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lépésben



A legtöbb cég szereti januárra ütemezni a 
bérszámfejtés kiszervezésével, szolgáltatóváltással 
kapcsolatos extra munkákat.

Pedig ez az időszak amúgy is a legsűrűbb a HR és bérszámfejtési 
szakemberek számára. 

Az év végével fel kell készülni a

+ jogszabályi változásokra, 
+ az új évre vonatkozó nyilatkoztatásokra, 
+ a rendszerek zárására és nyitására, 
+ az éves teljesítményértékelésre, 
+ a prémiumok kalkulációira és az előrehozott decemberi 

bérfizetésekre,
+ dönteni kell a pulykapénzről, 
+ ellenőrizni, hogy biztosan a tervezett költségvetésen belül maradtunk-

e.

Az év első heteiben adják ki a szoftver szolgáltatók a bérszámfejtési 
szoftverek új verzióit, melyet telepíteni kell, elvégezni az év eleji 
paraméterezéseket, valamint javasolt tesztelni is az új beállításokat, hogy 
az tényleg megfelel-e az új jogszabályi előírásoknak.

A legtöbb cég mégis ezt fejeli meg a januári kiszervezésekkel, 
bérszámfejtési szolgáltatóváltással járó extra munkával, pedig ez év 
közben is nyugodtan menedzselhető, csupán néhány alapszabályt kell 
betartanunk. 

Elmondjuk mik ezek.

Gudman Judit
Client Service Director , Partner



Mi kell ahhoz, hogy gördülékenyen menjen a bérszámfejtés 
outsourcing szolgáltató váltása év közben is?

Egy szakmailag jól felépített projektterv
mentén a HR adminisztráció / bérszámfejtés
kiszervezése vagy egy szolgáltatásváltás
ugyanúgy abszolválható év közben is.

Számos esetben még kényelmesebb is
mind az ügyfél, mind a szolgáltató
oldalán.

Fontos, hogy megfelelő tájékoztatást
kapjunk a szolgáltató cégtől és legyen
dedikált projekt menedzser,
projektterv és alapos erőforrástervezés
mind a két oldalon.

https://bpion.com/berszamfejtes-outsourcing-extrakkal-hogyan-induljunk-el/


Döntést követően pontosan meg kell 

határozni az adatmigrációba bevont 

adatok körét.

Az adatok beazonosítását követően 

szükséges felmérni, hogy az adatokat 

milyen rendszerekből,

nyilvántartásokból és milyen 

formátumban tudjuk kinyerni, milyen 

hozzáféréseink vannak, és kik azok a 

kulcs szereplők, akik az adatokat 

rendelkezésünkre tudják bocsátani.

Alapos döntéselőkészítés arról, hogy 

januárra visszamenőleg csak a 

bérszámfejtés folytonosságához szükséges 

adatokat migráljuk az új bérszámfejtési 

rendszerbe, vagy létezik-e olyan üzleti ok, 

riporting igény, szakmai kockázat, ami 

miatt szükséges reprodukálni a teljes 

bérszámfejtést az adott évre.

Gyakorlati tapasztalatunk, hogy az esetek 

legnagyobb hányadában nem indokolt a 

visszamenőleges bérszámfejtés, elég a tört 

év egyes részadatait átvenni, így jelentősen 

lecsökkentve a váltással járó költségeket és 

időráfordítást.

#1 #2 #3

3 konkrét szakmai pont, mely szükséges a sikeres projekthez:



Göngyölt SZJA adatok

Legtöbb esetben a kilépő adatlapok letöltésével elérhetőek a 
korábbi rendszerből. Nagy létszám esetén érdemes 
átgondolni, hogy milyen feldolgozható formátumban tudjuk 
kinyerni az adatokat a rendszerből. Bizonyos bérszámfejtési 
programok alkalmasak arra, hogy a korábban beküldött havi 
bevallások adattartalmát betöltve feldolgozzák és biztosítsák a 
göngyölt SZJA adatokat. Bérszámfejtési szolgáltatóként ilyen
szoftverekkel érdemes szolgáltatni.

Törzsadatok és jogviszony adatok

Az első számfejtés időpontjában érvényes statikus adatokat 
reprodukálni kell a rendszerben, ennek hátránya lehet, hogy 
az indulás időpontja előtti adatváltozások visszamenőlegesen 
nem lesznek elérhetőek, de ezekre a jogszabályi megfelelőség 
és a folytatólagos bérszámfejtéshez nincs is szükség.

Munkavállalói nyilatkozatok

Az év elején vagy belépéskor megtett munkavállalói 
nyilatkozatok befolyásolják, hogy hány nap szabadságra 
jogosult (pótszabadságok) a munkavállaló, és hogy milyen 
összeggel csökkenthető a havi személyi jövedelemadó 
összege (kedvezmények), ezek rendszerben történő meglétét, 
vagy adat átemelését biztosítani kell.

Folytatólagos bérszámfejtés számszaki helyességét 
befolyásoló adatok

A jogszabályi előírásoknak megfelelő kalkulációk biztosítása 
érdekében egyes adatokat évközi váltás esetén is reprodukálni 
szükséges adott időintervallumra (pl. távolléti díj összegét 
emelő tételek). Ez nem minden iparágban és munkarendben 
fordul elő, így előzetesen fel kell mérni, hogy milyen 
munkarendben dolgoznak a munkatársak és milyen juttatási 
rendszert alkalmaznak, milyen bérpótlékok kerülnek 
megállapításra, kifizetésre.

Év közben történő váltás során 
az alábbi adatokra van szükségünk

https://www.facebook.com/bpionservices/
https://www.linkedin.com/company/bpion-services/
https://www.instagram.com/bpionservices/
https://bpion.com/
https://www.youtube.com/channel/UCiJk5VKmwvh-1vsNvbvc85w?view_as=subscriber


Mi az előnye a visszamenőleges bérszámfejtésnek és 
milyen kompromisszumokat kell meghoznunk, ha ezt a 
megoldást választjuk, vagy ha eltekintünk tőle?

A visszamenőleges bérszámfejtés biztosítja, hogy minden tárgyévi bérszámfejtési adat 
bekerüljön az új rendszerbe. De mire jó ez? Az adatok teljeskörűsége által biztosított, 
hogy az éves adatszolgáltatásokhoz, valamint az éves management riportokhoz a 
váltás évében is teljes évre összesített adatokat tartalmazó riportot tudjuk lekérdezni. 
Azonban az adatok teljeskörűsége szükségtelen ahhoz, hogy a jogszabályoknak 
megfelelő, minőségi bérszámfejtési produktumot kapjunk a váltást követő hónaptól. 
Ráadásképpen az említett riportokat szinte minden esetben le lehet generálni más 
forrásból származó adatokból, így összeáll a „váltási évre” vonatkozóan is minden 
kritikus riportunk, annak ellenére, hogy a háttérben két rendszer futott az évben.

Általánosságban nem javasoljuk a visszamenőleges bérszámfejtést, mert a 
bérszámfejtések hónapokra történő visszamenőleges reprodukálása jelentős időt 
igényel, mind az ügyfél, mind a szolgáltató oldalán. Ennek költsége magasra rúghat. A 
költség a munkavállalói létszámtól, a bérszámfejtés komplexitásától és a 
visszamenőleges időszak hosszától függ. Sok szolgáltató még mindig manuális 
adatrögzítést végez, ami a hibalehetőséget növeli. További hátrány, hogy a projekt 
időtartama indokolatlanul meghosszabbodik és később érünk el a célhoz, ha 
ragaszkodunk az adatok reprodukálásához.

Érdemes egyeztetni a kiválasztott bérszámfejtési szolgáltató partnerrel, vagy már a 
tenderben kitérni arra, hogy milyen alternatív javaslatokat tudnak a szolgáltatók 
felhozni, és szakmailag mennyire megalapozott, átgondolt implementációs ütemtervet 
biztosítanak az ügyfél részére. Egy projekt sikerességét elősegíti, ha a szolgáltató az 
első perctől az ügyfél bizalmi tanácsadója tud lenni. Ha megtaláljuk a megfelelő 
partnert, akkor tiszta kép tárul elénk, melynek birtokában már könnyedén hozunk 
döntést egy évközi váltás vagy kiszervezés mellett.

https://www.facebook.com/bpionservices/
https://www.linkedin.com/company/bpion-services/
https://www.instagram.com/bpionservices/
https://bpion.com/
https://www.youtube.com/channel/UCiJk5VKmwvh-1vsNvbvc85w?view_as=subscriber


Nincs ötlete, hogyan kezdjen hozzá? 
Első lépésként hívja a -t és engedje, hogy elhozzuk a VÁLTOZÁST, 
amit a szervezetében látni kíván.

Gudman Judit
Client Service Director

hello@bpion.com
+ 36 70 638 7364

A pontosan megtervezett és precízen kivitelezett átvételen túl, a BPiON biztosít Önnek 
egy TB kifizetőhelyi átvilágítást, audit riporttal és a jogszabályi megfelelőséget 100%-
ban biztosító javaslatokkal alátámasztva. Ennek köszönhetően tudjuk vállalni a 
felelősséget a folyamatban lévő ellátásokért visszamenőlegesen is. 

mailto:hello@bpion.com
https://www.youtube.com/channel/UCiJk5VKmwvh-1vsNvbvc85w
http://www.bpion.com/
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