
BÉR- ÉS JÖVEDELEMPOLITIKA 

Részesedés a vállalati eredményből  

A rugalmas javadalmazási rendszer a fenntartható, értékorientált 
vállalatvezetés támogatását szolgálja. A részvényjuttatással 
megvalósított részesedési programnak összhangba kell hoznia a 
vállalat, a részvényesek és a munkatársak igényeit és céljait. A 
program hatékonyságát befolyásolják az általános gazdasági 
helyzet, az aktuális piaci viszonyok, a szabályozórendszer 
változásai, könyvelési, adózási előírások. 
 
Tárgyszavak: munkavállaló; részesedés; juttatás; teljesítmény;  

részvényopció; bérrendszer. 

Bevezetés  

A jól kialakított bérrendszer a piaci viszonyoknak megfelelő fix alap-
bérre épül. A változó bérelemek közül a bónusz rövid távú teljesítmény-
ösztönzőt jelent a vállalat stratégiai céljainak elérésére, a dolgozó beosz-
tásának megfelelően. A részvény alapú részesedési program a hosszú 
távú stratégiai vállalatvezetést támogatja, célja a vállalat, a részvényesek 
és a munkatársak érdekeinek összehangolása. A svájci tőzsdén jegyzett 
vállalatok csaknem mindegyike rendelkezik ilyen programmal, a gyakor-
latban azonban ezek nem mindig váltják be a hozzájuk fűzött reménye-
ket. Gyakran alábecsülik a testre szabott program bonyolultságát, nem 
elég alaposan elemzik az előnyöket és kockázatokat. 

A jól képzett munkaerő megnyerése és megtartása 

Sok munkáltató részesíti dolgozóit járulékos, természetbeni juttatá-
sokban, mint a cégautó, mobiltelefon, átalányköltségek, továbbképzés, 
nyugdíj- és balesetbiztosítás stb. (1. ábra). 

A kilencvenes évek közepétől Svájcban is egyre kedveltebb lett a 
nyereség- és tőkerészesedés. A részvényjuttatásos részesedési prog-
ram hatékony eszköz a szakképzett munkaerő megnyerésére és megtar-
tására. A részesedés egy sikeres vállalatban motiválja a munkatársakat 
és honorálja teljesítményüket. 

 



 

• hosszú távú, előremutató ösztönző  dolgozói 
részesedés (Long Term Incentiv -LTI) 

• rövid távú, visszamenőleges teljesítményösztönző bónusz 
(Short Term Incentive –STI) 
 
 
 
 

• fix bérelem, a funkció piaci értéke  
alapbér (Benchmark) 

járulékos 
juttatások • béren kívüli juttatások 

elő-
gondoskodás • nyugdíjpénztári juttatások 

a kiegyensúlyozott bérrendszer különféle elemekből épül fel. 

 
1. ábra A teljes juttatási rendszer  

(Total Compensation System, TCS) 
 
 
A kilencvenes években a folyamatosan emelkedő részvényárfo-

lyamok és kedvező adóztatási szabályok mellett a részvényopciós prog-
ramot nagyon vonzó javadalmazási elemként használták, de az utóbbi 
években a részvényárfolyamok csökkenése miatt számos opció értékét 
vesztette. 

Részvényopció 

A részvényprogramok résztvevői közvetlenül részesednek a vállalat 
tőkéjéből, és így a vállalat résztulajdonosaivá válnak. Előtérben állnak az 
ingyenes részvények, vagy a cég részvényeinek megszerzése diszkont-

 



áron, emellett azonnal átszáll a szavazati jog és a jog a mindenkori osz-
talékra. 

Svájcban nagyon elterjedtek a részvényopciós programok (2. ábra). 
Az opció arra ad jogot, hogy tulajdonosa egy későbbi időpontban előre 
meghatározott áron megvegye a részvényt. Emelkedő részvényárfo-
lyamok mellett rendszerint a részvényopciós programok az emelőhatás 
alapján magas nyereséghez vezetnek. Annak érdekében, hogy a munka-
társakat a vállalathoz kössék, meghatároznak egy „átruházási idősza-
kot”, amely alatt „meg kell érdemelni” az opciókat (ha időközben meg-
szűnik a munkaviszonya, a munkatárs elveszti a kiutalt opciókat), és az 
opciós jog gyakorlásához el kell érni bizonyos, előre meghatározott telje-
sítményeket vagy vállalati célokat. Az opció tulajdonosa vagy megveszi a 
vonatkozó részvényt a beváltási ár megfizetésével, vagy eladja az opciót 
egy „Market Maker”-nek – általában egy banknak – , és így az opció tár-
gyi értékén kívül a napi értékét is realizálni tudja. 

 

 

opciós programok 
• nem forgalmazható opciók 
• forgalmazható opciók (warrantok) 
 felső  

ők kívülről finanszírozott részvényprogramok vezet
• részvények és opciók 

korlátozott egységrészvények 
 
részvényprogramok középvezetők 

• korlátozott részvényprogram 
• Share Bonus Plan (részvényosztalék program) 
• Performance Share Plan (teljesítményért járó 

részvényprogram) 
• Matching Share Plan (dolgozók saját fizetésből 

vásárolt részvényeit bizonyos arányban kiegé-
szítő részvényjuttatás) 

• részvényvásárlási program dolgozók  
fantom részvényprogramok 

• Stock Appreciation Rights (SARs) (a részvény 
értéknövekedésre kedvezményes vételi jog) 

• fantomrészvény 

 

2. ábra Részesedési programok a gyakorlatban 
 
 
A tőkerészesedési programok palettáján szerepelnek az ún. fantom 

részvényprogramok, amelyek nem részvényszerzésre adnak jogot a 

 



 

munkatársaknak, hanem készpénz lefizetése ellenében a részvény ér-
téknövekedéséből részesednek.  

A részvényprogramok vonzerejét alapvetően befolyásolják az adóz-
tatási szabályok. Svájcban jelenleg a dolgozói részvények a megszerzés 
időpontjában adó- és tb-kötelesek, de a kidolgozás alatt álló törvényja-
vaslat szerint változások következhetnek be.  

2005-től az IFRS – International Financial  
Reporting Standard (Pénzügyi beszámolók nemzetközi 
szabványa) válik Európa-szerte kötelezővé 

2005. január 1-jétől Európában a tőzsdén jegyzett vállalatok az 
IFRS szerint kötelesek elszámolni. Ezzel a kötések nemzetközi össze-
hasonlíthatóságát kívánják elérni, mivel az IFRS szorosabban igazodik 
az USA-ban alkalmazott GAAP-hoz (Generally Accepted Accounting 
Principles – Általánosan elfogadott számviteli elvek), amely egyre inkább 
vezető szerepet tölt be világszerte a számviteli nyilvántartásokban. Je-
lenleg még nagyok az eltérések az IFRS és a US-GAAP között, de 2007-
re a közeledés révén lehetővé válik a szabványok kölcsönös elfogadása. 
Svájcban már 2002-ben a tőzsdén jegyzett 295 vállalat több mint fele az 
IFRS szerint számolt el, 15 a US-GAAP-hez igazodott, 96 pedig a svájci 
Swiss-GAAP-FER szabványhoz. Annak a vállalatnak, amely a svájci 
SWX tőzsde fő szegmensében akarja jegyeztetni magát 2005-től min-
denképpen át kell állnia vagy az IFRS-re vagy a US-GAAP-re. Ez né-
hány kis- és középvállalatot arra fog indítani, hogy átváltson a helyi szer-
ződések szegmensére, ahol továbbra is alkalmazható lesz a Swiss-
GAAP-FER. 

Előreláthatólag az IFRS-szabályok szerint 2005-től a dolgozói rész-
vényeket és opciókat személyzeti költségként kell elszámolni. A dolgozói 
részvényeket már ma is számos tőzsdén jegyzett cég így könyveli el, el-
lenben a dolgozói opciókat alig. Ez az átállás további igazodás a US-
GAAP-hez.  
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