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A Dimenzió Csoport 2004-ben is folytatta kutatássorozatát a Fact Intézet közre-
működésével a hazai béren kívüli juttatások témakörében. Az év első hónapjai-
ban készült felmérés 251 vállalat közép- és felsővezetőinek nyújtott juttatásaik-
ról ad áttekintést. A kutatásból kiderül, hogy a válaszadó cégek kétharmada
nyújt többletjuttatást vezetőinek. A minden munkavállaló számára kínált béren
kívüli juttatások terén az a korábbi gyakorlat folytatódik, miszerint a leggyak-
rabban alkalmazott motiváló eszköz az étkezési hozzájárulás és a tömegközle-
kedés támogatása.

A kutatásban 251 vállalat vett részt, amelyeknek humánpolitikai vezetőit kérdezte a
Fact Intézet. Ez alkalommal a válaszadási hajlandóság kedvezőbb volt, mint a korábbi
kutatás során. Ennek valószínű magyarázata, hogy az elkészült jelentésből nyert
adatok a részt vevő HR szakemberek számára is értékes információval szolgáltak. A
minta kiválasztásánál a kritérium az volt, hogy az adott vállalat legalább egy béren kí-
vüli juttatást nyújtson munkatársainak, vagy azok egy csoportjának.

Minden munkavállaló számára hozzáférhető béren kívüli juttatások a vizsgált
vállalatoknál (megadott válaszalternatívák alapján)

béren kívüli juttatások
az adott jutta-

tást nyújtó cé-
gek aránya

étkezési hozzájárulás vagy üzemi étkezés 96,8%
tömegközlekedési támogatás 84,5%

oktatások, képzések 79,3%
segélyek (pl. iskolakezdési segély) 67,3%

önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás vagy nyugdíjbiztosítás 52,2%
lakástámogatás, kedvezményes lakáshitel 45,8%

üdülés támogatása (pl. csekk) 43,4%
kedvezmény a vállalat termékeire 37,5%

sportolás támogatása 31,9%
utazási biztosítás (üzleti utakra) 28,3%

szűrővizsgálat (pl. komplex kivizsgálás) 27,5%
céges mobiltelefon 26,3%

üzemanyag költségtérítés 25,9%
élet- vagy balesetbiztosítás 23,5%

ruhapénz 22,7%
szakorvosi ellátás a foglalkozás-eü. keretein túlmenően 20,3%

egészségpénztári hozzájárulás vagy egészségbiztosítás 14,3%
céges gépkocsi 13,1%

magánnyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés 8,0%
hordozható számítógép vagy otthoni számítógép 5,2%

gyógyszer-támogatás 1,2%
emelt szintű kórházi kezelés 0,4%
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A megkérdezett vállalatok esetében a leggyakoribb juttatásfajták, amelyben valamely
munkatárs részesülhet az étkezési hozzájárulás (97,6%), a céges mobil telefon
(86,4%), és a tömegközlekedési támogatás (85,3%). Gyakori az oktatás támogatása
(84,5%), a céges gépkocsi (80,1%) a különböző segélyek nyújtása – például beisko-
lázási segélyé – (67,3%), az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás (54,6%), és a la-
kás- (47,8%) illetve az üdülés támogatása is (44,3%).

A korábbi évekhez képest fejlődés mutatkozik a „jóléti juttatások” körébe tartozó
egészségpénztári hozzájárulás tekintetében. Ez az egyetlen olyan béren kívüli jutta-
tási forma, amely egyértelműen növekvő tendenciát mutat, annak ellenére, hogy még
mindig igen alacsony arányban van jelen a különböző juttatási csomagokban. Az
egészségpénztári juttatást nyújtó cégek aránya 14,7%. A legtöbb cég minden mun-
katárs számára az egészségpénztári hozzájárulás, vagy az egészségbiztosítás béren
kívüli juttatásként való bevezetését tervezi az elkövetkező 1-2 évben.

Eltérő juttatáspolitikák

A különböző juttatástípusokat és azok mértékét tekintve a vizsgált vállalatok három
csoportot alkotnak. E három csoportot jelentősen eltérő juttatáspolitika jellemzi.
A klasszikus juttatásokat kínáló munkáltatókra jellemző, hogy az említett legnépsze-
rűbb juttatásfajták mellett figyelmet fordítanak a nyugdíj-előtakarékosságra is. Ebbe a
csoportba a vizsgált cégek közül 76 tartozik.

Azok a vállalatok, szám szerint 79, amelyek humánpolitikai szemléletében egy új
elem, nevezetesen az egészségmegőrzés támogatása is jelen van, a modern jutta-
tásokat nyújtó csoportba sorolhatók. E vállalatok a klasszikus juttatásokat is kínálják
munkatársaiknak. A két csoport közötti markáns különbség a szakorvosi ellátás és a
szűrővizsgálatok biztosítása esetében regisztrálható. Míg az  előző csoportba tartozó
vállalatok 15,8%-a nyújt szakorvosi ellátást minden munkatársa számára, addig a
modern juttatásokat nyújtó csoport esetében ez az arány majd 50%. A szűrővizsgá-
latoknál még hangsúlyosabb a különbség: 1,3% állítható szembe a 79,7%-os
aránnyal.

A minimális juttatásokat biztosítók csoportjába tartoznak azok a munkáltatók, ame-
lyek jellemzően csupán étkezési hozzájárulást és a tömegközlekedés támogatását kí-
nálják. E csoportba a 251 cég közül 96 sorolható.
Az eltérő attitűdöket befolyásoló tényezőket vizsgálva a következőket regisztrálhatjuk:
a minimális juttatásokat nyújtó vállalatokat a vizsgált körben a legalacsonyabb mun-
kavállalói létszám jellemzi, átlagosan 405 munkavállaló, míg a modern, azaz a 2.
csoportba tartozó vállalatokat a legmagasabb, azaz átlagosan 788 fő. A klasszikus
juttatásokat nyújtó vállalatok átlagos foglalkoztatotti létszáma 593 fő. A különböző
vállalatok államhoz fűződő viszonyában kimondható, hogy a 3. csoport esetében a
leggyengébb ez az arányszám (4,2%), míg az első és a második csoport esetében
22,4% illetve 24,1% azon vállalatok aránya, amelyek állami tulajdonban vannak.

A minimális juttatásokat nyújtó cégek kevés figyelmet fordítanak a béren kívüli juttatá-
sokra, jellemzően nem vonnak be szakembert az e területet érintő kérdésekbe. A
„klasszikus” juttatásokat alkalmazó cégekre körültekintőbb hozzáállás jellemző. E
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cégcsoport esetében a szakszervezeteknek van a legnagyobb befolyása a juttatások-
kal kapcsolatos döntésekbe. A béren kívüli juttatások legtudatosabb kezelése a „mo-
dern” juttatásokat nyújtó csoportra jellemző, itt a humánpolitikai szakemberek befo-
lyása a legmeghatározóbb, a gazdasági vezetést és az ügyvezető igazgatót követő-
en.

Juttatások középvezetőknek

A középvezetői juttatások körébe azok a juttatások sorolandók, amelyeket a nem ve-
zető beosztásúak nem, vagy csak jóval kisebb arányban élveznek. Tipikus középve-
zetői juttatásnak számít a mobiltelefon, illetve az autó. A megkérdezett cégek kéthar-
mada kiemelt bánásmódban részesíti középvezetőit, míg egyharmaduk a nem vezető
beosztásúakhoz hasonló juttatásokat nyújtja számukra is.

A kutatási eredmények alapján megállapítható, minél nagyobb egy vállalat, annál
gyakoribb, hogy kiemelt juttatási csomagot kínál vezetőinek. A hazai tulajdonban lévő
cégek esetében a legalacsonyabb a középvezetői juttatások száma (átlagosan 1,18),
míg a külföldi tulajdonban lévő vállalatoknál ez a szám a legmagasabb (1,79).

A különböző humánpolitikai elvet valló cégek eltérő mértékben „kényeztetik” középve-
zetőiket. A legtöbb középvezetői juttatást a „klasszikus juttatásokat” nyújtó cégek kí-
nálják (1,66). Ezt a csoportot a „modern juttatáscsomagot” (1,48) nyújtó cégek, majd
végül a „minimális juttatást” kínáló vállalatok (1,07) követik. A középvezetők béren kí-
vüli juttatásának mértéke átlagosan az alapbér 20,8 százaléka, és átlagosan 9 féle
juttatásban részesülnek. A középvezetői juttatások mértékének változását vizsgálva a
kutatásból kiderült, hogy a vállalatok közel kétharmadánál nem változott, 16,3 száza-
lékánál nőtt, 5,6 százalékánál pedig csökkent. A megkérdezett cégek humánpolitikai
vezetőinek válasza alapján a vállalatok 9,2 százaléka tervezi új juttatás bevezetését.
Legtöbben egészségpénztári hozzájárulást vagy egészségbiztosítást kívánnak nyúj-
tani a jövőben.

A felsővezetők megkülönböztetett helyzete

A tipikus felsővezetői juttatások közé azok sorolhatók, amelyeket a más beosztású
munkatársak nem, vagy csak jelentősen kisebb mértékben kapnak. A mobiltelefon és
a céges autó tipikus felsővezetői juttatásnak számít, bár ez a középvezetők esetében
is igen jellemző. A cégek 80,1 százaléka ad céges gépkocsit felsővezetőinek, míg a
középvezetőknél ugyanez a mutató csak 38,6 %. A balesetbiztosítás tekintetében is
komoly eltérés mutatható ki. Míg a megkérdezett cégek 40,3 százaléka nyújt felsőve-
zetőinek ilyen biztosítást, addig a középvezetők csak a vállalatok 30,3 százalékánál
részesülnek ebben. Összehasonlításként: a munkáltatók 23,5 százaléka kínálja ezt
minden alkalmazottjának.

A kutatás azt mutatja, hogy a legtöbb cég kiemelten kezeli felsővezetőit, míg 39,8
százaléka nem tesz különbséget a különböző szintű vezetők között.
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A cégek méretét tekintve érdekes tény, hogy a legmagasabb szintű felsővezetői jut-
tatást a 250 - 499 főt foglalkoztató cégek nyújtják. Az ennél nagyobb vállalatoknál már
alacsonyabb azon juttatások átlagos száma, amelyeket kizárólag a felsővezetői szint
élvez. Ennek oka valószínűleg az, hogy ezeknél a nagyobb vállalatoknál már közép-
vezetői szinten megjelenik egy magasabb juttatási színvonal.

Arra vonatkozóan, hogy milyen nagyságrendűek a felsővezetők juttatásai , viszonylag
alacsony volt a válaszadási hajlandóság.  E csoport esetében az átlagos juttatási
mérték az alapbér 31,9%-a, a válaszokat azonban nagy szórás jellemzi. A legkisebb
említett százalékos arány a nulla, a legnagyobb a 300% volt. A gazdaságilag jó
eredményeket elért cégek a béren kívüli juttatásokon keresztül is elismeri a vezetők
munkáját. A felsővezetői juttatások átlagosan az alapbér 40%-nak megfelelő összeget
is meghaladják e cégek esetében. A juttatások mértékének változásáról kiderült, hogy
a vállalatok 59,4 százalékánál a felsővezetők jutatásainak mértéke nem változott, míg
18,7 százalékuknál nőtt, és 5,6 százalékuk esetében pedig csökkent. A megkérdezett
humánpolitikai vezetők cégének 7,6 százaléka tervezi valamilyen új felsővezetői jut-
tatás bevezetését. A középvezetőkhöz hasonlóan az egészségpénztári hozzájárulás
és az egészségbiztosítás szerepel e lista első helyén. Ezt a gyógyszertámogatás és a
cafeteria rendszer bevezetése követi.

Kiemelt juttatások vizsgálata

A kutatás néhány juttatás-típussal szembeni attitűdöt részletesebben is vizsgált. Ezek
az élet- illetve balesetbiztosítás, a nyugdíjbiztosítás vagy a nyugdíjpénztári hozzájá-
rulás, valamint az egészség megőrzését szolgáló juttatások.

Az adatokból kiolvasható, hogy a mintába került cégek 40,7 százaléka nyújt baleset-
biztosítást munkatársai valamely csoportjának.

Az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulásról vagy nyugdíjbiztosításról elmondható,
hogy jellemzően azon cégek esetében fordul elő, amelyek hazai tulajdonosokkal bír-
nak, és állami tulajdonban vannak, illetve azok esetében amelyek nagy alkalmazotti
létszámmal rendelkeznek. A mintába került hazai tulajdonban lévő cégek 60,9 szá-
zaléka, vegyes tulajdonban lévő vállalatok 58,3 százaléka, míg a külföldi tulajdonban
lévő munkáltatók 37,5 százaléka nyújtja ezt a juttatási formát felsővezetőinek. A vizs-
gált cégek 12,4 százaléka jelezte, hogy az elkövetkező 1-2 évben növelni szándéko-
zik vezetői számára a nyugdíj-előtakarékosság mértékét.

Az egészségtudatos életmódot támogató juttatások nyújtásáról elmondható a „vagy
mindenki, vagy senki” elv.  Kivételt jelentenek a szűrővizsgálatok, mivel az ilyen jelle-
gű juttatást nyújtó cégek 17,9%-a csak a vezetőket részesíti ebben a szolgáltatásban.
A várható tendenciák tekintetében e juttatás-típusnál a legpozitívabbak a várakozá-
sok. Az egészség megőrzését szolgáló juttatások esetében a megkérdezettek 15,5%-
a prognosztizált növekedést. A balesetbiztosítások növekedésével szembeni várako-
zások 10,2 %-os mutatóval jellemezhetőek.


