés támogatása 3,1480 3,4937 0,3457
élet- vagy balesetbiztosítás 3,1842 3,3776 0,1934
étkezés támogatása 3,2308 3,2673 0,0365

Az eredmények alapján megállapítjuk, hogy a munkatársak cégük iránti elköte-
lezettségét különösen az újdonságnak, különlegesnek számító juttatások – pl.
egészségpénztári hozzájárulás, egészségbiztosítás vagy sporttámogatás – nyúj-
tása révén növelheti a menedzsment. E juttatásokon keresztül „deklarálja” a
cégvezetés, hogy munkatársait kiemelt értéknek tekinti, akiknek testi-lelki jóléte
egyaránt fontos.

A munkatársak elégedettségének alakulását a juttatásokon kívül természetesen
számos más tényezõ is befolyásolja, így ennek nyomon követése éves rendsze-
rességgel készített reprezentatív felmérés révén valósulhat meg. Ilyen jellegû
vizsgálatot a kutatásban részt vevõ cégek 40 százaléka készít.


