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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Komoly növekedési potenciál van a bérügyviteli 
piacban 

EGYRE TÖBB HOZZÁADOTT ÉRTÉK - VÁLTOZATLAN ÁRAK MELLETT  

Magyarországon először készült összehasonlításra, trendek megismerésére 

alkalmas kutatás a bérügyviteli piacról. Az IDC Hungary közelmúltban publikált 

tanulmányából kiderül, hogy a koncentráltnak tekinthető magyar piacon is egyre inkább 

az informatika élvonalába tartozó, legkorszerűbb megoldásokra mutatkozik igény.  

Mobilitás, üzleti HR menedzsment, webes dolgozói és vezetői önkiszolgáló rendszerek, SaaS alapú 

megoldások. Olyan HR informatikai trendek amelyek iránt Magyarországon is egyre nagyobb 

érdeklődés mutatkozik. A piac magas penetrációja miatt növekedési lehetőségeket elsősorban ezen 

új szolgáltatások kialakítása jelentheti a bérügyviteli alkalmazásfejlesztéssel foglalkozó szerepkőknek 

– derül ki az IDC tanulmányából. A bérügyviteli outsourcing piac növekedése azonban lényegesen 

meghaladja az alkalmazásfejlesztési piacot, elsősorban a kihelyezés iránt növekvő nyitottság és a 

mérsékelt penetrációból kifolyólag, így ezen a területen van tere a további fejlődésnek és 

növekedésnek. 

A tanulmány külön vizsgálta a bérügyviteli alkalmazás piacot és a bérszámfejtési outsourcing piacot.  

BÉRÜGYVITELI ALKALMAZÁS PIAC 

Előbbiben a visszafogott 1,7%-os éves növekedéssel a bérügyviteli alkalmazásokra fordított költés 

Magyarországon 2012-ben meghaladta a 3,55 milliárd forintot. 2013-ban, előzetes adatok alapján a 

piac várhatóan 0,3%-al szűkül. A dobozos bérszámfejtési alkalmazásokkal bérszámfejtett létszám 

2012-ben 2,959 ezer fő volt, 0,9%-al több, mint egy évvel korábban. 2013-ban a létszám tekintetében 

további 1,3%-os növekedés várható. A növekedés elsősorban a foglalkoztatás bővülésének 

köszönhető. 

A bérszámfejtési alkalmazásokra fordított költés döntő hányadát, 81%-át, a karbantartási, 

utánkövetési díjak tették ki, míg a licensz 15%-al és a szoftverbérlet 4%-al részesedett a teljes 

piacból. 
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A piac magas penetrációja miatt a növekedési lehetőségek erősen korlátozottak. A piaci szereplők az 

ügyfélmegtartásra és az alkalmazások fejlesztésén át, a változó ügyféligények kiszolgálására 

koncentrálnak. A piaci igények alapján középtávon a termékfejlesztés elsősorban a HR menedzsment 

funkciók fejlesztését, a webes felhasználói funkciók kialakítását és az alkalmazások mobil elérését 

foglalják magukba. A vezetői információs, adatelemzési, lekérdezési igények iránti igény is 

érezhetően növekszik újabb fejlesztési irányt nyitva meg a bérügyviteli alkalmazások fejlesztésében.  

 

A konszolidált piac szereplői elsősorban a status quo fenntartására törekednek, az árbevétel növelése 

másodlagos cél a nyereségesség növelés vagy szinten tartása mellett. Az agresszív piacszerzési 

lépéseket, mint amilyen egy erős árverseny generálása a meghatározó szereplők legnagyobb része 

nem tartja célravezetőnek, piacszerzési lehetőséget elsősorban a piac alsóbb szegmenseinek 

intenzívebb megcélzásában a kisebb alkalmazásfejlesztőkkel történő intenzívebb versenyben látnak.  

 

A bérszámfejtési alkalmazások piaca koncentráltnak tekinthető, a tíz legnagyobb szereplő a piac 

88.4%-át lefedi.  

A BÉRSZÁMFEJTÉSI OUTSOURCING PIAC 

A bérszámfejtési outsourcing keretében 496 ezer munkavállaló bérszámfejtését végezték 2012-ben. 

Értékben a piac mérete megközelítette a 9,4 milliárd forintot.  

A növekedés elsődleges okai az általánosan megnövekedett kiszervezési hajlandóság 

költségoptimalizálási és felelősség megosztási megfontolásból, az anyavállalatok erősödő 

kiszervezési stratégiájának hatása a magyarországi leányvállalatoknál és a szolgáltatók nyitása a 

kisebb ügyfelek irányába. Ennek ellenére a 2013-as, most még csak előzetes adatok alapján a 

piacbővülés dinamikája csökken, 2,6% ill. 3,4%-ra. 

A piac erősen fragmentált és számos eltérő elsődleges profilú (pl. könyvviteli, auditot, adótanácsadást 

és egyéb pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó, munkaerő-közvetítő vagy alkalmazásfejlesztő) cég nyújt 

bérszámfejtési szolgáltatást. Általánosan jellemző, hogy az ilyen jellegű, több-éves és tervezhető 

bevételt jelentő, szolgáltatások szerepe felértékelődik. Azaz a piac szereplői növekvő figyelmet 

szentelnek az üzletfejlesztésben és a szakmai kompetenciájuk fejlesztésében a bérügyviteli 

területnek.  

Habár a piaci verseny érezhetően növekszik, a még házon belül bérszámfejtő cégek magas aránya - 

63,3% a közepes vállalatok esetében, ill. 80% nagy- illetve nagyon nagy vállalatoknál – jelentős 

növekedési potenciált rejt a bérügyviteli outsourcing szolgáltatók számára. 

 



 

About IDC 

International Data Corporation (IDC) is the premier global provider of market intelligence, advisory 

services, and events for the information technology, telecommunications and consumer technology 

markets. IDC helps IT professionals, business executives, and the investment community make 

fact-based decisions on technology purchases and business strategy. More than 1000 IDC 

analysts provide global, regional, and local expertise on technology and industry opportunities and 

trends in over 110 countries worldwide. For more than 48 years, IDC has provided strategic 

insights to help our clients achieve their key business objectives. IDC is a subsidiary of IDG, the 

world's leading technology media, research, and events company. 

IDC Hungary 

Horvát u. 12-26., B. épület 6. em/1. (CBC Irodaház) 

1027 Budapest.Hungary 

+36 1 473 2370 

Twitter: @IDC 

idc-insights-community.com 

www.idc.com 

Copyright Notice 

This IDC research document was published as part of an IDC continuous intelligence service, providing 

written research, analyst interactions, telebriefings, and conferences. Visit www.idc.com to learn more about 

IDC subscription and consulting services. To view a list of IDC offices worldwide, visit www.idc.com/offices. 

Please contact the IDC Hotline at 800.343.4952, ext. 7988 (or +1.508.988.7988) or sales@idc.com for 

information on applying the price of this document toward the purchase of an IDC service or for information on 

additional copies or Web rights. 

Copyright 2014 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. 


