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1. AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT JELENTŐSÉGE, 

A HUMÁN TŐKE FELÉRTÉKELŐDÉSE 

A társadalmi, gazdasági átalakulással egyidejűleg egyre fontosabbá vált az emberi 

tényező menedzselése a munka világában. Az ember, mint erőforrás 

nélkülözhetetlen minden vállalat eredményes gazdálkodása szempontjából, a 

változó környezet pedig megköveteli az erőforrásokkal való racionális 

gazdálkodást. A napjainkban megfigyelhető munkaerő-piaci változások hatása 

legerőteljesebben az emberi erőforrások menedzselése területén jelentkeztek. A 

hatékony munkaerő-gazdálkodás súlya jelentős mértékben megnőtt, ami a humán 

erőforrás szakemberek feladatának jelentőségét felértékelte és egyfajta 

szemléletváltási igényelt. A globalizáció, a munkaerő-, illetve tehetséghiány 

hatása a HR funkciók fejlődését is érintette. A szervezeti mérettől és 

tevékenységtől függetlenül minden szervezetben megjelenő, úgynevezett 

hagyományos funkciók mellett az elmúlt évtizedekben folyamatosan jelentek 

meg az újabb és újabb tevékenységterületek, reagálva a makro- és 

mikrokörnyezeti változásokra. 

1.1 Az emberi erőforrás menedzsment fogalma, célja, feladata 

Az emberi erőforrás menedzsment kiemelkedő jelentőségűvé vált a szervezetek 

életében, mivel a szervezet legkülönlegesebb, speciális erőforrása az ember. Az 

ember áll a tevékenységterületek fókuszában és egyben más erőforrások 

kombinálásának forrása is (Csath, 2012; Törő, 2017). 

Az emberi erőforrást két tényező által határozhatjuk meg (Bokor, 2006): a 

munkaerő egyedisége és értékessége. Az egyediség arra vonatkozik, hogy az adott 

munkavállaló tudása, tapasztalata, képessége, készsége milyen könnyen pótolható 

a munkaerőpiacról. A másik aspektus a szervezetre vonatkoztatható. A munkaerő 

értékessége abban rejlik, hogy kulcseleme-e a szervezeti versenyképességnek, 

kiemelt szerepet játszik-e a vásárlói értékteremtés folyamatában. Emellett az 

ember esetében– más erőforrásokkal szemben – kockázatokkal is számolni kell, 

ilyenek lehetnek: magasabb bérigény, alulmotiváltság, elégedetlenség 

megjelenése, illetve a kilépés. Ez utóbbi dimenzió igazolja, hogy a munkaerőt 

nem elég megtalálni, felvenni, a szervezetbe be kell illeszteni és ezt követően is 

folyamatosan törődni kell a humán aspektusokkal is, vagyis meg is kell tudni 

tartani. Armstrong – Taylor (2014) alapján az emberi erőforrás menedzsment a 

szervezetnél dolgozó munkavállalók foglalkoztatásának, fejlesztésének és 

jólétének stratégiai, integrált és koherens megközelítése.  

Az emberi erőforrás menedzsment lényege a következő alapelvekben foglalható 

össze (Berde – Dajnoki, 2007): 

 Az emberi erőforrás minden szervezet legfontosabb értéke, hatékony 

menedzselésük a szervezet sikerének legfőbb záloga. 
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 Üzleti sikert akkor érhetünk el az emberi erőforrások segítségével, ha a 

vállalatok személyügyi politikája és irányelvei szorosan kapcsolódnak a 

szervezet küldetéséhez és stratégiai célkitűzéseihez. 

 A szervezeti kultúra, a vállalati értékek, a hangulat, a menedzsment 

viselkedéskultúrája nagyban befolyásolják az alkalmazottakat a jobb 

teljesítmény elérésében. Ezért a menedzsment felelőssége, hogy a vállalati 

értékrendet megerősítse, vagy megváltoztassa, illetve, hogy a dolgozókkal 

elfogadtassa, és az egész szervezet ezek szellemében működjék. 

Az emberi erőforrás menedzsment célja, hogy támogassa a szervezetet céljai 

elérésében, azáltal, hogy fejleszti és végrehajtja a humán erőforrás stratégiákat, 

amelyek egységesek az üzleti stratégiával. Célja, hogy biztosítson a szervezet 

számára olyan tehetséges, szakképzett és elköteleződött embereket, akikre a 

vállalatnak szüksége van, továbbá segítsen megalkotni egy pozitív kapcsolatot a 

menedzsment és a munkavállalók között, megerősíteni és fenntartani a kölcsönös 

bizalom légkörét (Armstrong, 2012). Az összes humán erőforrás gazdálkodási 

tevékenység alapját négy célkitűzés jelenti, melyek a szervezeti, a teljesítmény, a 

változásmenedzsment, valamint az adminisztratív feladatokhoz kapcsolódó 

célok. Az egyes HR funkciók szerepe az említett elérendő kulcsfontosságú célok 

meghatározásával magyarázható. (Torrington et al., 2014)  

Az emberi erőforrás menedzsment célja és tartalma – ugyanúgy, mint a vállalati 

céloké – szervezetenként változhat, de általában a következőket foglalja magába 

(Dajnoki, 2015): 

 segíteni a szervezetet a céljai elérésében; 

 magas teljesítmény; 

 minőségi termék vagy szolgáltatás; 

 a megfelelő számú, a kívánatos szakértelemmel és gyakorlattal rendelkező 

alkalmazottak foglalkoztatása; 

 kontrollált munkaerőköltség; 

 alacsony szintű fluktuáció és hiányzás; 

 versenyképes bérszint; 

 olyan munkafeltételek, amelyek biztosítják az alkalmazottaknak a 

munkaköri elégedettség és az önértékelés lehetőségét; 

 megfelelés a törvényeknek és jogszabályoknak, a munkakörülmények és a 

munkavállalói jogok biztosításával; 

 közvetíteni a személyzeti irányelveket, politikát minden alkalmazott felé; 

 segíteni az etikus elvek és gyakorlati magatartás fenntartását; 

 oly módon menedzselni a változást, hogy az egyének, a csoportok, a 

vállalat és tágabb közösség számára kölcsönösen előnyös legyen; 

 a munkavégzés minőségét oly módon fenntartani és fejleszteni, hogy az 

kívánatossá tegye a szervezeten belüli alkalmazotti létet. 

A fentiek alapján elmondható, hogy a humán erőforrás gazdálkodás 

legáltalánosabb célja az, hogy hozzásegítse a szervezetet és a szervezet tagjait az 

általuk kitűzött célok eléréséhez, a kiépített versenyelőnyök megtartásához és 
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folyamatos megújításához. Míg korábban a munkatársak elsősorban 

költségtényezőt jelentettek, az új szemléletmódnak köszönhetően immáron a 

legfontosabb erőforrássá váltak, akiket a humán erőforrás menedzsmentnek 

segítenie kell a célok elérésében, megvalósításában, a magasabb rendű 

szükségleteik kielégítésében a szervezeti lét keretei között. 

 

Az emberi erőforrás menedzsment feladata alapvetően a szervezet 

hatékonyságának biztosítása, segíti a szervezetet, hogy céljait megvalósíthassa, 

magas teljesítményt érhessen el, és minőségi terméket vagy szolgáltatást 

állíthasson elő. Ennek érdekében el kell érni, hogy megfelelő mennyiségű és 

minőségű, motivált munkaerőt alkalmazzanak, valamint azok képességeit és 

szaktudását hatékonyan tudják hasznosítani. Ehhez szükséges, hogy az 

alkalmazottak elégedettek legyenek a munkakörükkel és a munkafeltételekkel, 

lehetőséget kapjanak az önmegvalósításra és megfelelő, versenyképes bérekkel 

legyen honorálva a munkájuk. A vállalat oldaláról pedig biztosítani kell a 

munkaerő kontrollált költségét, valamint a fluktuáció és a hiányzás alacsony 

szintjét, megfelelve a törvényeknek, jogszabályoknak (Piros, 2008). 

Az emberi erőforrás menedzsment feladata, hogy az üzleti stratégiával és 

tevékenységekkel integrálva megerősítse (vagy ha szükséges, megváltoztassa) a 

szervezet kultúráját, hangsúlyozza az emberi erőforrások fontosságát a 

versenypiaci előny elérésében, illetve a következetes vezetést, amely nagyban 

hozzájárul a munkavállalók szervezethez való elköteleződéséhez, 

következményképpen pedig a rugalmasság és az alkalmazkodóképesség 

növekedéséhez. (Armstrong – Taylor, 2014) 

 

Az emberi erőforrás gazdálkodás olyan funkcionális szakterület, amely nélkül ma 

már elképzelhetetlen lenne a szervezetek működése. Visszatekintve az emberi 

erőforrás menedzsment tevékenység történetére, jelentős változások figyelhetők 

meg (Dajnoki, 2015): 

Személyzeti adminisztráció (Personnel Administration): először a tevékenység 

adminisztratív és operatív végrehajtó szerepe dominált. Az emberi erőforrásokhoz 

kapcsolódó adminisztratív tevékenységeket jelentette, tehát a munkaügyi 

adminisztrációt, a munkaügyi feladatokat. 

Személyzeti menedzsment (Personnel Management): egymástól független szakmai 

területek alakultak ki az EEM-területen belül, és a tevékenység beilleszkedett a 

vállalati funkcionális területek sorába. A személyzeti menedzsment feladata volt 

olyan rendszerek létrehozása, működtetése, melyek meghatározták az alkalmazás 

kereteit belépéstől kiválásig. Elismert önálló szakmai területként működött. 

Rendezett, szakértő ismereteket igénylő feladatokat látott el. 

Emberi erőforrás menedzsment (Human Resource Management): az egyes 

szakmai területek integrálódtak, megjelentek az üzleti szempontok, a hozzáadott 

értéket teremtő működés igénye. Az emberi erőforrás, mint stratégiai tényező, 

vállalati erőforrás jelent meg, ezáltal a menedzselés, motiválás, kommunikáció, 



        

8 

 

alkalmazottak bevonása, elkötelezettségük fokozása, feladattal való azonosulás, 

szervezet és egyén céljainak harmóniája elsőrendű célokká váltak. Aktívan 

befolyásolták a vállalat stratégiáját, saját stratégiát, politikát dolgoznak ki, 

szervezeti strukturális és kulturális változások mozgatóivá váltak.  

Stratégiai emberi erőforrás menedzsment: megjelenik a HR szerepvállalása a 

versenyképesség kialakításában, az üzleti partnerség más szervezeti vezetőkkel. 

A HR tevékenység szerepe felértékelődik, a szakma professzionalizációja 

figyelhető meg, integrált működést valósít meg (a HR funkciók egymással 

összhangban működnek). 

Az adminisztratív, operatív végrehajtó szerep helyett napjainkra már stratégiai 

emberi erőforrás menedzsmentről beszélhetünk, ahol megjelenik a HR 

szerepvállalása a versenyképesség kialakításában, az üzleti/stratégiai partnerség 

más szervezeti vezetőkkel. A HR tevékenység szerepe felértékelődik, a szakma 

professzionalizációja figyelhető meg, integrált működést valósít meg (a HR 

funkciók egymással összhangban működnek). 

1.2 A HR funkciókat érintő változások és azok következményei 

A szervezetek számára mindig is kihívást jelentő feladat volt a változó környezeti 

kihívásokra való rugalmas és gyors reagálás. A technológia fejlődése, az 

innovatív eljárások és a globalizációs folyamatok a humán erőforrás gazdálkodás 

szemléletére, funkcióira is hatást gyakoroltak.  

A régebbi korokban jellemzően a munkavezető, irányító volt egyben a humán 

erőforrásért felelős személy is. A mai világban a humán erőforrás teljes 

átalakuláson ment keresztül, ma már külön tudományágként funkcionál, és mint 

olyan, a vállalatok is ehhez mérten nagyobb figyelmet, plusz erőforrásokat 

invesztálnak ezen részlegre. (Krisztián, 2012) 

A humán erőforrás gazdálkodás az elmúlt több, mint egy évszázad alatt jelentős 

változáson ment keresztül. Gondoljunk csak a klasszikus vezetési iskola 

képviselőire (Taylor, Fayol, Weber), és megállapíthatjuk, hogy már az 1900-as 

évek elején olyan hagyományos HR funkciók azonosíthatók be, mint a 

teljesítményértékelés (időnorma), kiválasztás, motiváció, fejlesztés, vagy a 

megtartás, lojalitás jelentősége. A személyzeti menedzsment, mint fogalom 

megjelenése ugyan évtizedekkel későbbre tehető, az adminisztratív feladatok 

ellátása mellett a HR fokozatosan jelentősebb szerepbe került a szervezetekben, 

megszülettek a különböző amerikai modellek (Michigani Egyetem Hard-modell, 

Harvard-modell) és a humán erőforrás menedzsment mellett napjainkra már 

stratégiai emberi erőforrás gazdálkodásról beszélhetünk, ahol a munkavállalók 

kompetenciái kiemelt jelentőséggel bírnak. A humán tőke egyre nagyobb szerepet 

játszik a vállalatok piaci értékének meghatározásában, a folyamatos képzés-

fejlesztés, a lifelong learning szemlélet lassan beépül a szervezetek 

mindennapjaiba. A fejlődés hatására, reagálva a környezeti kihívásokra, a 
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hagyományos tevékenységterületek mellett új HR funkciók jelentek meg (1. 

ábra), amelyek beépül(het)nek a HR stratégiába.  

A hagyományos HR funkciók (toborzás, kiválasztás; teljesítményértékelés, 

motiváció, fejlesztés, munkakörök kialakítása, munkavédelem, munkaügyi 

kapcsolatok) mellett a változó környezet hatására meglévő tevékenységterületek 

bővültek, a fókusz esetlegesen más tevékenységre esett.  

A munkaerő áramlás folyamatában a toborzás, kiválasztás mellett megjelent a 

beillesztés, illetve a beillesztési program jelentősége. Egy tudatos beillesztési 

program révén a munkavállaló tényleges beválása hamarabb kiderül, mely által 

hamarabb lesz komfort- és biztonságérzete, ez által hamarabb válhat elégedetté, 

ami növekvő teljesítményt eredményezhet. 

A teljesítményértékelés, ösztönzés helyett napjainkra az integrált rendszer 

szemlélet hatására már teljesítmény-menedzsment, illetve ösztönzés-

menedzsment rendszerekkel is találkozhatunk, ami igazolja a „minden mindennel 

összefügg” nézőpontot.  

 
1. ábra: A humán erőforrás gazdálkodás funkcióinak fejlődése 

Forrás: Dajnoki – Héder, 2017. 

 

Az emberi erőforrások képzése, fejlesztése mindig is központi jelentőséggel bírt 

a szervezetekben, ehhez a tevékenységhez kapcsolható a napjainkra már önálló 

funkcióként értelmezhető karriertervezési rendszerek kialakítása, a 

karriermenedzsment, valamint a tudásmenedzsment is.  

A munkavédelem területén is változott a fókusz, a gyorsan változó környezet, az 

emelkedő elvárások, a versenyhelyzet, a stressz, a pszichoterror, mobbing 

jelenségek hatására napjainkban inkább egészségmegőrzés kerül előtérbe.  
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Bár a munkaügyi kapcsolatok még mindig kiemelt jelentőséggel bírnak egyes 

szervezetekben (elsősorban ott, ahol működik a munkavállalói érdekképviselet), 

napjainkra a HR/employer branding kapott jelentősebb szerepet. A HR brand 

építése egyre több nagyvállalat gyakorlatában már az üzleti stratégia részévé vált. 

Egyes portálokon már önálló szakmaként is olvashatunk róla, mint „HR/employer 

brander”, akiknek feladata a HR külső és belső marketingje, mai a szervezet 

gyakorlatában megjelenő HR funkciókon keresztül érvényesül. A munkáltatói, 

illetve HR „márka”, vagyis az, hogy hogyan jelenik meg a szervezet, a HR a 

külső-belső kommunikációban, befolyásolja a szervezetről alkotott képet, az első 

benyomást, emellett a bevonzott potenciális munkavállalók körét is.  

Az esélyegyenlőségi emberi erőforrás menedzsment (4EM), több, mint 10 éves 

múltra tekint vissza. A funkció a megváltozott munkaképességű, illetve 

fogyatékos munkavállalók HR sajátosságainak feltárásával foglalkozik. 

Jelentősége elsősorban a rehabilitációs hozzájárulás összegének megemelésével 

(2010.01.01-től) vált kiemelt jelentőségűvé a vállalatok életében.  

A HR controlling, bár nem feltétlenül tekinthető kifejezetten HR funkciónak, 

mégis fontos megemlíteni a „mérhetőséget”, mivel a létszámtervezésnél, a vezetői 

döntések meghozatalánál az elemzéshez használt mutatók információt 

szolgáltatnak.  

A legfiatalabb HR funkciók szorosan kapcsolódnak a meglévő 

tevékenységterületekhez, illetve a környezeti változásokhoz. A sokszínűség-

menedzsment hátterében a globalizáció hatására meginduló munkaerő vándorlás 

köthető, melynek hatására a szervezetek vezetői felismerték, hogy a változatos 

összetételű munkavállalók, változatos kompetencia-tárházat is 

eredményezhetnek. A diverzitás-menedzsment ugyanakkor a generációkhoz is 

köthető. A generáció-menedzsment általánosságban a különböző generációk 

közötti együttműködés kialakításával, ösztönzésével, illetve elégedettségének 

megteremtésével foglalkozik, melyek eredményezhetnek szervezeti 

kultúraváltást, új típusú munkakör-tervezési módszerek bevezetését, 

felmerülhetnek időskori tudásátadás menedzselési feladatok, valamint ügyelni 

kell az életkori diszkrimináció elkerülésére is. 

A kihívások kezelése érdekében a HR célja az új makro- és mikrokörnyezeti 

körülményekre reagálva egy hosszútávon fenntartható humán erőforrás 

gazdálkodási rendszert biztosítani. A számos új kihívás közül az egyik 

legáltalánosabb problémát a munkaerőhiány jelenti, mely kis- és nagyméretű 

cégeket egyaránt érint Európa szerte (Eurostat, 2017).  

Összességében a humán erőforrás gazdálkodás aktuális trendjeit az alábbiakban 

foglalhatjuk össze: 

A környezeti változások hatásai: 

 a technika, technológia fejlődés hatására megnő a képzések, 

továbbképzések jelentősége. 

 a felgyorsuló globalizációs folyamatok eredményeként bővül az elérhető 

munkaerőpiac, lehetőség van nemzetközi karrier biztosítására, a 
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kommunikáció is nemzetközi méretűvé válik, a több nyelv ismeretének 

jelentősége megnő, a magas szintű munkavállalói elvárások, a 

versenyhelyzet az egyéneknél növel(het)i a stresszt. 

 nő a változások üteme és köre, melynek eredménye a döntési eljárások 

decentralizálása, a szervezeti struktúrák ellaposítása. A szervezetek célja, 

hogy képesek legyenek rugalmasan reagálni a piaci változásokra és a 

szervezetben felmerülő igényekre. 

 nő a tudás, mint tőke szerepe. 

 a munkanélküliség ráta alacsony, ami munkaerőhiányra utal, ugyanakkor 

felhívja a figyelmet a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű 

csoportok foglalkoztatásnak jelentőségére, valamint az atipikus 

foglalkoztatás lehetőségére. 

 az országok jelentős részében különböző mértékben gyengült a 

szakszervezetek befolyása. 

A környezeti változások a humán erőforrás menedzselésben szemléletváltást 

eredményeztek: 

 nő a humán erőforrás igazgatók stratégiai szerepe, 

 tovább erősödik a vezetés szerepe, jelentősége és előtérbe kerül az állandó 

továbbképzés és a vezetőfejlesztés,  

 nő a vonalbeli középvezetők, alkalmazottak bevonása a humán erőforrás 

gazdálkodási folyamatok kialakításába,  

 új bérezési és ösztönzési gyakorlatok kerülnek bevezetésre,  

 teljesítményértékelés helyett teljesítménymenedzsment szemlélet 

érvényesül,  

 a dolgozók felvételének és minősítésének kritériumainál a kompetenciák 

jelentősége, a csapattagság, a szervezeti kultúrába való illeszkedés 

jelentősége megnő, ami hatással van a munkahelyi légkörre, 

 előtérbe kerül a horizontális karrierek biztosítása,  

 új HR funkciók jelennek meg (megtartás-, tehetség-, generáció-, 

sokszínűség-, munkaélmény-menedzsment),  

 nő az információ-technológiák, a robotizáció hatása. 

1.3 Az emberi tőke felértékelődése 

Az emberi tőke mai fogalma a közgazdaságtan keretei közt született meg, de 

viszonylag gyorsan meghonosodott a menedzsment területén is. Bár a fogalom 

gyökereit Adam Smith 1776-ban megjelent könyvéig – magyarul „Nemzetek 

gazdasága” címen vált ismertté (Smith, 1992) – szokás visszavezetni, az emberi 

tőke elmélet mai értelemben vett kidolgozásában Theodore W. Schultz (1961)1 és 

Gary S. Becker (1964) szerepét szokás meghatározónak tekinteni. 

                                                           
1 Schultz 1979-ben Nobel-emlékdíjat kapott az emberi tőke beruházások gazdasági fejlődésben 

játszott szerepének elemzéséért. A díj hiteles neve a „Svéd Bank Közgazdaságtudományi Díja 
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Bár azt, hogy az ember munkavégző képessége növelhető, például szakképzéssel, 

tehát már régen tudjuk, és a gazdaságtudományban is legalább a XVIII. század 

óta jelen van (lásd, mint fentebb említettük: Smith, 1992). Az ilyen, beruházás 

útján létrehozott megnövekedett termelékenységet a mennyiségi vagy más néven 

fizikai munkától (ami egyszerűen az emberek számának függvénye) elkülönült 

termelési tényezőként csak jóval később kezdték kezelni, de azóta meghatározó 

mind a közgazdasági, mind a menedzsment irodalomban (ezért ért az emberi tőke 

elméletének megalkotása Nobel-emlékdíjat is).  

 

Ami a közgazdaságtanban, önálló növekedési tényezőként való megjelenését 

illeti: nemzetgazdasági termelés- vagy jövedelemnövekedés jelentős része 

empirikusan megmagyarázatlan marad, ha csak két tényező, fizikai tőke (K) és 

mennyiségi munka (L) változásából próbálják becsülni (Polónyi, 2002). 

Megkérdőjelezik továbbá a fizikai tőke domináns szerepét a háborúk utáni 

„gazdasági csodák”: a jelentős fizikai tőkeveszteséget elszenvedett országok 

meglepően gyors gazdasági növekedése a helyreállítás alatt (Jánossy, 1966; 

Fokas-Rodatos, 1987; szemléltetését lásd a 2. ábrán). Ez a hiátus vezetett a makro 

szintű termelési függvényekben egy harmadik vagy más néven 

maradványtényező bevonásához, amit előbb technikai haladásnak, majd emberi 

tényezőnek hívtak. Ekkor az technológiai/emberi tényező még külső adottságként 

szerepelt a modellekben, amely független a gazdasági folyamatoktól. A 

következő lépcsőfok, amely elvezetett a modern emberi tőke felfogáshoz az volt, 

amikor a technikai haladás (ami alatt értsük a továbbiakban a humán tőkét is) 

exogén (modellen kívül meghatározódó) tényezőből endogénné (modellen belül 

meghatározódó) vált, vagyis beépült a gazdasági modellekbe, hogy ez a tényező 

is függ a gazdasági döntéshozóktól, alakulása más belső gazdasági változók 

függvénye (Meyer, 1999). Ez erre épülő úgynevezett endogén növekedési 

modellek (a két legtöbbet említett cikk: Lucas, 1988, Romer, 1990) egyik fontos 

következtetése, hogy az emberi tőke, illetve a tudás megmagyarázhatja az egyes 

gazdaságok eltérő növekedési ütemét is, nem csupán jelenlegi termelékenység-

különbségeiket. Ehhez azt a feltételezést vezették be, hogy egyéb termelési 

tényezőktől eltérően az emberi- vagy tudás-tőke határterméke növekvő: vagyis 

minél több van belőle, annál inkább hozzájárul a gazdasági növekedéshez. Ezt 

magyarázhatja az is, hogy a tudás sohasem zárható el teljesen (vagyis ha valaki 

beruházással létrehoz valamekkora tudást, akkor ennek egy része 

költségmentesen „átcsordul” más szereplőkhöz is). Ha több a tudás, akkor egyre 

több az ilyen pótlólagosan megszülető tudás is. Egy másik magyarázat lehet az, 

hogy maga a tudástermelés maga is tudásintenzív (vagyis ha már többet tudunk, 

                                                           
Alfred Nobel emlékére”, és nem Alfred Nobel alapította, hanem a svéd nemzeti bank (Sveriges 

Riksbank) 1968-ban. Becker 1992-ben kapta meg az emlékdíjat a mikroökonómiai elemzés 

kiterjesztéséért az emberi viselkedés és interakció széles körére. 
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könnyebben sajátítunk el még több tudást). Mára tehát az emberi tőke, és az abba 

való beruházás szerves része annak, ahogy a világról gondolkozunk. 

Egyértelműen a fejlődés motorjaként tekintünk rá. 

 

2. ábra: A háborút követő helyreállítási periódusok jellegzetes alakulása 

Forrás: Jánossy (1966, 18. oldal) 

 

Az emberi tőke pontos fogalma a szakirodalomban sem mindig egységesen 

jelenik meg (Földvári, 2009; Merriman, 2017), de összefoglalóan a 

következőképp definiálhatjuk. 

Az egyén mindazon belső, személyétől elválaszthatatlan tulajdonságainak, 

képességeinek összessége, melyre beruházási folyamat (tehát jelenbeli 

fogyasztásról való lemondás) révén tesz szert, és amely hosszú távon növeli az 

egyén munkatermelékenységét, ezáltal nagyobb életkeresethez juttatja a jövőben. 

Amennyiben szervezetekről vagy közösségről van szó, úgy az emberi tőke a tagok 

valamilyen alkalmas módon összesített egyéni emberi tőkéjével lesz egyenlő. 

A fenti definícióban a kulcsmomentumok:  

 egyéntől elválaszthatatlan,  

 beruházással jön létre,  

 hosszú távon növeli a munkatermelékenységet,  

 megnövekedett életkeresetben térül meg. Az életkereset alatt értjük 

mindazon keresetek – jelenre diszkontált – összegét, melyekre az egyén 

teljes élettartama alatt szert tesz. 

Az emberi tőke tehát növeli a termelékenységet mikro és makro szinten egyaránt 

(sőt, az endogén növekedéselméletek feltevése szerint egyre gyorsulva növeli). 
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De hogyan növelhető az emberi tőke? Blaug (1976) és Schultz (1961) klasszikus 

munkái a következő főbb csoportokat azonosítják, melyek máig megállják a 

helyüket:  

 egészségügyi beruházások (aki egészségesebb, termelékenyebb is2); 

 formális oktatás (iskolarendszerben); 

 egyéni nem formális, nem munka közben tanulás (pl. felnőttképzésben); 

 munka közbeni tanulás és tapasztalatszerzés (pl. tréninget, 

munkatapasztalat); 

 álláskeresési, információszerzési költségek (segíti a munkahelyek és a 

munkavállalók gyorsabb és megfelelőbb egymásra találását); 

 migráció, mobilitás (a munkavállaló olyan álláshoz vándorol, amelyikben 

jobban kihasználhatja képességeit, tudását); 

 tanulási képességek, készségek fejlesztése. 

A közgazdaságtan keretein belül született fogalom hamar beépült a menedzsment 

irodalmába is. Ahogy a tudás egyre fontosabbá vált a termelési, szolgáltatási, 

vagy éppen az irányítási és kormányzási tevékenységekben – ezt a folyamatot 

említi több szerző az úgynevezett tudásgazdaság (knowledge economy) felé 

történő elmozdulásként (Walker, 2016) – úgy vált egyre fontosabbá az emberi 

tőke is, mint a tudás egyik, ha nem legfontosabb hordozója3.  

Vállalati nézőpontból a fentitől egyszerűbben definiálhatjuk az emberi tőkét 

(Merriman, 2017): mindazok a hasznos készségek és tudás, amelyek 

felhalmozásával növekszik az emberek termelékenysége és amely által több 

gazdasági értéket lesznek képesek teremteni. Ettől némileg eltér a Society for 

Human Resource Management által ajánlott megfogalmazás, miszerint egy 

vállalat emberi tőkéje a munkavállalók mindazon emberi jellemzőinek, 

élettapasztalatának, tudásának, találékonyságának, energiájának és 

lelkesedésének összessége, amelyet azok saját választásuk alapján a munkájukba 

fektetnek (idézi Merriman, 2017). A menedzsment irodalmon belül, ha lehet, még 

szélesebb az emberitőke-definíciók palettája, mint a közgazdaságtanban. Közös 

azonban mindezekben, hogy a mennyiségi munkavégzésen felüli munkavállalói 

jellemzők tartoznak ide, amelyek beruházással növelhetőek, és amelyek hosszú 

                                                           
2 Ezt a csoportot ki lehet bővíteni az egészségügyileg nem szükséges, jövedelemszerzési célú 

orvosi beavatkozásokkal is, mint amilyen például plasztikai sebészet vagy az orvoskozmetika, 

azonban Lee és Ryu (2012) azt találták, hogy ezek jellemzően nem térülnek meg. 

3 Az emberi tőke nagy hátránya azonban a munkaadó szemszögéből nézve, hogy a hordozójához 

kötődik, elválaszthatatlanul. Mivel így a fluktuáció hatására a drága beruházással – pl. vállalati 

tréningekkel, munkavállalók beiskolázásával stb. – létrehozott tudás is elveszhet, a szervezetek 

igyekeznek az emberi tőkét minél inkább tudástőkével felváltani, amely már szervezeti 

tudástárakban is tárolható (Argote, 2013). Ez azonban már a tudásmenedzsment és tanuló 

szervezetek témaköréhez tartozik, amely túlmutat jelen kötet keretein. 
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távon, a munkavégzés eredményességének és/vagy hatékonyságának növelésén 

keresztül térülnek meg.  

A szervezeti és az egyéni szintű emberitőke-beruházás különbözik egymástól 

(Wright–McMahan, 2011). Természetesen más a döntési mechanizmus, az 

elérhető eszközök, források és a célrendszer is, de ezek mellett ki kell emelni, 

hogy szervezeti szinten a mindenkori munkavállalók összességének emberi tőkéje 

a beruházás tárgya (amely nem feleltethető meg az egyéni emberi tőkék egyszerű 

összegének). Ebből pedig az is következik, hogy míg az egyén csak a 

képességeibe, egészségi állapotába, tudásába – és így tovább –, vagyis minőségi 

jellemzőibe fektethet be, addig a szervezet növelheti emberi tőkéjét a 

munkavállalók számának és/vagy szerkezetének változtatásával is. Például 

megszerezhet új ismeretet nem csak a munkavállalók képzése, de cseréjük vagy 

újabb dolgozók felvétele által is.  

Szinte közhely, hogy az emberi tőke vált az élenjáró vállalatok legfontosabb 

eszközévé (Delery–Roumpi, 2017), mert a tudásgazdaságban ez biztosíthat hosszú 

távon is fenntartható kompetitív előnyt, mert egyedi, nehezen 

utánozható/másolható és nehezen helyettesíthető; továbbá, mert a gyorsan és 

gyorsulva változó, növekvő komplexitású technológiai és a fogyasztói környezet 

is egyre inkább az alkalmazkodást (tanulást) és az innovációt igényli. Az 

alkalmazkodás és innováció forrása pedig az ember, az emberi tőke, és az ezzel 

foglalkozó menedzsment területek. 

Az emberi tőke menedzsment diszciplínájának (human capital management, 

HCM) megjelenéséhez, majd egyre elterjedtebbé és megalapozottabbá válásához 

szükség volt még a mérés módszertanának fejlődésére is (Elias–Scarbrough, 

2004)4. Gazdálkodni ugyanis csak azzal lehet, amit meg tudunk mérni, és ez teszi 

lehetővé az integrációt a menedzsment egyéb területeivel (elsősorban a számvitel, 

pénzügy, tervezés, stratégia területeit emelve ki). 

Mindezek jól illeszkednek az menedzsment tudományok és az emberi erőforrás 

gazdálkodás általános fejlődési trendjeibe, melyek az erőforrás alapú 

megközelítések, az integrált stratégiai szemléletmód és a mérhetőség, mérés 

előtérbe kerülésének irányába mutatnak. Nem utolsó sorban ide tartozik a munka 

világának átalakulása, a munkavállalók partnerként való megközelítésének 

hangsúlyosabbá válása is (Van Marrewijk–Timmers, 2003). Ez a megközelítés 

megköveteli, hogy a munkavállaló és a vállalat emberi erőforrás beruházási céljait 

és magatartását amennyire lehetséges, összehangolja a szervezet vezetése. 

A munkavállaló–menedzsment és a munkavállaló–munkavállaló kapcsolatok 

beemelése a modellekbe pedig elvezet egy újabb tőkefajta, a társadalmi- vagy 

kapcsolati tőke (ld. Kun, 2010) és az emberi tőke közti kölcsönhatások emberi 

                                                           
4 Az emberi tőke közgazdasági szemléletű méréséről pedig lásd részletesebben Wößmann (2003) 

írását. 
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erőforrás gazdálkodási célú vizsgálataiig (Hollenbeck–Jamieson, 2015), amely 

azonban meghaladja jelen munka kereteit. 
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2. HR STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA 

2.1. Az üzleti stratégia fogalma, szintjei 

A menedzsment-tudományok közül a stratégiaalkotással és -menedzseléssel a 

stratégiai menedzsment diszciplínája foglalkozik (lásd például Balaton et al., 

2017). Itt csak azokat az alapfogalmakat és összefüggéseket tekintjük át, amelyek 

az emberi erőforrás menedzsment stratégia szempontjából mindenképpen 

szükségesek.  

A stratégia fogalma, mint sok minden más a menedzsment-tudományban a 

katonai terminológiából származik (Armstrong 2011). Bár az alkalmazási területe 

más, az alapvető jelentésben nincs különbség: a nagy volumenű, horderejű 

döntések meghozatala a háború megnyerése (hosszú távú üzleti sikeresség) 

céljából. A stratégia határozza meg, merre haladnak a szervezetek. 

A stratégiának több felfogása is létezik a szakirodalomban, ezek közül a négy 

legelterjedtebb (Armstrong–Taylor 2014): 

- a stratégia egy hosszú távú terv; 

- a szervezet működésében mutatkozó viszonylag stabil, konzisztens 

mintázat; 

- perspektíva: a tevékenységek végzésének alapvető módját adja meg; 

- „trükk”, „húzás”: olyan manőver, mellyel a versenytársak fölébe 

tudunk kerekedni. 

A mi szempontunkból talán hasznosabb megközelítés szerint a stratégia a vállalati 

működés olyan hosszú távú vezérfonala (Armstrong 2011; Chikán 2017) 

segítségével  

• biztosítható a vállalat számára a tartós kompetitív versenyelőny; 

• elérhető a stratégiai illeszkedés (strategic fit), amely legalább három 

területen kell megvalósuljon 

o illeszkedés a vállalat alapvető kompetenciái (erősségei, 

gyengeségei) és a környezet (annak lehetőségei, veszélyei), az 

iparági sikertényezők közt, 

o a vállalati működés egyes területeinek (a vállalati funkcióknak) 

stratégiai szintű összhangja, amely ezen területek együttes 

hozzájárulásánál is jobb eredményre vezet, 

o a stratégia elemei, területei közti összhang; 

• illetve a vállalat küldetésének megfelelő, a vállalatot annak 

jövőképében meghatározott állapothoz közelebb juttató működés, és 

a vállalat alapvető céljának elérése.  
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Kicsit másképpen megfogalmazva, a stratégia kijelöli a szervezet 

tevékenységeinek hosszú távú irányát és körét, megfelelteti a szervezet 

erőforrásait a változó környezetnek (piac, vevők, egyéb érintettek), és kijelöli a 

szervezet „haladási irányát”. 

A stratégia stratégiai célok (strategic goals) formájában kerül meghatározásra, 

amelyek mérhetőek, és így képesek egyértelműen és relatíve hosszú távon 

(általában 2-5 év, de lehet hosszabb is) irányt mutatni az alacsonyabb (taktikai 

vagy operatív) szintű terveknek. A jó stratégia továbbá (és egyáltalán nem 

utolsósorban) jól implementálható. Vagyis könnyen, és nem félreérthető módon 

lehet ez alapján a részstratégiákat, taktikai (középtávra szóló, nem a teljes 

szervezetet érintő) és operatív (rövidtávú, speciális, működési problémákra 

fókuszáló) szintű célokat megfogalmazni.  

A vállalatok alapvető célja (uo.) valamely fogyasztói igények kielégítése 

nyereséges működés mellett. Fontos itt azt is megjegyezni, hogy a nem 

nyereségorientált (nonprofit) szervezetek esetében is igaz a legtöbb megállapítás, 

amit a nyereségorientált (forprofit) szervezetek vezetésével kapcsolatban teszünk. 

Ennek az az egyszerű oka, hogy bár alapvető céljuk ebben különbözik, ők is úgy 

tudják azt elérni, ha a lehető leghatékonyabban folytatják tevékenységeiket.  

A hatékonyság (gazdaságosság), hatékony működés: adott végeredmény (output) 

elérése minél kevesebb ráfordítással. Abszolút hatékonyság nincs, mindig csak 

valamivel összehasonlítva mondhatjuk egy tevékenységre, hogy azt 

hatékonyabban, vagy kevésbé hatékonyan végeztük. Például hatékonyabbnak 

nevezhetjük ’A’ toborzási módszert ’B’ módszernél, ha egy forintból több 

potenciális, értékelésre behívható jelöltet tud a vállalathoz vonzani (vagy 

megfordítva: egy ilyen jelöltet olcsóbban vesz rá, hogy jelentkezzen az állásra). 

Az eredményesség (hatásosság): ellenben azt jelenti, hogy a szervezet jól 

választja meg céljait és azokat sikeresen el is éri. Például ’B’ toborzási módszer 

is lehet eredményes, ha megszerezhető vele a kívánatos számú jelölt. Sőt az is 

előfordulhat, hogy ’B’ eredményes (biztosítja a szükséges jelentkezőszámot), míg 

’A’ nem eredményes, de ezt kevéssé hatékonyan teszi, mint ’A’ (vagyis a 

példában ’A’ hatékony, de nem eredményes, ’B’ viszont eredményes, de nem elég 

hatékony).  

Az ideális természetesen az eredményesség és hatékonyság együttes elérése. 

A vállalatok jövőképe (víziója) egy arról kialakított – és kommunikált – kép arról, 

hogy mivé kíván válni, hogyan képzeli el magát a szervezet hosszú távon 

(Armstrong 2011). Esetenként létezhet középtávú vízió is (Kaplan–Norton 2005). 
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A vállalat küldetése (missziója) az alapvető célból és a jövőképből vezethető le, 

és azt fogalmazza meg, hogy a vállalat hogyan (milyen módon, milyen elvek és 

értékek mentén) kíván a vállalat eljutni a jövőkép által leírt jövőbeli állapotba, 

illetve elérni alapvető célját. Körülhatárolja a vállalat működési körét, működési 

elveit, értékeit. Ezáltal megkülönbözteti más vállalatoktól. Fontos, hogy a 

küldetés nem csak pozitív állításokkal határozható meg (hogyan akar a szervezet 

működni), hanem negatív módon is (hogyan nem). A küldetésből következik ezek 

szerint az is, hogyan viszonyul a vállalat az érintettjeihez . Ezen érintettek közül 

számunkra, az emberi erőforrás menedzsment szempontjából, a belső érintettek 

(tulajdonosok, vezetők, beosztottak) a legfontosabbak, közülük is elsősorban az 

alkalmazottak és a vezetők. 

A küldetést és a jövőképet is nyilatkozat formájában szokták közzétenni a 

szervezetek. A vállalat tehát a küldetés szabta keretek közt alakíthatja ki 

stratégiáját, a stratégiai célok pedig az alapvető cél és a jövőkép irányába kell 

mutassanak. 

Mint a legtöbb fogalom a tágan értelmezett menedzsment-irodalomban, a 

stratégiai menedzsment fogalmai is képlékenyek, szerzőnként némileg 

eltérhetnek. Különösen igaz ez a küldetés, jövőkép, stratégia jelentésére. Egy friss 

tanulmány szerzői (Wheelen et al. 2018) például azt javasolják, hogy a küldetést 

és a missziót egyetlen nyilatkozat tartalmazza (külön küldetésnyilatkozat és 

jövőképnyilatkozat helyett), mert szerintük a kettő közti lényeges különbség az 

időtávban van: miközben a küldetés azt írja le, milyen a vállalat most, addig a 

jövőkép a szervezet jövőbeli képét adja meg. 

A stratégia és a stratégiai terv közt is különbséget kell tenni (Boxall–Purcell 

2011). A stratégiai terv egy formális dokumentum, amely meghatározott 

időintervallumra rögzíti a szervezet stratégiai céljait és terveit. Az ilyen formában 

megfogalmazott „stratégia” általában 2-5 évre, de ritkán ettől jóval hosszabb 

időtávra is szólhat. 

Az üzleti stratégia még relatíve kisebb vállalatok esetében is túl komplex ahhoz, 

hogy részekre bontás nélkül, közvetlenül megvalósítható legyen, hiszen egyszerre 

sok üzleti terület, funkció sajátosságait kell figyelembe vegye (Armstrong 2011). 

Emiatt a vállalatok általában részstratégiákat is kialakítanak. A vállalati méret 

növekedésével pedig a stratégia felbontása, és részenként való menedzselés 

elkerülhetetlenné válik, legalábbis, ha a vállalat hatékonyan szeretne tervezni. 

A részstratégiáknak legalább két nagy típusán megkülönböztethetjük: az üzletági 

stratégiákat és a funkcionális stratégiákat. Az előbbiek egy-egy termék-piac 

kombinációhoz tartoznak, az utóbbiak az egyes vállalati funkciókhoz (marketing, 

pénzügy, termelés, …, emberi erőforrás gazdálkodás). A részstratégiák mindig az 
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üzletági stratégiához (és ennek érdekében egymáshoz is) igazodnak, annak 

megvalósítását szolgálják. 

A stratégia definiálásánál kiemeltük a kompetitív előny (versenyelőny) 

biztosítását, mint a stratégiai menedzsment egyik fő feladatát. A versenyelőny 

olyan dolog, amit a vállalat másképp csinál, amiben más, mint a versenytársai, és 

ezáltal jobb lesz a teljesítménye náluk, sikeresebb lesz, és javítja hosszú távú 

túlélési (üzletben maradási) esélyeit (Phillips–Gully 2015). A kompetitív előny 

forrásait öt kategóriába sorolhatjuk: 

• Értékes: a vevők számára fontos (megfizetik); 

• Ritka/egyedi: kevés versenytárs rendelkezhet vele vagy egyenesen 

semelyik; 

• Másolhatatlanság: az egyedi előnyünket nem lehet lemásolni, 

„ellesni”; 

• Fenntarthatóság: az egyediség és másolhatatlanság biztosította előny 

viszonylag tartós; 

• A szervezet alkalmas rá, hogy kihasználja az előnyt.  

Hozzá kell még tenni, hogy az előny annál értékesebb, minél szélesebb 

termékkörben lehet kihasználni, vagyis, ha a termékek szélesebb körébe is 

beépíthető. Ez utóbbi szolgálja az alkalmazkodást, illetve lehetővé teszi az előny 

több piacon való érvényesítését is. 

Attól függően, hogy egy szervezet miben látja versenyelőnyének 

biztosíthatóságát, a következő stratégiák valamelyikét követheti (Phillips–Gully 

2015): 

- költség-diktáló (az olcsó termelés miatt alacsony ár) stratégia, 

- működési kiválóság (hatékonyság, folyamatok folyamatos 

fejlesztése) stratégiája, 

- megkülönböztető stratégia (a termék/szolgáltatás egyedi előnyt 

biztosít a fogyasztó számára), 

- termékinnovációs stratégia (új termékekkel, szolgáltatásokkal jelenik 

meg), 

- fókuszáló stratégia (egy adott fogyasztói szegmensre koncentrál), 

- növekedési stratégia (a vállalat növeli piaci részesedését, amivel vagy 

kiszorítja a versenytársakat és/vagy méretgazdaságossági előnyre tesz 

szert). 

2.2. Az emberi erőforrás gazdálkodási stratégia 

Az emberi erőforrás stratégia a vállalat funkcionális részstratégiáinak egyike, 

vagyis hierarchikusan a vállalati üzleti stratégia alá tartozik, céljai abból 
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eredeztethetőek, a vállalati szintű stratégiai célok megvalósítását kell szolgálniuk. 

Másképpen megfogalmazva: a funkcionális stratégiák összhangban kell legyenek 

a vállalati stratégiával, ahhoz kell igazodniuk. Ez azt is jelenti, hogy az emberi 

erőforrás stratégia csak az vállalati szintű üzleti stratégia után, annak keretei közt 

készülhet el. A vállalati stratégia célok a funkcionális stratégia-alkotás 

legfontosabb inputjai.  

Az emberi erőforrás gazdálkodási funkciónak le kell fordítania a vállalati 

stratégiát a saját „nyelvére”, és kitalálni, hogyan szolgálhatja saját eszközeivel, 

de a többi funkció stratégiájával harmóniában azok megvalósulását. Ha például a 

vállalati stratégia az egy termékre jutó költségek csökkentését írja elő, ez 

jelentheti az emberi erőforrás menedzsment funkció számára azt is, hogy 

csökkentse az egy termékre jutó bérköltségeket (növelni kell az emberi 

erőforrások hatékonyságát), amit elérhet akár a munkaerő fejlesztésén, de akár az 

anyagi ösztönzők rendszerének átalakításán (például a változó bérrész arányának 

növelésén) keresztül is, hogy csak két példát említsünk. A szóba jöhető emberi 

erőforrás menedzsment megoldások közül azt kell választani, amelyik a többi 

funkcióval együtt a lehető legjobban szolgálja ki az üzleti stratégiát. Az emberi 

erőforrás gazdálkodás területi specialitása, hogy a többi funkciótól 

hangsúlyosabban figyelembe kell vennie a vonalbeli vezetők, alkalmazottak és 

egyéb érdekeltek szükségleteit is. 

Az emberi erőforrás stratégiában fogalmazódik meg, mit kíván tenni a szervezet 

az emberi erőforrás gazdálkodás területén az összvállalati stratégia megvalósítása 

érdekében (a emberi erőforrás politikáival és eszközeivel), és hogyan integrálja 

ezeket a politikákat, programokat és eszközöket egy egységbe, illetve hogyan 

hangolja össze a vállalati többi részstratégiájával. Központi elemei az emberi 

erőforrás stratégiai célok és az ezek megvalósítását szolgáló akciótervek.  

Az emberi erőforrás menedzsment stratégia lehet általános (átfogó) vagy speciális 

(részterületi). Az átfogó emberi erőforrás stratégia alanya a teljes HR funkció, 

míg a speciális emberi erőforrás stratégiák az emberi erőforrás gazdálkodás egyes 

részterületeihez, funkcióihoz kapcsolódnak. Átfogó emberi erőforrás stratégiának 

mindig léteznie kell (még ha nem is írásos formában), a speciális HR 

stratégiáknak csak akkor, ha valamely részterület az adott stratégiai tervezési 

időszakban van annyira fontos, hogy külön stratégiát legyen érdemes rá 

kialakítani. A leggyakrabban önálló stratégiát kapó ilyen emberi erőforrás 

gazdálkodási területek közé tartoznak a következők (a teljesség igénye nélkül): 

tehetség-menedzsment, toborzás, emberi erőforrás fejlesztés, javadalmazás, 

esélyegyenlőség, emberi tőke menedzsment, … Az átfogó stratégia keretet a 

részterületek tervezésének 

Mivel mind a stratégiai szint maga, mind pedig az emberi erőforrás gazdálkodás 

komplex területek, ezért az emberi erőforrás gazdálkodási stratégia kialakítása 
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mechanikus módon csak a legritkább esetben lehet sikeres. Az üzleti stratégia és 

a gazdaságossági faktorok mellett egyéb tényezők szerepe is jelentős (Armstrong 

2011). Legfőképp az emberek pszichológiai és szociális szükségleteit, a 

szervezeti kultúrát, az érdekeltek szerepét és a múltbéli kompromisszumok 

szerepét kell megemlíteni, de a jogszabályi környezet is sokkal bonyolultabb az 

emberi erőforrások területén, mint más funkciók esetében. 

Az emberi erőforrások területén a változtatás jelentős tehetetlenséggel kell 

szembenézzen, mivel mind a kultúra, mind magunk az emberek a többi 

tényezőhöz lassan változnak. Ezt a tehetetlenséget figyelembe kell venni a 

vállalati szintű stratégia kialakításánál is. Tehát, bár az emberi erőforrás stratégia, 

mint funkcionális stratégia, alárendelt az összvállalati stratégiának, a terület 

jellegzetességei miatt – különösen az olyan szervezeteknél, ahol az emberi 

erőforrás szerepe kritikus –, az emberi erőforrás funkció vezetőit érdemes bevonni 

a vállalati szintű stratégiaalkotásba. Amennyiben ez úgy valósul meg, hogy a 

terület vezetője helyet kap a stratégiaalkotásért felelős testületben, akkor 

személyen keresztüli integrációról beszélünk. 

Az emberi erőforrás az egyetlen olyan erőforrás továbbá, mely képes érdekeinek 

képviseletére. Bár ezzel a kérdéskörrel a munkaügyi kapcsolatok fejezetben 

fogunk részletesebben foglalkozni, már itt ki kell emelni, hogy az emberi 

erőforrás stratégia sikeres implementálása csak konzekvens felsővezetői 

támogatással valósulhat meg.  

Az emberi erőforrás stratégia kialakításánál figyelembe veendő öt legfontosabb 

tényező-csoport (uo.) a külső környezet (ezen belül is a külső érdekeltek, a 

munkaerő, a szervezeti kultúra, a szervezet üzleti stratégiája, az alkalmazott 

technológia és szervezés sajátosságai). 

Az emberi erőforrás stratégia kialakítása szervezetenként eltérő módszereket, 

megközelítést igényelhet. ennek ellenére hasznos lehet néhány tipikus bevezetési 

technikát, módszert ismertetni. Fontos azonban emlékeztetni rá, hogy ezektől az 

aktuális eset figyelembe vételével el lehet, és el is kell térni. Elsőként a stratégia 

kialakításának, összeállításának, felépítésének kérdéseit (lépéseit, elemeit) 

tekintjük át, majd ezt zárjuk egy tipikus bevezetési algoritmus ismertetésével.  

A stratégia kialakításának hat lépése egy általános esetben (uo.): 

1. Koalíció kialakítása. Az új stratégia változást jelent, és a változással 

szemben mindig ellenállás jelenik meg. Ennek leküzdése 

mindenképp igényli a pozitív hozzáállásúak (vagy meggyőzhetők) 

azonosítását, és támogatásuk elnyerését. 
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2. Közös vízió kialakítása (a stratégiailag fontos kérdésekről). Ezzel 

biztosítható, a konszenzusos elfogadás. 

3. Jelenlegi állapot felmérése és a kívánatostól való eltéréseinek (az 

úgynevezett „réseknek”) meghatározása. Ezek jelölik ki a lehetséges 

beavatkozási pontokat. 

4. Rendszer feltérképezése. Hogyan működik a jelenlegi HR rendszer? 

Milyen elemei vannak, ezek hogyan kapcsolódnak, milyen működési 

mechanizmusok léteznek? 

5. Rendszer dinamikájának leírása. 

6. Akciótervezés előkészítése: alapelvek, keretek meghatározása. 

Mi mindent kell átgondolni, a stratégia kialakításánál? A stratégia kialakításának, 

formálásának négy fő összetevője ezeket a tényezőket rendezi csoportokba 

(Armstrong–Taylor 2014): 

1. Megvalósíthatóság felmérése: a lehetőségek szabta keretek közt 

gondolkodhatunk, különben csak kudarcban lesz részünk. 

2. Igény, fontosság, és elfogadhatóság felmérése. Ha valamit nem 

fognak támogatni, esetleg kifejezetten ütközik az életben lévő 

politikákkal vagy értékekkel, akkor nagy a kockázat, hogy vezethető 

be sikerrel. Meg kell vizsgálni, hogy előkészíthető-e a bevezetés az 

akadályok előzetes megszüntetésével. 

3. Célok meghatározása. A legfontosabb rész. Itt történik meg az üzleti 

stratégiai célok „lefordítása” HR célokká. 

4. Célelérés eszközeinek meghatározása. A hüvelykujjszabály az, hogy 

minél erősebb a belső (A HR stratégia elemei között) és külső (üzleti 

stratégiával és a külső környezettel) illeszkedés, annál jobb a 

stratégia.  

Logikailag tehát a fenti témakörök adják ki a stratégiát. Érdemes azonban azt is 

megnézni, hogy milyen szerkezeti részekből (kis engedékenységgel hívhatjuk 

fejezeteknek) áll össze egy tipikus emberi erőforrás gazdálkodási stratégia az 

elkészült dokumentum szintjén. Tartsuk azonban szem előtt, hogy ez csak egy 

általános felépítés. Minden stratégia egyedi. 

1. Háttér, helyzetelemzés. Megadja az alapvető kereteket, irányelveket. 

Legfontosabb inputjai az üzleti stratégia, a helyzetelemzés 
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(leggyakrabban SWOT, PEST vagy PESTEL/PESTLE elemzés), és a 

szervezetikultúra-diagnózis. 

2. Tartalom. A javasolt HR stratégia részletes kifejtése. 

3. Indoklás. Össze kell vetni a javasolt stratégiát az üzleti célokkal a 

helyzetelemzés feltárta keretek között. 

4. Implementációs terv. Akcióprogramok a bevezetéshez, ezek 

ütemezése, felelősségi körök meghatározása, a szükséges források 

biztosítása, a szükséges kommunikációs, tanácsadási, bevonási, 

képzési feladatok, az alkalmazandó projektmenedzsment technikák.  

5. Költség-haszon elemzés. Az összes számba vehető költség és haszon 

összevetéséből dönthető el, hogy érdemes-e azt a stratégiát 

választania a vállalatnak az alternatívákkal szemben. 

Végül vizsgáljuk meg, milyen kihívások elé nézünk akkor, ha már elkészült a 

stratégia tervezete. A HR stratégiák bevezetésének lépései (Armstrong 2011): 

1. Üzleti stratégiából eredő szükségletek azonosítása, és ezek HR 

megoldásainak elemzése. 

2. Teljes körű kommunikáció. Melyek a célok és az elérni kívánt 

eredmények. Milyen előnyökkel jár, ha elérjük ezeket a célokat? 

3. Bevonni azokat, akik érdekeltek, érintettek az implementációs 

problémák azonosításában és a megoldásában. Egyfelől hasznos 

segítséget nyújthatnak, másfelől gyorsítja a későbbi bevezetést. 

4. Akciótervek készítése (’B’, ’C’ stb. tervek is!). 

5. Projekt-menedzsment technikák alkalmazása az egyes kigondolt 

akciókra. A projektmenedzsment éppen az újszerű dolgok 

levezénylésére találták ki, így itt kiváló terep mutatkozik az 

alkalmazásukra. 

6. Követés és értékelés. Mikor és hol van szükség a beavatkozásra? 

Mely megoldások bizonyultak jónak, mely hibákból tudunk tanulni? 

Egészítsük ki a fentieket azzal a megjegyzéssel, hogy a szervezet tagjai (vezetők, 

alkalmazottak) egyszerre jelentenek külső környezeti elemet és vállalati 

erőforrást. A dolgozók ugyanis a munkahelyen kívül töltött idejükben vevőként, 

a helyi közösség tagjaként, választópolgárként, környezetvédő aktivistaként, akár 

a vállalat versenytársaként, de még ezen kívül számtalan más szerepben is 
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befolyásolhatják a vállalat működését. A vállalatok (szemben a fizikai javakkal) 

nem tartják teljes körű ellenőrzésük alatt emberi erőforrásaikat. Sőt, amennyiben 

ezt megpróbálják (ha például megpróbálják dolgozóiknak megszabni, hogy kire 

szavazzanak egy közelgő választáson), könnyen találhatják magukat a bíróság 

előtt. Fontos, hogy az emberek ilyen kettős természetét (egyszerre jelentenek 

környezeti változót és erőforrás) mindig szem előtt tartsuk az emberi 

erőforrásokkal való gazdálkodás minden szintjén, de különösen a stratégia 

kialakítása során. 

2.3. Kitekintés: a stratégiai emberi erőforrás menedzsment  

Az emberi erőforrás gazdálkodás stratégiai szemlélete külön területté vált az 

emberi erőforrás menedzsmenten belül, annak hagyományos ága mellett 

(Armstrong, 2011; Delery–Roumpi, 2017). Ez a stratégiai emberi erőforrás 

menedzsment (Strategic Human Resource Management – SHRM), amelyet a 

legtöbb felsőoktatási intézmény külön kurzusként tanít, külön tankönyvekből. A 

hagyományos HRM-hez képest ez a diszciplína magára az emberi erőforrás 

menedzsment rendszerekre, nem pedig azok egyes elemeire fókuszál. Jelen 

jegyzet keretein belül ezzel a területtel nem foglalkozunk, de a felhasznált 

irodalom alapján az olvasó bővítheti ismereteit ebben az irányban is.  
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3. EMBERI ERŐFORRÁS TERVEZÉS, LÉTSZÁMTERV 

Az emberi erőforrás tervezés (human resource planning, workforce planning), 

illetve a létszámtervezés (manpower planning) az ember erőforrás ellátási 

folyamatot  készíti elő, vagy felfogható annak első lépéseként is (Armstrong–

Taylor 2014; Phillips–Gully 2015). Az emberi erőforrás ellátás (people 

resourcing vagy staffing) feladata, hogy a szervezet számára mindig, mindenhol 

rendelkezésre álljon a szükséges munkaerő mind létszámában, mind minőségi 

jellemzőiben (részletesebb kifejtését lásd a következő fejezetben).   

Az emberi erőforrás tervezés az a folyamat, amely előre jelzi a szervezet jövőbeli 

emberi erőforrás igényét és az ennek kielégítésére rendelkezésre álló – belső és 

külső – munkaerő kínálatot (uo.). Ezáltal megalapozza az emberi erőforrás ellátási 

folyamat további lépéseit, és hozzájárul a szervezet üzleti stratégiájának mint 

végső célnak a megvalósításához. A létszámtervezés az emberi erőforrás tervezés 

elődje, illetve ma részterülete, amely kifejezetten a mennyiségi előrejelzéssel 

foglalkozik. Nagyjából megfeleltethető annak, amit kemény (hard) emberi 

erőforrás tervezésnek nevez a szakirodalom (Armstrong–Taylor 2014). Ezzel 

szemben a puha (soft) irányzat kerüli a számokká egyszerűsítést, általánosabb 

szinten mozog. 

A létszámtervezés tulajdonképpen az emberi erőforrások területén megvalósított 

kapacitástervezés, amely matematikai modellekre épít, és ebből, valamint az 

emberi erőforrásokkal kapcsolatos nagyfokú bizonytalanság miatt főleg a 

nagyobb szervezetek – pl. iparvállalatok, kórházak – esetében működik igazán jól 

(Verhoeven 1982)5. 

A létszám- és emberi erőforrás tervek szoros kapcsolatban állnak az üzleti 

tervezéssel (Armstrong–Taylor 2014), hiszen az üzleti célok megvalósítása 

erőforrásokat (köztük munkát és emberi tőkét igényel). Az emberi erőforrás 

tervezés feltárta lehetőségek korlátozó tényezőt jelentenek az üzleti céloknak, az 

üzleti tervek pedig megszabják az emberi erőforrás tervezés céljait. 

3.1. Miért van szükség emberi erőforrás tervezésre? 

Lényegében három területen van hozadéka az emberi erőforrás tervek 

elkészítésének (Armstrong–Taylor 2014).  

                                                           
5 Ennek oka röviden az, hogy a bizonytalanság nagyobb aggregátumok esetében kisebb. Vagyis 

ahol sok ember dolgozik, ott a matematizált előrejelzés azért működhet jobban, mert az egyedi 

eltérések „kioltják” egymást. 
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 Mint minden tervezési folyamat, segít optimalizálni az erőforrások 

elosztását, maximalizálni a kihasználtságukat, segít feltárni a 

lehetőségeket és veszélyeket, elkerülni a hibás döntéseket. 

 Segíti a vezetést, hogy megértse a jelen emberi erőforrás folyamatait, ezek 

kapcsolódását más üzleti folyamatokhoz, ezáltal pedig előkészíti a 

folyamatok jövőorientált fejlesztését. Vagyis a felkészülést a jövő 

kihívásaira. 

 Segíti a kommunikációt, az üzleti és emberi erőforrás célok 

összehangolását, a funkciók és tevékenységek közti koordinációt, a 

tervezés és a végrehajtás integrációját. 

3.2. Az emberi erőforrás tervezés folyamata 

Az emberi erőforrás tervezés folyamata lényegében megegyezik minden tervezési 

folyamattal: azonosítjuk a célokat, helyzetelemzést végzünk, megállapítjuk a 

tervek és az adott helyzet közti különbségeket, erre akcióterveket készítünk, majd 

ezeket végrehajtjuk, a végrehajtást és az eredményeket ellenőrizzük és értékeljük, 

majd a teljes ciklus újraindul. Az ember erőforrások esetére konkretizálva ez a 

következőképp néz ki (Phillips–Gully 2015; Armstrong–Taylor 2014). mivel 

tervezésről van szó, a fókusz mindig a jövőn van. 

1. Az üzleti stratégia, az üzleti terv és az emberi erőforrás menedzsment stratégia 

elemzése. Az ezekben szereplő üzleti célokat (milyen 

termékeket/szolgáltatásokat milyen mennyiségben és technológiával tervez 

előállítani a vállalat) az emberi erőforrás stratégia – az abban szereplő HR 

filozófia és irányelvek – mentén megállapíthatjuk az elvégzendő munkákat. 

2. A második lépésben egymással párhuzamosan zajlik: 

2.a. A szervezet munkaerő-szükségletének előrejelzése 

- Milyen munkakörökre lesz szükség? 

- Ezek betöltéséhez milyen képességek, készségek, tudás, illetve 

kompetenciák szükségesek? 

- Milyen munkaerőre lesz ezek alapján szükség és mekkora 

számban? 

2.b. A belső és külső munkaerő-kínálat előrejelzése 

- Milyen kompetenciájú munkaerő lesz elérhető a piacon? 

- Hol érhető el ez a munkaerő (külső vagy belső piac, annak 

mely szegmense)? 

- Milyen számban lesznek elérhetőek az ilyen munkavállalók? 

3. A keresleti és kínálati előrejelzés közti különbségek azonosítása, mértékének 

előrejelzése (ez az úgynevezett rés-elemzés, gap-analysis). Az egyes 

munkakörök, munkavállaló-típusok esetében lehet a különbség hiány, 

többlet vagy lehet tökéletes a megfelelés. 
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4. Amennyiben hiány és/vagy többlet jelezhető előre, akcióterveket kell készíteni 

ezek elhárítására, megoldására. Minden lényegesnek ítélt ‘rést’ meg kell 

célozni. Az akcióterveknek konzisztensnek kell lenniük a szervezeti emberi 

erőforrás gazdálkodási filozófiával, és ki kell terjedniük a következőkre: 

toborzás, megtartás, kompenzáció, utánpótlás-menedzsment, képzés és 

fejlesztés, szükség esetén leépítés. Az akciótervek szólhatnak rövid- és 

hosszú távra. Ez a cég szükségletei mellett a környezet 

előrejelezhetőségétől függ. 

5. A végrehajtás monitorozása, ellenőrzése, az eredmények értékelése, majd a 

következtetések, tanulságok alapján visszacsatolás. Szükség esetén be kell 

avatkozni a végrehajtási folyamatba, de akár az előrejelzéseken is 

módosítani kell. A tapasztalatokat pedig be kell építeni a jövőbeli tervezési 

folyamatba, az adatokat pedig adatbázisban rögzíteni a későbbi 

elemzésekhez. 

3.3. A szervezet munkaerő-keresletének előrejelzése 

Szükséglet és kereslet közt különbséget kell tennünk. A szükséglet a célok 

eléréséből következik, a kereslet pedig ennek az a része lesz, amelyik elérhető a 

rendelkezésre álló forrásokkal, vagyis a kereslet fizetőképes igényt, szükségletet 

jelent6 (Mankiw 2017). A piacon már csak a tényleges kereslet jelenik meg, ám a 

szükségletet is meg kell határozni, hiszen a fizetőképesség a vállalat 

döntéshozóitól függ. 

Az előrejelzés (mind a keresleti, mind a kínálati oldalon) azt jelenti, hogy 

tervezhetővé alakítjuk a bizonytalanságot. Helyettesíti a pontos jövőbeli adatokat 

a tervezés során. Csökkenti a bizonytalanságot a döntéshozók számára (Stevenson 

2015). Természetesen a jövőt soha nem lehet pontosan megjósolni, ezért az 

előrejelzés mindig bizonytalan. Minél hosszabb távra készül. annál 

bizonytalanabb. Ennek ellensúlyozására általában hosszabb távra csak 

aggregátumokra készítünk előrejelzést, amit az előre jelzett időpont közeledtével 

pontosítunk. Tovább nem csak egy értékre vonatkozó előrejelzés készül, hanem 

sávot adunk meg (aminek van egy pesszimista és egy optimista „széle”). 

Mivel a munkaerő kereslete származékos (Ehrenberg–Smith, 2017), ezért nem 

közvetlenül jelezzük előre. Először azon üzleti folyamatokra vagy összetevőikre 

készítünk előrejelzést, amelyek összefüggésben állnak az igényelt munkával. 

Ilyen lehet az általunk gyártott termék piaci kereslete, de készíthetünk pénzpiaci 

előrejelzést, ami vagy éppen a versenytársak tevékenységére (ha ők többet 

                                                           
6 Amiből az is következik, hogy értelmetlen a laikusok által sajnos gyakran használt 

„fizetőképes kereslet kifejezés”, ami a kereslet definíciójának nem ismeretéről árulkodik. 
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termelnek, az visszavetheti a mi eladásainkat) stb. A munkakeresletünket ezekből 

az előrejelzésekből vezethetjük le, figyelembe véve a stratégiai célokat is. 

Az előrejelzési folyamatot a szervezet indíthatja a felső hierarchia-szintek felől 

(top- down), vagy az alsó szintektől felfelé (bottom-up) (Phillips–Gully 2015). Az 

első esetben az előrejelzést lefelé haladva bontják ki. Az utóbbinál a részlegek 

előrejelzéseit felfelé haladva egyesítik. Természetesen jól csak a kettő 

kombinációja működik (valamely irányból elindul a folyamat, de amennyiben a 

magasabb/alsóbb szintek hibát találnak benne, visszaküldheti revízióra. 

Az előrejelzések módszertani szempontból lehetnek mechanikus, kvantitatív, 

objektív módszerek vagy szubjektív, szakértői (vezetői) döntésen alapulóak. 

Mindkettőnek vannak erős és gyenge pontjai, így a rendszer a kettő 

kombinációjában működhet igazán jól. 

Az objektív módszerek alapvetően a múltbéli adatokból építkező matematikai 

vagy modelleket vagy statisztikai becslési eljárásokat használnak. Ilyen például 

(Armstrong–Taylor 2014): 

- a trendelemzés, ami a munkaerő-szükséglet időben viszonylag állandó 

mintázat szerinti alakulását keresi, vagy  

- az arányelemzés, amely valamely tényező változásával kötött arányúnak 

feltételezi (pl. ha X százalékkal emelkedik a termelési volumen, akkor a 

létszámnak mindig Y százalékkal kell emelkednie), vagy 

- a munkatanulmányokon alapuló becslés (ekkor mérnöki módszerekkel 

számítjuk ki, hogy adott folyamat műveletei, adott teljesítmény-elvárás 

mellett hány embert igényelnek). 

Az objektív eljárások addig működnek hatékonyan, amíg a múltban meglévő (és 

általunk észrevett) összefüggések, mintázatok megmaradnak a jövőben is, amit 

viszont nem lehet – objektíve lehetetlen – előre látni. Vagyis, mindig van bennük 

kockázat, ami annál nagyobb, minél hosszabb időtávra szeretnénk előrejelzést 

készíteni.  

A szakértői előrejelzések éppen abban tudnak segíteni, hogy az ilyen, múltbéli 

adatokból ki nem számítható jövőre tegyenek a szakértők vagy vezetők komplex 

tudására, tapasztalatára, megérzéseire, „szimatára” támaszkodó becsléseket. A 

szakértői, vezetői megérzések gyengesége ugyanakkor, hogy a múltbéli 

összefüggések feltárásában kevésbé megbízhatóak – a szubjektív becslésben több 

az esély a hibára – és kevésbé hatékonyak, mint a mechanikus módszerek. 

Az ideális tehát az objektív és szubjektív módszerek kombinálása: lássuk el a 

szakértőket az összes szükséges objektív elemzés eredményeivel, és ők azokat is 
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felhasználva, azokra alapozva tehetik meg szubjektív megérzéseikkel és 

tapasztalataikkal kiegészített javaslataikat. 

Egy új munkatárs felvétele beruházásként kezelendő, ezért alkalmazható rá az 

általános értelemben vett ROI (Return on Investment, beruházás-megtérülés) 

elemzés (Phillips–Gully 2015). Ennek lényege röviden az, hogy egy előre 

meghatározott időtávra összesítve, pénzben ki kell fejezni a felveendő dolgozó 

által generált hasznokat, mint amilyen a várható termelés- és árbevétel növekedés 

vagy bizonyos költségek (pl. túlórapótlékok, panasz- és hibaköltségek) 

csökkenése. Ezt pedig vessük össze (osszuk el) az új felvétel által generált 

költségek, például munkaerő-ellátás költségei, megnövekedett bér-és 

állományban-tartási költségek stb. pénzben összesített értékével. Így megkapunk 

egy százalékban kifejezett ROI értéket, amit összehasonlíthatunk más beruházási 

lehetőségek (pl. felvétel helyett technológiaváltás) ROI étékével. 

3.4. A szervezet számára elérhető munkaerő-kínálat előrejelzése 

A szervezet stratégiai céljait csak akkor tudjuk elérni, ha az előző pontban 

meghatározott munkaerő keresletet ki lehet elégíteni, mert a szervezet jelenlegi 

alkalmazottai (belső munkaerőpiac) és/vagy a szervezeten kívüli (külső) 

munkaerőpiacon rendelkezésre áll elegendő olyan munkaerő, aki alkalmas a 

tervezett pozíciók betöltésére (rendelkezik a szükséges képességekkel, 

készségekkel, tudással, kompetenciákkal) és hajlandó is munkát vállalni a 

szervezet által gazdaságosan megfizethető bérek mellett (Armstrong–Taylor 

2014). Érdemes ennek vizsgálatát az üzleti célok véglegesítése előtt elvégezni, 

hiszen amennyiben nem elégíthető ki a munkaerő kereslet, az elérhetetlen célokat 

meg kell változtatni (pl. új technológia bevezethető be, ami kevesebb munkát 

igényel, de akár megváltoztatható a termék/szolgáltatás-kínálat is). 

3.4.1. A belső munkaerő-kínálat előrejelzése 

A jövőbeli becslési időszak belső munkaerő-kínálatának előrejelzéséhez először 

azt kell megbecsüli, hogy a jelenleg ott dolgozó munkaerő mekkora része marad 

az egyes pozíciókban, illetve beavatkozás nélkül, mennyi munkaerő áramlása 

várható az adott pozícióba. Vagyis a jelenlegi kínálatból kiindulva kell 

megbecsülni a jövőbeli kínálatot úgy, hogy a jelenlegi létszámból levonjuk a 

várható veszteségeket, és hozzáadjuk a várható növekedést (Bechet 2008).  

A menedzsment által nem, vagy csak korlátozottan kontrollálható munkaerő-

mozgások tipikusan a következők lehetnek (zárójelben jelezve az adott 

munkakörre vonatkozó hatást) (uo.): 

- nyugdíjazások (fogyás) 

- szolgálatiidő-alapú előléptetések, áthelyezések (fogyás vagy növekmény) 
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- a jelenleg folyamatban lévő felvételi folyamatok (növekmény) 

- tervezett kilépések vagy távollétek (pl. egészségügyi okokból, 

gyermekvállalás, esetleg katonai szolgálat miatt stb.) (fogyás), illetve a 

tervezett távollétekről való visszatérés (növekmény) 

- önkéntes kilépések, fluktuáció (fogyás) 

A kontrollálható ki- és beáramlás tipikus okai pedig (uo.): 

- új felvételek  

- előléptetések 

- áthelyezések, visszahelyezések (horizontális mozgások, a hierarchiaszint 

nem változik) 

- visszaminősítések 

- ideiglenes vagy kölcsönzött munkaerő alkalmazása 

- túlóra 

- tervezett felmondás: leépítések, elbocsátások (a leépítésre gazdasági, az 

elbocsátásra a munkavállalóhoz kötődő okok miatt kerül sor) 

A munkaerő kiáramlását adott időszak alatt összességében fluktuációnak (labor 

turnover) nevezzük (Phillips–Gully 2015). A fluktuáció lehet önkéntes, ha a 

munkavállaló döntésén alapul; vagy nem önkéntes (kényszerű), ha a szervezet 

válik meg tőle. A fluktuáció hasznos (funkcionális), ha javítja a szervezet átlagos 

teljesítményét, vagyis a rosszabbul teljesítők távoznak, és káros 

(diszfunkcionális), ha rontja a teljesítményt. Végül lehet megelőzhető, ha a 

munkaadónak lehetősége van/lett volna megakadályozni vagy csökkenteni (pl. 

fizetés vagy vezetési stílus miatt távozik a munkavállaló), és nem megelőzhető, 

ha nem tudja kontrollálni az okait (pl. családi okokból lép ki az illető). 

A belső kínálati előrejelzés néhány adatforrása, eszköze (uo.): 

- dolgozói adatbázisok, tehetség leltárak: tartalmazzák a munkavállalók 

kvalifikációit, kompetenciáit és számát, illetve esetleges tervezhető 

kilépési információit is (pl. nyugdíjazás várható időpontja); 

- karrierutak, utánpótlási kártyák és ábrák: megmutatják, hogy mely 

pozíciókból hová lehet közvetlenül továbblépni, illetve fordítva, illetve 

üresedés esetén mely pozíciók birtokosai (karrierutaknál)7, illetve mely 

munkavállalók (utánpótlási kártyák és diagramok) jöhetnek szóba 

utódként. Utóbbiak tartalmazzák a potenciális jelöltek releváns 

teljesítmény-információit, felkészültségét a kérdéses pozícióra, az 

esetleges fejlesztési szükségletekkel együtt. 

                                                           
7 Azokat a pozíciókat, ahonnan előléptethetők munkavállalók a vizsgált munkakörbe az angol 

„feeder” (kb. tápláló) pozícióknak nevezi. 
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- munkavállaló felmérések: feltárják a munkavállaók karrier-aspirációit, 

felkészültségét. Történhetnek személyesen (interjúk) és írásban (online 

vagy papír alapú kérdőívek). Általában összekapcsolják elégedettségi 

vagy motivációs vizsgálatokkal. 

- Átmeneti valószínűségek mátrixa (transition probability matrix): a 

lényege, hogy tartalmazza az összes lehetséges munkakörök 

köztiátmenetet, és annak valószínűségét, hogy adott időszak alatt 

(tipikusan egy év) az egyik munkakör betöltői egy másik munkakörbe 

kerülnek, illetve a jelenlegiben maradnak, esetleg elhagyják a szervezetet. 

A következő ábra egy ilyen mátrixot mutat be, jelentősen leegyszerűsítve. 

A táblázat százalékos értékei (átmeneti valószínűségek) az előző időszak 

tapasztalatain alapulnak. A valószínűségek és a jelenlegi létszám 

szorzataiból megállapítható, hogy mely munkakörben mennyi emberre 

számíthatunk a jelenlegi munkavállalók közül,illetve mekkora lesz ezek 

közül a kilépők aránya. Az ’A’ pozícióba például 

100(0,5)+50(0,2)+200(0,0)=60 főre számíthat a vállalat. Ha elvégezték a 

munkaerő-keresleti becslést is (jelen esetben ez is száz fő), akkor itt deficit 

várható, vagyis toborzásra lesz szükség. A ’C’ munkakörben 

100(0,3)+50(0,0)+200(0,6)=150 munkavállalóra számíthatunk a 

jelenlegiek közül, itt is jelentős tehát a deficit. Kilépők száma várhatóan 

110 fő lesz. 

 

1. táblázat: Átmeneti valószínűségek mátrixa (hipotetikus példa) 

 

Jelen Jövő 

Munkakörök,pozíciók  Létszám A  B  C  Kilépés  

A munkakör 100 50% 10% 30% 10% 

B munkakör 50 20% 40% 0% 40% 

C munkakör 200 0% 0% 60% 40% 

Előrejelzett kereslet a jövőben 100 100 250  

Különbözet ? ? ? ? 

Forrás: Saját készítés 

3.4.2. A külső munkaerő-kínálat előrejelzése 

A külső piacról elérhető munkaerő mennyiségét és minőségi szerkezetét 

(képzettség, tapasztalat, kompetenciák stb.) a munkaadók két módon is 

felmérhetik (uo.). Saját tapasztalatok és megfigyelések útján (Pl. Hogyan változik 

a toborzási tevékenység által generált jelentkezők száma és összetétele? Ide 

tartozik a saját jelenlegi munkavállalók megkérdezése is), illetve 

külsőinformációra támaszkodva (szekunder munkaerő-piaci statisztikák 

figyelemmel kísérése és elemzése külső szakértőkkel készíttetett elemzés). 
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A következő tényezőkre mindenképp érdemes odafigyelni (Polónyi 2001):  

- toborzási körzetben várható elbocsátások, felszámolások; 

- oktatási rendszer várható kibocsátása a munkaadó számára releváns 

szakmákban és szinteken; 

- makroszintű munkaerő-piaci folyamatok, kormányzati intézkedések 

várhatóhatásai; 

- a közlekedési infrastruktúra előre láthatóváltozásai (megváltoztathatja a 

mi, de a versenytársak toborzási körzetét is). 

 

3.4. Akciótervek 

Az akciótervek (action plans) célozzák meg a várt munkaerő-többletet vagy 

munkaerő-hiányt, illetve ennek megoldását. Fel kell tárni, hogy az előre jelzett 

’rés’ mögött időleges tényezők vagy tartós folyamatok (trendek) állnak, mert ezek 

eltérő megközelítést igényelnek (Phillips–Gully 2015). Rövid távú jelenségekre 

csak minimális elköteleződést jelentő válaszlépéseket kell tenni, míg a 

hosszútávon jelentkező egyensúlytalanságoknál az alapvető okot kell 

megszüntetni (pl. technológiaváltással, piacváltással). 

Lehetséges akciók várható munkaerőhiány esetére: 

- teljesítmény-ösztönzés; 

- túlóra (a legkevesebb elköteleződést jelenti); 

- munkaerő-kölcsönzés; 

- munkavállalók képzése (belső termelékenység-növelés); 

- termelékenység-növelés szervezéssel, fizikai tőkével, a munkakörnyezet 

átalakításával; 

- ideiglenes visszahívás (nyugdíjasok); 

- ideiglenes foglalkoztatás, alkalmi munka; 

- munkaerő-átirányítása a szervezeten belül; 

- részmunkaidőben dolgozók munkaidejének növelése; 

- új munkavállaló(k) felvétele; 

- technológia megváltoztatása (automatizálás); 

- szervezeti célok megváltoztatása. 

Lehetséges akciók várható munkaerő felesleg esetére: 

- túlórák megszüntetése; 

- munkaidő-csökkentés; 

- a munkavállalók átirányítása más munkakörökbe, szükség esetén 

átképzéssel kombinálva 

- felvétel-befagyasztás (létszám-stop): a természetes és az önkéntes 

fogyásra épít, a bérek párhuzamos befagyasztásával gyorsítható. 

Rombolja a morált és rontja a teljesítményt (a jobbak távoznak először). 

- korengedményes nyugdíjazás; 
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- önkéntes távozás elősegítése, pl. a távozás megvásárlása (kilépés anyagi 

ösztönzése); 

- ideiglenes leépítés (a visszavétel ígérete mellett, ha a kibocsátást ismét 

növelni lehet); 

- létszámleépítés a visszavétel ígérete nélkül. 
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4. MUNKAKÖRÖK KIALAKÍTÁSA (ELEMZÉS, TERVEZÉS, 

ÉRTÉKELÉS) 

A szervezetek tevékenységeiket meghatározott keretek között végzik, amit a 

szervezeti konfiguráció, az organogram szemléltet. A szervezeti felépítés mutatja 

a hierarchiát, az alá-fölérendeltségi viszonyokat, a felelősségi és illetékességi 

köröket, a munkavállaló helyét a szervezetben. A szervezet legkisebb tagozódási 

egysége a munkakör, amely meghatározza a munkavállaló elvégzendő feladatait.  

A munkakör személyorientált feladatkomplexum, mely független a személyi 

változásoktól. A munkakör határozza meg, hogy a munkakört betöltő személynek 

mi a feladata, azt milyen felelősséggel látja el, illetve az optimális 

teljesítményszinten történő ellátásához milyen személyes feltételeknek 

(képesség, készség, tapasztalat, szaktudás) kell megfelelni. 

A munkakör definiálását Juhász – Matiscsákné (2014) alapján a munkakör 

kialakításának kérdéseivel tudjuk igazán leírni, melyek az alábbiak: KI? MIT? 

HOL? MIKOR? HOGYAN? MIÉRT? 

KI?, vagyis milyen iskolai vagy szakirányú végzettséggel, nyelvismerettel, 

esetleg életkorral kell rendelkeznie a munkakört betöltő személynek, milyen 

céllal kell tevékenykednie a szervezetben, illetve milyen gyakorlat vagy 

munkatapasztalat szükséges. 

MIT?, azaz milyen jellegű munkavégzéssel látjuk el a feladatokat.  

HOL?, vagyis meg kell adni a munkavégzés konkrét helyét, címét, illetve azt is, 

hogy hol helyezkedik el a munkakör a szervezetben. 

MIKOR?, vagyis meg kell határozni a foglalkoztatási formát (teljes vagy 

részmunkaidős), a munkarendet és a munkaidőrendszert.  

A HOGYAN? azaz, milyen munkafeltételekkel (pl. iroda, titkárnő, számítógép 

stb.) történik majd a munkavégzés.  

Végül a MIÉRT?, vagyis az adott munkakör hogyan járul hozzá a szervezet 

működéséhez, fő feladataihoz. 

 

A munkakör a humán erőforrás gazdálkodás alapja, mely számos HR tevékenység 

sikeres működésére hatással van. A munkafeladatok ellátásában a munkakörök 

megfelelő kialakítása, illetve ehhez kapcsolódóan a tartalmilag megfelelően 

elkészített munkaköri leírások stratégiai jelentőséggel bírnak.  

A munkakör kialakításához három jól elkülönülő feladatok határozhatunk meg: 

munkakörelemzés, munkakör tervezés és a munkakörök értékelése. 

4.1 A munkakörelemzés folyamata 

A munkakörelemzés egy olyan empirikus vizsgálat, mely feltárja és meghatározza 

a munkakörök tartalmát, célját, funkcióit, feladatokat, hatásköröket, jogköröket, 

felelősségeket, a munkakör kapcsolatrendszerét (alá-fölérendeltségi viszonyok), 

a betöltéshez szükséges kompetenciákat, tapasztalatokat és a munkavégzéshez 
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szükséges környezetet, munkaeszközöket, berendezéseket (Kürtösi, 2011). A 

munkakörelemzés idő- és munkaigényes folyamat, ezért a megkezdése előtt 

alaposan át kell gondolni a vizsgálatok mélységét, valamint a folyamat lépéseit. 

A munkakör elemzés megkezdése előtt meg kell határozni a felhasználás célját. 

A legáltalánosabb cél az elemzés eredményeként létrejövő dokumentumok, azaz 

a munkaköri leírás és a munkaköri specifikáció elkészítése. Emellett célként 

jelenhet meg, hogy a munkakör részletes megismerése, a munkakör jellemzőinek, 

kompetencia igényeinek meghatározása. Alapot adhat a méltányos ösztönzési és 

javadalmazási rendszer kialakításához, képzési-fejlesztési igények 

megállapításához, a teljesítményértékelési módszerek meghatározásához, 

karriertervezési rendszer kialakításához. Támogatja a szervezeten belüli és kívüli 

információs és kommunikációs kapcsolatok feltárását, illetve annak ellenőrzésére 

is lehetőséget ad, hogy megvizsgáljuk, a jogszabályi követelményeknek milyen 

szinten felelünk meg. Roóz (2006) szerint jelzésekkel szolgálhat a szervezetben 

uralkodó aktuális kultúráról, alapot adhat a munkaköri szerkezet – piac által vagy 

technológiai fejlődés által diktált szükségessé vált tényezőinek módosításához, 

ami kulcsfontosságú tényezője lehet a tevékenységi struktúra hatékonyabbá 

tételének.  

A munkakör céljának meghatározását követően kerül sor a munkakörelemzést 

végző személyek kijelölésére, illetve a munkacsoport létrehozására. Az elemzés 

céljával összhangban belső (közvetlen felettes vezető, HR osztály munkatársa, 

munkakört betöltő személy) vagy külső szakemberek (HR tanácsadó, szakértő) 

jöhetnek szóba. 

A háttérvizsgálatok lefolytatása során átfogó képet kapunk arról, hogy a vizsgált 

szervezetben milyen munkakörök vannak, azoknak milyen az előfordulási 

gyakorisága, illetve milyen alá-fölé rendeltség jellemző (szervezeti ábra, folyamat 

ábra). Információt gyűjthetünk a munkakört betöltő személytől, a közvetlen 

munkahelyi vezetőtől, vagy a kapcsolódó munkakörök betöltőitől. Emellett a 

korábban elkészült belső írásos dokumentumok (belső szabályzatok, munkaköri 

leírások, vállalati statisztikák, korábbi elemzések eredménye, hatása) is 

segítségünkre lehetnek.  

Az elemezni kívánt munkakörök meghatározását követően a módszerek 

kiválasztására kerül sor. A megbízhatóságot növeli, ha többféle módszert is 

alkalmazunk, ugyanakkor érdemes szem előtt tartani az időtényezőt és a 

költséghatékonyságot is. A legáltalánosabban alkalmazott módszerek az alábbiak: 

etalon munkakörök összegyűjtése, interjú, kérdőív, önfelmérés, feladatleltár vagy 

ellenőrző lista, megfigyelés, mintavételes munkanap-felvétel.  

A megfelelő módszer(ek) kiválasztását követően megtörténhet a munkakör 

tényleges elemzése és ez által az eredmények gyakorlati hasznosítása, azaz a 

munkaköri leírás és a munkakör specifikáció elkészítése. 

 

A munkáltató az alkalmazottakkal szembeni elvárásait a munkaköri leírás 

dokumentum keretén belül tudja megfogalmazni, melyet ismertetni kell az érintett 
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munkavállalóval (Lepp, 2014). A munkaköri leírás a munkaszerződés 

mellékleteként használt dokumentum. A munkáltató tájékoztatási kötelezettségét 

jogszabályi háttér is köti, mivel a Munka Törvénykönyve szerint a munkába lépés 

után legkésőbb 15 nappal írásban kell tájékoztatni a munkavállalót a feladatairól. 

A logisztikai 7M gondolkodásmód kiterjesztésével Patóné (2013) alapján a 

munkaköri leírás dokumentumnak hét fő feltétele, szükséges jellemzője is 

leírható: 

„1. A megfelelő munkakörre koncentrálni, vagyis minden, az adott munkaköri le-

írásban, az adott munkakörről, kell, hogy szóljon. 

2. Megfelelő tartalom, tehát ésszerűen és valósághűen kell a munkakört és az abba 

tartozó feladatköteget összeállítani. Időben és térben kivitelezhetetlen, 

megvalósíthatatlan, vagy ésszerűtlen elvárásokat ne fogalmazzunk meg. 

3. Megfelelő tartalmi szerkezeti tagoltság, vagyis a munkakör bemutatását 

támogató kellő, de nem túl tagolt, részletesség a munkaköri leírás 

dokumentumában. 

4. Megfelelő idődimenzióban gondolkodni, vagyis a múlt-jelen-jövő együtt 

kerüljön a figyelem középpontjába. Okulni kell a múlt hibáiból (pl. korábban 

el nem látott feladatok munkakörhöz rendelése) és a jövő lehetőségeinek is 

teret kell nyitni a dokumentumban (milyen feladatok ellátása lesz/válhat 

szükségessé a jövőben). 

5. Megfelelni a valóságnak, vagyis a munkaköri leírás dokumentumában az adott 

munkakört sem lebecsülni, sem felértékelni nem szabad. Realisztikusan 

tartalommal és munkakör pozicionálással kell a dokumentumot elkészíteni. 

6. Megfelelő stílus, nyelvhasználat, vagyis tisztán, világosan, érthető módon kell 

a dokumentumot elkészíteni a felhasználók lehetőségeihez, igényeihez 

igazodva. 

7. Megfelelő költségen kell a munkaköri leírások dokumentumát előkészíteni, 

kidolgozni, használni és az ezt megelőző munkakörelemzést végrehajtani.” 

A munkaköri leírások rendszerező dokumentumok, amelyek összekötik a 

különböző szervezeti folyamatokat az emberrel, ezáltal kapcsolatot teremtve az 

ember és a folyamatok között. A munkaköri leírások dokumentuma egyfajta 

kulcstényezőnek is tekinthető a sikeres szervezeti folyamatokban, mely a 

dolgozók elégedettségéhez és biztonságérzetéhez is hozzájárul. (Patóné, 2016) 

 

A munkaköri leírás formátumára nézve nincsenek kötelező előírások, a lényege, 

hogy tömören, az adott szervezet előírásainak megfelelő formában és 

szerkezetben, jól strukturáltan rögzítse a munkakörrel kapcsolatos információkat. 

A legtipikusabb tartalmi elemek a következők: munkakör megnevezése; 

szervezeti elhelyezkedés; közvetlen felettes; a munkakör célja; feladatkörök; 

felelősségek; hatásköri illetékesség; irányítottak köre; munkatapasztalatok; 

munkakapcsolat más munkakörrel; fő kihívások; fő sikermutatók; mennyiségi 

jellemzők (elvárt teljesítmény); munkavégzés helye; munkakör környezete (pl. 
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munkacsoport); munkakörülmények (pl. eszközök, munkaveszélyesség); bérezési 

forma; munkaidő, munkarend. 

A munkaköri leírás záradéka rögzíti a tudomásulvételt, amelyet a munkáltató és a 

munkavállaló is kézjegyével hitelesít. 

 

A munkakör specifikáció vagy munkakör profil megmutatja, hogy a munkakör 

sikeres betöltésének milyen minimális szintű képesség, készség, ismeret 

(tapasztalat, szaktudás) szükséges. A képesség a munkakörben felmerülő szellemi 

vagy fizikai feladatok maradéktalan elvégzéséhez szükséges fiziológiai és 

pszichikus követelményeket foglalja össze. A készségek a magatartásra 

vonatkozó tulajdonságok, amelyek gyakorlattal megszerezhetők. Az ismeretek a 

megkívánt iskolai végzettséget, az adott területhez tartozó minimális tudás-, 

illetve információszintet jelöli meg, amire a munkafeladatok kielégítő ellátásához 

szükség van. A munkakör specifikáció tartalmazhatja a kötelező, az elvárt, illetve 

vezetői pozíció esetében a vezetői kompetenciák felsorolását is.  

Gyökér – Finna (2010) alapján a munkakörelemzés racionalizálási hatással is jár, 

mivel részletes áttekintésre kerülnek a munkafeladatok, azok megoldási módjai, 

mely által a munkafolyamatok és az alkalmazott technológia is átgondolásra 

kerül, nő a termelékenység és csökken a költség. 

4.2 A munkakörök tervezése 

A munkakörelemzés során kapott információk alapján lehetővé válik a 

szervezetek számára, hogy a céljai, valamint a munkavállalói igények figyelembe 

vételével a munkakör tartalmát, funkcióit, kapcsolatait, körülményeit átalakítsa. 

A munkakörtervezés során arra törekszünk, hogy az átalakítás eredményeként 

biztosítsuk a munkavállalók elégedettségét, a szervezet elégedettségét (optimális 

teljesítmény), valamint a racionális szervezeti méretet (folyamatok hatékony 

működése, költséghatékonyság).  

A munkakörtervezés meghatározó lehetőségeit a 2. táblázat foglalja össze. 

 

2. táblázat: A munkakör tartalmának és körülményeinek kialakítása 
 

MUNKAKÖR Specializáció orientált 

rendszerek 

Motiváció orientált 

rendszerek 

Tartalma munkaköri specializáció munkakör rotáció 

 munkakör bővítés 

 munkakör gazdagítás 

Körülményei  csoportmunka 

 alternatív munkaidőrend 

Forrás: saját összeállítás 

A munkakör tartalmának kialakítása során a munkafolyamat strukturálásának 

eredményeként specializált munkaköröket hozhatunk létre. Ezek a munkakörök 

könnyen elsajátíthatóak, egyszerűek, ezáltal a hibázási lehetőség is kevés. A 
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specializált munkakört betöltő munkavállalóknak nagyfokú monotónia tűrő 

képességgel kell rendelkeznie, ellenkező esetben az unalom, a kihívás hiánya 

magas fluktuációt válthat ki, illetve megnőhet a hiányzások száma. Olyan 

munkavállalók esetén érdemes alkalmazni, ahol a munkavállaló a minimum 

követelményeknek felel meg, nem várnak tőle fejlődést.  

A specializált munkakör monotóniáját megtörve alkalmazhatjuk a rotációt. Ez 

esetben a munkakört betöltő személyt meghatározott időközönként és 

meghatározott sorrendben mozgatják a specializált munkakörök között. Ezáltal 

változatosabb a munka, ugyanakkor azt is meg tudják figyelni, hogy melyik típusú 

specializált feladatban nyújt magasabb teljesítményt a munkavállaló, ami a 

későbbi mozgatás, magasabb szintű munkakör megválasztásánál hasznos lehet. 

Pályakezdő, tapasztalatlan munkatárs érkezésekor, illetve vezetői program 

részeként is alkalmazzák a rotációt. Ez utóbbi például olyan esetben is előfordult, 

amikor új vezető érkezett az élelmiszerbolt élére, és egy másik áruházban rotáció 

jelleggel végigjárta az összes munkaköri feladatot, mely által képet kapott a 

beosztottak feladatairól és az elvárható munkamennyiséget is megismerhette, 

mielőtt a vezetői pozíciót betöltötte az áruház élén. 

A munkakör bővítés során a cél a sokszínűség, azaz minél többféle feladat 

ellátása. Ezáltal a munkakör változatos, a munka üteme is megváltozhat. A 

feladatok során a horizontális szintű feladatok, a változatosság bír motiváló erővel 

a munkavállaló részére, illetve a sokféle feladat fejlesztő hatással is bír. 

A munkakör gazdagítás során az előbbivel szemben vertikális feladatokkal 

színesedik a munkakör, ami ösztönzőleg hathat a munkavállalóra, kihívással, 

magasabb szintű feladatokkal találja szembe magát. Egy előléptetést is 

megelőzhet, mivel a gazdagítás révén tesztelhetjük a munkatársat, hogy alkalmas 

lesz-e a magasabb szintű munkaköri feladat ellátására. A munkakör gazdagítás 

hatására a munkavégzés minősége és a munkavállaló elégedettsége is nő, a 

hiányzások száma, a fluktuáció mértéke csökken. A munkavállaló fontosnak 

érezheti munkáját és emellett a bizonyítási, megfelelési vágy is ösztönzőleg hat a 

munkavégzésre. 

 

A munka körülményeire vonatkozó tervezés során az egyéni munkakörök 

kialakítása mellett beszélhetünk munkacsoportokról. Tudjuk, hogy az ember az 

egyetlen erőforrás, amely nem csak a saját teljesítményét tudja szabályozni, 

hanem hatással lehet mások teljesítményére is. A munkakör körülményeinél a 

munkacsoportban történő munkavégzés ösztönzőleg hathat, egyrészt az 

autonómia, másrészt a csoporthoz való tartozás érzése miatt. Karolinyné (2010) 

alapján a munkacsoportoknak több változata ismert. Az ún. autonóm 

munkacsoport a Volvo egyik svédországi gyárában jelent meg, majd Amerikában 

és Európában is teret hódított, elsősorban az autóipari és elektronikai 

összeszerelést végző szervezeteknél vetették be. Az ún. önirányító team-ek a 

szolgáltató szektorban jelentek meg elsőként. 
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A munka körülményeinek kialakítása során a munkavállalói és a szervezeti 

igények szem előtt tartásával beszélhetünk alternatív munkaidő rendszerekről. 

Ide sorolható minden ún. atipikus foglalkoztatási forma. Ilyenek a kötetlen 

munkaidő, a rugalmas munkaidő, a rövidített munkaidő, a részmunkaidő 

(leggyakoribb a 4 vagy 6 órás, de megváltozott munkaképességű, illetve 

fogyatékos személyek esetén a szakértői vélemény alapján 5 vagy 7 órás 

foglalkoztatás is előfordulhat), a munkakör megosztás, illetve a távmunka.  

4.3 A munkakör értékelés lehetőségei 

A szervezetben kialakított különböző munkakörök tartalma közötti eltérések, 

különbségek mérőszámok segítségével kifejezhetők. A munkakör értékelés 

megmutatja, az adott munkakör a relatív súlyát, fontosságát a szervezeten belül.  

A munkakör értékelés célja, felhasználási lehetőségei (Armstrong – Taylor, 2014; 

László – Poór, 2010): 

 megbízhatóan és következetesen meghatározza a munkakörök relatív 

értékét vagy méretét (belső relativitás),  

 információt szolgáltat ahhoz, hogy megtervezze és működtesse méltányos 

ösztönzési és fizetési rendszereket,  

 objektív alapot biztosít a munkakörök osztályozásához, a besoroláshoz 

kapcsolódó következetes döntésekhez,  

 lehetőséget ad piaci összehasonlításokra hasonlóan összetett munkakörök 

esetén,  

 legyen transzparens, azaz átláthatóak azok a szempontok, ami alapján a 

besorolásokat, osztályozásokat végzik,  

 megalapozza az azonos munkáért azonos díjazás, azaz az „egyenlő 

munkáért egyenlő bért” esélyegyenlőségi szemléletet,  

 hasznos információt nyújt a szervezet feladat- és hatásköri viszonyairól,  

 hozzájárul a fejlődés alapú karrier- és életpálya alapú munkakörcsaládok 

kidolgozásához. 

A munkakör értékelés folyamatában tisztázni kell, hogy kik fogják elvégezni 

magát az értékelést. Érdemes bevonni a humán osztály munkatársai mellett a 

vezetőket, munkavállalókat, illetve azok érdekképviseletét. Ennek azért van 

jelentősége, mert a munkakör értékelés eredménye hatással van a fizetési 

rendszerek kialakítására, így amennyiben az érintettek is bevonásra kerülnek a 

folyamatba, úgy az értékelés eredményének elfogadása is könnyebb. Az értékelés 

alapoz a korábbi munkakör kialakításhoz kapcsolódó feladatok eredményeire, a 

korábban elkészített munkaköri leírásokra, azok tartalmára, ami lehetőséget ad az 

egyes munkakörök tartalmának, illetve a munkakörök közötti kapcsolatok 

vizsgálatára. Az információt elemezzük, rendszerezzük. A munkaköri leírásokat 

tömör formában összeállítjuk. Az összehasonlítás alapján az ún. referencia 

munkakörök fogják képezni.  A munkakör értékelés módszereit alapvetően két 

nagy csoportba sorolhatjuk (3. táblázat).  
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3. táblázat: A munkakör értékelés módszerei 

 

Az összehasonlítás 

alapja 

 

Munkakör egésze 

(Globális, vagy 

szintetikus módszerek) 

Munkakör részekre, 

tényezőkre bontva 

(Analitikus módszerek) 

más munkakör 

Rangsorolás, egyszerű 

besorolás 

Páros összehasonlítás 

Tényező összehasonlító 

módszer 

skála (munkakör 

besorolás) 

 

Munkaköri osztályozás, 

klasszifikáció 

Pontozásos módszerek 

(Hay módszer) 

Forrás: Elbert et al., 2002. 

 

A globális vagy szintetikus módszerek sajátossága, hogy az értékelés alapját a 

munkakör egésze képezi.  

Amennyiben az összehasonlítás alapja más munkakör, úgy megkülönböztetünk 

rangsorolást, egyszerű besorolást, valamint páros összehasonlítást. 

A rangsorolás alkalmazása a kevés munkakörrel rendelkező, kisebb méretű 

szervezetekben ajánlott. A módszer kevés előkészítést igényel. Lényege, hogy a 

munkakörök besorolása szubjektíven, a szakmai ismeretek alapján történik, mert 

nincsenek összehasonlítási szempontok. Az értékelés a munkaköri leírások 

alapján relatíve könnyen elvégezhető.  

A módszer továbbfejlesztett változata a páros összehasonlítás. Ez esetben minden 

munkakör összehasonlításra kerül párosával. Amennyiben az összehasonlított 

munkaköröket egyforma súlyúnak ítélik, úgy 1-1 pontot kapnak, ellenkező 

esetben a nagyobb súlyú 1, míg a kisebb súlyú 0 pontot. A rangsort az összesített 

pontszám alapján állítják fel. Hasonlóan az előző módszerhez, szintén kisebb 

méretű, kevesebb munkakörrel rendelkező szervezetekben ajánlott az 

alkalmazása, mivel az összehasonlítást nehezíti a munkakörök számának 

növekedése.  

A munkaköri osztályozás (klasszifikáció) alapját egy olyan osztályozási rendszer 

előzetes kidolgozása adja, amelyben adott szempontrendszer vagy jellemző 

paraméterek leírása alapján skálák segítségével osztályokat képezünk, 

amelyekhez munkaköri értékeket rendelhetünk. (Például magas szintű kritérium 

a nagy szakmai tudást és gyakorlatot igénylő munka, ami a mindennapokban 

nagyfokú önállóságot és döntési képességet igényel, míg ezzel szemben az 

alacsonyabb szintű kritérium a felettes irányítása alatti munkavégzés.) A vizsgált 

munkakör ismérveit összevetik az osztályjellemzőkkel, és a hasonlóság alapján 

besorolásra kerül valamelyik osztályba. Az értékelés a munkaköri leírás alapján 

elvégezhető. A változó körülmények miatt a hosszú távú alkalmazása 

megköveteli, hogy az osztályképzést időközönként felülvizsgálják, és szükség 

esetén módosítsák. (Morvay  Börzseiné, 2008; Gyökér-Finna, 2010). 
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A legismertebb és leggyakrabban alkalmazott módszerek az analitikus 

módszerek, ahol a munkakörök értékelése azok részleteiben történik, azaz a 

munkakörök tényezőkre bontásával, a kritériumok súlyozásával. 

A tényező-összehasonlító módszer lényege, hogy mintamunkakörök kerülnek 

kiválasztásra, majd meghatározásra kerülnek a munnkaköröket jellemző 

legfontosabb tényezők. Ilyenek lehetnek például (Gyökér – Finna, 2010): 

 a munkakört jellemző mennyiségi mutatók (pl. darab, érték, stb.)  

 a munkakör célja (a célok megvalósításában betöltött szerepe)  

 fontosabb felelősségek (anyagért, eszközért, pénzért vagy emberek 

munkájáért vállalt felelősség)  

 szakismeret, tudás-igény (képzettség, képesítések, egyéb ismeretek)  

 problémamegoldás gyakorisága, önállósága, stb.  

 különleges munkavégzési körülmények.  

Amennyiben kellően részletes a munkaköri leírás, úgy a vizsgált munkakör 

jellemzői azonosíthatók. Tulajdonképpen ezek kerülnek összehasonlításra egy 

másik munkakör jellemzőivel és a tényezőkön keresztüli összehasonlítás alapján 

a vizsgált munkakör besorolásra kerül. 

A pontozásos módszer sajátossága, hogy előzetesen meghatározásra kerülnek a 

munkakörre jellemző legfontosabb tényezők, majd a munkaköri jellemzőkre 

egyedi, többfokozatú skálát dolgoznak ki. A skála egyes elemeit értelmező 

magyarázatokkal írják le, és pontszámokat rendelnek hozzájuk. Az egyes 

tényezők különböző súlyúak lehetnek. A vizsgált munkakörök minden 

jellemzőjét ehhez az előre kidolgozott pontozási rendszerhez viszonyítják. A 

munkakör értékét a pontszámok összege jelzi. Az eljárás alkalmazása nagyobb 

méretű szervezetekben javasolt. A módszer kidolgozása részletes 

előtanulmányokat igényel. Amennyiben a szervezetre szabott egyedi értékelést 

kívánunk kialakítani, úgy a kidolgozása, bevezetése, illetve végrehajtása idő- és 

energia igényes. (Morvay  Börzseiné, 2008; Gyökér-Finna, 2010). 

A pontozásos módszerek közül a legelterjedtebb, nemzetközileg is elismert 

eljárás a HAY Management Group által kidolgozott kompetencia-elemzés alapú 

Hay-módszer. Elsősorban vezető beosztású, magasan kvalifikált alkalmazotti 

munkakörök vizsgálata és értékelése során alkalmaznak a multinacionális 

vállalatok. Lényege, hogy első lépésben kidolgozásra kerül a munkaköri profil, a 

második lépésben konkrét számértékkel kerül kifejezésre az adott profil 

munkaköri értéke. Az értékelés előnye, hogy a vállalat számára azonos súlyú 

munkaköröknek azonos az értéke, ugyanakkor a szervezeti szint nem befolyásolja 

jelentősen a munkakör értékét. Nem az egyéni teljesítmények és a tudás, hanem a 

munkakör tartalma határozzák meg, hogy melyik munkavállaló kerül magasabb 

vagy alacsonyabb besorolású munkakörbe.  
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5. A MUNKAERŐ ELLÁTÁS FOLYAMATA (TOBORZÁS, 

KIVÁLASZTÁS, BEILLESZTÉS) 

Az szervezetek emberi erőforrással való ellátása (staffing, people resourcing) az 

a folyamat (Greer–Carr–Hipp 2016), amely biztosítja a szervezet számára a céljai 

eléréséhez szükséges számú és minőségű (a megfelelő szaktudással, 

képességekkel, készségekkel, motivációval és egyéb jellemzőkkel rendelkező) 

munkaerő megszerzését a megfelelő időben és helyen. A megfelelő emberi tőke 

létrehozásához természetesen a munkaerő-fejlesztés is hozzájárul a már 

alkalmazásban álló emberek képzésén, fejlesztésén tevékenységén keresztül, de e 

funkció számára is a munkaerő-ellátás biztosítja az alkalmazottakat. 

A szervezet által meghatározott célok, kidolgozott stratégiák megvalósításának 

sikere az alkalmazottakon múlik, ezért nem mindegy hogy milyen minőségű 

alkalmazottakkal rendelkezünk, ahogy a mondás szól, "abból főzünk, amink van". 

A munkaerő biztosítása a toborzást követő kiválasztással nem ér véget, mivel a 

munkaerőt be kell illeszteni a szervezetbe, vagyis a folyamat alapvetően három 

fő lépésre bontható: toborzás, kiválasztás, beillesztés (Dajnoki, 2015).   

5.1. A munkaerő-ellátás folyamata 

Az emberierőforrás-ellátás központi, egymásra épülő folyamatai a toborzás 

(recruitment), a kiválasztás (selection), a munkaerő-felvétel (hiring) és a 

beillesztés (induction, socialization), de egyes szerzők (Armstrong–Taylor 2014; 

Phillips–Gully 2015) kiterjesztik ezt a toborzást is megalapozó munkaerő-

tervezésre (manpower planning, human resource planning; amit mi külön 

tárgyaltunk a 3. fejezetben), vagy (Armstrong–Taylor 2014) a munkakör-

elemzésre és –tervezésre (job analysis, job design; e területekkel a negyedik 

fejezet foglalkozott) is, Máskor (Phillips–Gully 2015) pedig a toborzás közvetlen 

előzményeként, de önálló folyamatként kezelik a potenciális toborzási források 

és csatornák elemzését, meghatározását (sourcing).8 

1.1. A toborzás potenciális alanyait biztosító források és csatornák azonosítása a 

munkaerőpiac elkülöníthető szegmenseinek azonosítását, illetve a toborzási 

folyamat számára ezek közül a megfelelőek kiválasztást jelenti. Az egyes 

szegmensek különböző jellemzőkkel, bér- és egyéb igényekkel, illetve 

                                                           
8 Az emberi erőforrás ellátási folyamat elemeinek alternatív felosztását is megtalálhatjuk a 

nemzetközi irodalomban. Searle (2003) például toborzás (recruitment) alatt azt érti, ha a 

szervezet kívülről tölt be pozíciókat, kiválasztás (selection) alatt pedig azt, ha a már nála 

alkalmazásban állók közül választ. Az e jegyzetben toborzásnak nevezett tevékenységek nála 

bevonzásként (attraction), illetve értékelésként (assessment) szerepelnek. Armstrong–Taylor 

(2014) pedig felfogása abban tér el az általunk alkalmazottól, hogy náluk a kiválasztás a 

toborzás részfolyamata (tartalmában azonban megegyezik az általunk definiálttal). 
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kommunikációs elérhetőséggel munkavállalókból állnak. Megkülönböztethetjük 

a szegmenseket a munkavállalók jellemzői alapján (pl. valamely szakokon frissen 

diplomázott hallgatók egy adott régióban) vagy az alapján is, hogy milyen 

csatornán érhetőek el (pl. adott szakmai folyóirat vagy blog olvasóközönsége). 

Nagyjából megfelel annak a komplex tevékenységnek, a marketing szegmentáció 

(segmentation) és célcsoport-képzésként (targeting) ismer (Kotler–Armstrong 

2017). 

1.2. A toborzás (Armstrong–Taylor 2014; Phillips–Gully 2015) mindazokat a 

szervezeti technikákat és tevékenységeket takarja, amelyekkel a potenciális 

jelölteket a vállalathoz kívánja vonzani, és rá akarja venni, hogy jelentkezzenek 

az érintett álláshelyekre. A végeredménye egy jelentkező-csoportja. A 

marketingből vett analógiát folytatva az a reklámnak feleltethető meg. 

2. A következő lépésben a kiválasztás (Armstrong–Taylor 2014; Phillips–Gully 

2015) során kell kiderüljön, van-e a jelentkezők közt olyan, aki megfelel az 

elvárásoknak, illetőleg ha több alkalmas jelölt is azonosításra kerül, akkor ezek 

rangsorát is fel kell állítani. Ha nincs megfelelő számú alkalmas jelentkező, akkor 

újabb toborzásra van szükség. 

3. A felvételi döntés (uo.) szakaszában kerül sor a vállalat részéről az 

ajánlattételre, a jelentkező részéről pedig annak elutasítására vagy elfogadására 

(illetőleg az erről szóló tárgyalásra, alkudozásra, szerződéskötésre). Amennyiben 

a legkívánatosabb jelölt nem szerezhető meg megfelelő költségek (bér, juttatások 

stb.) mellett, de volt a kiválasztás során összeállított sorrendben más alkalmas 

jelölt is, akkor a sorban következőnek tesz ajánlatot a szervezet, és így tovább. Ha 

egy jelölt sem került felvételre, akkor a folyamat a toborzástól indul újra. 

4. A beillesztés (Armstrong–Taylor 2014; Phillips–Gully 2015) a már felvett 

alkalmazottak szervezetbe integrálásának folyamatait tömöríti. Ez a szakasz 

akkor ér véget, ha az alkalmazott elérte a kívánt teljesítményszintet. 

A teljes folyamatot a fentinél részletesebben szemlélteti a következő, 3. ábra 

(Phillips–Gully, 2015, 26. oldal). 
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3. ábra. Az emberi erőforrás ellátás folyamata 

Forrás: Phillips–Gully (2015, 26. oldal) 

 

A fent ábra tanulsága, hogy a munkaerő ellátás tevékenységei három szereplői 

kör közt oszlanak meg. A felvételért (hiring, acquiring), illetve a későbbi 

alkalmazásért felelős vezető általában a vonalbeli vezetők közül kerül ki (pl. az a 

csoportvezető, aki új munkatárssal szeretné bővíteni csapatát), csak ritkán felel a 

toborzásért a HR osztály. Utóbbiak feladata jellemzően az, hogy a speciális 

szakmai ismereteikkel támogassák a toborzási vezetőt, illetve magát a folyamatot. 

Ők bírálják el az esetek egy részében azt is, hogy a felvételi vezetőtől érkező igény 

egy új munkatársra támogatható-e, vagy inkább más alternatívát kell választani 

(pl. túlóra, a munkakörök átalakítása stb.). A harmadik szereplő pedig maga a 

jelölt. Azzal, hogy a folyamat egyes pontjain döntést hoz, maga is kiveszi a részét 

az emberierőforrás-ellátásból. Azzal, hogy mérlegeli például az állásra való 

jelentkezést, gyakorlatilag előszűrést végez (ha nem találja magát esélyesnek, és 

nem jelentkezik, azzal költséget spórol a vállalatnak, hiszen nem kell a szűrést 

nekik elvégezni). 

Az előbbiekből következik az is, hogy bár elméleti szinten el kell különíteni 

egymástól a toborzást, a kiválasztást és a beillesztést, a gyakorlatban ezek átfedik 

egymást, sőt, ha jól menedzseljük ezeket az átfedéseket, az hatékonyság és 

eredményesség-növekedéséhez, megtakarításokhoz. Ilyen lehetséges átfedések a 

következők: 

- a toborzás során végezhetünk előszűrést. Például: 
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o az álláshirdetések megfogalmazása vagy a toborzás technikája 

önszelekcióra késztetheti a potenciális jelentkezőket (minden 

belefoglalt jelentkezési feltétel vagy „előny” szűkíti a jelentkezők 

körét) (Kun 2010); 

o személyes toborzás során a toborzó megfigyelheti az potenciális 

jelentkezők egyes jellemzőit. 

- a kiválasztási folyamat egyben toborzás is. A jelöltet a kiválasztás során 

megerősíthetjük abban, hogy nálunk szeretne dolgozni (fair eljárás, 

találkozás munkatársakkal stb.), így biztosítható, hogy nem lép ki a 

folyamatból, illetve növelhető az esélye, hogy kiválasztása esetén 

elfogadja állásajánlatunkat nekünk minél kedvezőbb feltételekkel. 

- a toborzás és a kiválasztás során fokozatosan olyan információkat 

osztunk/oszthatunk meg a jelentkezőkkel, amelyek később gyorsíthatják a 

beillesztési folyamatot. 

- a beillesztési folyamat során is követni érdemes a toborzási szemléletet, 

hogy minimalizáljuk az esélyét annak, hogy az új kolléga a kezdeti 

nehézségek miatt esetleg kilép a szervezettől (pl. kihasználva a próbaidőt). 

Bár a megtartás (a munkavállalói kilépés esélyét csökkentő tevékenységek) 

feladatát mi nem itt tárgyaljuk, de fontos megemlíteni szoros kapcsolatát az 

ellátási folyamattal (Phillips–Gully 2015). A kettő közt átváltás (trade-off) van: 

ha sikeresebb a megtartás, kevesebb teher/költség hárul az ellátásra, ha ellenben 

gyakori a kilépés, akkor több. Megfordítva pedig: ha az ellátási folyamat valami 

miatt túl költséges vagy nem elég eredményes, azt a megtartás kompenzálhatja. 

Az imént hivatkozott szerzők e logika alapján az ellátási folyamat utolsó 

lépéseként említik. 

5.2 Toborzás 

A toborzás folyamat megkezdése előtt számos kérdés felvetődik. A toborzási 

folyamatot megalapozza a HR stratégia. Növekedést célzó, vagy kereső stratégia 

esetén akár agresszív toborzásról is beszélhetünk, míg teljesen más toborzást 

folytatunk stabilitásra törekvő vagy fejlesztő stratégia esetén. Emellett a toborzási 

stratégia is fontos szempont, mivel nem mindegy, hogy a belső forrásra, hatékony 

belső allokációra fókuszálunk (megtartó toborzási stratégia), vagy inkább a külső 

forrásra számítunk (megújuló toborzási stratégia). Az említettek alapján át kell 

gondolni, hogy melyik toborzási forrás lehet a legalkalmasabb a megfelelő 

minőségű és mennyiségű munkavállaló megtalálására, hogyan tudunk a 

leghatékonyabbak, legeredményesebbek lenni, emellett milyen mértékű 

megkeresést alkalmazzunk, mekkora költségkeret és időkeret áll rendelkezésre? 

A toborzást sokszor hasznos lehet úgy tekintenünk, mintha marketing-

kommunikációs tevékenységet végeznénk: termékünk az állás, amit el akarunk 

adni a potenciális jelentkezőknek. Annál „jobb üzletet kötünk”, minél több 
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megfelelő kvalitással, motivációval rendelkező, a szervezethez és az álláshoz 

minél jobban illeszkedő munkavállaló adj be pályázatát az állásra. Az 

állásfelhívások a reklám szerepét töltik be, hiszen rá akarják venni a 

munkavállalókat a jelentkezésre („vásárlásra”), de emellett a vállalati toborzásnak 

célja a pozitív kép (imázs) és a bizalom kialakítása is (munkaadói márka építése) 

ami hasonlatunkban a közönségkapcsolatoknak (public relations, PR) felel meg. 

A toborzási szükséglet meghatározását követően a munkaköri leírásokat tekintjük 

át, melynek eleme a munkakör (vagy személy-) specifikáció, ami a munkakört 

betöltéséhez szükséges kompetenciákat tartalmazza. Úgy kell a toborzást 

megszervezni (megválasztani a toborzási csatornát, kialakítani a toborzási 

üzenetet stb.), hogy lehetőleg elkerüljük a munkakör specifikációnak nem 

megfelelőjelöltek jelentkezését, hiszen az csak felesleges költséget jelent a 

kiválasztási folyamat számára. Amennyiben erre a munkaerő-piaci lehetőségek 

adottak és a szervezeti célok is megkívánják, alkalmasan megtervezett toborzással tovább 

szűkíthető a jelentkezők köre (pl. magasabb végzettségűekre, az alacsonyabb várható 

kilépési rátával vagy alacsonyabb bérigénnyel rendelkezőkre). Ez ad alapot a toborzási 

folyamat megtervezéséhez, melynek első lépése a toborzás forrásának 

meghatározására, ami lehet szervezeten belüli vagy szervezeten kívüli forrás. A 

toborzás forrását meghatározza az is, hogy milyen pozícióba, a hierarchia mely 

szintjére keresünk munkaerőt (pl. pályakezdő vagy tapasztalt) és milyen célt 

akarunk elérni (pl. karrier biztosítás vagy vérfrissítés). 

Számos esetben kézenfekvő és költséghatékony megoldás a munkaerő 

szervezeten belüli, azaz belső forrásból történő biztosítása, melynek leggyakoribb 

esetei az átszervezés, átcsoportosítás, újraalkalmazás, visszahívás, előléptetés, 

vezetői utánpótlás. A hatékony belső allokáció biztosítása érdekében érdemes 

áttekinteni a szakember leltárt, mely alapján az emberi erőforrás részleg vezetője, 

munkatársa vagy a létszámhiánnyal küzdő osztály, illetve munkacsoport vezetője 

tesz javaslatot. Belső forrásból általában szervezetin szokások, normák, 

adminisztratív szabályok útján történik a toborzás és kiválasztás, kevésbé 

jellemző piaci mechanizmus (kereslet és kínálat) hatása. 

A másik lehetőség a megüresedett munkakör betöltésére irányuló belső 

álláshirdetés, melyre a munkavállaló jelentkezik, ha alkalmasnak tartja magát. 

A belső forrás előnyeinek és hátrányainak ismeretében komoly átgondolást 

igényel, hogy melyik forrásból toborozzunk munkaerőt, a szervezeti célok 

elérését vajon melyik munkavállaló tudja leginkább megvalósítani. A döntés nem 

könnyű. Ismerjük a mondást "Új seprű, jól seper", de azt se felejtsük el, hogy "a 

régi tudja, hol van a szemét". (Dajnoki, 2015.) 

A belső forrásból történő toborzás előnyei: 

 A jelentkezők jobban minősíthetők, több róluk az információ. 

 Költségtakarékos - nincs hirdetési költség. 

 Idő- és energiatakarékos - gyorsabb az üres munkakör betöltése. 

 A belső karrier lehetősége ösztönző, motiváló hatású, növeli a lojalitást. 
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 Javítja a munkavállalók közérzetét. 

 A képzés, fejlesztés megtérül. 

 Könnyebb a beilleszkedés. 

 Magas a beválás biztonsága. 

A belső forrásból történő toborzás hátrányai az alábbiak: 

 Kevés a jelentkező, kisebb a választási lehetőség (belterjesség). 

 A megüresedett munkakört ismét be kell tölteni. 

 Konfliktusok kialakulása - Miért éppen ő? 

 "Péter-elv": ha a jelenlegi munkakörben nyújtott teljesítmény alapján 

léptetünk elő, akkor könnyen rossz vezetőt kapunk. 

 Új kapcsolatok hiánya. 

 Szokások rabja - kevésbé kreatív, nincs új ötlet, friss szellem. 

 Nincs lehetőség munkaerő-piaci összehasonlításra. 

 Elfogultság a munkatársakkal szemben (baráti kapcsolatok). 

 

Természetesen a belső forrás előnye egyben a külső forrás hátránya, és ugyanígy 

a belső forrás hátránya a külső forrás előnye. Ezeket mérlegelve hozzuk meg a 

döntést a belső vagy külső forrásból történő toborzás mellett. Ugyanakkor 

amennyiben a szervezet nem érdekelt a belő állomány mobilizálásában, vagy a 

belső állomány nem fedezi a szükségletet, illetve, ha a külső munkaerőpiacról 

könnyen és korlátlanul beszerezhető a munkaerő, úgy külső forrásból biztosítjuk 

a munkaerőt, mely során számos lehetőség áll rendelkezésre (3. táblázat).  

A vállalat emberi erőforrás stratégiája irányelveket fogalmazhat meg arra 

vonatkozóan, hogy mely munkakörökben, illetve milyen helyzetekben részesítik 

előnyben a kívülről, mikor a belülről toborzást. Egy fel-vagy-ki (up-or-out) 

rendszert (Auriol – Friebel – von Bieberstein 2016) alkalmazó karrier-

menedzsment – ahol a munkavállalóknak adott időtartamon belül feljebb kell 

lépniük a ranglétrán, különben elbocsátják őket – például tipikusan az alsó 

szintekre toboroz kívülről, a magasabb pozíciók általában belülről, előléptetéssel 

kerülnek betöltésre. 
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3. táblázat: A külső forrás szegmensei és módszerei 

 

KÜLSŐ FORRÁS 

SZEGMENSEI 
MÓDSZEREK 

A munkaerőpiacon teljes 

munkaidős állást keresők 
 Munkaügyi Központok és magán 

munkaközvetítők 

 Betévedők, besétálók 

 Munkatársi ajánlás 

 Saját adatbázis 

 "Kaputól" történő felvétel  

 On-line (saját honlap, partnercég) 

A munkaerőpiacon 

részmunkaidős állást keresők 
 Munkaerő kölcsönző, munkaközvetítő 

cégek 

 Időszakos munka igénybevétele 

(határozott idejű munkaszerződés) 

 Alternatív munkaerőpiaci szolgáltató 

szervezetek (érdekképviseletek, civilek, 

alapítványok) 

 On-line (saját honlap) 

Oktatási intézmények hallgatói  Állásbörzék, fórumok 

 Nyílt napok 

 Ösztöndíjas rendszer 

 On-line (saját honlap, oktatási 

intézmény honlapja) 

Más szervezetek dolgozói  Hirdetés 

 Szórólapok, plakátok, táblák 

 Kiválasztási és toborzási tanácsadók. 

 Fejvadászok 

 Vállalatfúzió, ill. felvásárlás 

Forrás: Szeghegyi, é.n. alapján saját kiegészítéssel Dajnoki (2015) 

5.2.1. A belső forrásból való toborzás egyes módszerei 

Ha jelenlegi dolgozóinkhoz akarunk állásajánlatot eljuttatni és/vagy köztük 

keresünk megfelelő jelölteket, akkor általában a következő módszereket 

alkalmazhatjuk (Phillips–Gully 2015). 

Keresés saját munkavállalói adatbázisainkban: nem csak a munkavállalók 

életrajzi adatai (végzettség, életkor, korábbi munkahelyek…), de a szervezetnél 

szerzett tapasztalatai, esetleg magatartásával kapcsolatos információi 

(teljesítmény, fegyelmi ügyek), előléptethetőség, karriertervek is rendelkezésre 

állhatnak a HR osztály és a vonalbeli vezető dokumentumaiban. 
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A belső képzési, fejlesztési rendszer adatai: ebből láthatjuk, hogy mikor, mennyi 

dolgozónk szerzi meg az adott pozícióhoz szükséges tudást. A fejlesztési rendszer 

alkalmas a munkavállalók tanulási képességének és motivációinak jelzésére is. 

Belső álláshirdetési rendszer: valamilyen formális módja a vállalaton belüli 

álláslehetőségek alkalmazottakhoz való eljuttatásának. Ilyen lehet a vonalbeli 

vezetőkön keresztüli szóbeli tájékoztatás, az intranetes állásportál, az elektronikus 

felület belső pályázati rendszernek, esetleg faliújság (akár fizikai, akár virtuális) 

stb. 

Munkatársi közvetítés (employee referrals): a munkatársakat kérjük meg, hogy 

ajánljanak szerintük alkalmas jelölteket a nyitott pozíciókba. Legtöbbször a 

sikeres (felvett, majd egy meghatározott időt a vállalatnál eltöltött) ajánlások után 

bónuszt kap az ajánló. fontos, hogy nem „protekció”-ról van szó, nem élvez az 

így toborzott jelölt tisztességtelen előnyt. Az ajánló csak a toborzásban vesz részt, 

nem a kiválasztásban. A szakirodalmi eredmények alapján (Brown–Setren–Topa 

2016; Burks et al. 2015) együtt is gyors, olcsó, és általában sikeres technika, ha 

viszonylag sok dolgozónk van és kevés üres álláshely, de nem alkalmas nagyobb 

létszámú vagy olyan munkavállalók toborzására, akik nagyon különböznek 

jelenlegi dolgozóinktól (hiszen az ismeretségi körük hatért szab a technika 

alkalmazásának). 

5.2.3. A külső forrásból való toborzás egyes módszerei 

A külső munkaerőpiacról történő toborzás a lehetőségek sokkal szélesebb 

palettáját kínálja (Phillips–Gully 2015), így ezek közül csak a legfontosabbnak 

ítéleteket emeljük ki. 

Besétálás (walk-in) vagy közvetlen jelentkezés: az álláskeresők gyakran külön 

felhívás nélkül, „maguktól” keresik fel a munkaadót (besétálnak hozzá). Az adott 

szegmensben ismert, erős munkaadói márkával rendelkező cégeknél jelentős 

számban előfordulhat besétálás. Ahhoz, hogy hatékony legyen, a vállalatnak fel 

kell készülnie a besétálók fogadására, legalább minimális szinten (jelentkezési lap 

kitöltetése, pár perces tájékoztatás). Elősegíthető azzal, hogy ha a cég a saját 

ingatlanának (kapuján, kirakatában) közzé teszi az elérhető állásokat. Az utóbbi 

kiegészítő technikát egye szerzők külön elnevezték „kapuból" történő felvételnek 

(Hajós–Gősi 2007). Ide sorolhatjuk továbbá a saját honlapon, közösségi oldalon 

fenntartott online vagy e-mailes jelentkezési lehetőséget is, amennyiben az 

automatikus, tehát nem igényel külön költséget a vállalat részéről. A módszer 

előnye tehát a nulla közeli költség, hátránya azonban a kiszámíthatatlanság, és az 

erős függés a vállalat ismertségétől, sőt megközelíthetőségétől (egy vidéki 

kistelepülésen nyilván kevesebb besétálóra lehet számítani, mint egy népes 

egyetemvárosban). 
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Munkatársi közvetítés: mint a belső toborzásánál már leírtuk, annyi különbséggel, 

hogy itt vállalaton kívüli a jelölt. 

Hirdetések feladása nyomtatott vagy elektronikus sajtóban: a médiumtól függően 

lehet olcsó vagy drága, de fentebbiektől mindenképpen több ráfordítást igényel (a 

hirdetési áron felül számolni kell a hirdetés elkészítésére, a hirdetővel való 

üzletkötésre fordított idő költségével is). Fontos, hogy a kiválasztott sajtótermék 

elérje a kívánt munkavállalói kört (olyan újságban, oldalon hirdessünk, amit 

olvasnak/néznek), de tartsuk alacsonyan a költségeket is (pl. helyi toborzásnál ne 

hirdessünk országos lapban). Kiegészítendő még mindez azzal, hogy a választott 

médium imázsa is fontos, hiszen befolyásolja a jelentkezők rólunk alkotott képét. 

Toborzásért felelős munkatárs alkalmazása: mivel a saját alkalmazottunknak 

rendszeres fizetést kell adni, ezért csak olyankor fizetődik ki, ha folyamatos és 

jelentős a toborzási munka. nem ritka, hogy a toborzási tevékenység csak a 

munkakör egy részét teszi ki.  

Külső munkaerő-piaci szolgáltatók, tanácsadók igénybe vétele: valamely rajtunk 

kívüli szervezetre is bízhatjuk a toborzási folyamatot, vagy annak egy részét. Az 

elérhető szolgáltatások igen változatosak. Ezek fontosabb fajtái: 

- állami foglalkoztatási ügynökségek (Magyarországon jelenleg a 

munkaügyi központok és munkaügyi kirendeltségek látják el a feladatot): 

előnyük, hogy ingyen vagy alacsony költség mellett – sőt, megfelelő 

feltételek mellett támogatással – nyújtanak közvetítéshez kapcsolódó 

szolgáltatásokat, és mivel náluk regisztrálnak az álláskeresők is, ezért őket 

is ki tudják ajánlani.  

- munkaerő-kölcsönzők (ld. Dajnoki, 2015): nem a munkaerőt közvetítik, 

hanem a munkavégzést. A munkáltatói pozíciót a kölcsönző látja el, aki 

megrendelés esetén a megállapodás szerinti időre bocsátja a dolgozót a 

megrendelőm részére, és azt szolgáltatásként kiszámlázza. A 

munkavállalónak stabilitást, biztonságot nyújt, a megrendelőnek pedig 

rugalmasságot. Hazánkban speciális altípusuk a diákszövetkezetek, 

amelyek nevüknek megfelelően diákmunkát közvetítenek. 

- munkaerő-közvetítők: adatbázist tartanak fenn a náluk regisztráló 

álláskeresőkről, amelyből igény esetén (pénzért) ki tudnak ajánlani 

jelölteket. a munkavállalóknak általában ingyenes a szolgáltatás.  

- fejvadászok: a „fejvadászat” speciális munkavállalók megszerzését jelenti 

(akár konkrét név alapján). Itt tehát nem az álláskeresők jelentkeznek az 

ügynökségnél, hanem az „nyomozza ki” a potenciális jelöltet és veszi fel 

vele a kapcsolatot. Gyakran a kapcsolatfelvételnél még nem is közlik, 

kinek a nevében toboroznak, csak akkor, ha pozitív a fogadtatás. Ez a 

technika nagyon drága, de alkalmas a passzív jelöltek megszerzésére is 



        

52 

 

(akik maguktól nem keresnek állást). Költségessége miatt tipikusan 

vezetők, specialisták eseté alkalmazzák. 

- egyéb szolgáltatások: hirdetések elkészítése, közzététele (pl. 

állásportálon), munkaerő-piaci elemzések készítése tartozhat többek közt 

ide. 

Egy szolgáltató természetesen a fenti szolgáltatások közül többet is elláthat 

egyszerre. 

Kapcsolat kiépítése, fenntartása oktatási intézményekkel, szakmai szervezetekkel: 

a munkaadó megjelenhet ezek rendezvényein, támogatást nyújthat, 

bekapcsolódhat azok tevékenységeibe, ezáltal megfigyelhet és elérheti a 

tanulókat, tagokat toborzási céllal. Oktatási intézmények esetén gyakori a 

képzésbe való bekapcsolódás (főleg a szakképzésben), ahol a munkaadó olykor a 

felszerelést és az oktatót is biztosítja, így a képzés alatt alkalma van alaposan 

megfigyelni a tanulókat, és közülük a legjobbaknak elsőként tehet állásajánlatot, 

még a végzés előtt. 

Volt alkalmazottakról fenntartott adatbázis: akikkel a cég munkakapcsolatba 

került, azokról megőrizhet (megfelelő feltételek betartása mellett) olyan adatokat, 

elérhetőséget, amelyek alapján később, ha ismét szükség van a munkájukra, 

megkereshetőek. Ide tartozhatnak nem csak ideiglenesen vagy az adott helyzetben 

véglegesen leépített munkavállalók, de a nyugdíjasok is. megjegyzendő, hogy 

van, aki ezt a toborzási csatornát a belső toborzáshoz sorolja (Polónyi 2001). 

Állásbörzék (job fair), szakmai expók (trade fair), álláskeresői rendezvények 

(egyszerre sok munkaadóval): egyszerre sok jelentkező érhető el az ilyen 

alkalmakon, de ezek nem mindegyike keres aktuálisan munkát. További 

hátrányuk, hogy időszakosak (Magyarországon sokáig tipikusan a tanév vége 

körül szerveződtek, ám mára alakultak ki „időközi” állásbörzék is. 

Nyílt napok, toborzónapok (egy munkaadó szervezi sok résztvevőnek): az 

állásbörzékhez képest előny, hogy nincs jelen versenytárs, viszont épp ezért 

kevésbé vonzó az álláskeresőknek is. 

Felvásárlások, versenytársak dolgozóinak átcsábítása: munkaerő szerezhető már 

működős cégektől is, ha jobb ajánlattal tudjuk őket megkeresni. Természetesen a 

kárvallott versenytárssal számítani kell viszonyunk megromlására. Mivel az 

egyénileg átcsábított dolgozó az új munkakörnyezetben, munkatársak közt 

kevésbé hatékony lehet, ezért, ha ettől tartunk, akkor érdemes lehet egyszerre több 

munkavállalót (teameket) megszerezni, de akár egész cégeket felvásárolni is. 
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Gerilla-toborzás: bármilyen szokatlan megoldás ide tartozhat, ha a váratlanság, 

meglepetés erejére támaszkodik (váratlan helyen, időben, módon keres meg 

minket a munkaadó).  

Kapcsolati háló kiépítése, szájreklám: minél több fórumon van jelen a szervezet, 

minél többet beszélnek róla, annál valószínűbb, hogy eljut a híre a potenciális 

jelentkezőkhöz. E toborzási mód hatékonysága erősen függ a már felépített 

szervezeti és munkaadói imázstól, de a toborzási tevékenység is visszahat ezekre. 

Egyéb toborzási megoldások: a lehetőségek változatosak. Óriásplakáton, 

tömegközlekedés eszköz oldalán, szórólapokon is hirdethetünk.  

Végezetül, a fent felsorolt technikák szinte mindegyikére igaz, hogy részben vagy 

egészében internetes, online közegben is végezhetőek. Ma már egyre inkább 

alapkövetelményről van szó, és igaz ez a közösségi média használatára is 

(Kluemper et al., 2015).  

5.3. Kiválasztás 

A kiválasztás feladat a toborzás által biztosított jelentkezők közül (legyenek akár 

belső, akár külső forrásból érkezők) azonosítani a szervezet számára 

megfelelőket, majd ezeket sorba rendezni. Nem egyszerűen a „legjobbat” 

keressük tehát. Ha a legjobb sem felel meg a személyspecifikációnak, akkor nem 

szabad felvenni pusztán azért, mert a többiek még kevésbé bizonyultak 

alkalmasnak. Ilyenkor a toborzást kell megismételni (bevetve esetleg drágább, de 

több eséllyel kecsegtető módszereket is). 

További fontos alapelv, hogy a kiválasztás nem egyoldalú (Phillips–Gully 2015). 

A jelentkezők is megítélik a munkaadót és egyre pontosabb információkat 

szereznek a betöltendő munkakörről. Vagyis végig partnerként kell tekinteni a 

jelentkezőkre, biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy ő is feltehesse kérdéseit, 

betekintést nyerhessen a leendő állása számára fontos (nem titkos) részleteibe. Jó 

megoldás például az interjúra vagy tesztírásra megjelenteket a vizsgálatok 

végeztével körbevezetni a telephelyen, rövid ismertető beszélgetés keretében. 

Vagyis a toborzást folytatni kell (csak más eszközökkel) a kiválasztási szakaszban 

is. Ha ezt jól végzi a munkaadó, akkor a fel nem vett jelöltek megpróbálnak majd 

fejlődni, hogy legközelebb bekerülhessenek.  

Az előzőhöz szorosan kapcsolódik, hogy a kiválasztási eljárásnak igazságosnak, 

korrektnek kell lennie. Pontosabban, mivel észlelt jelenségről van szó, nem elég, 

ha korrekt a kiválasztás, de annak is kell látszania. Ennek három aspektusa van 

(Truxillo–Bauer–Garcia 2017):  
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- disztributív: az került e felvételre, aki jobban megérdemelte, azaz 

igazságos volt-e a végeredmény;  

- eljárási (procedurális): a választott módszerek, eljárások mennyire 

biztosítottak lehetőséget a jelentkezőknek, hogy megmutathassák valódi 

felkészültségüket; 

- személyközi: mennyire bántak velük az eljárás során emberségesen, 

tisztelettel, kedvesen, és mennyi információt kaptak a folyamat során. 

A kiválasztás ezen kívül költséges folyamat is (Phillips–Gully 2015). A hatékony 

kiválasztás tehát egyszerre figyelembe veszi a kiválasztási eljárás pénzben 

kifejezett hasznát és pénzben kifejezett költségét. A gazdaságos kiválasztási 

rendszerben nem csak az egyes elemeknek kell kifizetődniük, de a kiválasztási 

rendszert is hatékonyan kell összeállítani. A folyamat elején, amikor még sok 

jelentkezőt kell megszűrni, kell elhelyezkedjenek a sok főre alkalmazható 

vizsgálatok (pl. önéletrajzok szelektálása, írásbeli tesztek), melyeknél az egy főre 

jutó költség alacsony. Majd ahogy csökken az eljárásban lévő jelentkezők száma, 

úgy lehet bevezetni az egy főre nézve drágább technikákat (pl. interjúk). 

Általános szabály még, hogy a jogszabályi megfelelésre komoly figyelmet kell 

fordítani, hiszen ebből a szempontból nagyon érzékeny területről van szó (Yusko 

et al. 2017). Kerülni kell a diszkriminációnak még a gyanúját is, a birtokunkba 

jutott személyes információkat (ide értve az elvégzett tesztek eredményeit is) 

bizalmasan kell kezelni.  

Néhány gyakran alkalmazott kiválasztási technikát mutatunk be röviden (Searle 

2003; Phillips–Gully 2015; Armstrong–Taylor 2014). A tesztek validitását és 

néhány egyéb jellemzőjét tartalmazza a 4. táblázat. Egy teszt validitása alatt 

általánosan fogalmazva azt értjük, hogy mennyire jól méri azt, amit mérni 

szeretnénk. Értéke az alábbi táblázatban -1 és +1 közt mozog. A plusz egy felé 

közelítve lesz egyre jobb a teszt előrejelző képessége, nulla körül nem szolgál 

érdemi információval, a negatív tartományban pedig félrevezető (rosszabb, 

mintha nem végeznénk el a tesztet). Fontos megjegyezni, hogy az egyes 

empirikus vizsgálatok eredményei eltérhetnek, ezért kellő óvatossággal 

kezelendőek a benne található adatok. 

Szimulációk és munkapróbák: céljuk annak szimulálása, ami tényleges történik a 

munkakörben, így közvetlenül megfigyelhető a munkatárs teljesítménye. Magas 

validitása mellettük szól, de sajnos csak kevés munkakörben használhatóak. Főleg 

kétkezi munkák és egyes repetitív szellemi munkakörök (pl. adminisztrátori 

munkák, telefonos ügyfélszolgálat) esetében alkalmazható igazán jól. A kreatív 

problémamegoldást igénylő, változékony tartalmú munkakörökben, vagy ott, 

ahol a tényleges munkavégzés kívülről nem megfigyelhető (pl. menedzserek), 

nem használható. 



        

55 

 

4. táblázat. Néhány gyakran használt kiválasztási módszer összehasonlítása 

 

   Vizsgálat 
Átlagos 

validitás 

Jelenkezői 

reakciók 

Relatív költség 

(kifejlesztés/használat) 

Negatív 

hatás 
Használhatóság 

Értékelő központ 

(AC) 
0,37 Jó Magas/Magas Alacsony Nehéz 

Kognitív képesség 

tesztek 
0,51 Jó Alacsony/Alacsony Magas Könnyű 

Integritás tesztek 0,41 Alacsony Alacsony/Alacsony Alacsony Könnyű 

Szakmai 

tudásmérő tesztek 
0,48 Jó Magas/Alacsony Alacsony Könnyű 

Referenciák 

ellenőrzése 
0,26 Jó Alacsony/Alacsony Alacsony Könnyű 

Szituációs tesztek 0,34 Jó Magas/Alacsony Alacsony Közepes 

Strukturált interjúk 0,51-0,63 Jó Magas/Magas Alacsony Közepes 

Strukturálatlan 

interjúk 
0,20-0,38 OK Alacsony/Alacsony Vegyes Könnyű 

Személyiségtesztek 
-0,13-

0,33 
Jó Magas/Alacsony Vegyes Könnyű 

Életrajzi adatok 0,35 Jó Magas/Alacsony Alacsony Könnyű 

Grafológia 0,02 Alacsony Magas/Magas Alacsony Alacsony 

Súlyozott 

jelentkezési lapok 
0,50 Jó Magas/Alacsony Alacsony Könnyű 

Szimulációk 0,54 Jó Magas/Magas Alacsony Nehéz 

Munkapróbák 0,54 Jó Magas/Magas Alacsony Nehéz 

Forrás: Phillips és Gully (2015, 267. oldal) 

 

Kognitív képességtesztek: némi egyszerűsítéssel a probléma-megoldási és 

megismerő képességeket mérő tesztek tartoznak ide (pl. IQ tesztek). Az egyik 

legszélesebb körben használható, olcsó és a legjobb mutatókkal bíró kiválasztási 

módszerek közé tartozik. Jelentős probléma ugyanakkor a tesztek kulturális 

torzítása. 

Interjúk: A strukturált, azaz előre kidolgozott, konkrét kérdésekből álló, egyszerre 

csak kevés jellemző mérésre koncentráló interjúk a legjobb előrejelző eszközök 

közé tartoznak. hátrányuk, hogy alapos kidolgozást és felkészültséget igényelnek, 

illetve szűk fókuszuk miatt általában többet is kell belőlük tartani (interjú-

sorozat). A tipikus állásinterjúk, amelyek strukturálatlanul, a főbb 

kérdéskörökhöz rugalmasan ragaszkodó elbeszélgetések jóval gyengébb 

validitást mutatnak. Vonzerejüket relatív olcsóságuk és könnyű 

kivitelezhetőségük adja (utóbbi azonban megtévesztő: csak akkor könnyű 

kivitelezni, ha alacsonyak a minőségi elvárások). A strukturált interjúk két 
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legismertebb típusa talán a magatartás alapú (behavioral) és a szituációs 

(situational) interjú. Az előbbiben egy múltbél probléma megoldásának 

felidézését kérik a jelentkezőtől, és azt megbeszélve következtetnek a jelölt 

alkalmasságára. A második esetében a helyszínen kell megoldani egy kitalált 

szituációt, az interjúztatók részvételével. 

Értékelő központ (Assessment Center, AC): drága technika, aminek egyes 

vizsgálatok igen magas beválást tulajdonítottak, bár a fentebbi táblázaton nem ezt 

látjuk. Csoportok esetében alkalmazzák, és koncentrált időtartam (több órától 1-

2 napig tarthat) alatt a mérések széles skálájának elvezését jelenti, amelyeket 

együttesen értékelve kapnak egy kiegyensúlyozottabb, valósabb képet az egyes 

jelöltekről. Az AC-k általában tartalmaznak szituációs feladatokat és a feladatok 

egy részében csoportban vesznek részt, hogy az interakciókat is vizsgálni 

lehessen. Az AC kidolgozása során a munkakörök kulcsdimenzióira 

koncentrálnak. Több jól felkészített interjúztató szükséges a lefolytatásához. 

Empirikus vizsgálatok úgy találták (Searle 2003; Armstrong–Taylor 2014), hogy 

ez az igen drága módszer önmagában nem éri el kognitív tesztek és strukturált 

interjúk kombinációjának validitását, és az utóbbi megoldás jelentősen olcsóbb. 

Életrajzi adatok, súlyozott jelentkezési lapok, referenciák: abból a feltételezésből 

indulnak ki, hogy a jelentkező korábbi tapasztalatai, végzettsége, elvégzett 

tanfolyamai és egyéb személyes jellemzői alapján megbecsülhető a jövőbeli 

teljesítménye. Ha sikerül azonosítani a munkakörhöz valóban kapcsolódó 

elemeket, akkor ez a módszer relatíve magas validitást produkálhat. ha nem, akkor 

félrevezetőek lehetnek az eredményei. Különösen fontos a jogi és etikai normákra 

figyelni az alkalmazása során (pl. bizony kérdések nem tehetők fel, mert sérthetik 

a személyiségi jogokat). 

Személyiségtesztek: mindenképpen képzett pszichológus kell a kifejlesztéséhez és 

az alkalmazásához is. ha kellő körültekintéssel alkalmazzák, hasznos kiegészítő 

információkkal szolgálhat, melyek objektívebbek, mint az interjúk során készített 

emberi megfigyelések, de jelentős ingadozás a validitásában óvatosságra int. 

Grafológia: empirikus eredmények sora támasztja alá, hogy az íráselemzés a 

kiválasztási eljárás során nem használható sikerrel (nulla körüli validitást mutat). 

Más felhasználása ugyanakkor igazolható (pl. bűnügyi írásszakértői munkák). 

Több tanulmány is alátámasztja, hogy a kiválasztási módszerek alkalmassága 

(validitása) és alkalmazásuk gyakorisága nem felel meg egymásnak (Searle 2003; 

Kun 2015). 



        

57 

 

5.4. Beillesztés 

A beillesztés szakasza legalább két részből áll (Phillips–Gully 2015): beléptetésből vagy 

orientációból (orientation, deployment), ami adminisztratív, formális folyamat; az új 

dolgozót felveszik a rendszerbe, bemutatásra kerül, megkapja belépőkártyáját és 

munkaeszközeit, tájékoztatást és eligazítást kap feladatairól, lehetőségeiről és így tovább. 

Az orientációs szakaszban véglegesedik az is, hogy mely munkákat rendelik a 

munkavállalóhoz, vagyis kialakul a munkaköre, betöltött szerepe.  

A beillesztés második, jelentősen hosszabb, komplex szakasza a szocializáció 

(socialization) (ebd.; Furnham–Palaiou 2017). Ennek során válik az új alkalmazott az 

informális szervezet részévé, illeszkedik be a munkatársak közi, tanulja meg a 

folyamatok aprócseprő, sokszor csak tapasztalat útján megismerhető részleteit, veszi át a 

szervezeti kultúrát. Csak a szocializáció megvalósulása után érheti el az alkalmazott a 

potenciális teljesítőképességét új munkahelyén, ezért fontos, hogy a menedzsment 

támogassa ezt a szakaszt is. Erre szolgáló eszközök (a teljességigénye nélkül): 

szocializációs események és programok, melyek annál hatékonyabbak, minél nagyobb 

számban és szélesebb körben részt vesznek benne az új és a befogadó munkatársak, 

vezetők; mentor kijelölése; szakmai és „csapatépítő” tréningek, munkavállalói 

kézikönyvek vagy elektronikus megfelelőik. 

Mint fentebb is említettük, a beillesztési szakasz alatt is értékeli mindkét fél, hogy fent 

kívánja-e tartani a munkaviszony, azaz ebben a szakaszban magasabb arányú kilépésre 

lehet számítani, mint később, a „normál” foglalkoztatás alatt (Loh 1994; Wang–Weiss 

1998). Ezt a legtöbb munkajogi szabályozás el is ismeri az úgynevezett „próbaidő” 

intézményével, amely alatt könnyebb a felmondás. 
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6. JAVADALMAZÁS ÉS ÖSZTÖNZÉS 

Mielőtt belefognánk az ösztönzés-menedzsment alapfogalmainak ismertetésébe, 

muszáj kitérnünk arra, amivel a szakterületen tájékozottabb olvasó előbb-utóbb 

óhatatlanul szembesül: a különböző szerzők által írt emberi erőforrás 

gazdálkodással foglalkozó tanulmányok gyakran más-mást értenek egyes szavak, 

fogalmak alatt. Különösen igaz ez a munkavállalók munkavégzésért járó 

ellentételezésével kapcsolatos irodalomra.  

Amit jelen könyvünkben – hasonlóan többek közt Hajós és Berde és), Karoliny 

és Poór (2010) munkáihoz – ösztönzés-menedzsmentnek nevezünk, azt 

Armstrong és Murlis (2005) könyvének magyar kiadásában például 

javadalmazás-menedzsmentnek fordították (változatlan jelentéstartalom mellett), 

de találkozhatunk még a kompenzáció-menedzsment elnevezéssel is (Bokor–

Szőts-Kováts–Csillag, 2014). Ezen magyar kifejezések közt nem célunk igazságot 

tenni (mindegyik mellett és ellen is szólnak érvek), és bár a következetes 

szóhasználat miatt jelen fejezetben az ösztönzés-menedzsment kifejezés mellett 

kötelezzük el magunkat, nem állítjuk, hogy ez összességében jobb magyarítás 

lenne a többinél. Az angolszász irodalomban meglehetősen egységes ezen emberi 

erőforrás funkció elnevezése: reward management.  

6.1 Az ösztönzés-menedzsment alapjai 

A munkaadó és a munkavállaló közt alapvető ellentét feszül a munkavégzés 

során. A munkavállaló lemond munka szabadidejének egy részéről (ami alatt a 

munkaadó javára szellemi és fizikai erőfeszítéseket tesz, használja emberi- és 

sokszor kapcsolati tőkéjét stb.), amiért minél több anyagi és nem anyagi 

kompenzációt szeretne kapni. A munkaadó ezzel szemben szeretne az említett 

erőfeszítésekhez minél kevesebb ráfordítással (költséggel) hozzájutni. Ezen 

ellentét feloldása többféle megoldással is lehetséges a belső ösztönzést nyújtani 

képes munkakörök kialakításától a kiemelkedő teljesítményért járó bónuszokig, 

melyek mindegyike felfogható a munkáért járó egyfajta kompenzációként. Ezen 

eszközök azonban a vállalati emberi erőforrás gazdálkodás más-más funkciójához 

tartoznak. Az alábbi felsorolás erre mutat példát a teljesség igénye nélkül: 

- emberi erőforrás stratégia: hatékony munkavégzési rendszerek 

kialakítása, a vállalati és a munkavállalói célok összeegyeztetése, a munkavállaló 

partnerként kezelése; 

- munkakör-elemzés és -tervezés: munkakör-gazdagítás, a munkakör és a 

munkavállaló összeillesztése;  

- teljesítmény-menedzsment: a követelmények ösztönző megfogalmazása, 

hatékony visszajelzés nyújtása a munkavállalónak saját teljesítményéről;  

- karrier-menedzsment, képzés és fejlesztés: a munkavállaló fejlődési 

igényeinek kielégítése; 
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- esélyegyenlőségi politikák: a munkavállaló méltányossági igényeinek 

kielégítése; 

- stb. 

A fentebb felsoroltakkal az adott funkcióhoz tartozó fejezetekben foglalkoztunk, 

illetve fogunk foglalkozni. Az ösztönzés-menedzsment a munkavállalói 

teljesítmény biztosításának egy szűkebb területét öleli fel. Armstrong és Taylor 

(2014) megfogalmazásában: 

Az ösztönzés-menedzsment olyan stratégiák, politikák és gyakorlatok 

kialakításával és megvalósításával foglalkozik, amelyekkel biztosítható, hogy a 

munkavállalókat értékük, illetve a szervezet, a szervezeti egység és a csoport 

céljai érdekében tett hozzájárulásuk szerint elismerje és jutalmazza. Megtervezi, 

kialakítja, fenntartja az ösztönzési rendszereket, úgy, hogy azok méltányosan, 

igazságosan és konzisztensen működjenek, és kielégítsék mind a szervezet, mind 

érdekeltjei (közöttük természetesen a munkavállalókkal) szükségleteit. Az 

ösztönzés-menedzsment alá tartozik a nem anyagi (mint a munkavállalók vezető 

általi elismerése, a képzési és fejlesztési lehetőségek és a munka feletti dolgozói 

ellenőrzés, felelősség növelése) csak úgy, mint az anyagi ösztönzés, 

ellenszolgáltatás.  

A fenti megfogalmazásból látható, hogy az ösztönzés jórészt a munkavállaló 

motiválásáról és elégedettségének biztosításáról szól. A motiváció a pszichológia, 

a szervezeti környezetben létrejövő motiváció pedig a szervezet-pszichológia 

körébe tartozik. A menedzsment diszciplínák közül legszorosabban a szervezeti-

magatartás területe foglalkozik vele, de természetesen az emberi erőforrás 

menedzsmentnek is alapját adja. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a szervezeti 

magatartás a motiváció megértével, leírásával foglalkozik, az emberi erőforrás 

gazdálkodás pedig ezen ismeretek vezetői alkalmazásával, felhasználásával (lásd 

többek közt Fisher, 2015). Jegyzetünk kereteibe nem fér bele a motiváció elméleti 

alapjainak tárgyalása, ezért azokat a későbbiekben adottnak vesszük, és csak 

akkor térünk ki rájuk, ha az feltétlenül szükséges. 

Ki foglalkozik ösztönzés-menedzsmenttel egy vállalatnál? Egyrészt 

természetesen az emberi erőforrás menedzsment szervezet tagjai, a különböző 

szinteken dolgozó emberi erőforrás menedzserek. Ők felelnek a szakmai 

hozzáértésért, az elemzések és irányelvek kidolgozásárért, az ösztönzési rendszer 

kialakítására is nekik kell javaslatot tenniük. Ugyanakkor ez tipikusan az a terület, 

ahol tényleges döntés nem a „HR-esek” kezében van. Ez ugyanis vonalbeli 

vezetés elidegeníthetetlen jogköre ugyanis: ők dönthetnek a bérezésről, az egyéb 

anyagi juttatásokról, de tőlük kell származzon a nem anyagi jellegű kompenzáció 

is (az elismerés, a vezetési gyakorlat stb.). 
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6.2 Az ösztönzés menedzsment céljai 

Az ösztönzés-menedzsmentnek egyszerre több célt is szem előtt kell tartania. 

Ezek az alábbiakban kerülnek felsorolásra (Armstrong–Taylor, 2014; Armstrong, 

2010; Armstrong–Murlis, 2005; Bakacsi et al., 1999).  

- A szervezeti stratégiai célok elérésének támogatása a magas 

munkateljesítményen keresztül. A konkrét célok kijelölése, illetve az 

ösztönzési gyakorlat során figyelembe kell venni a többi funkció céljait is, 

azokkal összhangra kell törekedni. Hosszú távon ezen egyensúly 

megteremtése az emberi erőforrás stratégia, ennek részeként pedig az 

ösztönzési stratégia feladata. Operatív szinten azonban az emberi 

erőforrás menedzsment szervezet minden végrehajtásért felelős tagjának 

figyelnie kell rá. 

- Munkaerő-piaci vonzerő és megtartóerő. Az ösztönzési rendszernek 

alkalmasnak kell lennie a vállalathoz vonzani a potenciális, illetve 

megtartani a már foglalkoztatott munkaerőt. Ráadásul a vállalat számára 

legmegfelelőbb embereket.  

- Szervezeti kultúra kialakítása, erősítése, formálása. Ezen belül különösen 

a teljesítmény-orientáció fejlesztése. Támogatnia kell továbbá a szervezeti 

tagok közti státuszrendszer és kapcsolatok kívánatos formájának 

kialakítását. 

- Meghatározni és közvetíteni az alkalmazottak felé, hogy melyek a 

követendő magatartás-minták és a kívánatos eredmények. A motiváció 

irányítása: motiválttá kell tenni a dolgozókat a szervezeti célokhoz való 

hozzájárulásra (a célok változása esetén is). 

- A munkavállalókat az általuk létrehozott érték alapján díjazza.  

- A munkavállalók díjazását a szervezeti értékekkel összhangban valósítsa 

meg.  

- Hangolja össze az ösztönzési gyakorlatot a munkavállalói igényekkel. Ez 

különösen azért fontos, mert az alkalmazottak számára nyújtott bármilyen 

ösztönzési célú juttatás csak akkor érheti el célját, ha az alkalmazott 

számára is értékes. Az emberek pedig különböznek abban, kinek mi és 

mennyire értékes. Ennek a célnak az elérése szükségessé teszi, hogy az 

ösztönzési rendszer kialakítása során párbeszédet folytassunk az 

alkalmazottakkal, azok képviselőivel, mérjük fel az igényeiket. 

- Segítsen elnyerni az alkalmazottak elköteleződését a vállalat és annak 

céljai iránt.  

- A szervezeti működés (rugalmasság, költségek, hatékonyság) támogatása. 

Az ösztönzési rendszer természetszerűleg költségekkel jár. A rendszer 

akkor hatékony pénzügyi szempontból, ha ezek a költségek 

alkalmazkodnak a vállalat lehetőségeihez (a nyereségrészesedés például 
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ilyen: ha csökken a nyereség kevesebbet kell ilyen címen kifizetni, 

veszteség esetén pedig semmit).   

6.3 Az ösztönzés-menedzsment rendszer 

Az előzőekben felsorolt célokból látható, hogy ösztönzés-menedzsment két 

aspektusból is stratégia szerepet tölt be, hiszen egyrészt hosszú távú hatással bíró 

kérdésekkel foglalkozik (munkavállalók elköteleződése, a vállalathoz vonzható 

munkavállalók szerkezete, szervezeti kultúra, a dolgozói magatartás és az emberi 

erőforrás gyakorlat összehangolása a szervezeti célokkal), másrészt pedig a 

szervezet jelentős részére kiterjed a hatása (a vállalat összes dolgozójára).   

Az ösztönzés-menedzsment rendszere több szintből áll, ezek (Armstrong, 2015; 

Armstrong és Murlis, 2005; Karoliny és Poór, 2010 alapján, részben módosítva): 

Külső (vállalaton kívüli) környezet: a makro és mikro szintű környezet, amely 

befolyásolja nemcsak a vállalati szintű üzleti stratégiát, de az emberi erőforrás 

gazdálkodás szinte minden szintjét. 

Belső (vállalaton belüli) környezet: a vállalaton belül, de az ösztönzési rendszeren 

kívüli tényezők összessége, melyek befolyásolhatják az utóbbi működését. 

Üzleti stratégia. A célhierarchia legfelső szintje (tekintsünk most el attól, hogy 

egyes szerzők a stratégia fölé helyezik a jövőképet és a küldetést). Ez szab keretet 

a funkcionális stratégiáknak, köztük az emberi erőforrás stratégiának is. 

Emberi erőforrás menedzsment stratégia. Az emberi erőforrás funkció minden 

eleme, alfunkciója számára ez a kiindulási pont. Ez kapcsolja össze az emberi 

erőforrás tevékenységeket a vállalati szintű stratégiával. 

Ösztönzési stratégia (reward strategy). Hosszú távon biztosítja, hogy az 

ösztönzés-menedzsment támogassa az üzleti stratégiát és összhangban legyen a 

többi emberi erőforrás menedzsment funkcióval. Hosszú távon irányt szab a 

döntéseknek olyan területeken, mint a fizetési struktúra, a feltételhez kötött 

bérezés kialakítása, vagy a teljes körű ösztönzés filozófiájának érvényesítése 

Ösztönzési politikák (reward policies). Útmutatókat, irányelveket fogalmaznak 

meg a döntéshozatalhoz és a végrehajtáshoz. Külön politikák vonatkoznak az 

ösztönzés-menedzsment egyes részterületeire. Általában a következő területekre 

terjed ki: 

- az ösztönzési csomag versenyképessége a piacon, 

- szervezeten belüli méltányosság, 

- a transzparencia mértéke, 
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- fizetési kategóriák közti mozgások, a fizetési struktúra változtatásának 

hatásai a munkavállalókra, 

- a fizetések és a teljesítmény összehangolása. 

Ösztönzési gyakorlatok (reward practices). Olyan sémák, módszerek és 

technikák, amelyek segítségével a javadalmazási stratégia céljait akarjuk elérni a 

javadalmazási politikáknak megfelelően.  

Ösztönzési folyamatok (reward processes). Mi a politikák megvalósításának és a 

gyakorlatok végrehajtásának folyamata? Hogyan kapcsolódnak egymáshoz az 

egyes elemek, lépések? 

Ösztönzési eljárások (reward procedures). Céljuk az ösztönzési rendszer 

hatékonyságának, gazdaságosságának és alkalmazkodóképességének fenntartása. 

Az ösztönzési rendszer része a folyamatos elemzés, mely mind a belső, mind a 

külső környezetet elemzi, és ezzel inputot biztosít az ösztönzési politika 

menedzseléséhez. Az ide tartozó két legfontosabb terület a munkakör-értékelés és 

a piaci bérszintek elemzése.  

A munkakör értékelés (részletesebben lásd a 4. fejezetben), azáltal, hogy 

meghatározza az egyes munkák, munkakörök abszolút és/vagy relatív értékét a 

szervezeten belül, egyfelől meghatározza a munkakörökhöz rendelhető 

ellentételezés maximális mértékét, másfelől pedig alapot biztosít az ösztönzési 

struktúrán belüli arányok kialakításához.  

A piaci bérszint-elemzések (market rate analysis) munkakörökre készülnek. A 

munkaerőpiacon jelenlévő más szervezetek hasonló munkaköreihez tartozó 

béreinek, illetve egyéb anyagi juttatásinak eloszlását vizsgálják meg, hogy ezáltal 

eldönthető legyen: mennyire vagyunk versenyképesek (mennyire vonzó a 

javadalmazási rendszerünk a versenytárs-munkaadókhoz képest), illetve milyen 

javadalmazást kell nyújtanunk, ha vonzóak akarunk lenni. Fontos megjegyezni, 

hogy nem csak a javadalmazás számít a munkavállalók megnyerésénél (hanem az 

elhelyezkedés, továbblépési lehetőségek stb. is), ezért az ilyen vizsgáltok csak 

kiindulási alapot jelentenek az ösztönzési döntésekhez. A legfontosabb mutató 

általában a medián bér, illetve a bér és béren kívüli juttatások összegének 

mediánja. A medián az az összeg, amitől a versenytársak fele kevesebbet, fele 

pedig többet kínál. Ennek ismeretében eldönthetjük, hogy (egyéb ösztönzési 

lehetőségeink és céljaink függvényében) medián alatti vagy feletti bért (bért + 

juttatásokat) kínálunk. Az ilyen felmérések általában meghaladják a kisebb 

vállalkozások lehetőségeit, sokszor még a nagyokét is, ezért általában piacelemző 

vállalatoktól vásárolják meg a szükséges adatokat. 
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Teljesítmény menedzsment. Részletesebben lásd a következő fejezetben. Az 

ösztönzés-menedzsment szempontjából legfontosabb két szerepe, hogy inputot 

biztosít a teljesítmény-függő javadalmazáshoz, illetve a visszacsatolásokon 

keresztül maga is része a nem-anyagi ösztönzőknek. 

Az ösztönzési csomag. Mindazon eszközök, amelyek a szervezetek rendelkezésére 

állnak a munkavállalók ösztönzésére, amelyeket felajánlhatnak azok munkájáért 

cserébe. Nem csak az egyes elemek fontosak, hanem a belőlük kialakított 

struktúra, az arányok is. 

6.4 Az ösztönzési csomag (mix) és a teljes körű ösztönzés 

Az ösztönzési csomag a szervezet által nyújtott összes ösztönzési elem 

összefoglaló elnevezése. Ennek megfelelően tartalma is változott az idők során az 

alapbér és a rövid távú bónuszok kombinációjától a teljes körű ösztönzés mai 

felfogásáig; nem csak a gyakorlatban, de a szakirodalomban is (Chapman–

Kelliher, 2011). Az alábbiakban néhány gyakran szerepeltetett elemet tekintjük át 

a teljesség igénye nélkül (Armstrong–Taylor, 2014; Armstrong, 2015; 

Armstrong–Murlis, 2005; Chapman–Kelliher, 2011; Rose, 2014 alapján). Előbb 

azonban (az alábbi, 4. ábra segítségével) bemutatjuk a teljes körű ösztönzés 

koncepcióját. 

Tranzakcionális 

ösztönzők 

Alapbér  

Összes 

anyagi 

ösztönzők 

 

Teljes 

körű 

ösztönzés 

Feltételhez kötött bér   

Béren kívüli juttatások   

Relacionális 

ösztönzők 

Munkatapasztalat  

Összes 

nem 

anyagi 

(belső) 

ösztönzők 

 

Nem-anyagi elismerés  

 
Teljesítmény-

menedzsment 
 

Tanulás és fejlődés   

4. ábra: A teljes körű ösztönzés elemei és azok kapcsolatai 

Forrás: Armstrong (2010, 42. oldal) 

 

A teljes körű ösztönzés Armstrong és Murlis (2005) alapján azt emeli ki, hogy 

amikor a munkavállaló értékeli a munkaadótól kapott ösztönzési csomagot, akkor 

annak minden elemét egységesen, szerves és koherens egészként értékeli, így 

azokra a munkaadóknak és HR szakembereknek is így kell tekinteni. Ez a 
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holisztikus megközelítés tehát nem egyenként értékeli az ösztönzési elemeket, 

hanem csakis egymás függvényében. A nem anyagi jellegű (belső, intrinzik) 

ösztönzőkkel különösen fontos szerepet kapnak a csomagban azért, mert ezeket 

jóval nehezebb utánozni, másolni, vagyis általuk érhet el a munkaadó igazán 

tartós munkaerő-piaci versenyelőnyt. A teljes körű ösztönzésnek több elméleti és 

gyakorlati modellje is született már a szakirodalomban (lásd például Armstrong, 

2015), ezek közül talán a legfontosabb a Tower Perrin modell, ami a teljes körű 

ösztönzés elemeit két dimenzió, az egyéni–közösségi és a tranzakcionális–

relacionális (megfogható – nem megfogható) dichotómiák mentén sorolja négy 

csoportba: 

- egyéni & tranzakcionális: bérjellegű elemek (alapbér, feltételhez kötött 

bér, pénzbónusz, hosszú távú ösztönzők, részesedés, nyereségrészesedés) 

- egyéni & relacionális: tanulás és fejlődés (tréning, munka közbeni tanulás, 

teljesítmény-menedzsment, karrier-fejlesztés, utánpótlás-tervezés) 

- közösségi & relacionális: munkakörnyezet (szervezeti kultúra, vezetés, 

kommunikáció, bevonás, munka-magánélet egyensúly, nem-pénzbeli 

elismerés) 

- közösségi & tranzakcionális: munkavállalói juttatások (nyugdíj, 

szabadság, egészségbiztosítás, egyéb kiegészítő juttatások, rugalmas 

munkavégzés) 

6.4.1 Anyagi ösztönzők (total remuneration) 

Ide tartozik minden, ami közvetlenül anyagi (pénzre váltható) értékkel bír a 

munkavállalók számára rövid vagy hosszú távon; akár bevételként, akár 

költségcsökkentési, „spórolási” lehetőségként. 

Alapbér (base pay vagy basic pay): az egyénhez vagy munkához (munkakörhöz) 

rendelt, szerződésben meghatározott fizetés, a szokásos (rendszeres) 

kiegészítéseivel (pótlékok, támogatások) együtt. Általában ez az összes 

munkajövedelem legnagyobb hányada. 

Pótlékok, támogatások: különleges körülmények vagy bizonyos alkalmazási 

feltételek esetén egészítik ki az alapbért. Általában a munkával összefüggő 

negatívumot kompenzálnak. Tipikus (de nem kizárólagos) fajtái: lakhatási 

támogatás, túlórapótlék, műszakpótlék, nehéz munkakörülmények (pl. veszély) 

esetén járó pótlékok. 

A feltételhez kötött bér (contingency pay): valamilyen feltételhez kötött 

bérjellegű, az alapbéren felüli kifizetés. Típusait a feltételek fajtái szerint 

határozzuk meg: teljesítménytől függő bér, kompetencia-alapú bér, egyéni 

hozzájáruláson alapuló bér, készségalapú bér, szolgálati időtől függő bér, 
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növekedés- és nyereségrészesedés, munkavállalói és vezetői részvénytulajdonlási 

programok. Természetesen a munkaadók ezek kombinációit is alkalmazhatják.  

A feltételhez kötött bér beépülhet az alapbérbe (béremelés, consolidated pay) 

vagy pedig újra és újra ki kellhet érdemelni. Az utóbbit nevezzük változó bérnek 

(variable pay), aminek leggyakoribb formái a bónusz (bonus; adott kritérium 

esetén, esetileg kapott bérnövelés).  

Meg kell még céljuk alapján különböztetni az ösztönzőket és a jutalmakat. 

Előbbiek előre ismertek a munkavállalók előtt és motiválják őket a célok 

elérésére. Utóbbiak utólagosan ismerik el a célok elérését vagy meghaladását, 

előre nem kiszámíthatóak, így gyengébben is motiválnak, cserébe erősítik a 

lojalitást. 

Teljesítménytől függő bér: a béremelést vagy a bónuszokat előzetesen 

megállapított teljesítménycélok eléréséhez is kötik valamilyen módon. Speciális 

fajtája a teljesítménybér, ahol a bér kizárólagosan a teljesítmény függvénye, abból 

egyértelműen kiszámolható. 

Kompetencia-alapú bér: a feltételhez kötött fizetés alapja itt munkavállaló 

jelenlegi és jövőbeli potenciális teljesítőképessége, kompetenciája. 

Egyéni hozzájáruláson alapuló bér: itt a feltételes fizetés alapja a szervezeti 

célokhoz való mérhető hozzájárulás, amely a magatartást és a kompetenciát 

egyaránt számításba veszi. 

Készségalapú bér: a bér feltétele ebben az esetben valamely előre meghatározott, 

a szervezet számára fontos készség (skill) megszerzése, pl. képesítés, nyelvtudás 

megszerzése stb. (nem az általában vett kompetencia). 

Szolgálati időtől függő bér: ez esetben a fizetés emel(ked)ésének alapja a 

szervezetnél, a munkakörben vagy az előre meghatározott besorolásban eltöltött 

idő. 

Nyereség- és növekedésrészesedés (profit-sharing és gain-sharing): a 

nyereségrészesedést alkalmazó munkaadó a létrejövő profit egy részét osztja meg 

dolgozóival, előre megszabott szabály szerint. Költsége ebből következően 

nagyobb, ha nagyobb a nyereség, és kisebb, vagy nulla, ha a nyereség csökken 

vagy elmarad. A növekedés-részesedés a munkavállalók által közvetlenül 

befolyásolható termelékenység- és teljesítményjavuláshoz köti a prémiumok, 

jutalmak kifizetését és mértékét. motiváló ereje nagyobb, mint a 

nyereségrészesedésé, hiszen a dolgozók itt nagyobb kontrollal bírnak, de a 

vállalat számára kockázatosabb is, hiszen magasabb termelékenység esetén akkor 
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is keletkezik költsége, ha egyébként a vállalat nyeresége alacsony, sőt, akár 

veszteség mellett is. 

Munkavállalói és vezetői részvénytulajdonlási programok: nem vagy csak 

korlátozottan továbbértékesíthető részvények általában kedvezményes 

megvásárlását teszik lehetővé a tagok számára, akik így maguk is tulajdonossá 

válva érdekeltté válnak a vállalat hosszú távú sikeres működésében. Hátránya, 

hogy a vállalat részvények árfolyama felett az egyes személyek csak csekély 

kontrollt érezhetnek, ami csökkentheti a motivációjukat. Előnye, hogy a 

tulajdonlás további költséget nem jelent a vállalatnak, így költségmentesen 

biztosítja a motivációt hosszabb távon.  

Munkavállalói (béren kívüli) juttatások (employee benefits): hívják egyszerűen 

juttatásoknak is. Nem pénzben megjelenő, de anyagi ellentételezési formák 

tartoznak ide, mint például a személyes biztonsághoz kötődő juttatások (pl. 

biztosítások vagy azokhoz való hozzájárulás), személyes szükségletekre irányuló 

juttatások (pl. fizetett szabadság, fizetett betegszabadság, gyermekgondozás, 

szabadidős létesítmények, üdülési lehetőség), anyagi segítséget nyújtó juttatások 

(munkáltatói kölcsön, költözési támogatás, gyermeknevelési támogatások, 

vállalati szolgáltatások/termékekhez való kedvezményes hozzájutás, vállalati 

autó, vállalati telefon, szolgálati lakás). Speciális formája a „kafetéria”, vagy 

flexibilis juttatás, amikor a munkavállaló egy előre meghatározott keret erejéig és 

a szintén előre megadott juttatási listából maga választhatja meg, hogyan állítja 

össze, saját személyes igényeire szabottan a juttatásokat.  

Az egyéni és a csoportos teljesítményhez, hozzájáruláshoz kötött bérezésről is 

kell itt pár szót ejteni. Az egyéni szintű ösztönzők mindig erősebb közvetlen 

motivációt jelenek, ám nemkívánatos magatartás-formákhoz vezethetnek (pl. 

káros verseny) és nem ösztönzik a csapatmunkát. Ezzel szemben a csoport-alapú 

ösztönzők motiváló ereje alacsonyabb (az egyén kevésbé érez kontrollt az elért 

teljesítmény felett), ám támogatja a lojalitás kialakulását, a kooperáció és a 

csapatmunka fejlődését. Általános tanácsként fogalmazható meg, hogy a 

kizárólagosan csoport alapú ösztönzést kerülni kell, mindig érdemes valamilyen 

egyéni szintű javadalmazást is. Ha pedig támogatni akarjuk a csoportban történő 

munkavégzést, ne támaszkodjunk kizárólag egyéni ösztönzésre. 
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6.4.2 Nem-anyagi ösztönzők (non-financional rewards) 

Ide tartozik minden direkt kifizetéssel vagy közvetlen pénzügyi értékkel nem bíró 

ösztönzés, amely gyakran magából a munkából ered. A teljesség igénye nélkül 

ide tartoznak a teljesítmény elérésének lehetősége, a nem anyagi elismerések 

(„vállon veregetés”), a felelősség-vállalás lehetősége, befolyás szerzése, egyéni 

fejlődés stb. Bővebben a munkakörelemzés- és tervezés foglalkozik a 

munkakörök motiváló kialakításával. 

6.5 A vezetők ösztönzésének sajátosságai 

A vezetők ösztönzése lényegében megegyezik a korábbiakban leírtakkal, néhány 

fontos kivételt kell csak említeni (Armstrong–Murlis, 2005). Az egyik ilyen a 

vezetők jelentősen magasabb összes javadalmazásával függ össze. Ez teszi 

lehetővé, hogy arányaiban alacsonyabb legyen a fix kereseti rész (alapbér) súlya, 

és nagyobb a változó bérrészeké, illetve juttatásoké. Utóbbiak között megjelennek 

az aktuális vezetői státusszimbólumok iránti igények. Mivel a vezetők döntései 

jobban befolyásolják a vállalat egészének eredményességét, esetükben a 

nyereségrészesedés indokoltabb és jellemzőbb, mint a beosztottaknál. Másik 

lényeges különbség, hogy a vezetői döntések súlya nagyobb és időbeli hatása 

hosszabb, ami előtérbe helyezi a hosszú távú teljesítménnyel összekötött 

ösztönzők szerepének növekedését. Ezek közül is kiemelkedőek a hosszú távon 

ösztönző részvény-, vagy részvényopciós programok, illetve halasztott fizetésű 

bónuszprogramok. 
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7. TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 

Mi a teljesítmény? Egyszerre jelenti az elért eredményeket (output), az azokhoz 

vezető magatartást, és az ennek során használt, alkalmazott képességeket, 

készségeket, attitűdöt, tudást és kompenetciát (input) (Armstrong–Taylor, 2014). 

A teljesítményértékelés (performance appraisal, ritkábban performance 

evaluation, performance review vagy employee appraisal) egy nagyobb 

emberierőforrás-menedzsment funkció, a teljesítménymenedzsment 

(performance management) része, eszköze. A teljesítmény-menedzsment az 

emberi erőforrás gazdálkodásban tulajdonképpen a teljesítményértékelés 

„örököse”, kiegészülése egy teljesebb funkcióvá (Armstrong–Murlis, 2005), amit 

úgy definiálhatunk (Aguinis, 2014), mint egy olyan folyamatos tevékenységet, 

amely azonosítja, méri az egyének és csoportok teljesítményét, valamint 

összehangolja azokat a szervezet üzleti és emberi erőforrás stratégiájával. A 

teljesítménymenedzsment tehát „menedzseli” a teljesítményt az egyéni és 

csoportos teljesítménycélok meghatározástól egészen a mérés utáni visszajelzés 

mikéntjéig. Magában foglalja magának a teljesítménymérési, visszajelzési 

rendszernek a kialakítását, fejlesztését is. Ennek a rendszernek „csak” egy része, 

eszköze a teljesítményértékelés, amely azonban önmagában is fontos, mert a 

szervezetek egy részénél még egyedüliként képviseli az előbb említett funkciót9. 

A teljesítménymenedzsment funkció legfontosabb ismérveinek bemutatását 

követően jelen jegyzet is erre a régi, de változatlanul fontos eszközre helyezi a 

hangsúlyt. 

7.1. A teljesítménymenedzsment 

A fentebb bemutatott definíció (Aguinis, 2014) alapján tehát a 

teljesítménymenedzsment: 

- folyamatos tevékenység: soha véget nem érő folyamat a célok 

kijelölésének, a teljesítmény megfigyelésének, a visszajelzések 

szerzésének és nyújtásának ciklusából, majd e ciklus állandó ismétléséből 

áll.  

- biztosítja a teljesítmény és a stratégiai célok összehangolását: biztosítja, 

hogy az alkalmazottak tevékenységei és eredményei kongruensek 

legyenek a szervezeti célokkal, és kompetitív előny szerzéséhez segítsék 

a szervezetet. Közvetlen kapcsolatot teremt az egyéni teljesítmények és a 

szervezeti szintű célkitűzései között, és explicitté teszi az alkalmazottak 

hozzájárulását a szervezeti szintű sikerességhez.  

                                                           
9 Ahogy Armstrong és Murlis (2015, 245. oldal) fogalmaz: „A régi elképzelések és elvek lassan 

halnak ki, s ez alól az >>értékelés<< sem kivétel”. 
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Kiegészíthetjük még ezt azzal (Armstrong, 2017), hogy a 

teljesítménymenedzsment rendszer célja tehát az egyéni és csoportos 

teljesítményen keresztül fejleszteni a mérhető szervezeti teljesítményt. Ehhez 

pedig a teljesítményfolyamatok megértésén keresztül vezet az út.  

A fenti célt (Shields, 2007) nyomán tovább bonthatjuk négy dimenzióra:  

- stratégiai kommunikáció: kölcsönös megértése annak, hogy mit jelent és 

mit igényel az adott munkakörben jól teljesíteni (mik az eredményekre és 

magatartásra irányuló elvárások, mit és hogyan kell ezek elérésért tenni, 

milyen magatartást kell); 

- erősebb kapcsolatok kiépítése: közelebb hozza a menedzsereket és 

beosztottaikat a teljesítmény rendszeres áttekintése érdekében; 

- a munkavállalók fejlesztése: a mért teljesítmény alapján történő 

visszajelzés alapot szolgáltat a tervezett, hatékony fejlesztéshez, hiszen a 

az egyéni és csoportteljesítmény fejlesztéséhez az egyéni képességek, 

készségek, kompetenciák fejlesztése is szükséges; 

- munkavállalók értékelése (evaluation): a teljesítményértékelés (appraisal) 

alapján történhet az áthelyezés, előléptetés, teljesítményhez kötött 

jutalmazás. 

A fentiekben említésre került a célok mérhetősége. Ez kritikus fontosságú, hiszen 

mérhető célok nélkül nem lehet mérni azok elérését sem.  

A folyamatosságot a teljesítménymenedzsment-kör írja le, ami a 

minőségmenedzsmentből ismert Deming-kör (PDCA-ciklus) megfelelője 

(Armstrong, 2017): tervezz! (plan), cselekedj! (act), ellenőrizd!/mérj! (monitor), 

vizsgáld felül! (review).  

Mit kell/lehet tervezni? A betöltendő szerepeket, elérendő célokat, igényelt 

kompetenciák, a teljesítménynövelés mértékét, az alkalmazott vagy vezető 

fejlődését. A cselekvési szakaszban az ezekre irányuló terveket kell végrehajtani. 

A monitorozási fázisban a tervek teljesítését kell mérni, ennek eredményéről 

visszajelzést adni, segítséget nyújtani, az alulteljesítést kezelni. Az így kapott 

információkat a felülvizsgálati szakaszban feldolgozzuk, elemezzük, 

megállapítjuk az erősségeket, gyengeségeket; mindezt a résztvevőkkel 

megbeszélve. A levont tanulságok beépülnek az újrainduló tervezési fázisba. 

A teljesítménymenedzsment fontos alapelve (Armstrong, 2017), hogy elsősorban 

nem a külső kontrollra épít, hanem iránymutatásra, a dolgozók szabad 

döntéshozatalára abban, hogy érik el a célokat, és ennek során ösztönzésre, 

bátorításra. 



        

70 

 

A megfelelően kiépített és működtetett teljesítménymenedzsment rendszer a 

következőket nyújtja a szervezetnek (Aguinis, 2014): 

- az alkalmazottak teljesítmény-motivációja növekszik; 

- javul az alkalmazottak önértékelése, önbecsülése; 

- a vezetők jobban megértik dolgozóikat, mélyebben megismerik 

teljesítményük mozgatóit; 

- tisztázódnak a munka és a munkaköri kritériumok; 

- az alkalmazottak jobban megismerik önmagukat, és ez segíti a 

fejlődésüket; 

- az adminisztratív tevékenységek célirányosabbá és igazságosabbá 

vállnak; 

- a szervezeti célok világosabbá válnak; 

- az alkalmazottak kompetensebbé válnak; 

- csökken a hibás és téves viselkedés; 

- peres ügyek esetén megfelelő felkészültséget biztosít a dokumentációnak 

köszönhetően; 

- a jól és rosszul teljesítő alkalmazottak jobb és gyorsabb 

megkülönböztetése egymástól; 

- a vezetők általi teljesítményelvárások világosabb megfogalmazása; 

- a szervezeti változások támogatása; 

- javul a motiváció, felelősségvállalás (commitment) és csökken a 

fluktuáció; 

- az alkalmazotti jelzések (javaslatok, panaszok, visszajelzések stb.) „az 

alkalmazottak hangja” javulnak, ami javítja a szervezet működését; 

- a dolgozók elkötelezettebbé (engagement) válnak a szervezet iránt. 

A nem, vagy rosszul kiépített/működtetett teljesítménymenedzsment rendszer 

ugyanakkor a következőkhöz vezethet (Aguinis, 2014): 

- növekvő fluktuáció; 

- félrevezető és hamis információk terjednek; 

- romlik a dolgozók önértékelése; 

- idő és pénz veszik el; 

- emberi kapcsolatok romlanak meg; 

- csökkenő teljesítménymotiváció; 

- munkahelyi kiégés és elégedetlenség; 

- munkaügyi perek száma növekszik a hibásnak ítélt értékelésekhez 

kapcsolódóan; 

- pazarló erőforrás (pl. idő) igények merülnek fel a vezetők és az 

alkalmazottak szintjén egyaránt; 

- kiszámíthatatlan és igazságtalan értékelési eredmények; 
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- személyes értékek, kapcsolatok, részlehajlás veszik át a szervezeti 

minőségkritériumok helyét; 

- a besorolási és értékelő mechanizmusok átláthatatlanná válnak, így 

elveszítik funkciójukat. 

A teljesítmény-menedzsment, így a teljesítmény-értékelés is szorosan 

összefonódik az ösztönzésmenedzsmenttel. Olyannyira, hogy a legújabb kiadású 

külföldi tankönyvek közt előfordul, hogy egyetlen fejezetet alkot a kettő (lásd pl. 

Armstrong–Taylor, 2014; Aguinis, 2014). A szoros kapcsolat oka, hogy a 

teljesítmény fokozásában az ösztönzés, javadalmazás meghatározó szerepet 

játszik, ugyanakkor az ösztönzés nem valósítható meg a teljesítmény megfelelő 

mérése nélkül, míg az ösztönzés-menedzsment céljai nem tűzhetőek ki a 

teljesítmény-menedzsmenttől függetlenül. Az ösztönzésmenedzsmenten kívül 

erős a kapcsolata a karriertervezéssel és az utánpótlás-menedzsmenttel is, hiszen 

a munkatársak előléptetése, áthelyezése (a másik oldalról nézve pedig az pótlása) 

is a múltbél teljesítmények figyelembevételével előre jelzett jövőbeli 

teljesítményen kell alapuljon. 

A végrehajtás szintjén teljesítménymenedzsment felelőse a vonalbeli vezetés 

(Armstrong, 2017), természetesen az emberi erőforrás menedzsment előkészítő és 

támogató munkája segítségével. 

7.2. A teljesítménycélok meghatározása 

A fentiekben bemutatott teljesítmény-kör a célok definiálásával kezdődött. A 

motiváció folyamatelméletei közül a célkitűzés elméletből tudjuk, hogy a 

konkrétabb, kihívóbb célok erősebb motivációhoz vezetnek, az elváráselméletből 

pedig azt, hogy a kiszámíthatóság szintén növeli a várható erőfeszítés 

valószínűségét és nagyságát (Bakacsi, 2015). Ezt foglalja egybe a SMART célok 

követelménye (Armstrong–Taylor, 2014), mely szerint a jó cél: 

S (Specific/stretching): világos, érthető, előremutató, kihívó; 

M (Measurable): mérhető (pénzben, minőségben, időben, mennyiségben), 

lehetőleg kvantifikálható; 

A (Achievable): legyen kihívó, de elérhető is egy felkészült, elkötelezett 

munkavállaló számára;   

R (Relevant): releváns, a szervezeti célokkal összhangban lévő;   

T (Time framed): az eléréshez határidőt kell kitűzni.   

A teljesítménycélok négy fajtája (Armstrong–Taylor, 2014): 
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- állandó szerep- vagy munkaköri célok: minden munkakör, szerep 

rendelkezik inherens célokkal, amelyek az adott munka végezésében való 

kiválóságot jelzik; 

- szemszerűen meghatározott célok (targets); 

- teljesítendő feladatok, projektek (meghatározott határidővel, akár mérhető 

részteljesítésekkel együtt); 

- magatartáscélok: milyen viselkedés az elvárt, milyen módon kell a többi 

célt elérni (gyakran az elvárt kompetenciák közt kerülnek 

meghatározásra). 

A már említett célkitűzés-elméletből azt is tudjuk, hogy a célok nyilvános 

megfogalmazása, a célok meghatározásában való részvétel is növeli a motivációt. 

Ennek kiaknázásra épít a Management by Objectives („megegyezéses 

eredménycélokkal való vezetés”, MbO) koncepciója (Bakacsi, 2007). Ennek 

alapelvei, hogy: 

- a célokat eleve a szervezet által elvárt teljesítmények (tehát nem ellátandó 

feladatok) formájában határozzuk meg; 

- a vezető és a beosztott együtt, közösen határozza meg adott időszakra a 

beosztott céljait és a teljesítménymérés kritériumait is; 

- azonosítják a teljesítmény legfontosabb összetevőt, is azokra 

koncentrálnak; 

- hangsúly a mérésen és a mérhető célokon (ld. SMART célok is); 

- lehetővé teszi, és támogatja az önfejlesztést, mert az alkalmazott részt vesz 

saját teljesítményének ellenőrzésében (ebből tanul is, és növeli a 

motivációt is). 

7.3. A teljesítményértékelés eszköztára 

Először vizsgáljuk meg, miben tér el egymástól – koncepcionális szinten – a 

teljesítménymenedzsment és a teljesítményértékelés, illetve a fentebb ismertetett 

MbO. Ezt foglalja össze a következő ábra. 
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5. táblázat. MbO, teljesítményértékelés, teljesítménymenedzsment 

Management by 

objectives 

Teljesítményértékelés Teljesítménymenedzsment 

A hangsúly az egyéni 

célokon  

Az egyéni célok is helyet 

kaphatnak 

Hangsúly a szervezeti és az 

egyéni célokon 

Hangsúly a kvantifikált 

elvárásokon, mérhető 

teljesítménycélokon 

Kvalitatív célok is helyet 

kaphatnak 

Az outputokat (eredmények) 

és az inputokat 

(kompetenciák) is lefedi 

Éves teljesítményértékelés Éves teljesítményértékelés Folyamatos értékelés 

Nincs osztályozás, pontozás Van osztályozás, pontozás Nem szükségszerű az 

osztályozás, pontozás 

Visszatekintő értékelés Visszatekintő értékelés Előretekintő értékelés 

Fókusz az elért 

teljesítményen 

Fókusz a 

teljesítményszinteken és a 

kiválóságon 

Egyidejű fókusz a fejlődésen 

és a teljesítményen 

Felülről lefelé irányuló 

rendszer 

Felülről lefelé irányuló 

rendszer 

Kölcsönös folyamat 

Monolitikus 

(megbonthatatlan egységet 

alkotó)  

Monolitikus Rugalmas folyamat 

Mindenkire változtatás 

nélkül alkalmazható 

Gyakran személyre szabott Személyre szabott 

Komplex papírmunkával 

jár 

Komplex papírmunkával jár Minimális papírmunka 

Nem mindig kötődik 

közvetlenül a bérezéshez 

Gyakran kötődik a 

teljesítmény alapú 

bérezéshez 

Nem mindig kötődik a 

teljesítmény alapú 

bérezéshez 

Vezető beosztásúaknál 

alkalmazzák 

A teljes személyi 

állományra alkalmazható 

A teljes személyi állományra 

alkalmazható 

Vonalbeli vezetők és a 

személyzeti osztály a 

gazdája 

Az EEM osztály a gazda Vonalbeli vezetés a gazda 

Forrás: Armstrong (2009, 27. oldal) 

Láthatjuk, hogy a teljesítményértékelés döntően a múltra alapozó, merev 

rendszer, ami egy-egy hosszabb időszak (év) eredményeit méri és számszerűen 

értékeli. Előbbiben főleg kvantitatív, bár megenged kvalitatív célokat is. A 

teljesítménymenedzsment viszont rugalmasabb, a fejlesztésre is koncentráló, 

folyamatos tevékenység. A teljesítményértékelés egyik legfontosabb gyakorlati 

célja alapot nyújtani a teljesítményhez kötött bérezéshez, míg a 

teljesítménymenedzsmentnél ez kevésbé lényeges szempont. A leghasznosabb 

természetesen, ha nem választunk a három koncepció közül, hanem együtt 

alkalmazzuk őket: a teljesítménymenedzsment az a nagyobb rendszer, amelyben 

helyet kap a teljesítményértékelés és az MbO is, mint egy-egy hasznos eszköz.  
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7.4. A teljesítményértékelés előkészítése 

A teljesítmény-értékelő rendszerek bevezetése előtt a következő 

kérdéscsoportokra mindenképp választ kell adnunk (Láczay–Juhász, 2007, 96. 

oldal): 

- „Mit értékeljünk? Milyen magatartást, munkaköri eredményt stb.? Mi a 

teljesítmény? 

- Miért értékeljünk? Milyen célra használjuk az értékelés eredményét? 

- Hogyan értékeljünk? Melyik módszert használjuk? 

- Ki értékeljen? Kik legyenek az érintettek, értékelők, értékeltek? 

- Milyen gyakran értékeljünk? 

- Hogyan beszéljük meg az értékelési eredményeket?” 

A „kik legyenek az értékelők?” kérdésre adhat választ a 360 fokos értékelés, vagy 

koncepciója, pontosabban annak végiggondolása. E koncepció szerint (Phillips–

Gully, 2015) minden olyan féltől, forrásból, a munkavállalóval kapcsolatban álló 

szervezeti (közvetlen felettes, a közvetlen felettes felettese, munkatársak, belső 

vevők – akik a munkavállaló outputját inputként használják, beosztottak) és 

szervezeten kívüli szereplőktől (külső vevő – aki a végterméket megvásárolta) is 

be kell gyűjtenünk értékelési információt, ahonnan csak elérhető, beleértve magát 

a munkavállalót is (önértékelés). Az alapötlet szerint így minden lényeges 

aspektust fel tudunk mérni, semmi nem marad ki. Árnyalja ugyanakkor a képet, 

hogy egyrészt egy ilyen felmérés igen költséges (minden válaszadó 

munkaidejéből elveszünk) és sokáig is tart, másrészt pedig néha rontja az 

értékelést az egyes megkérdezettek bevonása. Utóbbi azért lehetséges, mert nem 

minden érintett lát rá megfelelően a felmért munkavállaló teljesítményének arra a 

dimenziójára. Így érdemes a válaszadókat megszűrni, és csak azokat kérdezni, 

akik az adott szempontból valóban releváns információval bírhatnak. Ez 

csökkenti a felmérés költségeit, és egyben javíthatja annak pontosságát is. 

7.5. Teljesítményértékelő módszerek 

Az egyéni és a több személy egyidejű értékelésére alkalmas módszereket külön 

mutatjuk be (Lácza– Juhász, 2007; Polónyi, 2001 alapján). 

Osztályozó, értékelő skálák: Lényegük, hogy adott eredményességi kritérium 

esetén a válaszadónak meg kell jelölnie, mennyire felelt meg annak az értékelt, 

egy adott (pl. ötfokozatú) skála értékei mentén. Egyszerű módszer, de a nem 

megfelelően definiált teljesítmény-mutatók, illetve azok szintjei gondot 

okozhatnak az alkalmazásnál.  

Munkanorma: Adott munkavállaló teljesítményét egy előre meghatározott 

szinthez viszonyítja. Lehet idő vagy munkanorma. Ha pl. egy feladatot 15 perc 
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alatt kell elvégezni (ez a normaidő), akkor az azt 12 perc alatt végrehajtó 

munkatárs teljesítménye 15/12=1,25=125%. A legfőbb nehézséget a norma 

értékének a meghatározása adja. 

Strukturálatlan (kötetlen) esszé: Az értékelő szabadon, írásban fejtheti ki 

véleményét az értékelt erősségeiről, gyengeségeiről. Adott dimenziók mentén 

való összehasonlításra nem alkalmas. 

Kritikus esetek módszere: A megfigyelési időszak alatt mutatott kiemelkedően jó 

és kiemelkedően rossz teljesítmények összegyűjtésén, bemutatásán, elemzésén 

alapul. Önmagában nem alkalmas értékelésre (hiszen nem hasonlíthatóak össze 

az atipikus megfigyelések), de a konkrétumok, objektív leírások hasznos 

kiegészítői lehetnem más, általánosabb értékelési technikáknak. 

A magatartásformákkal jellemzett osztályozó skála (Behaviorally Anchored 

Rating Scale, BARS): kombinálja a hagyományos értékelő skálát a kritikus esetek 

módszerével. úgy, hogy az előre kidolgozott skálaértékek közé beépíti a kritikus 

magatartásokat is. Precíz, de idő és költségigényes módszer. 

A magatartás megfigyelő skála (Behavioral observation scale, BOS): Itt is a 

hagyományos értékelő skálák és a kritikus magatartások technikájának 

kombinációjáról van szó. Itt azonban az alapelv az, hogy az egyes, munkakör 

szempontjából fontos magatartás-elemek előfordulási gyakoriságinak 

megjelölését várják a válaszadótól. 

Rangsorolás: Egyszerre több személy összehasonlítása azok általános, átlagos 

teljesítménye alapján (nem bontja fel a teljesítményt összetevőkre). Segéd-

módszerei lehetnek a páros-összehasonlítás (mindig csak két embert hasonlít 

össze, az összes lehetséges párosításban), és a válogató-sorbaállítás (először a 

legjobb és a legrosszabb elkülönítése, majd a fennmaradókból újból a legjobb-

legrosszabb és így tovább). 

Kényszerített szétosztás: előre megszabott relatív gyakoriságú csoportokat kell 

képezni a besorolandó emberekből, azok átlagos teljesítménye alapján. Pl. 

legrosszabb-középső-legjobb harmada a munkavállalóknak.  
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8. AZ EMBERI ERŐFORRÁS KÉPZÉSE, FEJLESZTÉSE 

Az emberi erőforrás fejlesztése mindig is kiemelt szerepet játszott a humán 

erőforrás gazdálkodás gyakorlatában, jelentősége az elmúlt időszakban 

bekövetkezett változások, úgy, mint a technika-technológia fejlődése, az egyre 

gyorsuló változások, folyamatos versenyhelyzet hatására csak nőtt. A szervezetek 

felismerték, hogy az emberi erőforrások stratégiai értékkel bírnak, ebben pedig 

kiemelt szerepe van a fejlesztésnek és a fejlődési lehetőségnek. A 

munkaerőpiacról felvett munkavállalók rendelkeznek szakmai ismeretekkel, 

tapasztalattal, képességgel, készséggel, ugyanakkor ezt a tudást folyamatosan 

bővíteni, fejleszteni kell, ha naprakész ismeretekkel akarunk rendelkezni. 

Karolinyné (2010) alapján a vezetői képességek és készségek sem kivételek ez 

alól. A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a hatékony képzés a munkáltatók 

számára olyan teljesítménybeli előnyt, hasznot jelent, amely jóval meghaladja a 

képzésre fordított kiadásokat. Manapság már nem is költségként tekintenek erre 

az emberi erőforrás menedzsment funkcióra, sokkal inkább befektetéséként.  

 

6. táblázat: A képzés/továbbképzés és a fejlesztés fogalmi összehasonlítása 

 
Szempontok/ 

fogalmak 
Képzés/ 

Továbbképzés 

Fejlesztés Tréning 

Résztvevők Fizikai és szellemi 

alkalmazottak (főként 

középvezető vagy az 

alatti szint) 

Középvezetők, 

menedzserek, illetve a 

ranglétrán utánuk 

következők. 

Többnyire szellemi 

foglalkoztatottak. 

Célja Új ismeret, képesség 

megszerzése, ami az 

adott munkakör 

elvégzéséhez 

szükséges, meglévő 

ismeretek bővítése, 

technikai szakértelem 

erősítése. Része lehet 

egy fejlesztésnek is. 

Képesség-, illetve 

készségfejlesztés az 

egyéni 

teljesítménynövelés, a 

szervezettel közös 

célok megvalósítása 

érdekében (szervezeti 

szintű). Részei 

lehetnek tréningek, 

iskolarendszerű 

képzések, 

továbbképzések, 

egyéni képzések. 

Az adott 

munkakörhöz, emberi 

kapcsolatokhoz 

szükséges 

képességek, 

készségek fejlesztése. 

Része lehet a 

fejlesztésnek, 

képzésnek, 

továbbképzésnek. 

Időtartama Rövid és hosszú távú 

(néhány héttől akár 3-

4 év) 

Többnyire hosszú távú Többnyire rövid távú 

(néhány nap) 

Módszerek On-the-job és off-the 

job  

Többnyire off-the-job  Off-the-job  

Forrás: Erdélyi (2005) 
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A fejlesztés, képzés, továbbképzés, tréning gyakran használatos fogalmak a 

szervezetek életében és sok esetben szinonimaként alkalmazzák őket, holott eltérő 

jelentéstartalommal bírnak (6. táblázat). 

A képzés/továbbképzés (training) olyan tevékenységek, amelyek azt szolgálják, 

hogy a munkavállaló a jelenlegi munkakörében megjelenő feladatok, a napi 

munkájának ellátásához szükséges tudás és képességek birtokába kerüljön. Célja, 

hogy a munkavégzés minősége a jelenleginél jobb legyen.  

A fejlesztés (development) a jelenleg betöltött munkakörhöz kapcsolódó 

munkához szükséges tudáson, képességen, készségen túlmutat. Egyfajta 

folyamatos, a jövőre irányuló tevékenységsorozat, melynek keretében a 

munkavállaló felkészül a szervezeti változásokra (pl. szervezeti méret növekedés, 

munkakör váltás, előléptetés) az által, hogy az egyén saját viselkedése, attitűdje, 

képessége, készsége is változik és képessé válik reagálni a megváltozott 

körülményekre, az új helyzetre. Általában a vezetők, illetve magasabb 

képzettséggel rendelkező munkavállalók fejlesztését szolgáló hosszú távú 

tevékenységről van szó. 

A tréning egy komplex képzési, továbbképzési eljárás, módszer-együttes, 

amelynek során igény szerinti tartalmú és bizonyos kompetenciák megszerzésére 

irányuló felkészítés történik. A tréningek során feldolgozzák a szükséges elméleti 

ismereteket, és biztosítják azok alkalmazását. A gyakorlatok értékelésével és 

tesztek alkalmazásával a résztvevők adott tevékenységre való alkalmasságát is 

feltárják, és a tevékenységhez szükséges személyiségjegyek kibontakozását, 

fejlesztését is megvalósítják. Lényeges jellemzői, hogy a felkészítés egyénre 

koncentráltan, de kiscsoportban, 8-12 fővel történik. A tréning egy előre 

meghatározott cél megvalósítását szolgálja, konkrét tevékenységre készíti fel a 

résztvevőket, egy feladatra biztosít kompetenciát. Nagyon fontos a résztvevők 

aktív közreműködése is. A folyamat része az értékelés is, amely során megerősítik 

a tanultakat (Poór et al., 2010). 

 

A fejlesztés lehetővé teszi a tudás, valamint a szakismeret javítását, és ezáltal a 

munka minőségének javítását is. A képzés és fejlesztés számos előnnyel jár 

(Brusztné, 2009):  

 A képzés motiváló erővel bír, főként akkor, amikor a dolgozó elismerésnek 

veszi az ebben való részvételt.  

 Az elvégzett feladat minősége növekszik, vagy akár le is egyszerűsödik, 

amennyiben az egyén felhasználja munkája során a tanultakat.  

 Átképzés esetén szükségtelenné válik az új munkaerő felvétele.  

 A környezeti változásokhoz könnyebben igazodik a szervezet.  

 Javítja a munkahelyi légkört (pl. tréningeken való részvétel esetén).  

 Növeli a munkavállalók önbizalmát.  

 Elősegíti a szervezet hosszú távú fejlődését.  
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A munkavállalók sikeres képzésének, illetve fejlesztésének megvalósítása előtt 

számos  kérdést kell átgondolnia a humán szakembereknek, melyek az alábbiak 

(Kadek – Juhász, 2012):  

Át kell gondolni, hogy kik legyenek a képzés, illetve fejlesztés alanyai? A 

kiválasztás, illetve bevonás alapját általában a kompetenciamérések, illetve 

teljesítményértékelések eredménye adja, valamint a tehetség kiválasztási 

módszerek alapján határozzák meg a szervezet célok megvalósítása érdekében.  

Felmerül a kérdés, hogy milyen kompetenciaterületekre irányuljon a fejlesztés? 

A képzéseknél a munkakör során felmerülő feladatok elvégzéséhez szükséges 

szakmai-technológiai ismeretek bővítése az elsődleges, míg a fejlesztés során az 

ún. módszerkompetenciák és a vezetői készségfejlesztés kap kiemelt hangsúlyt.  

Át kell gondolni, hogy milyen képzésfajták igénybevételére kerüljön sor? A 

képzés-fejlesztés céljától függően lehet belső képzés, külső szakmai tanfolyam, 

iskolarendszerű oktatás stb.  

A következő kérdés, hogy kik legyenek a képzési/fejlesztési folyamat aktív 

közreműködői? Ez esetben szóba jöhetnek belső vagy külső oktatók, illetve erre 

szakosodott trénercégek szakemberei is. 

Végig kell gondolni, hogy mi legyen a képzés-fejlesztés tartalma és milyen 

módszertani eszközöket alkalmazzunk a kitűzött célok megvalósítása érdekében? 

Ez esetben meg kell tervezni, hogy melyek lesznek a fő témakörök, modulok, 

illetve hogy hagyományos képzésként, távoktatásként, e-learning formájában, 

blended learningként, tréning foglalkozásként valósuljon meg? A döntésben a 

költséghatékonysági szempontok mellett az is szerepet játszik, hogy biztosítottak-

e a feltételek (pl. van-e a témában kidolgozott e-learning tananyag vagy komplex 

oktatócsomag).  

Fontos szerep jut az időbeni ütemezésnek is. Egyrészt át kell gondolni, hogy a 

szervezetnél folyó, illetve az igénybe vett képzés-fejlesztés milyen évi 

ütemezésben kerüljenek megvalósításra, másrészt magának a képzésnek, 

tréningnek a konkrét időbeosztását is. 

Ügyelni kell a technikai feltételekre is. Ez esetben végig kell gondolni, hogy 

milyen oktatástechnikai felszereltségre lesz szükség. 

Nem elég kitalálni, illetve megtervezni a képzés megvalósítását, az anyagi 

feltételek is meg kell lennie. Előre kell kalkulálni a képzés-fejlesztés során 

felmerülő költségekkel és a rendelkezésre álló forrásokkal Amennyiben 

forráshányt tapasztalunk, úgy az alternatív források igénybevételét is fel kell 

térképezni (pl. pályázati, egyéb támogatási lehetőségek). Ha ennek ellenére sem 

áll rendelkezésre megfelelő forrás, úgy a fejlesztő akciók ésszerű szűkítéséről kell 

döntenie a vezetésnek.  

Végül, de nem utolsó sorban el kell dönteni azt is, hogy a képzés-fejlesztés 

eredményét, hatékonyságát hogyan, illetve milyen módszerekkel fogják mérni? Ez 

esetben a szervezeti eredményeket, a résztvevők viselkedésében, 

elégedettségében, készségszintjében bekövetkezett változásokat kell felmérni. 
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A képzési program hatásvizsgálatát célszerű épp olyan pontosan megtervezni, 

mint magát a képzési programot. A hatásvizsgálat két kérdésre keres választ 

(Dienesné, 2007). Egyrészt sikerült-e az alkalmazott képzési módszerrel a kívánt 

célt elérni? (Pl. ismeretátadás, személyiségfejlődés, a képzésen, fejlesztésen részt 

vettek viselkedésének tervezett módosítása). Másrészt van-e kimutatható 

kapcsolat a képzési, fejlesztési eljárás eredménye és valamilyen szervezeti cél 

(termelékenység-növekedés, balesetek csökkenése, stb.) elérése között? 

A munka világában a képzés/fejlesztés hatásvizsgálatára általában 

a következő módszereket alkalmazzák: 

Közvélemény-kutatás: a képzésben/fejlesztésben részt-vettek véleménye, 

visszajelzése a képzés/fejlesztés színvonaláról, hasznosságáról. 

A teljesítmény objektív mérése: a teljesítmény növekedése, a selejt csökkenése, 

stb. 

Önértékelés: a résztvevők saját magukat értékelik, a képzés/fejlesztés 

eredményeként a korábbi állapothoz képest milyen területeken és mértékben 

következett be pozitív változás saját képességeikben/készségeikben?! 

A képzésben/fejlesztésben részt vettek személyiségstruktúrájában és 

képességeiben bekövetkezett változások és ezek hatása a szervezetre. Bár 

nyilvánvalóan ennek a vizsgálata lenne a legadekvátabb eljárás (ez tükrözi 

ugyanis a képzés fő céljait), viszonylag ritkán használatos, mert nehéz 

végrehajtani. Emellett az ilyen változások többnyire nem közvetlenül a 

képzést/fejlesztést követően jelentkeznek. 

 

A fejlesztések két nagy csoportba sorolhatjuk. Az „on-the-job” jellegű módszerek 

azok a fejlesztések, képzések, amelyekre munka során lehet szert tenni. Az „off-

the-job” típusú módszerek közé azok tartoznak, amelyet a munkából kiszakítva, 

általában kisebb csoportban lehet alkalmazni. 

Az „on-the-job” módszerek közül a leggyakrabban alkalmazott technikák az 

alábbiak: 

A betanítást új dolgozó, illetve új munkakörbe kerülés esetén alkalmazzuk. 

Előnye, hogy a felek (oktató és betanuló) között szoros kapcsolat van, az oktatott 

folyamatosan visszajelzéseket kap teljesítményéről. Minden fogást meg lehet 

ezzel a technikával tanítani, teljesen gyakorlatközpontú. A betanítás fejletlenebb 

változata a demonstrálás, ami nem szó szerinti oktatást jelent, hanem inkább a 

munkafeladat bemutatását az újonc számára. A demonstrálás során azonban az 

oktatott személy nincs folyamatos ellenőrzés alatt, így visszajelzést sem kap 

munkájáról, fejlődéséről. (Brusztné, 2009) 

A mentorálás tudatos utánpótlás nevelés, az idősebb mentor átadja 

felhalmozódott tapasztalatait, tudását a következő nemzedéknek. A mentor olyan 

személy, aki jól ismeri az adott szervezeti kultúrát, struktúrát és folyamatokat, 

kitűnő szakember és nagy gyakorlattal rendelkezik, valamint elkötelezett mind a 

szervezet, mind a szakma iránt. Fontos, hogy képes legyen a tudás átadására, 

fejlett empátiás készséggel rendelkezzen. A mentor – kapcsolatai, hatalma révén 
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– szponzorálja, védi a mentoráltat, információt szolgáltat számára, bevezeti a 

társas etikettbe, biztosítja a fejlődéséhez szükséges, kihívásokat, 

megmérettetéseket. Szerepmodellt, támogatást és megerősítést nyújt. (Koncz, 

2004) 

Hivatalos, vagy más néven munkahelyi képzések alatt a vállalat által szervezett 

továbbképzési módozatokat értjük. Ezek lehetnek pl. szakmát adó képzések, 

szakelőadások, felsőoktatási intézményekben való továbbtanulás, vagy szakmai 

megbeszélések. Hátránya, hogy a dolgozót a munkaidőn túl is terheli, és fajtájától 

függően sokba kerül. Egyes képzések pedig nem gyakorlatközpontúak. 

A tapasztalatcseréket akár a hivatalos képzésekhez is sorolhatnánk, ám 

hatékonysága miatt érdemes külön kiemelni. Ez esetben az azonos szakmában 

dolgozók megosztják egymással ismereteiket, gyakorlati munkatapasztalataikat. 

Fajtái: cégen belüli, szakmán belüli, nemzetközi stb. (Brusztné, 2009) 

A tréning a hagyományos tanítási-tanulási tevékenységektől eltérő módszer, 

úgynevezett résztvevői tanulás gondolatára épít. Célja az emberekben már 

meglévő szakmai ismeretek, készségek, képességek fejlesztése a megfelelő 

szociál- és szervezetpszichológiai törvényszerűségek és a csoporttársak 

visszajelzései alapján. Konkrétabb cél a különböző szervezeti konfliktusok 

kezelése, az emberekkel való bánásmód, a kommunikációs- és tárgyalási készség 

fejlesztése a csoportdinamikai módszereknek megfelelően. A hatás gyakorlati 

értékű, a személyiség mélyebb rétegeit nem érinti. A képzést vezető trénerek 

elméleti útmutatásának megfelelően úgynevezett strukturált gyakorlatokat 

végeznek a csoportban, amelyek valódi élethelyzeteket szimulálnak játékos 

formában. (Szabó, 2013) 

Önfejlesztés során az ellenőrzés és az irányítás elsősorban az egyén kezében van, 

és a tapasztalatokból való tanulás áll a középpontban. Bár egyéni fejlesztő 

munkáról van szó, nem zárja ki ez a módszer a támogató segítséget. Előnye abban 

rejlik, hogy a fejlődni akaró munkatárs tudja leginkább, mi az, amiben fejlődnie 

kell, és ő érzi leginkább, hogy a fejlesztés végén valóban sikerült-e elérni a kívánt 

változást. Hátránya lehet azonban, hogy nem biztos, hogy az, amit az egyén 

fejlődésnek érez, azt a környezete is annak tartja (Klein B. – Klein S., 2006).  

Munkakör-bővítés vagy munkakör-gazdagítás által is történhet fejlesztés, 

fejlődés, munkahelyi tapasztalatok szélesítése, de míg a munkakör-gazdagítás 

során függőleges síkon történik a tapasztalatszerzés, tehát többnyire nagyobb 

felelősségű munkát, feladatokat végeznek, addig a munkakör-bővítés vízszintes 

síkon terjeszti ki a munkakört, azaz ebben az esetben a feladatok számának 

növelése történik meg. A munkakör gazdagítás előnye, hogy a munkavállaló 

elégedettségét is növelheti, amennyiben önirányítási és fejlődési szükséglete van. 

A munkakör-bővítés – és egyben a rotáció – előnye pedig, hogy csökkenhet a 

munkavégzés monotonitása, a fluktuáció, a hiányzások aránya (Szőts-Kováts, 

2007). 

Az említett módszerek a képzésen-fejlesztésen túl alkalmazhatóak az új dolgozó 

beillesztésekor, de akár a munkahelyi légkör javítása érdekében is (7. táblázat). 



        

81 

 

 

7. táblázat: Az on-the-job fejlesztés módszereinek alkalmazási lehetőségei 

 
 Új dolgozó 

beillesztése 

Motiváció Munkahely

i légkör 

javítása 

Vezetők 

fejlesztése 

Utánpótlás 

képzése 

Betanítás 
      

Mentorálás 
        

Hivatalos 

képzés 
       

Tapasztalat-

csere 
      

Tréning         
Önfejlesztés       
Munkakör-

bővítés 
       

Munkakör 

rotáció* 
       

Részvétel 

projekt-

munkában* 

        

Coaching* 
        

Forrás: Brusztné (2009) alapján saját kiegészítés* 

 

Munkakör rotáció: A munkavállaló több munkakörben dolgozik egymást 

követően, egy előre eltervezett ütemezés szerint, így lehetőséget kap arra, hogy 

több munkakörhöz tartozó feladatot tanulhasson meg és rálátása legyen a 

munkafolyamat nagyobb részére. (Szőts-Kovács, 2009) Csak akkor érdemes 

alkalmazni, ha a vállalat érdekei azt kívánják, hogy a munkatársak minél nagyobb 

mértékben átlássák a szervezet működését, vertikálisan és horizontálisan 

egyaránt. 

Részvétel projektmunkában: a projekt során a résztvevők új, számukra szokatlan 

feladatok megoldásában vesznek részt és/vagy a munkafeladataikhoz képest más 

szerepeket is kipróbálnak. A több funkcionális terület részvételével zajló 

projektek lehetőséget adnak a szervezeten belül meglévő ismeretek, tudás 

átadására is. 

A beosztottakra fókuszáló coaching esetében a vezető a coach, aki folyamatosan 

együttműködik az alkalmazottal a teljesítmény növelése érdekében, tisztázza a 

célokat, a munkaköri követelményeket, az elvárt viselkedésmódokat, 

munkamódszereket, egyéni meglátásaival és a szakmai fogások megosztásával 

motiválja a hatékonyabb munkavégzésre. (Heidrich, 2007) A vezető-fejlesztés 

coaching, a vezető számára nyújt segítséget, ha elakad egy munkahelyi 

helyzetben, vagy ha visszajelzésre van szüksége. A coach egy beszélgetőtárs, 
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akinek rálátása van a vezető különböző szerepeire, segít tisztázni a nehéz 

kérdéseket, megoldani nehéz élethelyzeteket, problémákat, és fejleszti a vezető 

intuícióját. (Whitmore, 2008) 

 

Az „off-the-job”, azaz a munkavégzésen kívüli fejlesztési módszerek közé 

tartoznak a formális képzési programok (levelező vagy esti képzés), 

tanulmányutak, részvétel konferenciákon, speciális külső tanfolyamok, 

számítógépes oktatás (e-learning, távoktatás).  

Az iskolarendszerű képzések – más néven formális képzési programok – fontos 

szerepet töltenek be a vállalatok/szervezetek képzési-fejlesztési folyamataiban. 

Egy egyszerű szakmától egészen a legmagasabb menedzser végzettségnek 

minősülő MBA fokozatig szerezhetők ismeretek/tudás és a végzettséget igazoló 

dokumentumok. (Gulyás, 2014). 

A tanulmányutak alkalmasak más szervezetek (pl. partnercég, gyárlátogatás) 

tapasztalatainak megismerésére, melynek célja hogy a munkavállalók 

megismerjék a legújabb gyakorlati módszereket, illetve azok hatékonyságát a 

saját szemükkel lássák, megtapasztalják. Eredményességét igazolja, hogy a 

megszerzett ismereteket, tapasztalatokat visszaérkezve megoszthatják a 

kollégákkal, hasznosíthatják fenntartások nélkül és kétkedés nélkül beépíthetők a 

munkavégzésbe.  

A konferenciákon való részvétel elsősorban a vezetőknek szól, melynek célja az 

új szemléletek, kutatási eredmények, trendek megismerése. Emellett a résztvevők 

a kapcsolati tőkéjüket is építhetik.  

Számítógépes, programozott oktatást abban az esetben érdemes alkalmazni, ha 

több személy képzésére van szükség (pl. pénzügyi vagy nyelvi képzés). Előnye, 

hogy egyszerű, olcsó, tömegszerűen alkalmazható, a fejlesztendő munkatársak 

időbeosztásához igazodik és az egymásra épülő modulok, illetve ellenőrző 

kérdések segítik, hogy a résztvevők ugyanolyan mértékben el tudják sajátítani a 

tananyagot. 

 

A kifejezetten a vezetők fejlesztésének egyéb módszerei közül ismeretesek 

továbbá a teljesség igénye nélkül a programozott oktatás, az esettanulmány, 

amely során vagy egy helyzetet tanulmányoznak, és vita keretében jutnak a 

döntésekhez, vagy a szerepjátékok segítségével egy cselekvési helyzetben előre 

körvonalazott szerepet játszanak el. A vállalati, stratégiai játékok által pedig a 

kifejezésre juttatott magatartásból értékes következtetéseket lehet levonni a 

képességekre vonatkozóan, nagyon jó gyakorlási módszer a megszerzett 

ismeretek és tudás alkalmazására, segít új döntési módszerek feltárásában. A 

kerekasztal-konferencia során egy-egy probléma sokoldalú megvitatására van 

lehetőség külső konzulensek segítségével. A másik gondolatmenetébe és 

álláspontjába való belehelyezkedés, mások megértésének, döntések 

előkészítésének és meghozatalának gyakorlásához, fejlesztéséhez nagyban 
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hozzájárul. A brainstorming módszere pedig a problémamegoldásban segít, és 

csoportos formában zajlik.  

A fentiek alapján a képzés-fejlesztésen belül többféle lehetőséggel 

találkozhatunk, azonban a magyarországi közép- és nagyvállalatok esetében a 

legnépszerűbb módszerek közé a tréning tartozik.  
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9. KARRIERMENEDZSMENT 

Életünk jelentős részét munkával, munkahelyen töltjük ezért nem mindegy, hogy 

azt hogyan és milyen körülmények, illetve jövőbeli kilátások, lehetőségek mellett 

tesszük. A karrier hatással van a munkavállaló önmegvalósítására, 

elégedettségére, ezért napjaink szervezetei, ha sikeresek akarnak maradni és 

munkavállalóikat meg szeretnék tartani, elkerülhetetlen, hogy ne foglalkozzanak 

ezzel a HR funkcióval. A karrier tervezése, menedzselése a XXI. században 

kiemelkedő jelentőségűvé vált. A környezeti, gazdasági változások, a 

nemzetköziesedés, a felgyorsult üzleti élet, valamint a digitalizáció, a robotizáció 

fejlődése hatására bekövetkező létszámcsökkentések jelentős változást hozhatnak 

a karrierútba, a karrierfelfogásba, szemléletmódba egyaránt.  

 

A karrier a francia „carriére” szóból ered, melynek jelentése pályafutás, életpálya. 

A karrier meghatározására különféle szemléletekkel találkozhatunk. Langer 

(2001) alapján a karrier gyors és sikeres előremenetelt, érvényesülést, ismertséget 

jelent. Brusztné (2008) is a munkához kötődő fogalomként értelmezi a karriert, 

szerinte a munkával eltöltött idő összessége, az életünk során betöltött 

foglalkozások jelentik a karriert. Koncz (2004) a karriert az életpálya 

történéseinek sorozataként értelmezi: a gyermekek születése, a házasságkötés is 

karrier, de főként a munkával kapcsolatos életút, életpálya történéseit érti alatta. 

Összességében megállapítható, hogy a karrier tágabb értelmezésben az elképzelt, 

megálmodott életcél, életpálya, jövőkép beteljesülését jelenti. Szűkebb 

értelmezés szerint a munkához, munkahelyhez, beosztáshoz kötődik és az 

előmenetellel, előléptetésekkel, a munkához kötődő érvényesüléssel, 

sikerességgel, ismertséggel azonosítják. Fontos megemlíteni a karriersiker 

kapcsán, hogy alapvetőn kétféle típusú munkavállalót különböztetünk meg. A 

protean (egy változatos) karriert követő típus esetén a munkavállaló a sikerét a 

személyes fejlődési lehetőségei, a jövőképe, álma megvalósulása alapján 

határozza meg (Lin, 2015), míg a tradicionális karrierutas munkavállalók a sikert 

az előmeneteli lehetőségei alapján fogja értékelni (Heslin, 2005). 

 

Szervezeti szinten a karrier az egyén vagy vállalat által elképzelt jövőképként 

jelenik meg, amit alapvetően négy tényező határoz meg: személyes képességek, 

készségek; a családi/szervezeti erőforrások; a környezet által kínált lehetőségek; 

valamint az egyén szándékai, törekvései. Ugyanakkor ezek mellett érdemes 

megemlíteni ötödikként az úgynevezett „szerencse faktort” is. 

 

A változó környezet, a globalizáció és a változó munkavállalói magatartás 

hatására a karrier felfogása is átalakult. A hagyományos, régi karrier felfogás az 

ún. „létra” szemléletet tükrözi, vagyis felemelkedés a ranglétrán, gyakran mások 

ellenében is. A hagyományos vállalatokban a karriernek csak egy iránya van 

felfelé, minél több előléptetésen keresztül. Minél több vertikális szint bejárása, 
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minél több beosztott jelenti a sikert. Ez a fajta felfogás egy alapképzettségre 

felépített pályafutást, karriert jelent, az élethosszig tartó foglalkoztatás 

szemléletét tükrözi. 

Ezzel szemben a karrier új felfogása során fontossá, nélkülözhetetlenné válik a 

személyes kompetencia növelésén keresztül, mások hasznára való fordítás. Ez a 

fajta szemlélet a horizontális, azaz „sík” karrier-lehetőségek fontosságát, 

jelentőségét emeli ki, melynek hátterében a szervezeti struktúrák egyszerűsítése, 

vertikális szintek számának csökkenése áll. A felfogás az egész életen át tartó 

tanulás, több szakma, vagy komplex szakma-kombináció elsajátítására alapoz, 

melynek eredménye az élethosszig tartó foglalkoztathatóság (a kompetenciák, a 

tudás alapján). 

 

A karriermenedzsment a személyzetfejlesztés azon területe, amely a vállalatnál 

dolgozó egyének, a HR-szakemberek és a szervezeti vezetők együttműködésében 

valósul meg, és támogatja a vertikális és horizontális, szakmai és vezetői karrier 

utak megvalósítását, az egyéni és szervezeti célok összehangolásán keresztül. A 

folyamatban az egyén felelőssége az, hogy reális önismerettel rendelkezzen, 

tudatosítsa személyes motivációit, képességeit és céljait, majd feltárja a 

lehetséges karrierlehetőségeket és végül megválassza a számára legoptimálisabb 

karrier-stratégiát. A HR terület feladata a karriermenedzsment szervezeti 

feltételeinek és kereteinek kidolgozása, amely magába foglalja a tehetségek 

kiválasztásának és az értékelés, visszajelzés, fejlesztés folyamatának 

meghatározását, valamint a karriermenedzsment tevékenységek szerves 

összekapcsolását más humán erőforrás rendszerekkel (például a teljesítmény-, az 

ösztönzésmenedzsmenttel, vagy a vezetői utánpótlás-tervezéssel). A szakterületi 

vezetők pedig azért felelősek, hogy a HR által létrehozott kereteken belül 

működtessék a karriermenedzsment folyamatát, azaz értékeljék és jelezzék vissza 

a munkatársak teljesítményét, motiválják a személyes fejlődésük megtervezését 

és megvalósítását, valamint biztosítsák a vezetői utánpótlás-tervezést (Poór et al., 

2017b). A karriermenedzsment megpróbálja összeilleszteni a szervezet emberi 

szükségleteit az alkalmazottak egyéni karrierigényeivel, fejlődési, előmeneteli 

lehetőséget teremt számukra. Nemcsak a munkaerő motiválásának fontos 

eszköze, hanem segít a munkatársakban rejlő tehetség kibontakoztatásában is, 

mely a profit biztosításának leggazdaságosabb módja. (Szabó – Klotz, 2014) A 

karriermenedzsment rendszerek lehetővé teszik, hogy a szervezet azonosítsa és 

fejlessze a jövőbeni sikerét biztosító kompetenciákat. A karriermenedzsment 

alapú gondolkodás révén lehetőség nyílik az alkalmazottak képességeinek jobb 

kihasználására, a szervezet iránti elkötelezettségük növelésére, a szervezeti 

kultúra fejlesztésére. A sikeres karriermenedzsment növeli a szervezet 

alkalmazkodó képességét, az értékes munkatársak megtartását, a cég jó hírét, HR 

brandjét is. (Bokor, 2009) 

A szervezeti karriertervezés során a munkavállaló a munkahelyi karrierjének 

elősegítése érdekében tudatos és tervezett segítséget kap a szervezettől. Ez egy 
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speciális humán erőforrás fejlesztési folyamat. A képzés során a szervezet a 

munkavállaló által betöltött munkaköri feladatok optimális teljesítményszinten 

való ellátásához szükséges ismereteket, készségeket biztosítja, míg a karrier 

tervezésénél, menedzselésénél a szervezet által nyújtott programok és akciók 

összessége arra irányul, hogy hogyan lehet tudatosan valakit képessé tenni más, 

egyre bonyolultabb munkatartalmú munkakör betöltésére, mely a munkavállalóra 

ösztönzőleg hat, illetve elősegíti az önmegvalósítást a szervezetben. A tudatosan 

tervezett folyamat hatására nem csak a munkavállalói célok érvényesülnek, 

hanem a szervezet hatékonyságának növelése is megvalósul.  

A karrier támogatása alapvetően a vezetők feladata (Nemeskéri, 2001), amelyben 

a humán erőforrás menedzser előkészítő, szakmai támogató szerepet tölt be. A 

vezető feladata, hogy felmérje a munkatársai törekvéseit, ambícióit, illetve a 

képességeit, készségeit. Emellett fontos szerepet kap a munkatársak 

kompetenciáinak és a szervezeti követelményeknek az összehangolása. A karrier 

támogatását a kétirányú kommunikáció, valamint a tudásfókuszú szervezeti 

kultúra biztosítja. Illetve fontos szerep jut azoknak a vezetői támogatói 

módszerek, technikák elsajátításának is, amelyek elősegítik a munkavállalók 

képességeinek kibontakozását, fejlődését. 

 

A karriertervezés, -menedzselés mind az egyén, mind a szervezet számára előnyös 

hatásokkal jár (8. táblázat). 

 

8. táblázat: A karriertervezés, -menedzselés jelentősége az egyén és a 

szervezet számára 
 

EGYÉNI HATÁS SZERVEZETI HATÁS 
Össze tudja kapcsolni a saját jövőjét a 

munkahelyével. 

Viszonylag pontosan fel tudja mérni a 

munkaerő-állomány teljesítőképességét. 

Lényeges motiváló, megtartó erő. Új feladat megjelenésekor gyorsan és 

pontosan ki tudja választani az adott célra 

a legmegfelelőbb személyt. 

Az egyén tisztában van előrejutási 

lehetőségeivel, sőt tudatosan készül erre. 

Tervszerűbbé és hatékonyabbá teszi a 

humán erőforrás menedzsment 

feladatokat. 

Tudja mérni hiányosságait, behatárolja 

saját képzettségi, fejlesztési 

szükségleteit. 

Biztosítja a munkaerő lehetséges 

pályájának tudatos elképzelését és 

gyakorlati egyengetését. 

 A karrierterv elősegíti az oktatási, 

képzési, fejlesztési tervek rövid és 

középtávú összeállítását. 

Forrás: Saját összeállítás 

A karrier-modelleket Belényesi (2013) alapján két nagy csoportba sorolhatjuk. A 

pályafejlődés elméletek az életkori szakaszokhoz kötik az egyén pályafutását, 

életpályáját. Eszerint az életpályának három kategóriáját különíti el: foglalkozás-
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, munkahely-, illetve karrier-választás. Az elmélet szerint minden ember esetében 

egyedi karrier utakról beszélhetünk, mely főként az egyén választásától függ és 

kölcsönhatásban áll a külső környezetével. Az életstílus-orientációs elméletek 

alapja, hogy az egyén pályaválasztása a személyiség kifejezésének egy módja. 

Arra világít rá, hogy az egyén akkor végzi leghatékonyabban a munkáját, ha ő 

maga is elégedett azzal a munkával, végeznie kell. Ilyenkor fontos, hogy a munka 

és a munkakörnyezet összhangban álljon az egyén személyiségével. 

 

A karrierterv kronológiai sorrendben tartalmazza azokat a munkaköröket és 

pozíciókat, melyeket az alkalmazott a szervezetben – a kölcsönösen 

megállapodott feltételek teljesítése/teljesülése esetén – be fog tölteni. Ehhez meg 

kell határozni a szükséges kompetencia-fejlesztési célokat, a képzések és más 

személyzetfejlesztési eljárásokat, valamint a célok megvalósításához kölcsönösen 

vállalt támogatási formákat (költségeket). 

 

Budavári-Takács (2011) alapján a karriertervezés folyamatában megjelenő egyes 

elemek funkcióit úgy értjük meg legegyszerűbben, ha az információszerzés 

oldaláról közelítjük meg, mely alapján az alábbi kérdésekre keressük a választ? 

 „A szervezet mit ért karrier, illetve karriertervezés alatt (előre lépés a 

karrier pályán)?  

 Van a szervezetnek kidolgozott stratégiája és HR stratégiája (vezetés-

karriergondozási politika)?  

 Milyen célokat kívánunk elérni a karriertervezéssel (karrier)?  

 Vállalja-e a szervezet azokat a feladatokat, amelyek egy karriertervezési 

rendszer bevezetésével együtt járnak (vezetés, pártfogó)?  

 A karriertervezés felelősségét milyen mértékben vállalja az egyén, milyen 

mértékben a szervezet (vezetés, önértékelés)?  

 Miért szeretnénk karriertervezési programot bevezetni, és mit várunk tőle 

(karriertervezés)?  

 A munkatársak mely csoportja részére szeretnénk ezt a szolgáltatást 

biztosítani (előreléptetési sorrend, kiválasztás)?  

 A célcsoportok számára kötelezővé tegyük a részvételt, vagy maradjon 

önkéntes? (képzés, betanulás és kezdeti gyakorlat)  

 A kidolgozott karriertervezési program minden csoportra általános 

legyen, vagy minden egyes csoport számára más és más (előreléptetési 

sorrend, igény, kínálat)?  

 Mit tartalmazzon a program? Nem hivatalos tanácsadást, tájékoztatásbeli 

segítséget, vagy megbeszéléseket (képzés)?  

 Erőforrásainkból (idő, pénz, emberek) mennyit vagyunk hajlandóak a 

programra áldozni (vezetés, karriergondozási politika)?  

 Hogyan válasszuk ki azokat a beosztottakat, akik számára kötelező a 

részvétel, és azokat, akik számára önkéntes (igény, előrejelzés, 

teljesítményértékelés, kiválasztás)?  
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 Ki legyen a program szervezésének elsődleges felelőse (vezetés)?  

 Milyen segédeszközökre van szükség? Munkafüzetekre, kézikönyvekre, 

szemléltetőeszközökre (képzés)?  

 Hogyan kapcsolódik majd a karriertervezési program a vállalat egyéb 

személyügyi rendszeréhez (vezetés, karriergondozási politika)?  

 Hogyan viszonyul a teljesítményértékeléshez, az előléptetési és 

munkaerőtranszfer- elvekhez, fejlesztési és oktatási programjainkhoz, az 

esetleges munkakör orientációhoz (vezetés, karriergondozási politika)?  

 Hogyan vehetjük hasznát a humán erőforrás menedzsment új 

módszereinek (képzés)?  

 Megfelelően tud-e reagálni a szervezet a karriertervezésben részt vett 

beosztottak elvárásaira (karrierdinamizmus)?  

 Hogyan biztosíthatjuk a nyomon követést a program végrehajtása után 

(képzés)?” 

A fenti kérdésekre kapott válaszok, információk alapján dönthet a szervezet arról, 

hogy a felmerülő szervezeti igényekre külső toborzással, belső allokációval vagy 

képzéssel, fejlesztéssel, illetve karriertervezési rendszer (KTR) kialakításával 

reagál. A rendszer bevezetésénél a karrier meghatározásán túl át kell gondolni 

magát a rendszer kialakítását, lépéseit, valamint a bevezetés-működtetés 

feltételeit.  

 

A szervezetekben a KTR kidolgozását és működtetését gátló tényezők is jelen 

vannak. A rendszer kidolgozása során figyelembe kell venni, illetve értékelni kell 

az ellenható erők hatásait. Ilyen esetekben célszerű a negatív hatásokat csökkentő 

elemeket beépíteni a rendszerbe. Egy karriertámogatási rendszer bevezetését, 

működtetését kiemelten öt tényező nehezítheti (Nemeskéri, 2001). Az egyik ilyen 

gátló tényező az, hogy a munkaszerződések zöme határozatlan időre szól (1). Bár 

a vezetői pozíciók esetében ez a kinevezési megoldás csökkenő tendenciát mutat, 

az alkalmazotti munkakörökben azonban még a határozatlan időre szóló 

szerződések nehezítik a belső mobilitást. A karriert nehezíti a munkavállaló 

gyakori lokálpatrióta szemlélete (2). Az olyan szervezetek, amelyek több 

telephellyel rendelkeznek, melyek földrajzi távolsága, kiterjedtsége nagy, esetleg 

külföldi anyavállalata van, gyakran nehezen tudja megoldani a mobilitást, mivel 

a kijelölt személy nem minden esetben vállalja be, hogy elköltözzön, vagy 

hosszabb ideig távol legyen a családjától és ez a mobilitás hiány vet(het) véget a 

munkavállaló szervezeti karrierjének. A szervezetek több esetben fejvadász cégek 

segítségét veszik igénybe egy-egy vezetői pozíció betöltésére (3). A külső forrás 

előnye a kívülről hozott új tudás, tapasztalat, más szemlélet, új kapcsolatok, a 

vérpezsdítő jelleg, de ez is ellenható erőként jelenik meg a szervezetben a KTR-

rel szemben. A vezetők horizontális (váratlan) áthelyezése, belső allokációja 

szintén KTR gátló tényező a szervezetben, mivel a mozgatásokat gyakran nem 

előzi meg tudatos tervezés, felkészítés (4). A karriertámogatási rendszer 

működtetését nehezíti az a tény is, hogy gyakran a kapcsolati tőke is befolyásolja 
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a karrierlehetőségeket (5). Ez esetben a lehetséges munkakört a döntéshozó a saját 

kapcsolati tőkéjére alapozva a személyes ismeretségi köréből tölti fel. Ebben az 

esetben az alkalmazottak számára az előrelépési lehetőség nehézségbe ütközik. 

 

A karriertervezés általános folyamatát a 5. ábra szemlélteti, melynek 1. lépése a 

karriertervezési,- menedzselési rendszer megtervezése, kialakítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. ábra: A karriertervezés általános folyamata 

Forrás: saját szerkesztés 

Ezt követően kerül sor a rendszerbe bevonásra kerülő új, illetve régi munkatársak 

kiválasztására (2. lépés). A kiválasztás során az alábbi feladatok merülhetnek fel: 

 írásos pályázati anyagok elemzése (életrajz, bizonyítványok, referenciák); 

 személyzeti adatlap kitöltése; 

 pszichológiai tesztek (IQ, EQ, személyiség, képességek/készségek) 

alkalmazása; 

1. lépés: 

Karriertervezési rendszer 

kialakítása 

2. lépés: 

Tehetséges munkatársak 

kiválasztása 

3. lépés: 

Előmenetel megtervezése 

4. lépés: 

Résztvevők támogatása 

5. lépés: 

Előrehaladás értékelése 

6. lépés: 

A karriert jelentő 

munkakörbe kerülés 

7. lépés: 

A KTR folyamata, 

kontrollja 
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 interjúk (strukturált, panel, páros, csoportos, stressz interjú) lefolytatása; 

 Értékelő Központos (AC-s) kiválasztás. 

A tervezési folyamat 3. lépése a személyre szóló előmenetel pontos megtervezése, 

amit a résztvevők támogatásának megtervezése, a támogatók felkérése és 

feladataik meghatározása követ (4. lépés). 

Az 5. lépés az előrehaladást értékelő és ellenőrző rendszer kialakítása az 

előmeneteli terv alapján, melyben segítségünkre lehetnek értékelő skálák, 

értékelő/minősítő beszélgetések, a kritikus esetek módszere vagy a magatartás-

megfigyelési tréningek. Ezt követően kerülnek a munkavállalók a karriert 

biztosító munkakörökbe (6. lépés).  

A karriertervezés folyamatának utolsó (7.) lépése a karriertámogatási folyamat 

befejezése, értékelése, a szerzett tapasztalatok megfogalmazása, illetve 

hasznosítása.  

 

A sikeres karriertámogatás érdekében együttesen több feltételnek is teljesülnie 

kell (Nemeskéri, 2001). „Fontos, hogy legyen átlátható (transzparens) a rendszer 

mindenki számára a szervezetben. Legyen kiszámítható, vagyis aki teljesíti a vele 

szemben megfogalmazott elvárásokat, tudja, mire számíthat. Emellett vegye 

figyelembe a jövő igényeit úgy, hogy egyben hangolja össze a szervezeti és 

egyéni igényeket. Biztosítson lehetőséget a munkavállalóik részére a 

képességeiknek, tudásuknak, tapasztalataiknak és ambícióiknak megfelelő 

munkakörök betöltésére. Ne kampányszerűen történjen, hanem legyen tervezett 

és folyamatos emberi erőforrás-fejlesztési feladat a szervezet és az egyén 

számára.” 

 

Napjainkban mind az Európai Unión belüli, mind az egyéb Európán belüli és 

kívüli országokban végzett felmérések tanulsága szerint csak mérsékelten 

jellemző a karrierfejlesztési rendszerek használata. Az alkalmazott módszerek 

közül a munkakörnyezeten belül történő, úgynevezett on-the-job fejlesztés, a 

projektmunka, a coaching, a mentori rendszer és a különböző speciális feladatok 

alkalmazása a leginkább elterjedt; míg a fejlesztő központok (Development 

Center, DC) és a nemzetközi munkafeladatok használata a legkevésbé jellemző 

(Cranet, 2017). 
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10. ESÉLYEGYENLŐSÉG AZ EMBERI ERŐFORRÁS 

MENEDZSMENTBEN 

A munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok 

foglalkoztatása, illetve a foglalkoztatás humán erőforrás gazdálkodási 

sajátosságai mindig is az érdeklődés, kutatások központi kérdése volt. Ezen 

munkavállalói réteg közül – részben – a 2010. évben megemelt rehabilitációs 

hozzájárulás összegének köszönhetően a munkaadók szemlélete nyitottabbá vált 

a fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával 

szemben. A KSH 2001-es népszámlálási adatai alapján 577.000 fő vallotta magát 

fogyatékosnak, míg a 2011. évi népszámlálás során kevesebb, 491.000 főt 

tarthatunk számon. (KSH, 2014) A csökkenés hátterében egyrészt az áll, hogy a 

népszámlálásnál a tartós betegséget külön választották a fogyatékosságtól, 

másrészt a fogyatékosság megjelenítése önbevalláson alapult, vagyis az a 

fogyatékos személy, aki annak vallja magát. (Balázs-Földi – Dajnoki, 2016) A 

számoktól eltekintve megállapítható, hogy van egy potenciális munkavállalói 

réteg, amely képes hasznos munkavégzésre és a munkáltatók feladata, hogy 

lehetőséget biztosítsanak azok számára, akik dolgozni szeretnének. 

10.1 Megváltozott munkaképesség és a rehabilitációs hozzájárulás fogalma 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 294. (1) bekezdése (amely 

2019. január 1-től is hatályos) tartalmazza a 2011. évi CXCI törvény 

alkalmazásában meghatározott fogalmat a megváltozott munkaképességű 

személyre vonatkozóan. A rehabilitációs hatóság vagy jogelődjei által végzett 

hatályos minősítés alapján az a személy nevezhető megváltozott 

munkaképességűnek „akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság 

komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű; aki legalább 40 

százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, 

szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt; 

akinek a munkaképesség csökkenése 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló 

szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy rokkantsági ellátásban részesül.” Illetve 

a munkaszerződése alapján a munkaideje a napi 4 órát eléri.  

Általánosságban megállapítható, hogy a fogyatékossági definíciók jellemzője 

alapvetően nem az, hogy a fogyatékosság egy betegség, hanem az egy állapot, 

ezért nagyon fontos az, hogy maga a társadalom hogyan reagál erre és milyen 

lehetőségeket nyújt feléjük. A WHO fogalomértelmezése szerint a fogyatékosság, 

károsodás önmagában nem jelenthet hátrányt, hátránnyá a társadalom viselkedése 

és viszonyulása teszi. (Balázs-Földi – Dajnoki, 2016) 

 

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának 

elősegítése érdekében a munkaadó rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, 

ha az általa foglalkoztatottak létszáma 2012 előtt a 20 főt, 2012-től a 25 főt 
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meghaladja, és a megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a 

létszám 5 %-át. Ennek összege a 1987-es megjelenés óta évről évre növekszik, 

míg 2010-ben egy jelentős mértékű kiugrás történt, közel ötszörösére nőtt a 

hozzájárulás összege. (9. táblázat). 

 

9. táblázat: A Rehabilitációs hozzájárulás összegének változása 2007-2018 

 

Év Rehabilitációs hozzájárulás éves összege (Ft/fő/év) 

2007 152.000 

2008 164.000 

2009 177.600 

2010-2016 964.500 

2017 1.147.500 (A tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott 

munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb 

összegének kilencszerese = 127 500 Ft * 9) 

2018 1.242.000 (A tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott 

munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb 

összegének kilencszerese = 138 000 Ft * 9) 

Forrás: saját összeállítás a 1991. évi IV. tv. 41/A. §, 1993. évi XVIII. tv., 2010. 

évi CLXIX. tv. 62.§ (9), 2011. évi CXCI. tv. 22-24.§ alapján 

 

A bevezetett kötelező foglalkoztatási kvótarendszer ösztönző hatása vitatott a 

szervezetek vezetői által, a megemelt összeg vegyes érzelmeket váltott ki a 

munkaerőpiac szereplőiből. 

10.2 Az esélyegyenlőségi emberi erőforrás menedzsment (4EM), mint HR 

funkció jelentősége 

Az emberi erőforrás gazdálkodás esetében az esélyegyenlőség azt jelenti, minden 

olyan állampolgár, aki munkaképes, a képességeinek, készségeinek megfelelő 

lehetőséget kapjon arra, hogy munkát vállalhasson és a teljesítményét, 

eredményeit azonos módon ítéljék meg. Az EsélyEgyenlőségi Emberi Erőforrás 

Menedzsment (4EM) célja, hogy segítse a munkaadókat – függetlenül attól, hogy 

nagy-, közepes- vagy kis szervezetekről, állami vagy magán szektorról van szó – 

abban, hogy eredményes stratégiát dolgozzanak ki és alkalmazzanak a 

munkahelyeken a fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű emberek 

alkalmazása során felmerülő kérdések menedzselésére, kezelésére. Emellett 

elősegíti, hogy a fogyatékossággal élő emberek valóban egyenlő esélyekkel 

rendelkezzenek a munkahelyen. A hatékony menedzselés, ami megfelelő elméleti 

és gyakorlati tapasztalaton alapul, lehetővé teszi a fogyatékos munkavállalóknak, 
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hogy értékteremtő módon hozzájáruljanak a vállalat tevékenységéhez, azaz, hogy 

a szervezet profitáljon a munkavállaló képességeiből, munkatapasztalatából.  

A 4EM feladata a fogyatékossággal élő emberek hatékony foglalkoztatásának 

megteremtése olyan módon, hogy a szervezet és a fogyatékossággal élő 

munkavállaló elvárásai, céljai is megvalósuljanak. Ez a vezetői tevékenység 

egyrészt az általános emberi erőforrás gazdálkodási feladatok megvalósítását 

jelenti, másrészt az általános feladatok mellett jelentkeznek olyan speciális 

kérdések is, amelyek a fogyatékos emberek foglalkoztatásával kapcsolatban 

merülnek fel. A speciális feladatok a következőkben foglalhatók össze: a 

fogyatékos személyek munkahelyi esélyegyenlőségének megteremtése, a 

munkahelyi esélyegyenlőség szervezeti kereteinek (funkcióinak) kialakítása, a 

negatív diszkrimináció megszüntetése, a bérezési és juttatási rendszer fejlesztése, 

a munkakörülmények javítása, a szakmai előmenetel rendszerének kialakítása és 

a képzésekhez való hozzáférés biztosítása. 

A fogyatékossággal, a fogyatékos munkavállalók kezelésével kapcsolatos 

kérdések munkahelyi kezelése érdekében a munkaadóknak olyan stratégiát kell 

kialakítaniuk, amely általános foglalkoztatáspolitikájuk és különösen a humán 

erőforrás fejlesztési stratégiájuk szerves részét képezi. Ez a stratégia kapcsolódhat 

a dolgozókat támogató programokhoz, ahol vannak ilyenek. A stratégiának az 

alábbiakra kell kiterjednie: 

 fogyatékos munkakeresők felvétele, köztük olyanoké is, akik korábban 

nem dolgoztak és olyanoké is, akik egy munka nélkül töltött időszak után 

kívánnak visszatérni a munka világába; 

 a fogyatékos alkalmazottak esélyegyenlőségének megteremtése; 

 a fogyatékossá vált alkalmazottak munkában tartása. 

A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának sikere akkor 

várható, ha az őket alkalmazni kívánó szervezetek alaposan tervezik, előkészítik, 

utánkövetik és célzottan támogatják a célcsoport foglalkoztatását, ez optimális 

esetben projektszintű gondolkodást igényel (Tardos, 2013). Amennyiben a 

szervezetek csak arra figyelnek, hogy a kötelezően előírt létszámuk meglegyen, 

erősen valószínűsíthető, hogy az eredeti célkitűzések kudarcba fulladnak vagy 

félmegoldások születnek.  

A fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű személyek 

foglalkoztatásában a vezetői, tulajdonosi szemlélet mellett a humán 

szakembernek is központi szerepe van. A szervezeten belüli stratégiai, illetve 

fejlesztő szerep lévén a célcsoport foglalkoztatás terén tapasztalattal vagy 

szakmai ismerettel, tudással rendelkező HR szakember hatással tud lenni a 

munkáltató hozzáállására, pozitív(abb) szemléletére. Napjainkban az 

esélyegyenlőség, a társadalmi felelősségvállalás, a HR branding, valamint a 

diverzitás-menedzsment szemlélet hatására a befogadó munkahelyi környezet, 

illetve szemlélet megteremtésére is nagyobb figyelem fordulhat. Ez esetben már 

a stratégiai tervezés szintjén meg kell, hogy jelenjen a befogadó, esélyegyenlőségi 

szemlélet, vagyis a munkáltatónak nyitottnak kell lennie a fogyatékos, illetve 
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megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására. Ehhez nem elég a 

stratégiai tervezés szintjén nyitottnak lenni, hanem támogató szervezeti kultúrára, 

hatékony külső és belső kommunikációra van szükség. Az érintett munkavállalói 

réteg foglalkoztatása az alkalmazottakból ellentétes érzéseket válthat ki, így 

mindenképpen javasolt a megfelelő tájékoztatás, esetlegesen érzékenyítő 

tréningek megtartása. Már a létszámtervezés során is megjelenik az 

esélyegyenlőségi szemlélet, ahol feltárásra kerül, hogy milyen minőségű 

(képességű, készségű, szaktudású, tapasztalatú, személyiségű) munkavállalóra 

van szükség és ennek meg tud-e felelni a megváltozott munkaképességű személy. 

Fontos szerepet kapnak a munkaköri leírások, melyek az elvégzendő feladatokat, 

illetve a munkakör specifikációt tartalmazzák. Ennek megfelelően a munkakörök 

átvilágítása, esetleges újratervezése elősegítheti a célcsoport foglalkoztatását. 

Fontos szerep jut a szervezetben az akadálymentesítésnek is, mely a fizikai 

akadálymentesítés mellett infokommunikációs, valamint szellemi 

akadálymentesítést is magába foglal. A humán szakember feladata a toborzás, 

melyben kiemelkedő szerep jut az alternatív munkaerőpiaci szolgáltató 

szervezeteknek, akik a hátrányos helyzetű munkavállalói réteg munkaerőpiaci 

integrációját segítik, valamint a célcsoport közvetítésére létrejött speciális 

portáloknak. A beillesztés a fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű 

személy sajátosságaitól függően igényelhet mentori, vagy munkatársi segítséget. 

Az érintett munkavállalók esetében az egészségmegőrzésnek kiemelt szerep jut. 

A szervezet a fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű személyek 

foglalkoztatásával számos előnyre tehet szert, amelyek a szervezet belső 

folyamatainak újragondolása, esetleges racionalizálása mellett a CSR 

tevékenységre, a külső HR brand-re is pozitív hatással lehet. 

10.3 A fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű emberek 

foglalkoztatása  

A fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű személyek 

foglalkoztatásának előnyeit és hátrányait számos hazai és nemzetközi 

szakirodalom tárgyalja.  

A munkavállalók képességeire, készségeire, hozzáállásukra irányuló kutatási 

eredmények alapján megállapítható, hogy a fogyatékos munkavállalók 

szabálykövetőek, betartják a munkavédelmi követelményeket, munkahelyi 

előírásokat. Pontosabban, figyelmesebben végzik a munkájukat. A fogyatékos 

vagy megváltozott munkaképességű személyek számára fontos, hogy hasznos 

munkát végeznek, amely örömöt, kihívást, motivációt jelent számukra. Sokkal 

jobban megbecsülik a munkahelyüket, mivel nehezebben tudnak elhelyezkedni, 

munkahelyet váltani. Ebből kifolyólag a szervezet iránti lojalitásuk is magasabb, 

a fluktuáció mértéke elenyésző. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a megfelelő 

embere a megfelelő helyen jelmondat a fogyatékos, illetve megváltozott 

munkaképességű személyek foglalkoztatása során is érvényes, vagyis, ha a 
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munkavállaló a képességének, készségének, szaktudásának, tapasztalatának, 

személyiségének megfelelő munkakörbe kerül, úgy hasznos, produktív és az 

elvárt teljesítményszintű munkát végez.  

Bár a közgondolkodás általában problémásnak tartja a beillesztés folyamatát, a 

valóságban viszonylag könnyen beilleszthetők egy munkahelyi közösségbe, 

termelési folyamatba, amennyiben képességeinek megfelelő munkakörbe kerül és 

befogadó szemléletű a munkakörnyezet. A vállalat szervezettsége is nőhet azáltal, 

hogy fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű személyek felvétele esetén 

— a beilleszthetőség érdekében — a vezetők jobban átgondolják a különböző 

munkahelyi folyamatokat, melyik munkakörtől mit vár el eredményként. 

(Dajnoki, 2014) A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásában 

a csoportnak, mint közvetlen munkahelyi közösségnek még nagyobb szerepe, 

jelentősége van. Számukra a csoport többet jelent, mint az épeknek, mert a 

közösségbe tartozás, az értelmes munka, a tartalmas élet lehetőségével 

egyenértékű. Emiatt elkötelezettebbek, lojálisabbak az őket befogadó csoportok 

iránt. A megváltozott munkaképességű munkavállaló befogadása 

közösségformáló erőként hat, erősíti az elkötelezettséget, javítja az egymás iránti 

figyelmet, toleranciát, a munkamorált az ép alkalmazottak körében is. A 

munkatársakból olyan emberi értékeket válthat ki a fogyatékos munkatársakhoz 

való érzelmi viszonyulás, amely energizálhatja, motiválhatja, javíthatja a 

csoportkohéziót, ami a mai világban is nagyon fontos, a versenyelőny forrása 

lehet. 

A munkavállaló sajátosságaiból eredő előnyök mellett más, előnyök is 

azonosíthatók. A szervezet a kötelező foglalkoztatási szint elérése esetén 

mentesül a törvényileg szabályozott összegű rehabilitációs hozzájárulás fizetése 

alól, emellett adókedvezményben is részesülhetnek a max. 20 fő statisztikai 

állományi létszámmal rendelkező szervezetek. A foglalkoztatás a társadalmi 

felelősségvállalás (CSR) részeként kiemelhető a szervezeti brand tervezésekor, 

valamint a külső és belső kommunikációban. Emellett az Európai Uniós 

pályázatok során is kedvezőbb elbírálásban részesülnek az esélyegyenlőség elvét 

valló, fogyatékos embereket foglalkoztató szervezetek. 

 

Az érmének természetesen két oldala van, így a fogyatékos, illetve megváltozott 

munkaképességű személyek foglalkoztatásának is vannak nehézségei. 

A leendő közvetlen kollégákat érzékenyíteni kell, azaz fel kell készíteni a 

fogyatékos munkatárs fogadására, a velük való kommunikációra, 

kapcsolatépítésre, ami esetenként konfliktusokat válthat ki. Az integrált 

munkavégzés odafigyelést és fegyelmet kíván a kollégáktól, amit a kollégák 

teherként élhetnek meg, ha nem tudják, hogyan kezeljék a helyzetet. Amennyiben 

a beillesztési folyamat ezen része elmarad, úgy a nem kellően felkészített kollégák 

esetén megjelenhet viselkedészavar egy adott közösségen belül, mert nem tudnak 

hogyan viszonyulni, viselkedni a megváltozott munkaképességű munkavállalóval 

szemben, ami kihathat a fogyatékos személy viselkedésére, válaszreakciójára is.  
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A fogyatékos személyek alkalmazása során gyakran hosszabb időt igényelhet 

egy-egy munkafolyamat betanítása, illetve bizonyos esetekben meg kell bíznunk 

egy segítő kollégát, mentort a munkavállaló számára, aki támogatja, segíti a 

beilleszkedést, és a munka biztonságos elsajátítását (Dajnoki – Piros, 2010). 

Általában alacsonyabb szakképzettséggel rendelkeznek, nehezebb megtalálni a 

számukra megfelelő munkakört, emellett néha nehezebb egy fogyatékos 

embernek elmondani, hogy hibázott, ami szintén problémát, ellenérzést válthat ki 

a munkatársak körében. 

A foglalkoztatás hátrányaként említhető meg, hogy a fizikai, illetve 

infokommunikációs akadálymentesítés anyagi befektetést igényel, illetve néhol 

szükség van speciális munkavégzési segédeszközök biztosítására is.  

A fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű munkavállalót a szakértői 

vélemény alapján általában atipikus foglalkoztatás keretében tudják alkalmazni 

(részmunkaidős foglalkoztatás, távmunka, munkakör megosztás), emellett az 

egészségi állapot is meghatározó, mivel a betegség miatt előfordulhat több 

hiányzás, a nem tökéletes egészségi állapot, illetve a probléma rejtegetése miatti 

gyengébb munkateljesítmény. 

A fentiek mellett érdemes megemlíteni, hogy a korábban előnyként említett 

pályázati támogatás adminisztrációs terhet jelent a szervezet számára, illetve a 

munkáltatóknak rendelkezniük kell a fogyatékos emberek foglalkoztatásával 

kapcsolatos új ismeretekkel, ismerniük kell a kapcsolódó jogszabályi hátteret, 

folyamatosan szélesíteni kell ismereteiket. 

 

A fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű személyek 

foglalkoztatásának előnyeit és hátrányait vizsgálva megállapítható, hogy a 

nehézségek csupán ideiglenesek, a foglalkoztatás kezdeti szakaszához 

kapcsolódnak, a szervezet kellő felkészültséggel e hátrányokon könnyen 

átlendülhet. Az előnyök azonban hosszabb távon is érvényesülnek mind a 

munkahelyi közösség életét, mind a szervezet működésének hatékonyságát 

illetően. (Dajnoki, 2014) Kutatási eredmények igazolják, hogy azon 

szervezeteknél, ahol már alkalmaztak fogyatékos, illetve megváltozott 

munkaképességű személyeket, a saját élményű, pozitív tapasztalatok hatására a 

vezetői szemléletben is pozitív változás történik, a befogadói munkaadói 

szemlélet erősödik. Balázs-Földi (2018) alapján a fogyatékossággal kapcsolatos 

tájékoztatás, ismeretátadás és érzékenyítés során érdemes lenne kiemelni a 

fogyatékos emberek foglalkoztathatóságát, annak érdekében, hogy a társadalom 

nem fogyatékos tagjaiban reálisabb kép alakuljon ki a fogyatékos személyek 

erősségeiről, képességeiről, ezen belül munkavégző képességéről. 
 



        

97 

 

11. MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 

A munkaadónak alapvetően erőforrásként, termelési tényezőként van szüksége a 

munkavállalóra, annak képességeire, kompetenciáira, emberi tőkéjére 

(Ehrenberg–Smith, 2017). A vállalat a termelési tényezők (köztük a 

munkavállalók munkájával, emberi tőkéjével) és az alkalmazott technológia (ide 

értve a menedzsment folyamatokat is) segítségével hosszú távon minél nagyobb 

nyereséget szeretne előállítani. A nyereség a bevétel és a költségek különbsége, 

és a termelési tényezők, így a munka is, mindkét alkotóelemre hatással van10. A 

több munka hozzájárul a bevételek növekedéséhez (megfelelő a termékpiaci 

kereslet mellett), hiszen több terméket hoz létre, ugyanakkor a több munka a 

költségeket is növeli, hiszen több lesz a kifizetett bér is. A fenti gondolatmenet 

továbbvihető a munkavégzés más aspektusaira is. A jobb, motiválóbb 

munkakörülmények is megnövelhetik a bevételt, de ezek kialakítása is költséges, 

és így tovább. 

Az előbbi bekezdés arra világít rá, hogy a munkaerőpiac két oldalán álló 

szereplők, a munkaadók (a vállalatok) és a munkavállalók alapvető 

érdekellentétben léteznek. A munkaadó alacsony bért és alacsony költséggel 

megvalósítható munkakörülmények mellett érhetné el a céljait, míg a 

munkavállaló épp az ellenkezőjét szeretné: magas béreket és jó (ezért költséges) 

munkakörülményeket. Az első közelítésben érdekek azonban jó eséllyel 

összeegyeztethetőek (Chikán, 2017), hiszen csak együtt érhetik el céljaikat. 

Nyereség nem állítható elő munka nélkül, de bér sem fizethető nyereség (ami 

ebben a megközelítésben a két fél közös tevékenysége által létrehozott többlet) 

nélkül.  

A munkaadók és munkavállalók sokrétű kapcsolatrendszerének egyik szegmense 

a munkaügyi kapcsolatok – az emberi erőforrás menedzsmenten belül employee 

relations, makroszinten, főként régebben industrial relations, illetve labour 

relations elnevezést kapott a nemzetközi irodalomban (Leat, 2007) –, amelyben a 

két említett fél érdekei formalizált intézményes keretek közt kapcsolódnak 

egymáshoz (László–Sipos, 2018). A munkavállalók létérdekei és 

munkavállaláshoz kapcsolódó érdekei egyszerre, összefonódva jelennek meg. A 

két fél érdekképviseleteik útján is részt vehet a munkaügyi kapcsolatokban (a 

munkáltatók szövetségeik, a munkavállalók kollektív érdekképviseleteiken 

keresztül), de akár egyéni szinten is. 

                                                           
10 A levezetés a non-profit szervezetekre is igaz. Ők nem nyereséget maximalizálnak, hanem 

valamilyen más célt (pl. segélyben részesítettek számát), de ehhez nekik is minél alacsonyabban 

kell tartani a költségeket. 
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Az érdekképviseletre legalább két okból szükség lehet. Egyrészt a felek alkuereje 

szinte mindig aszimmetrikus. A hagyományos modellekben, sok, alacsony 

képzettségű (emberi tőkével nem, pusztán mennyiségi munka végzésére való 

képességgel rendelkező) egyenként elhanyagolható érdekérvényesítési 

képességgel rendelkező, alacsony végzettségű munkavállaló állt szemben egy 

vagy néhány munkaadóval (akik a fizikai tőkét és a technológiát egyaránt 

birtokolták). Ilyen szituációban a munkavállalók rendkívül rossz alkupozícióján 

csak az összefogás, érdekvédelmi szervezetekbe (ma ezeket hívjuk kollektív 

érdekképviseleteknek, amilyenek pl. a szakszervezetek) tömörülés segíthetett, 

ami után már nagyjából egyenlő felek „ülhettek le a tárgyalóasztalhoz”. 

Amennyiben a munkavállaló önmagában is jó alkupozícióval rendelkezik (pl. 

speciális, kevesek által birtokolt szaktudással rendelkezik), akkor a fentebbi okból 

nincs szüksége érdekvédelemre. Az érdekvédelmi szervezetek azonban emellett 

ellátnak képviseleti funkciót is. A sokszereplős munkaerőpiacokon 

megvalósíthatatlan lenne a tárgyalás, ha minden érintett részt venne azokban. 

Amennyiben az érdekkonfliktust nem békés, tárgyalásos úton, történik, akkor 

munkaügyi konfliktusról, nyílt konfrontáció esetén pedig munkaharcról 

beszélünk, ami végső soron nem csak a másik félnek okoz kárt, de a társadalom 

egészének is költséges (Ehrenberg–Smith, 2017). Ráadásul annál költségesebb, 

minél tovább tart. A konfliktus során, illetve a harchoz mindkét fél erőforrásokat 

használ fel, továbbá termeléskiesést is okoz, sőt, esetleg egyéb károkat is 

harmadik feleknek (példaként elég a sztrájkok által okozott szolgáltatás-kiesés 

társadalmi hatásaira gondolni).  

Így a munkaügyi kapcsolatok rendszerének legfontosabb céljai a munkaadók és 

munkavállaló potenciális konfliktusainak megelőzése, illetve békés, kölcsönösen 

előnyös megállapodások alapján történő megoldása (a munkabéke fenntartása) 

mindkét fél érdekeinek figyelembe vételével, tárgyalásos úton. Ehhez olyan 

intézményrendszer kiépítése, működtetése szükséges (ide értve a jogi 

szabályozást és a fórumok létrehozását is), amely a feleket nem szembeállítja, 

hanem együttműködésre, konszenzus keresésére készteti, illetve lehetővé ezt teszi 

és támogatja őket ebben.  

11.1. A munkaügyi kapcsolatok rendszerének modelljei 

A munkaügyi kapcsolatok rendszerének nagyjából három szintje különíthető el 

(Roóz–Heidrich, 2013). A makro szinthez az országos – vagy akár azok határain 

átívelő –rendszerek, intézmények tartoznak. Közép- vagy mezo szintnek nevezzük 

az ágazati vagy országon belüli régiókra kiterjedő érvényűeket, a vállalatok 

vezetése és dolgozói közt pedig mikro szintű kapcsolatokról beszélünk. Adott 

országon belül a magasabb szintű kollektív megállapodások keretet is szabnak az 

alacsonyabb szintű megállapodásoknak. Alsóbb szinten csak a munkavállalók 

számára kedvezőbb módon lehet eltérni a magasabb szinten megkötött 
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egyezségtől (pl. a munkavállaló pl. nem „mondhat le” egyéni 

munkaszerződésében a kollektív szerződében biztosított előnyökről).  

Az érdekegyeztetési folyamat makro szinten nagyjából három modellt követhet 

(Polónyi, 2001). Az együttműködési (tisztán bipartit) modellben a két alapvető 

munkaerő-piaci szereplő (a munkaadók és a munkavállalók, illetve 

érdekképviseleteik) kétoldalúan, állami beavatkozás nélkül, egymással 

egyenrangú, partneri viszonyban működnek együtt. A szerződéses modellben a 

két fél állami felhatalmazással, államilag szabályozott keretek között, de 

önállóan, állami beavatkozástól függetlenül rendezik potenciális és aktuális 

konfliktusaikat. A szabályozási modellben meghatározó, aktív az állami 

szerepvállalás (tripartit modell) az állam gyakran lép fel kezdeményezőként, a 

munkaügyi kapcsolatok mozgástere jogilag behatárolt. 

Az adott országban ténylegesen kialakuló modell számos tényező függvénye; a 

gazdasági, a jogi és a politikai rendszer mellett az intézményi múlt, a nemzeti 

kultúra és a munkaerő-piaci szereplők aktuális céljai, hozzáállása is befolyásolja 

(Poór, 2009). 

A vállalati emberi erőforrás gazdálkodás szemszögéből nézve a munkaügyi 

kapcsolatok tulajdonképpen „alkalmazotti kapcsolatok”, azaz a vállalat vezetése 

és munkavállalói relációjában értelmezendőek (László–Sipos, 2018). Felölelik 

mindazokat a területeket amelyek a munkavállalók foglalkoztatásával 

kapcsolatosak akár közvetlenül az egyes alkalmazottak vagy vezetők szintjén, 

akár kollektív szinten (Armstrong–Taylor, 2014). Tartalma: 

- a foglalkoztatás feltételei és körülményei; 

- a foglalkoztatás következtében felmerülő problémák; 

- a munkavállalókkal folytatott (foglalkoztatással kapcsolatos) 

kommunikáció, ehhez formális folyamatok, eljárások, csatornák 

biztosítása. 

11.2. Az érdekképviseletek 

Az érdekképviseletek funkciója az általuk képviseltek egyénileg gyenge és/vagy 

szétszórt érdekérvényesítő képességét megnövelni azáltal, hogy törekvéseiket 

összefogja, azoknak szervezett/szervezeti keretet ad. Az érdekképviseletek 

emellett általában szakmailag nagyobb hozzáértéssel tudják a rájuk bízott ügyeket 

képviselni, és működésük társadalmi elfogadottsága, legitimitása is jobb. 

A munkaadók, méretüktől függően általában az erősebb félnek számítanak a 

munkaügyi konfliktusokban, ezért – természetesen leggyakrabban a mikro szintű 

kapcsolatokban – önállóan is gyakran megjelennek, míg a munkavállalók 
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egyenként tipikusan gyenge alkupozíciójuk miatt általában érdekképviseleteik 

támogatására szorulnak.  

A munkavállalói érdekképviselet hagyományosan legismertebb és a jogszabályok 

által legtöbb joggal felruházott szerveződése a szakszervezet, de emellett más 

szövetséget, szervezetek is elláthatnak érdekképviseleti funkciókat. A 

szakszervezetek tágan fogalmazva a munkavállalók olyan szervezetei, melyek 

elsődleges célja tagjaik foglalkoztatási feltételeit (mind az anyagi-, mind a nem 

anyagi feltételeket) javítsa (Ehrenberg–Smith, 2017). A szakszervezetek 

jellemzői ezen felül: 

- az egyesülési jog alapján önkéntesen létrehozott, 

- tartós egyesülés, 

- önkormányzattal rendelkező szervezet, 

- a törvény által meghatározott célra alakul, 

- nyilvántartott tagsággal rendelkezik, 

- céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét, 

- a tagokat kizárólag azok munkaviszonnyal kapcsolatos ügyeiben képviseli 

(de ide tartoznak azok szociális vonatkozásai is). 

A szakszervezetek konkrét céljait három csoportba sorolhatjuk: foglalkoztatási 

célok, javadalmazási célok (bér, juttatások, nyugdíj stb.), eljárási célok 

(beleszólás a szervezeti folyamatokba vagy az állami szabályozásba) A 

szakszervezeteknek sok típusa létezik, de alapvetően két dimenzió alapján szokás 

őket besorolni. Az egyik a horizontális felosztás. Az ágazati (industrial) 

szakszervezetek foglalkozástól függetlenül tömörítik az egy ágazatban 

dolgozókat, pl. VDSz (Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban 

Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége); VDSzSz (Vasúti Dolgozók Szabad 

Szakszervezet); FDSz (Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete). A szakmai 

szakszervezetek ellenben egyetlen foglalkozáshoz tartozókat tömörítenek, pl. Írók 

Szakszervezete; Magyar Artistaművészek Szakszervezete; MOSZ 

(Mozdonyvezetők Szakszervezete). Egy mozdonyvezető például a fenti példák 

közül szakmai, de ágazatihoz szervezethez is csatlakozhat. A vertikális felosztás 

a térbeli kiterjedtség alapján csoportosít, így lehet egy szakszervezet pl. országos, 

megyei, vállalati. Ezen felül természetesen további ismérvek alapján is 

differenciálhatják magukat a szakszervezetek (különösen, ha versengenek 

egymással a tagokért).  

A munkaadók tipikus érdekképviseleti szervezetei a munkaadói, tulajdonosi, 

vállalkozói szövetségek, melyeket az önkéntesség és a koalíciós szabadság leve 

alapján hoznak létre. Hazánkban ilyen többek közt a Munkaadók és Gyáriparosok 

Országos Szövetsége (MGYOSZ), a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 

Szövetsége (VOSZ), a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekvédelmi 

Szövetsége (KISOSZ). Ezeket a munkaadók különböző csoportjai vagy 
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kifejezetten munkaadói érdekeik védelmére, képviseletére hozzák létre, vagy 

ilyen funkcióval is felruházzák az általánosabb célú szövetségeket. Szövetségbe 

tömörülhetnek a szövetségek is. Több szövetséget fog össze hazánkban a Magyar 

Munkaadói Szervezetek Nemzetközi Együttműködési Szövetsége. Történeti 

távlatban a szakszervezetekkel folytatott harc hozta őket létre (reakció a 

szakszervezetek megalakulására), de mára a kollektív partneri szerep mellé 

felzárkózik a nyomásgyakorló és befolyásoló tevékenységet a külső szereplők (pl. 

politika, jogalkotás, közvélemény) és a tagok számára nyújtott szolgáltató 

funkciókat is (László, 2007). 

Mind a szakszervezetek, mind a munkaadói szövetségek kiléphetnek akár 

országhatárokon kívülre is, például Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC), 

Európai Gyáriparosok és Munkáltatók Szervezeteinek Szövetsége (UNICE). 

11.3. A munkaügyi kapcsolatok területei 

A munkaügyi kapcsolatok rendszere számos elemből áll:  

- makroszintű társadalmi párbeszéd, konzultáció (külön a közszférában és a 

versenyszférában);  

- ágazati szociális párbeszéd;  

- kollektív tárgyalások és szerződések rendszere;  

- munkavállalói részvétel (participáció) intézményei;  

- munkaügyi, viták és rendezésük intézményei, beleértve a nyomásgyakorló 

eszközök alkalmazását (pl. sztrájkot);  

- individuális (egyéni) munkaügyi kapcsolatok;  

- nemzetközi szinten (nálunk az Európai Unió szintjén) megvalósuló 

szociális párbeszéd. 

A fentebb felsoroltak mindegyikének tárgyalására részletesen nem tudunk kitérni, 

ezért a négy legfontosabb területet emeljük ki: a kollektív alku folyamatár 

(kollektív tárgyalások), a participációt és a munkaügyi konfliktusok kezelését, és 

a munkaharcot (munkaküzdelmet). 

A társadalmi párbeszéd országos (makro) szintű fóruma jelen fejezet írásakor 

Magyarországon az NGTT (Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács), amely 

2011-ben váltotta fel a korábban működött Országos Érdekegyeztető Tanácsot 

(OÉT), Gazdasági és Szociális Tanácsot (GSZT) és Gazdasági Érdekegyeztető 

Fórumot (GÉF), tehát nem csak a munkaerő-piaci kérdések fóruma, hanem a 

gazdaság és társadalom teljes palettáját át kívánja fogni. A tagok a következő 

„oldalakat” képviselik: gazdasági oldal, munkavállalói oldal, civil oldal, 

tudomány képviselői oldal, művészeti oldal, egyházi oldal. 

A munkaügyi kapcsolatok két alapelve, hogy: 
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- a munkaerő-piaci partnereknek maguknak kell megoldaniuk a konfliktust 

- a konfliktusokat békés, tárgyalásos úton kell megoldani, ami rákényszeríti 

a résztvevőket a kapcsolattartásra és együttműködésre. A munkaharc csak 

végső eszköz lehet. 

Formális úton is belátható, hogy a munkavállalói és munkaadói oldal megyezés 

útján jobb, a teljes gazdaság számára is kedvezőbb megállapodásra juthat, mintha 

párbeszéd nélkül, csupán a piaci erőkre bíznák a bérek és egyéb munkafeltételek 

kialakítását. Ezt írja le az úgynevezett hatékony szerződési modell (Ehrenberg–

Smith, 2017). 

11.3.1. Kollektív tárgyalások 

A kollektív alku (collective bargaining), vagy kollektív tárgyalás általában 

bipartit módon zajlik a munkaadók és a szakszervezet(ek) között, célja pedig a 

kollektív szerződés megkötése. Kollektív szerződést csak szakszervezet köthet, 

ha tagjainak száma eléri a munkáltató (ha egy munkáltatóval kötik a szerződést) 

vagy a munkáltatói érdekképviseleti szerv dolgozóinak 10%-át. Ha több 

szakszervezet is eléri ezt a küszöböt, akkor számukra a törvény koalíciós 

kényszert ír elő. Amíg a munkaszerződés egyéni, magánjogi jellegű, és 

elsődlegesen a munkaviszony létrehozására irányul, addig a kollektív szerződé a 

munkaviszonyra nézve szociális természetű, közjogi jellegű, önmagában nem hoz 

létre munkaviszonyt (Szalma, 2014). A kollektív szerződés célja a munkabéke 

hosszú távú fenntartása azáltal, hogy szerződéses formában rögzíti a két fél közti 

konfliktusos rendezését. A kollektív szerződésben a felek megállapodnak  

- javadalmazási kérdésekről (bértarifák, béremelési ütem, különböző 

juttatások) 

- a munkaviszonyból származó jogokról és kötelezettségekről 

(munkavégzési körülmények, munkaidő, szabadság, képzés, alkalmazási 

és elbocsátási eljárások) 

- a felek közötti kapcsolatrendszer elveiről, szabályairól, működéséről.  

A határozott időre kötött kollektív szerződés mindkét félnek előnyösebb (Roóz, 

2008).  

A szerződéses kapcsolatrendszerre vonatkozó elvárások (Kocsondi–Dajnoki, 

2007) a következők 

1. Partnerkapcsolatok érvényesítése: Egyenrangúság, kölcsönösen elismert 

legitimitás, autonómia az adott érdekek képviseletében. 

2. A megegyezési szándék elvárása.  

3. Kompromisszum-, illetve konszenzuskészség, mérlegelés elvárása. Az 

érdekek kölcsönös teljesülésére kell törekedni. 
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4. Kölcsönös bizalom, hitelesség. 

5. A jog és felelősség vállalása: Az együttműködő partnerek joga a 

megállapodás megkötése, de ennek során mérlegelniük kell annak 

társadalmi-gazdasági hatásait, és vállalniuk kell az ezzel járó felelősséget 

is. 

6. Kölcsönös szerződéses kötelezettség vállalása: A partnerek vállalják, 

hogy betartják és betartatják a megállapodást. 

7. Békekötelezettség: Amíg a kollektív szerződés hatályban van, nem 

kerülhet sor munkaharci cselekményekre (pl. sztrájkra) az abban 

szabályozott kérdésekkel összefüggésben. 

8. Jóléti elv: A magasabb szintű kollektív megállapodásoktól az alsóbb 

szintűek, illetve a munkaszerződés is csak a munkavállalók javára térhet 

el. 

9. Azonos megítélés elve (a differenciálás tilalma): A kollektív szerződésben 

foglaltak a nem szakszervezeti tagokat is megilletik. 

A szerződésekben rögzíteni kell azok földrajzi (országos, regionális), ágazati, 

időbeli és munkavállalói csoportokra vonatkozó hatályát.  

A kollektív szerződés mindkét félnek nyújt előnyöket (Roóz, 2008). A 

munkáltatók számára kiszámíthatóbbá teszi a személyügyeket, elősegíti a 

tervezhetőséget. A munkavállalóknak pedig védelmet nyújt a szerződésben 

foglalt munkafeltételeket illetően. 

 

11.3.2. Participáció 

A participáció (bevonás) tág definíciója szerint ide érthetünk minden folyamatot, 

ami valós befolyást biztosít a munkavállalók számára munkavégzésük, 

munkafeltételeik meghatározásába (Strauss, 2006), vagyis a munkával 

kapcsolatos vezetői döntésekbe. Elkülöníthetünk aktív (influence) és a passzív 

(involvement) bevonást, mely utóbbira példa lehet az olyan „pénzügyi 

participáció”, mint például a munkavállalói részvény opciók. 

A participáció egyik célja a munkaügyi konfliktusok megelőzése vagy kezelése a 

bevonás által, mely biztosíthatja ténylegesen a döntéshozatal befolyásolásának 

lehetőségét, de véleménynyilvánítási, javaslattételi felhatalmazást is, vagy 

képviselő delegálásának jogát döntéshozó vagy felügyeleti jogkört ellátó 

testületekbe. A felhatalmazás forrása lehet jogszabályi, de eredhet a kollektív 

szerződésből vagy lehet része a vállalati politikáknak is. A participációs 

jogosítványok intenzitásuk növekvő sorrendjében (Makó–Simonyi, 1995): 

- tájékozódás, informálódás: a munkavállalók képviselőit tájékoztatni kell 

a döntésekről, annak indokairól, következményeiről, de a döntésekbe nem 

vonják be őket. 
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- véleményezési: ki kell kérni, és meg kell hallgatni a munkavállalók 

véleményét. Bár tényleges beleszólás itt sincs, de a véleménynyilvánítás 

mégis adhat lehetőséget a befolyásolásra. 

- konzultációs: a vezetés köteles konzultálni a munkavállalókkal, de döntési 

joga továbbra is megmarad. 

- együttdöntési: a menedzsment csak megállapodás esetén hajthatja végre a 

döntést. 

A participációs intézmények három csoportja (Bácsi, 2017): direkt, műhelyszintű 

részvétel; indirekt/reprezentatív részvétel képviselők útján; pénzügyi/tulajdonosi 

részvétel, ahol a tulajdonosi jogköreiket gyakorolhatják. Bevonásnak a direkt, 

műhelyszintű részvételt szokás nevezni. Szintje szerint a participáció lehet 

csoport, szervezeti egység, telephely vagy szervezeti szintű. 

A menedzsment céljai Bácsi (2017) a participációval (a jogszabályi 

követelmények teljesítésén túl) többfélék lehetnek. Legitimálhatja általa a 

döntéseit (nem csak a munkavállalók felé, de a tágabb társadalom felé is); 

törekedhet általa az autonómiára, kívánhatja ezáltal rugalmasabbá tenni a 

szervezetet, vagy csökkenteni a költségeket. 

Bácsi (2017) következtetése szerint a participáció sikeressége sok tényezőtől 

függ, és valószínűtlen akkor, ha tárgyalási céllal, vagy a szakszervezet 

létrehozását megelőzendő alakították ki. Ugyanakkor az integratív céllal létrejött 

participáció, amennyibe élvezi a munkavállalók bizalmát és kapcsolódik más 

emberierőforrás-menedzsment rendszerekhez, növelheti a motivációt, az 

elégedettséget, javíthatja az információ-áramlást, az innovációt és a 

menedzsment-döntések legitimációját.  

11.3.3. Munkaügyi konfliktusok kezelése 

Ha a kollektív tárgyalások nem vezetnek eredményre, akkor kerül sor – a 

munkaharc előtti utolsó tárgyalásos lehetőségként – a munkaügyi vitákra. A 

munkaügyi vita lehet egyéni (ha csak egyetlen munkavállalóra, vagy több 

munkavállalóra, de azokra mint egyénekre nem mint csoportra vonatkozik) vagy 

kollektív (ha munkavállalók csoportjára mint azok közösségére vonatkozik). 

Léteznek a kettő közt átmenetet képező esetek, illetve  

Lehetnek továbbá jogviták vagy érdekviták (Berki, 2016). Jogvita alatt olyan 

konfliktust értünk, amikor valamelyik fél jogsértést követett el, vagy a felek 

jogértelmezése eltér egy adott kérdésben, és e konfliktusokat nem tudják egymás 

közt rendezni (esetleg szakértő bevonásával). Jogvitában bíróság jár el. 

Érdekvitának az minősül, ami nem jogvita, azaz nem – vélt vagy valós – 

jogsértésnek alapul nem, odaható meg létező jogszabályok alkalmazásával. A 

munkaügyi jogvita nem terjedhet túl a munkáltatón, az állammal vagy annak 

képvelőjével szemben nem kezdeményezhető, de az érdekvitában már a felek nem 

szükségképpen munkáltatóként és munkavállalóként állnak szemben egymással 

(vagy ezek érdekképviseleteiként). A magyar jog a következő vitarendezési – a 
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munkaharc elkerülésére szolgáló – eljárásokat intézményesíti: egyeztetés, 

békéltetés, közvetítés, önkéntes döntőbíráskodás, kötelező döntőbíráskodás a 

törvény (2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről) által meghatározott 

esetekben, munkajogi bíróság munkajogi igény esetén. A döntőbíráskodás 

(arbitrálás) esetén a vitát egy harmadik fél dönti el, döntését a feleknek kötelező 

elfogadniuk. A közvetítés (mediálás) során a mediátor mint semleges, mindkét fél 

által elfogadott szereplő a vita során segíti a megegyezés létrejöttét, a megoldás 

megtalálást, de javaslatait nem kötelező elfogadni. 

11.3.4. A munkaharc 

Mint a korábbiakban már ismertetésre került, munkaharcnak a két fél közötti nyílt 

konfrontációt, károkozást értjük, amire akkor kerül sor, ha a békés, tárgyalásos 

vagy jogi eszközök nem bizonyultak alkalmasnak a konfliktus megoldására. A 

nemzetközi és a magyar munkajogból is hiányzik a pontos definiálása annak, 

hogy mi tekinthető munkaharcnak, és annak is, hogy ez mikor jogszerű (Rácz, 

2014). Néhány ismertebb munkaharci tevékenység tömör bemutatása következik 

az alábbiakban (Rácz, 2014; Polónyi, 2001). 

Mindkét fél élhet a következőkkel: 

- kommunikációs elemek, mint a hangulatkeltés, nyilvánossághoz fordulás, 

közlemények. 

A munkavállalók részéről: 

- kommunikáció: szórólapok, gyűlések, aláírás-gyűjtés, petíciók; 

- bojkott (fogyasztóként bojkottálják a munkaadó termékeit); 

- munkalassítás (ennek egy típusa a szabálykövető-munkalassítás, amikor 

nem követnek el semmi szabálytalant „csak” szükségtelen mértékben 

ragaszkodnak az előírásokhoz), teljesítmény-visszatartás. 

- sztrájk: az International Labour Organization (ILO) meghatározása szerint 

munkavállalói csoportok vagy a szakszervezet által kezdeményezett 

munkabeszüntetés valamely követelés kikényszerítése, valamivel 

szembeni ellenállás kifejezése, más munkavállalók támogatása vagy 

szolidaritás kifejezése érdekében. Fontos, hogy a munkabeszüntetés a 

munkaviszony megszüntetésének szándéka nélkül (időlegesen) történjen. 

A munkavállalóknak a sztrájkhoz joga van, munkájukat a munkaadó 

mással nem végeztetheti el helyettük (tilos a „sztrájktörés”). Ismertebb 

sztrájkfajták: figyelmeztető sztrájk (demonstráció), szolidaritási sztrájk, 

megállapodás kierőszakolását célzó sztrájk. A sztrájk jogszabályi 

kötöttségeire itt nem térünk ki.  

- a munkajogviszony módosításának elutasítása miatti tömeges felmondás. 

- üzemelfoglalás, blokád (többnyire jogszerűtlennek tartják) 

A munkaadók részéről a fentieken kívül alkalmazható még: 

- nyomásgyakorlás a kezdeményezőkre: figyelmeztetés, fegyelmi eljárás 

alá vonás, elbocsátás (a jogszabályi védettséget nem élvezők esetében). 
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- a munkavállalók kizárása, felfüggesztése.  

Természetesen a munkaharc, munkaküzdelem esetében is fontos a jogszerűség; 

és követelmény, hogy előzetesen minden más „békésebb” lehetőséget ki kell 

meríteni a konfliktus megoldására. 
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12. A HR ÚJ IRÁNYAI 

A gazdasági működés alapvető tendenciájaként értelmezhető a környezeti 

változások folyamatossága. A változás természetességének velejárója az azokra 

való megfelelő reagálás, ami alól az üzleti élet területei sem képeznek kivételt. A 

HR szempontjából a legnagyobb környezeti változásként – melyek egyben 

kihívásként is értelmezhetők – a munkaerőhiány és a változó munkavállalói és 

munkáltatói elvárások olyan hatást gyakorolnak, amelynek következtében újabb 

funkciók alakulnak ki, a korábbi, hagyományos funkciók pedig átalakulnak és 

eddig nem működő szempontokkal egészülnek ki. Ebből kifolyólag a jövőben 

kénytelenek a szervezetek az új trendeket és elvárásokat figyelembe véve 

alakítani működésüket, amennyiben hosszútávon kívánnak eredményesek 

maradni.  

12.1 Megtartás-menedzsment 

Napjaink egyik leggyakoribb problémája a megfelelő, tehetséges munkaerő 

megszerzése mellett a kulcsmunkavállalók megtartása. A HR válasza az üzleti 

környezeti, munkaerőpiaci kihívásra a megtartás-menedzsment, ami egyben a 

HR-ről alkotott képet is pozitívan befolyásolja, amennyiben a munkakereső tudja 

az adott szervezetről, hogy figyelmet fordít a munkaerő ösztönzésére, annak 

megtartására. A kulcsemberek megtartására a szervezeteknek egyre nagyobb 

hangsúlyt kell fektetniük, mivel annak elmulasztása költség- idő- és 

energiaigényes, azaz veszteséges. Ennek oka, hogy az elvesztett munkaerőt 

pótolni kell, ahol a toborzás, kiválasztás, beillesztés mind költséggel jár, nem 

beszélve a bizonytalan új jelöltről, akinek a beválása kétes és az elveszett tudásról, 

amit magával vitt a távozó munkatárs. Amennyiben a távozó munkaerő vezetői 

pozícióból lép ki, úgy elvesztése még nagyobb károkat okozhat a szervezetnek és 

a mai munkaerőpiaci helyzetben a pótlása nehézségekbe ütközik, különös képen, 

ha új munkáját egy konkurens cégnél találta meg az illető. (Dajnoki – Héder, 

2017) 

A szervezet számára megfelelő képességgel, készséggel rendelkező munkaerő 

megszerzése mellett a fellépő munkaerőhiány hatására kiemelt fontossággal bír a 

tehetséges, betanított és bevált munkavállalók megtartása. Az elöregedő 

társadalom következtében egyre csökken a potenciálisan bevonható 

munkavállalók létszáma, melynek csökkenését fokozza az elvándorló 

munkaképes munkaerő is. Canton (2013) alapján ennek hatására egyrészt a 

munkaerő felértékelődik, másrészt a szervezetnek kevesebb mennyiségű 

munkavállalóval kell megoldani azt, hogy a korábbinál is nagyobb mennyiségű 

feladatot ellásson – tekintve a folyamatosan növekvő fogyasztói létszámra – ám 

ezért cserébe a munkavállalók is magasabb elvárásokat támasztanak munkáltatóik 

felé. 
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A megtartás-menedzsment jelentőségét támasztja alá a hrportal (2017, 2018) 

kutatási eredménye is, akik magyarországi szervezetek körében vizsgálják évente, 

hogy mi lesz a HR kulcsfeladata. A 2017-es évhez képest a legfontosabb 

feladatokban nincs változás, a munkaerő megtartása és ezzel összefüggésben a 

munkavállalói lojalitás növelése a legfontosabb a válaszadó HR vezetők szerint. 

 

10. táblázat: A HR kulcsfeladatai a 2017-es és 2018-as évben 

 2017. év 2018. év 

1.  A munkaerő megtartása A munkaerő megtartása 

2.  A munkavállalói elkötelezettség 

növelése 

A munkavállalói elkötelezettség 

növelése 

3.  A HR stratégiai szerepének 

megerősítése 

Toborzás 

4.  Toborzás Vezetőfejlesztés 

5.  A munkáltatói márka vonzóvá tétele 

– HR Branding 

A HR stratégiai szerepének 

megerősítése 

6.  Vezetőfejlesztés A munkáltatói márka vonzóvá tétele 

– HR Branding 

Forrás: hrportal (2017, 2018) alapján saját szerkesztés 

 

Poór et al. (2012) magyarországi szervezetek megtartási és fluktuáció kezelési 

gyakorlatát vizsgálva feltárta, hogy milyen személyügyi programokat 

alkalmaznak a résztvevő vállalatok a munkatársak megtartása, hosszú távú 

motiválása érdekében. Megállapították, hogy az általuk felsorolt 17 különböző 

programot inkább a külföldi és vegyes vállalatok alkalmazzák. A béren kívüli 

juttatások, a külföldi kiküldetés, a kulcsember program, az ajándék alapú 

törzsgárda program, a speciális képzési program, az egyéni fejlesztési terv 

egyaránt jobban jellemző a külföldi és vegyes vállalatokra, mint a hazaiakra. A 

kiemelt, piaci átlagnál magasabb alapbér, cégautó juttatás, a karriermenedzsment 

program és a készpénzes törzsgárda program leginkább külföldiekre jellemző, a 

több elemet kombináló hűségprogram pedig a vegyes vállalatokra.  

A szervezetek munkaerő megtartó képességét befolyásolja a vezető szemlélete, 

ezen keresztül a HR szerepe, jelentősége a szervezetben, illetve a kialakított HR 

rendszerek minősége. Csedő et al. (2016) magyarországi szervezetek (n=328) 

körében folytatott kutatási eredményei alapján a gyakorlatban leggyakrabban 

alkalmazott munkaerő megtartási eszköz a teljesítmény-menedzsment és a 

prémium rendszer, ugyanakkor a tehetséges munkavállalók vonzásában és 

megtartásában a speciális képzési program, illetve az egyéni fejlesztési terv bír 

kiemelt jelentőséggel. Ugyanakkor pozitív hatással van a tehetséges 

munkavállalók lojalitására az is, ha a szervezet keretet biztosít az innovatív ötletek 

visszajelzésére, megvalósítására. 

Allen (2008) alapján egyes HR gyakorlatok különösen hatásosak ehetnek abban, 

hogy a szervezetek képesek legyenek elérni a megtartás célokat. Ezek a 

tevékenységek magukba foglalják a munkaerő áramlást (toborzás, kiválasztás, 
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beillesztés), képzés-fejlesztést, kompenzáció és javadalmazást, szupervíziót és a 

munkavállalói elköteleződést.  

A munkavállalók elégedettsége befolyásolja a lojalitás mértékét, azaz a megtartás 

arányát. A Select International konzultációs szakértője, Thomas (2017) szerint a 

vállalatoknak az alábbi szempontokat kell figyelembe venniük, ha meg akarják 

tartani a tehetséges munkavállalóikat. A megfelelő munkavállalói környezet, 

illetve munkahelybiztonság kialakítása mellett fontos az egyértelműen tisztázott 

célok és elvárások, amelyben kulcsfontosságú szerepe van a szervezeti 

kommunikációnak és munkaköri leírásoknak. Szükséges a jó munka ismerete, 

megbecsülése és jutalmazása, valamint a nyílt munkakörnyezet, amiben szerepet 

játszanak a rendszeres visszacsatolások. Végül, de nem utolsósorban a kiemelt 

szerepe van a képzés-fejlesztés támogatásának, valamint a kihívást és ösztönzést 

jelentő munkafeladatoknak. 

12.2 Generáció-menedzsment  

A munkavállaló megtartását, ösztönzését nehezíti az a tényező, hogy a 

szervezetnek szembe kell nézni a generációk különböző elvárásaival. A generáció 

„olyan személyek csoportja, akik ugyanabban a korszakban születtek, ugyanazon 

időszak formálta őket, és ugyanazon társadalmi jellemzők voltak hatással rájuk, 

egy azonos életkor és életszakasz, létfeltételek, technológia, események és 

tapasztalatok által összekapcsolt csoport” (McCrindle – Wolfinger, 2010.) 

Azonos időben született emberek csoportja, tehát könnyen belátható, hogy a 10-

20 év eltéréssel születettek másként szocializálódtak. Ezért más szempontokat is 

figyelembe kell venni, például a nevelés-, társadalmi-, politikai-, technikai 

környezet által kifejtett hatásokat, ha jobban meg szeretnénk ismerni az egyes 

korcsoportok sajátosságait. (Levickaité 2010) Tari (2010) alapján a generáció-

menedzsment „a ma létező összes generáció gyűjtőfogalma, melynek célja, hogy 

az emberek generációs különbségeiből adódó egyéni képességeinek, 

készségeinek vagyis kompetenciáinak, személyes értékeinek, belső 

motivációjuknak, szükségleteinek, egyedi pszichológiai személyiségi 

jellemzőinek sokszínűségét, olyan mértékben tudja kezelni és integrálni a 

szervezet életébe, hogy az egyes generációk nem csak egymáshoz, hanem a 

szervezet szintjeihez is megtanuljanak alkalmazkodni, ezzel is elősegítve az 

együttműködést és a szervezet hatékonyságát.” 

A generáció-menedzsment vállalati és humán stratégiai intézkedések összessége, 

melyek kialakítása során a vezetők figyelembe veszik, hogy az egyes generációk 

különböző életszakaszban eltérő igényekkel lép(het)nek fel a munkaerőpiacon és 

a szervezetben.  

A munkavállalói igények természetesen eddig is eltértek, de az ismert motivációs 

modellek jól működtek a gyakorlatban. A felgyorsult technológiai fejlődés, a 

változó piaci környezet ezeket az elvárásokat megváltoztatta, így a 

humánerőforrás szakembernek ezen egyedi igényeket is ki kell elégítenie. 
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Jelenleg a vállalatoknál megtalálhatóak még a Baby Boom generáció tagjai, 

illetve az X, Y és már a Z generációval is számolni kell. (Dajnoki – Héder, 2017) 

A generációs sajátosságokat Kissné (2013) az alábbiakban foglalta össze: 

 Baby boomerek: új utakra, tudásra, információ, karrierre vágynak. Fegyelem, 

tisztelet és kitartás jellemzi őket. Tudásuk, tapasztalatuk, munkafegyelmük és 

lojalitásuk olyan érték, amely bármilyen és bármekkora céget a legjobbak közé 

emelhet. Kevéssé rugalmasak, ellenállnak a változásoknak, és elfogadják a 

hierarchikus struktúrákat. Tartanak attól, hogy az utánuk következő 

nemzedékek elveszik a munkájukat.  

 X generáció: az átmeneti generáció tagjai már ifjúkorukban találkoztak az 

internettel, ami meghatározza a munkavégzésüket, életvitelüket is. A 

legtöbbjük úgy végzi munkáját, hogy valaki megmondja neki, hogy mit és 

hogyan csináljon. Elődeiknél iskolázottabbak, már a két-jövedelmű 

családokba születtek. Megtapasztalták a technológiai forradalmat, a 

rendszerváltást és a gazdasági válságot. Kevésbé elkötelezettek a munkáltató 

felé, könnyedén alkalmazkodnak a változásokhoz. 

 Y generáció: a szocializmusban születtek, de a fejlődő demokráciában nőttek 

fel. Nyitottak az újdonságra, agilisak, célratörők, horribils fizetéselvárások 

jellemzik őket. A digitális nemzedék első hulláma, magas önbizalommal 

szállnak szembe az előző nemzedék által felállított szabályokkal. Túl nagy 

elvárásokat támasztanak a munkahellyel szemben, a munkájukat akarják az 

életükhöz alakítani és nem fordítva. Kevésbé lojálisak, mint a szüleik. Gyorsan 

döntenek és tovább állnak, amint jobb ajánlatot kapnak.  

 Z generáció: a világ első globális nemzedéke, a digitális technológia világába 

születtek, állandó kapcsolatban vannak egymással.  Ösztönösen olyan 

képességekre, készségekre tesznek szert, mint a többfeladatos 

működés/feldolgozás (multitasking), az együttműködő tanulás (hálózatban, 

collaborative) vagy az önszabályzó tanulás. Sokkal gyorsabb ritmusban élnek, 

mint az elődök. Ha valami nem tetszik tovább állnak, a munkahely cserélgetése 

teljesen természetes. Ehhez a generációhoz köthető a job-hopping jelenség is. 

Csehné (2017) egyetemi hallgatók körében végzett kutatási eredményei 

alapján a Z generációra jellemző, hogy munka mellett tanulnának, a 

fővárosban és nagyvállalatnál szeretnének elhelyezkedni és a reálisnál 

magasabbak a munkakeresési idő hosszára, a bérigényre, valamint a vágyott 

pozícióra vonatkozó elvárások.  

A fent említett generációk eltérő sajátosságokkal bírnak, így a generációk közötti 

együttműködés kialakítása, ösztönzése, a különböző generációk elégedettségének 

megteremtése, illetve a kulcsemberek bevonzása, megtartása kihívást jelentő 

feladat a HR szakemberek számára, ami a munkahelyi, HR brand kialakításában 

is szerepet játszik. A HR-nek az említett feladatok mellett gyakran szembe kell 

néznie egy szervezeti kultúra váltással, új típusú munkakör-tervezési 

módszerekkel, időskori tudásátadás menedzselésével, valamint az életkori 
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diszkrimináció elkerülésével, a generációs sokszínűség-menedzsment 

feladataival. (Dajnoki – Héder, 2017) 

A szervezetek felismerték a demográfiai változások hatásait. A munkaerőhiány 

hatására kevés az új belépő, míg a nyugdíjazás, elöregedés hatására a 

kulcsfontosságú, nagy tudással, tapasztalattal rendelkező munkatársak elhagyják 

a szervezetet. A helyzet kezelésére a leggyakrabban alkalmazott HR 

tevékenységek a továbbképzés, a lifelong learning szemlélet, a kulcs- és 

szakemberek megtartása, valamint a tudásmenedzsment. (hrporal, 2010) 

Beisheim és Pape (2010) HR tanácsadók 242 szervezet körében vizsgálták a 

generáció-menedzsment érdekében alkalmazott HR eszközöket (6. ábra).  

 

 
6. ábra: A generáció-menedzsment érdekében alkalmazott HR módszerek 

Forrás: Beisheim – Pape (2010) alapján saját szerkesztés 

 

A kutatási eredmények alapján a válaszadó szervezetek leginkább az 

egészségmegőrzésre, a szervezetfejlesztésre, valamint a munka körülményeinek 

átalakítására (alternatív munkaidő rendszerek) helyezik a hangsúlyt. Átlagban 

minden harmadik szervezet fordított figyelmet a toborzásra, HR 

marketing/branding jelenőségére. A tudásmenedzsment, a know-how kialakítása 

is átlagban minden harmadik szervezetnél jelenik meg. A munkaszervezetek 

átalakítását minden ötödik válaszadó szervezet kezdte meg. Emellett olyan 

intézkedésekkel találkozhatunk, mint a munkafolyamat optimalizálás, ergonómiai 

átalakítás, illetve a vegyes korosztályú munkacsoportok tudatos kialakítása. A 

kutatásban résztevő szervezetek 20% nem tett semmilyen intézkedést. A 

vizsgálati eredmények alapján a generáció-menedzsment bevezetését három 

tényező akadályozza a legnagyobb mértékben, ezek a vezetők érdektelensége (36 

%), az anyagi lehetőségek hiánya (32%) és a szervezeti ellenállás (28%). 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Munka- és egészségvédelem

Személyzetfejlesztés

Munkaidő (munkarend) átalakítása

Toborzás, HR marketing

Tudás- és tapasztalatátadás

Know-how kialakítás

Munkaszervezet átalakítása

Más intézkedések

Semmilyen intézkedést nem tett

45%

43%

42%

33%

32%

31%

20%

11%

20%
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12.3 Munkaélmény-menedzsment  

A munkát nem, mint kötelező tevékenységet, hanem sokkal inkább, mint élményt 

kell hangsúlyozni a jövőben. A munka élményének fontossága nem egy 

kimondottan új kutatási terület, azonban napjainkban egyre inkább felkapott 

témává kezd válni a haladó szemléletű HR tükrében. (Héder et. al., 2018) A téma 

sajátossága, hogy mind munkavállalói mind pedig munkáltatói szempontból 

jelentőséggel bír. Ha az érme egyik oldalát nézzük és a munkáltatói szempontot 

vizsgáljuk meg, akkor megállapítható, hogy a munkahelyi élményszerzés számos 

humán erőforrás menedzsment funkció szempontjából lényeges, amire már az 

előző évszázadban is felhívták a figyelmet, ilyen például a kiválasztás (Ash-

Levine, 1985), tréningek (Ford et al, 1992) és karrier fejlesztés is (Campion et al, 

1994; McCall et al, 1988). Amennyiben az érme másik oldalát vizsgáljuk, úgy a 

Deloitte 2017-es, globális humán tőkét összegző trendjei között azt a 

megállapítást tette, hogy napjaink fejlett digitális világában az általános 

munkavállalói elvárás az lett, hogy vonzó, eredményorientált és élvezetes legyen 

a munkavégzés. A munkavállalói elkötelezettség és munkahelyi kultúra mellett 

tehát egyre dominánsabb jelenléttel figyelhető meg az a tendencia, hogy a 

vállalatok igyekeznek kifejleszteni egy integrált rendszert, mely hatással van a 

teljes munkavállalási élményre – összefogva ezzel azokat a munkahelyi, 

humánerőforrás-gazdálkodási és vezetési gyakorlatokat, amelyek hatással vannak 

az emberek munkavégzésére. A technológia fejlődésének hála több olyan eszköz 

is rendelkezésére áll a HR-nek, amivel ezt az élményszerzést meghatározóvá tudja 

tenni az egyén számára, többek között ilyenek az egyre népszerűbb munkahelyi 

wellnes és fitness applikációk, amelyekhez kiterjedt visszacsatolási eszköztár 

tartozik. A területtel kapcsolatos vezetői gondolkodás hangsúlyosságát jól 

támasztja alá a Deloitte (2017) kutatási eredménye, ahol a felmért munkáltatók 

80%-a ítélte fontosnak az irányított munkahelyi élményszerzést. A gyakorlati 

alkalmazással kapcsolatos eredmények, azonban arra engednek következtetni, 

hogy az újszerűségnek köszönhetően kevesen vágtak bele a tényleges 

alkalmazásba, ugyanis a felmért vezetők csupán 22%-a számolt be arról, hogy a 

vállalatánál alkalmaznak ilyen jellegű gyakorlatokat. Ezt még inkább megerősíti 

az az eredmény, hogy a válaszadók 56%-a gondolja úgy, hogy a munkaélmény 

tudatos alkalmazására még nem, vagy csak részlegesen áll készen. Mit tehetnek 

tehát azok a szervezetek, akik nyitnak az új trend felé és hangsúlyt szeretnének 

fektetni alkalmazottaik munkahelyi élményszerzésére? A szervezettel 

kapcsolatos pozitív élmények kialakítására már a munkakezdés előtt is célszerű 

figyelmet szentelni, több cég már az álláskeresés folyamatába próbálja 

belecsempészni a különböző élményelemeket, amelyek később pozitívan 

hathatnak az érintett érdeklődőkre, ezt követően a kiválasztás folyamatára kell 

kerüljön a fókusz, ahol a személyes találkozás révén még nagyobb hatás 

gyakorolható a jövőbeni munkavállalóra. Az alkalmazást követően viszont még 

több olyan terület van, aminek a hangsúlyozása révén erősíteni tudjuk a pozitív 
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munkaélményt az alkalmazottakban. A szervezettel kapcsolatos élményszerzés 

főbb szempontjaiként a következő területekre való összpontosítással tudunk 

hatást gyakorolni (Onishuk, 2018): 

 Győződjön meg arról, hogy akit felvesz, arra valóban szükség van; 

 Írjon egyértelmű munkaköri leírást; 

 Könnyítse meg a jelöltek számára a meghirdetett munkára való 

jelentkezést; 

 Korai és gyakori nyomon követés; 

 Kommunikáljon és mondjon köszönetet a jelölteknek a felvételi folyamat 

minden egyes lépésénél 

 Adjon információt a jelöltnek arról, hogy mire számíthat a személyes 

interjúk során; 

 Adjon teljes figyelmet a jelöltnek az interjúk során; 

 Ha már nem gondolkodik a jelöltben, mihamarabb mondja el neki;  

 Ha meg akar tartani néhány jelöltet a jövőben megüresedő állásokra, ne 

veszítse őket szem elől; 

 Legyen nyitott visszajelzés adására és fogadására. 

További szempont a támogató vezetésnek a jelenléte, ide kapcsolódik többek 

között az egyértelmű szervezeti célok megfogalmazása, a munkavállalók 

támogatása, coach rendszer alkalmazása és az agilis teljesítmény menedzsment 

rendszer is. Tagadhatatlan részeleme a pozitív munkahelyi légkör, amihez hozzá 

tartozik a rugalmas és humánus munkakörnyezet, az elismerő és befogadó 

munkakultúra. Ezen túl ide sorolható az előrelépési lehetőségek meghatározása, 

amit a tréningek, a tehetségek támogatása, az önirányító tanulás képesek 

szervezeten belül koordinálni. Végül, de nem utolsó sorban pedig eszköz lehet a 

szervezettel szemben kiépített bizalom, amit a szervezet küldetése és célja határoz 

meg sok esetben, ezen túl pedig az őszinte és inspiráló szervezeti kultúra egészít 

ki. Ezek alátámasztva az új trend egyre dominánsabb munkaerőpiaci és szervezeti 

mivoltát arra engednek következtetni, hogy a szervezeti élményszerzésre való 

összpontosítás kulcsfontosságúvá válhat a versenyképesség megőrzésében és a 

modern elvárású potenciális munkavállalók vonzásában. (Héder et al, 2018) 

A munkaélmény menedzselésének hordereje kulcsfontosságúvá látszik válni a 

globális gazdaságban működő versenyképes vállalatok számára. Amennyiben a 

munkaélmény menedzsment alkalmazása megvalósul, úgy annak számos 

jótékony hatása lehet a szervezetre vonatkozólag, mint például megnövekszik a 

vállalat vonzereje és megtartó képessége, a pozitív munkaélmény egy hasonlóan 

pozitív vásárlói/fogyasztói élményhez járul hozzá, ami tovább javítja a szervezeti 

megítélést (Taylor, 2016) összességében pedig segít a versenyképesség 

fenntartásában.  
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12.4 Diverzitás-menedzsment  

A munkahelyi diverzitás vagy sokszínűség, azokkal az eltérő kulturális és 

demográfiai hatásokkal foglalkozik, amelyeket az alkalmazottak hoznak 

magukkal a szervezetbe (Nkomo – Stewart, 2006; Prasad et al., 2006). A 

diverzitás-menedzsment alapját az képezi, hogy az emberek különbözőek, ez által 

az értékteremtés lehetősége, a munkavégzési gyakorlatok, elvek is sokszínűek 

lehetnek, mely egyfajta szinergiaként is értelmezhető, ha megfelelően reagálunk, 

illetve alkalmazzuk a rendelkezésre álló HR eszközöket.  

 

11. táblázat: A diverzitás-menedzsment gyakorlata a humán erőforrás 

menedzsmentben – szervezeti hatékonyság növelése 

 

HR stratégiák céljai Gyakorlati megvalósítás lépései Sikermutatók 

A szervezet hírnevének 

növelése 

Ismerteti a szervezet 

elköteleződését a diverzitás 

megbecsülése mellett különböző 

csatornákon keresztül. 

Díjak 

A munkavállalók 

demográfiai 

profilváltozásának 

kezelése 

A munkavállalók széles körének 

munka és családi szükségleteit 

lefedő rugalmas kedvezmények.  

A munkavállalói visszajelzés 

integrálása a menedzsment 

teljesítményértékelésbe.  

Az előléptetések és a kompenzáció 

összekötése a diverzitás célok 

teljesítésével. 

Releváns programok (pl. 

tréningek) száma.  

A programokon való 

résztvevők száma. 

Munkavállalói 

elégedettség ezekkel a 

programokkal. 

Diverz tehetségek 

vonzása 

Sokszínűség növelésére alkalmas 

toborzási stratégiák kialakítása. 

A szervezeti tagok ismertségi 

hálójának kihasználása. 

A jelentkezők 

demográfiai jellemzői. 

Az új alkalmazottak 

demográfiai jellemzői. 

Diverz tehetségek 

megtartása 

Formális és informális mentoring 

programok bevezetése. 

Diverzitás elemek integrálása a 

munkavállalói attitűd 

vizsgálatokba. 

A kilépők demográfiai 

jellemzői. 

A kiváló munkavállalók 

megtartási aránya. 

Funkciók, hierarchiaszint 

szerinti megtartási arány. 

Diverz fogyasztói 

igények kielégítése 

Fogyasztói visszajelzések 

integrálás a 

teljesítményértékelésbe. 

A fogyasztói igények jobb 

kielégítését szolgáló munkavállalói 

kezdeményezések jutalmazása. 

A termékek és 

szolgáltatások 

minőségével elégedett 

fogyasztók aránya. 

Piaci részesedés. 

Innováció növelése a 

diverz megközelítések 

integrációja révén 

Diverz teamek támogatása 

tréningek révén. 

Az új termékek és 

szolgáltatások minősége. 

A döntéshozók 

diverzitásának mértéke. 
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Forrás: Kossek et al. (2006) In: Toarniczky (2008) 

A HR által alkalmazott sokszínűség-menedzsment stratégiákat, azok célja, 

megvalósítási gyakorlata és a kapcsolódó mérhető sikermutatók alapján 

csoportosíthatjuk. A szervezeti hatékonyság érdekében alkalmazott stratégiai 

célokat a 11. táblázat, míg az az egyén és csoport hatékonyság növelése 

érdekében meghatározott célokat az 12. táblázat mutatja. Kossek et al. (2006) az 

eredményességet három dimenzió mentén vizsgálták: egyrészt a HR gyakorlat 

hatását a munkahelyi diverzitásra, másrészt a szervezetben jelen lévő diverzitás 

hatását a szervezet, a csoport és az egyén hatékonyságára, harmadrészt pedig, 

hogyan hat a HR gyakorlat az eredményváltozókra (Toarniczky, 2008). 

 

12. táblázat: A diverzitás-menedzsment gyakorlata a humán erőforrás 

menedzsmentben – egyéni és csoport hatékonyság növelése 

 

 HR stratégiák céljai Gyakorlati megvalósítás lépései Sikermutatók 

Egyéni teljesítmény 

és elégedettség 

növelése 

Rendszeres munkavállalói 

elégedettség felmérések. 

Megfelelő tréningek biztosítása 

minden munkavállaló részére. 

Egyéni elégedettség és 

teljesítmény. 

A tréning résztvevők 

előléptetési aránya. 

A csapat 

problémamegoldó 

készségének növelése 

A tagoknak a csapatban való 

szocializációjához szükséges 

erőforrások és idő biztosítása. 

Visszajelzés biztosítása a 

csapatnak. 

Csapat teljesítmény és 

elköteleződés. 

Diverz 

munkavállalókkal 

való együttműködési 

készség növelése 

Konfliktusmenedzsment tréning 

biztosítása. 

A kiválasztás és klíma 

beillesztése a menedzserek 

teljesítményértékelésébe. 

Kollégákkal való 

elégedettség. 

Menedzseri készségek 

fejlesztése. 

Diverzitás tudatosság 

növelése 

Diverzitástudatosság növelését 

szolgáló tréning biztosítása 

minden munkavállaló részére. 

Interkulturális tréning biztosítása. 

Releváns szakirodalom 

elérhetőségének biztosítása és 

használatának szorgalmazása. 

Észlelési torzítások, 

sztereotípiák 

tudatosítása. 

Interkulturális 

készségek fejlesztése. 

Forrás: Kossek et al. (2006) In: Toarniczky (2008) 

 

Az összefoglaló táblázatok alapján megállapítható, hogy a sokszínűség-

menedzsment esetében érvényes az integrált szemlélet, miszerint ezen új(szerű) 

HR tevékenységterület más funkciókkal összefüggésben tud hatékonyam 

működni, úgymint teljesítményértékelés, képzés-fejlesztés, ösztönzés, munkaerő-

ellátás (toborzás, kiválasztás, beillesztés), valamint esélyegyenlőségi emberi 

erőforrás menedzsment. 
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A sokszínűség-menedzsment alkalmazásának is lehetnek árnyoldalai: növekedhet 

a konfliktusok száma, csökkenhet a kommunikáció hatékonysága, illetve az 

elkötelezettség mértéke. Emellett a hatékony diverzitás-menedzsment során a 

célpiacok demográfiai jellemzőinek figyelembevételével jobban illeszkedő 

stratégiákat tudunk kialakítani, javul a problémamegoldó készség, illetve 

rugalmasabb, innovatívabb, kreatívabb, jobb minőségű munkaerő állhat 

rendelkezésre. 

A diverzitás több szempont mentén értelmezhető: nemenként, nemzetiségként, 

korcsoportonként, munkaképességként, vallásként, stb. vagyis egyértelműen 

kapcsolható az esélyegyenlőség elvéhez. A sokszínűség menedzselése 

ugyanakkor nem csak erkölcsi vagy jogi kérdés, hanem hozzájárulhat a 

hatékonyság növeléséhez is. A szervezeti vezetők, HR szakemberek feladata, 

hogy az üzleti siker, a kitűzött szervezeti célok megvalósítása érdekében 

integrálják, harmonizálják a HR rendszereket és alakítsák ki a diverzitás-

menedzsment stratégiáikat. 



        

117 

 

TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 
 

1. táblázat: Átmeneti valószínűségek mátrixa (hipotetikus példa) ...................... 32 

2. táblázat: A munkakör tartalmának és körülményeinek kialakítása ................. 38 

3. táblázat: A munkakör értékelés módszerei ...................................................... 41 

4. táblázat. Néhány gyakran használt kiválasztási módszer összehasonlítása .... 55 

5. táblázat. MbO, teljesítményértékelés, teljesítménymenedzsment ................... 73 

6. táblázat: A képzés/továbbképzés és a fejlesztés fogalmi összehasonlítása ..... 76 

7. táblázat: Az on-the-job fejlesztés módszereinek alkalmazási lehetőségei ...... 81 

8. táblázat: A karriertervezés, -menedzselés jelentősége az egyén és a szervezet 

számára ................................................................................................................ 86 

9. táblázat: A Rehabilitációs hozzájárulás összegének változása 2007-2018 ..... 92 

10. táblázat: A HR kulcsfeladatai a 2017-es és 2018-as évben ......................... 108 

11. táblázat: A diverzitás-menedzsment gyakorlata a humán erőforrás 

menedzsmentben – szervezeti hatékonyság növelése ....................................... 114 

12. táblázat: A diverzitás-menedzsment gyakorlata a humán erőforrás 

menedzsmentben – egyéni és csoport hatékonyság növelése ........................... 115 
  



        

118 

 

ÁBRÁK JEGYZÉKE 
 

1. ábra: A humán erőforrás gazdálkodás funkcióinak fejlődése ........................... 9 

2. ábra: A háborút követő helyreállítási periódus jellegzetes alakulása .............. 13 

3. ábra. Az emberi erőforrás ellátás folyamata .................................................... 45 

4. ábra: A teljes körű ösztönzés elemei és azok kapcsolatai ............................... 63 

5. ábra: A karriertervezés általános folyamata .................................................... 89 

6. ábra: A generáció-menedzsment érdekében alkalmazott HR módszerek ..... 111 



        

119 

 

FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM 
 

ARGOTE, Linda: Organizational learning: creating, retaining and transferring 

knowledge. Boston, MA: Springer, 2013. ISBN 9781461452515. 

AGUINIS, Herman: Performance management. Harlow: Pearson, 2014. ISBN 

9781292024073. 

ALLEN, D.G.: Retaining Talent - A Guide to Analyzing and Managing Employee 

Turnover. SHRM Foundation, Alexandria, USA, 2008, 57.p. 

https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/special-reports-and-

expert-views/Documents/Retaining-Talent.pdf 

ARMSTRONG, Michael, MURLIS, Helen: Javadalmazás-menedzsment. 

Budapest: KJK-Kerszöv, 2005. ISBN 9789632248479. 

ARMSTRONG, Michael, TAYLOR, Stephen: Armstrong’s Handbook of Human 

Resource Management Practice. London: Kogan Page, 2014. ISBN 

9780749469641. 

ARMSTRONG, Michael: Armstrong’s Handbook of Human Resource 

Management Practice 12th Edition. KoganPage, 2012., 752 p., ISBN 978-0-

7494-6550-6 

ARMSTRONG, Michael: Armstrong’s handbook of performance management : 

an evidence-based guide to delivering high performance. London: Kogan 

Page, 2009. ISBN 9780749453923. 

ARMSTRONG, Michael: Armstrong’s Handbook of Performance Management. 

London: Kogan Page, 2017. ISBN 9780749481209. 

ARMSTRONG, Michael: Armstrong’s handbook of reward management 

practice : improving performance through reward. 3rd ed. Kogan Page, 

2010. ISBN 9780749455347. 

ARMSTRONG, Michael: Armstrong’s handbook of reward management 

practice : improving performance through reward. London, UK: Kogan 

Page, 2015. ISBN 9780749473907. 

ARMSTRONG, Michael: Armstrong’s handbook of strategic human resource 

management. London, UK: Kogan Page, 2011. ISBN 9780749463946. 

ASH, R.A. – LEVINE, E.L.: Job applicant training and work experience 

evaluation: An empirical comparison of four methods. Journal of Applied 

Psychlogy, 70.1985, 572-576.p. 

AURIOL, Emmanuelle, FRIEBEL, Guido, VON BIEBERSTEIN, Frauke: The 

firm as the locus of social comparisons: Standard promotion practices versus 

up-or-out. In: Journal of Economic Behavior–Organization. Vol. 121, 2016, 

pp. 41–59. 

BÁCSI, Katalin: Miért és mikor jó a bevonás? – érvek munkáltatói és 

munkavállalói oldalon. In: Vezetéstudomány / Budapest Management 

Review. Vol. 48, No. 8–9 2017, pp. 13–21. 

https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/special-reports-and-expert-views/Documents/Retaining-Talent.pdf
https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/special-reports-and-expert-views/Documents/Retaining-Talent.pdf


        

120 

 

BAKACSI, Gyula, BOKOR, Attila, CSÁSZÁR, Csaba, GELEI, András, SZŐTS-

KOVÁTS, Klaudia, TAKÁCS, Sándor: Stratégiai emberi erőforrás 

menedzsment. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1999. 

BAKACSI, Gyula: A szervezeti magatartás alapjai. Budapest: Semmelweis 

Kiadó, 2015. ISBN 9789633313138. 

BAKACSI, Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. Budapest: Aula Kiadó, 

2007. ISBN 9639585491. 

BALATON, Károly, HORTOVÁNYI, Lilla, INCZE, Emma, LACZKÓ, Márk, 

SZABÓ, Zsolt Roland, TARI, Ernő: Stratégiai menedzsment. Budapest: 

Akadémiai Kiadó, 2017. ISBN 9789630594745. 

BALÁZS-FÖLDI Emese – DAJNOKI Krisztina: A fogyatékos és megváltozott 

munkaképességű személyek munkaerő-piaci részvételét befolyásoló 

jellemzők. Taylor: Gazdálkodás és szervezéstudományi folyóirat. VIII. évf. 4. 

sz. 2016. pp. 145-154.  

BALÁZS-FÖLDI Emese: Fogyatékos és megváltozott munkaképességű 

munkavállalókkal kapcsolatos attitűdök. Doktori értekezés. Debreceni 

Egyetem Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori 

Iskola, Debrecen, 2018., 154.p. 

BECHET, Thomas P: Strategic staffing : a comprehensive system for effective 

workforce planning. New York, NY: American Management Association, 

2008. ISBN 9780814412824. 
BECKER, Gary S: Human Capital. New York, NY: National Bureau of Economic 

Research, 1964. ISBN 9780870140808 

BEISHEIM, Margaret – PAPE, Karin: Zeit zum Handeln Studie untersucht 

Generationenmanagement in Deutschland und Österreich. Personal Manager 

3/2010, pp.26-28. 

BELÉNYESI Emese (2013): Karrier a közszektorban vs. szektorfüggő vezetői 

karrier? In: Új Magyar Közigazgatás. VI. évf. 5. sz., 2013. 3.p. 

BERDE Csaba, DAJNOKI Krisztina: A humán erőforrás gazdálkodás 

jelentősége és tevékenységterületei In: Dajnoki K. – Berde Cs. (szerk.): 

Humán erőforrás gazdálkodás és vezetés, Szaktudás Kiadó Ház Rt., 

Budapest, 2007, pp.7-16. 

BERKI, Erzsébet: Hogyan rendezzük munkaügyi vitáinkat?. In: Opus et Educatio. 

III. évf., 3. szám, 2016, pp. 277–286. 

BLAUG, Mark: The Empirical Status of Human Capital Theory: A Slightly 

Jaundiced Survey. Journal of Economic Literature, Vol. 14, No. 3. 1976. pp. 

827-855. 

BOKOR Attila: HR szerepei, helyzete a szervezetben In: Szászvári K. (szerk.) 

Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés. ELTE, Budapest, 2009. 

51.p. 

BOKOR Attila: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. pp. 43-80. In:. Bakacsi 

Gy. – Bokor A. – Császár Cs. – Gelei A. – Kováts K. – Takács S. (szerk.) 



        

121 

 

Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 

357 p. ISBN 963 05 8339 9 

BOKOR, Attila, SZŐTS-KOVÁTS, Klaudia, CSILLAG, Sára: Emberi erőforrás 

menedzsment. Budapest: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 2014. 

BOXALL, Peter, PURCELL, John: Strategy and Human Resource Management. 

Basingstoke: Palgrave Macmillan Ltd, 2011. ISBN 9780230579354. 

BROWN, Meta, SETREN, Elizabeth, TOPA, Giorgio: Do Informal Referrals 

Lead to Better Matches? Evidence from a Firm’s Employee Referral System. 

In: Journal of Labor Economics. Vol. 34, No. 1 2016pp. 161–209. 

BRUSZTNÉ KUNVÁRI Enikő: Humánerőforrás-fejlesztés. Nemzeti 

Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2009. 34.p. 

BRUSZTNÉ KUNVÁRI Enikő: Karriertervezés, álláskeresés. Nemzeti 

Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2008. 38.p. 

BUDAVÁRI-TAKÁCS Ildikó: Karriertervezés. Szent István Egyetem, Gödöllő, 

2011. 97.p. 

BURKS, Stephen V., COWGILL, Bo, HOFFMAN, Mitchell, HOUSMAN, 

Michael: The Value of Hiring through Employee Referrals. In: The Quarterly 

Journal of Economics. Vol. 130, No. 2 2015, pp. 805–839. 

CAMPION, M.A. – CHERASKIN, L. – STEVENS, M.J.: Career-related 

antecendents and outcomes of job rotation. Academy of Management 

Journal, 37. 1994, pp.1518-1542. 

CANTON, J.: Global Futures Forecast 2013: The Top Trends That Will Shape 

the Coming Year, Institute for Global Futures. 2013. 

CHAPMAN, Jonathan, KELLIHER, Clare: Influences on reward mix 

determination: reward consultants’ perspectives. In: Employee Relations. 

Vol. 33, No. 2., 2011, pp. 121–139. 

CHIKÁN, Attila: Vállalatgazdaságtan. Budapest: Vállalatgazdasági 

Tudományos és Oktatási Alapítvány, 2017. ISBN 9789631266405. 

CRANET (2017): Cranet Survey on Comparative Human Resource Management. 

International Executive Report 2017. https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-

source/cpocv-doc/cranet-international-report-2017.pdf?sfvrsn=4 letöltés 

dátuma: 2018. 06.10. 

CSATH Magdolna: A humán tőke, mint versenyképességi tényező. In: Poór J. – 

Karoliny M.-né – Berde Cs. – Takács S.(szerk.): Átalakuló emberi erőforrás 

menedzsment. CompLex Kiadó, Budapest, 2012. 534 p. ISBN 978 963 295 

083 9 

CSEDŐ CS. – FRAJNA PILLER A. – HORVÁTH A. – KOLBE T. – KOVÁCS 

T. – POÓR J.: Szakemberhiány és munkaerőmegtartás a 

kulcsmunkakörökben 2016. Kutatási zárójelentés, Budapest, 2016, 25.p. 

ISBN: 978-963-269-591-4 

CSEHNÉ PAPP Imola: A Z generáció munkához fűződő viszonya. In: Mészáros 

A. – Lestyán K. (szerk.) Generációso(k)k Szent István Egyetem, Gödöllő, 

2017. pp.124-139. 

https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/cpocv-doc/cranet-international-report-2017.pdf?sfvrsn=4
https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/cpocv-doc/cranet-international-report-2017.pdf?sfvrsn=4


        

122 

 

DAJNOKI Krisztina – HÉDER Mária: „Új szelek fújnak Új szelek fújnak” – a 

HR válasza a globalizáció és a változás kihívásaira. Hadtudomány: A 

Magyar Hadtudományi Társaság folyóirata 27: (E-szám) 2017, pp. 84-93. 

DAJNOKI Krisztina – PIROS Márta (2010): A fogyatékos és megváltozott 

munkaképességű személyek foglalkoztatásának előnyei és hátrányai, XII. 

Nemzetközi Tudományos Napok Konferencia CD kiadványa, Gyöngyös, 

pp.724-730.  

DAJNOKI Krisztina: A humán erőforrás gazdálkodás gyakorlata. In: Dajnoki K. 

(szerk.): Munkaerőpiaci és HR ismeretek, Debreceni Egyetem, Debrecen, 

elektronikus változat, 2015. pp.42-99. ISSN 2416-1969 ISBN 978-615-

80290-1-8 

DAJNOKI Krisztina: Helyet mindenkinek! Fogyatékos, illetve megváltozott 

munkaképességű munkavállalók HR sajátosságainak feltárása az Észak-

alföldi Régióban. Közép-Európai Monográfiák. No.12, Egyesület Közép-

Európa Kutatására, Szeged, 2014. 147.p. 

DELERY, John E., ROUMPI, Dorothea: Strategic human resource management, 

human capital and competitive advantage: is the field going in circles? 

Human Resource Management journal, Vol. 27, No. 1, 2017. pp. 1-21. 

DELOITTE: Rewriting the rules for the digital age. 2017 Deloitte Global Human 

Capital Trends 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents /human-

capital/hc-2017-global-human-capital-trends-us.pdf  2017.09.27. 

DIENESNÉ KOVÁCS Erzsébet: Az emberi erőforrások fejlesztése. In: Dajnoki 

K. – Berde Cs. (szerk.) Humán erőforrás gazdálkodás és vezetés. Szaktudás 

Kiadó Ház, Budapest, 2007, 50.p. ISSN 1789-3542 ISBN 978-963-9736-34-

4 

EHRENBERG, Ronald G, SMITH, Robert S: Modern Labor Economics: Theory 

and Public Policy. New York, NY: Routledge, 2017. ISBN 9781351595278. 

ELIAS, Juantia, SCARBROUGH, Harry: Evaluating human capital: an 

exploratory study of management practice. In: Human Resource 

Management Journal, Vol. 14, No. 4. 2004. pp. 21-40. 

ERDÉLYI Evelyn: A humán erőforrás fejlesztés fogalomköre, értelmezése. 

Tudományos közlemények, (25). Szeged, 2005. pp. 16-22. http://acta.bibl.u-

szeged.hu/21257/1/szef_tudkozl_025_016-022.pdf 

EUROSTAT: Europe 2020 indicators-employment, 2017. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Europe_2020_indicators _-_employment 2018.01.10.  

FISHER, John G: Strategic reward and recognition : improving employee 

performance through non-monetary incentives. Kogan Page, 2015. ISBN 

0749472529. 

FOKAS-RODATOS, Dimitrios: Oktatásgazdaságtan I. Elméletek, módszerek. 

Budapest: Oktatáskutató Intézet. 1987. ISBN 9634040845. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents%20/human-capital/hc-2017-global-human-capital-trends-us.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents%20/human-capital/hc-2017-global-human-capital-trends-us.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators%20_-_employment
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators%20_-_employment


        

123 

 

FORD, J.K. – QUINONES, M.A. – SORRA, J.: Factors affecting the opportunity 

to perform trained task on the job. Personnel Psychology, 45, 1992, 511-

572.p. 

FÖLDVÁRI, Péter: Mennyi tőke van Kelet-Közép Európában? In: MAZSU János 

– UJHELYI Mária: Oktatás és munkaerőpiac az Észak-alföldi Régióban. 

Debrecen: Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Európai 

Tanulmányok Központja, 2009. ISBN 9789634732563, 181-191.o. 

FURNHAM, Adrian, PALAIOU, Kat: Applicant Attraction to Organizations and 

Job Choice. In: The Wiley Blackwell Handbook of the Psychology of 

Recruitment, Selection and Employee Retention. Chichester, UK: John 

Wiley–Sons, Ltd 2017, pp. 71–90. 

GREER, Charles R, CARR, Jon C, HIPP, Lisa: Strategic Staffing and Small-Firm 

Performance. In: Human Resource Management. Vol. 55, No. 4. 2016, pp. 

741–764. 

GULYAS László: A felnőttképzés jellemzői. 1. rész: a képzés és fejlesztés "házon 

kívüli" módszerei. In: Közép-európai Közlemények, (7) 2. 2014, pp. 251-260. 

GYÖKÉR Irén – FINNA Henrietta: Munkakörelemzés, munkakörtervezés és 

munkakör-értékelés. In: Gyökér I. – Finna H. – Krajcsák Z. Emberi erőforrás 

menedzsment. BMGE, Budapest, 2010. pp. 76-98. 

HAJÓS, László, BERDE, Csaba (Szerk.): Emberi erőforrás gazdálkodás. 

Debrecen, Hungary: Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok 

Centruma Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, 2007. ISBN 

9789639732476. 

HAJÓS, László, GŐSI, Mariann: Emberi erőforrás gazdálkodás (EEG). In: 

LÁSZLÓ, Hajós, CSABA, Berde (szerk.): Emberi erőforrás gazdálkodás. 

Debrecen: Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma 

Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, 2007. pp. 18–50. 

HÉDER Mária – SZABÓ Szilvia – DAJNOKI Krisztina: Effect of Labour Market 

Changes on HR Functions. Anali Ekonomski Fakulteta u Subotici / The 

Annals of the Faculty of Economics Subotica Vol. 54.:(39/2018) 2018, pp. 

123-138. 

HEIDRICH Éva: A vezetőfejlesztésben alkalmazott coaching módszerek 

pszichológia eredete. In: Alkalmazott pszichológia. IX. évfolyam. 2. szám. 

2007. pp. 131-151. 

HESLIN, P. A.: Conceptualizing and evaluating career success. Journal of 

Organizational Behavior, 26, 2005, pp. 113-126. 

HOLLENBECK, John R., JAMIESON, BRADLEY B: Human capital, social 

capital, and social network analysis: implications for strategic human 

resource management. In: Academy of Management Perspectives, Vol. 29, 

No. 3. 2015. 370–385. 

hrportal: A megtartás lesz a HR 2018-as kulcsfeladata 

https://www.hrportal.hu/hr/a-megtartas-lesz-a-hr-2018-as-kulcsfeladata-

20180115.html 

https://www.hrportal.hu/hr/a-megtartas-lesz-a-hr-2018-as-kulcsfeladata-20180115.html
https://www.hrportal.hu/hr/a-megtartas-lesz-a-hr-2018-as-kulcsfeladata-20180115.html


        

124 

 

hrportal: Mi lesz a HR kulcsfeladata az idén? https://www.hrportal.hu/hr/mi-lesz-

a-hr-kulcsfeladata-iden-20170106.html 

hrportal: Új HR funkció: generációmenedzsment https://www.hrportal.hu/hr/uj-

hr-funkcio-generaciomenedzsment-20110304.html 

JÁNOSSY, Ferenc: A gazdasági fejlődés trendvonala és a helyreállítási 

periódusok. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1966. ISBN 

0619001364341. 

JUHÁSZ István – MATISCSÁKNÉ LIZÁK Marianna: Emberi erőforrás-

gazdálkodás. Eszterházy Károly Főiskola, 2014. 

KÁDEK István – JUHÁSZ, István: Emberi erőforrás képzés és fejlesztés. In: 

Matiscsákné Lizák M. (szerk.) Emberi erőforrás gazdálkodás. Budapest, 

Complex Kiadó. 2012. pp.306-309. 

KAPLAN, Robert S, NORTON, David, P: Stratégiai térképek : hogyan alakulnak 

át az immateriális javak pénzügyi eredménnyé?. Budapest: Panem, 2005. 

ISBN 9789635454235. 

KAROLINY Mártonné: A munkavégzési rendszerek ki- és átalakítása: a 

munkakör és környezet. In: Karoliyn M.-né – Poór J. (szerk.): Emberi 

erőforrás menedzsment kézikönyv. Complex Kiadó, Budapest, 2010. 208.p. 

KAROLINY Mártonné: Az emberi erőforrás menedzsment tervezési rendszere: 

stratégiák, tervezés, értékelés In: Karoliny M-né, Poór J.: Emberi erőforrás 

menedzsment kézikönyv. Rendszerek és alkalmazások, Complex Kiadó, 

Budapest, 2010, pp.127-146. 

KAROLINY, Mártonné, POÓR, József (Szerk.): Emberi erőforrás menedzsment 

kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások. Budapest: Complex, 2010. 

KISSNÉ ANDRÁS K.: A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses 

állományának, valamint a versenyszféra motiváltságának összehasonlító 

elemzése. Doktori (PhD) értekezés. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 

Hadtudományi Doktori Iskola, Budapest, 2013, 166.p. DOI azonosító: 

10.17625/NKE.2014.002 

KLEIN Balázs, KLEIN Sándor: Fejlesztés (1. rész). In: Humánpolitikai Szemle. 

XIX. évfolyam, 4. szám. Budapest. 2008, pp.31-32. 

KLUEMPER, Donald H, DAVISON, H. Kristl, CAO, Xiaoyun, WU, Bingqing: 

Social networking websites and personnel selection: a call for academic 

research. In: Employee Recruitment, Selection, and Assessment: 

Contemporary Issues for Theory and Practice. Szerk.: Ioannis Nikolaou. 

/Janneke K. Oostrom. London: Psychology Press 2015, pp. 73–91. 

KOCSONDI, József, DAJNOKI, Krisztina: Munkaügyi kapcsolatok. In: 

LÁSZLÓ, Hajós, CSABA, Berde (szerk.): Emberi erőforrás gazdálkodás. 

Debrecen: Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma 

Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, 2007. pp. 121–136. 

KONCZ Katalin: Karriermenedzsment. Aula Kiadó, Budapest, 2004. pp.105-140. 

KOSSEK E.E. – LOBEL, S.A. – BROWN, J.: Human resource strategies to 

manage workforce diversity. Examining the „business case”. In: Konrad, 

https://www.hrportal.hu/hr/mi-lesz-a-hr-kulcsfeladata-iden-20170106.html
https://www.hrportal.hu/hr/mi-lesz-a-hr-kulcsfeladata-iden-20170106.html
https://www.hrportal.hu/hr/uj-hr-funkcio-generaciomenedzsment-20110304.html
https://www.hrportal.hu/hr/uj-hr-funkcio-generaciomenedzsment-20110304.html


        

125 

 

A.M. – Pasad, P. – Pringle, J.K. (szerk.) Handbook of workplace diversity. 

Sage Publications, London, 2006. pp.53-74. In: Toarniczky A.: Munkahelyi 

diverzitás, mint szervezeti csodaszer?! Munkaügyi Szemle, 52. évf. 1. szám, 

2008, pp.18-24. 

KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary: Principles of marketing. Harlow, UK: 

Pearson, ISBN 9781292220178. 

KRISZTIÁN Béla: Fordulópont az emberi erőforrás tartalmi és szervezeti 

önállósulásában – Taylor és a tudományos vezetés. pp. 66-73. In: Poór 

J.Karoliny M.-né  Berde Cs.  Takács S. (szerk.) Átalakuló emberi 

erőforrás menedzsment. CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató 

Kft., Budapest, 2012., 534 p. 

KSH (2014): 2011. évi népszámlálás – 11. Fogyatékossággal élők. Központi 

Statisztikai Hivatal. Budapest. 98 p. ISBN 978-963-235-357-9  

KUN, András István: A toborzás és a kiválasztás információs szerepéről és a 

szűrő elmélet egy empirikus tesztjének megalapozottságáról. In: 

Humánpolitikai Szemle. Vol. 21, No. 12 2010, pp. 31–41. 

KUN, András István: A társadalmi tőke elméletei és szerepe a gazdasági 

folyamatokban. In: KOTSIS Ágnes, POLÓNYI István (szerk.): Innováció és 

felsőoktatás. Competitio Könyvek 8. Debrecen: Debreceni Egyetem 

Közgazdaság és Gazdaságtudományi Kar, 2010. pp. 158–171. ISBN: 978-

963-473-357-7. 

KUN, András István: Egy felmérés tapasztalatai a gazdálkodó szervezetek 

emberierőforrás-ellátási és -fejlesztési gyakorlatára vonatkozóan Hajdú-

Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben. In: Taylor. Vol. 7, No. 3–4 

2015, pp. 31–38. 

KÜRTÖSI Zs.: A munkakörelemzés, mint a humán erőforrás rendszerek alapja, 

a munkakörtervezés és munkakörszervezés In: Kürtösi Zs. – Vilmányi M. 

(szerk.), Humánerőforrások I. Jatepress, Szeged, 2011. pp.67-77. ISBN 978 

963 315 027 6 

LÁCZAY, Magdolna, JUHÁSZ, Csilla: Motiváció és teljesítményértékelés. In: 

LÁSZLÓ, Hajós, CSABA, Berde (szerk.): Emberi erőforrás gazdálkodás. 

Debrecen: Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma 

Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, 2007. pp. 77–101. 

LANGER Katalin: Karriertervezés. Telosz Kiadó, Budapest, 2001. pp.12-16.  

LÁSZLÓ Gyula, POÓR József: Az ösztönzési rendszerek. In: Karoliyn M.-né – 

Poór J. (szerk.): Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Complex Kiadó, 

Budapest, 2010. pp. 345-349. 

LÁSZLÓ, Gyula, SIPOS, Norbert: Kell-e nekünk érdekegyeztetés? In: 

Vezetéstudomány / Budapest Management Review, Vol. 49, No. 10–11, 

2018, pp. 112–119. 

LÁSZLÓ, Gyula: Munkaerő-piaci politikák. Pécs: Pécsi Tudományegyetem 

Közgazdaságtudományi Kar, 2007. 



        

126 

 

LEAT, Mike: Exploring employee relations. London: Butterworth-Heinemann, 

2007. ISBN 9780750669399. 

LEE, Soohyung, RYU, Keunkwan. Plastic Surgery: Investment in Human Capital 

or Consumption? Journal of Human Capital, Vol. 6, NO. 3, 2012. pp. 224–

250. 

LEPP K.: A teljesítményértékelés kapcsolata a humán erőforrás menedzsment 

különböző területeivel In: TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi 

folyóirat. A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei, 

Szeged, 2014. pp. 197-205.  

LEVICKAITÉ, R.: Generations X, Y, Z: How social networks form the concept 

of the world without borders (the case of Lithuania), 2010., pp.170-183. 

LIN, Y.: Are you a protean talent? The influence of protean career attitude, 

learning-goal orientation and perceived internal and external 

employability. Career Development International, Vol. 20, No. 7, 2015. 

LOH, Eng Seng: Employment Probation as a Sorting Mechanism. In: ILR 

Review. Vol. 47, No. 3, 1994. pp. 471-486. 

MAKÓ, Csaba, SIMONYI, Ágnes: Központosított alkuk és a munkahelyi 

részvétel. In: Társadalmi Szemle. Vol. 50, No. 6, 1995, pp. 18–27. 

MANKIW, N. Gregory: Principles of economics. Boston: Cengage Learning, 

2017. ISBN 9781305585126. 

MERRIMAN, Kimberly, K: Valuation of Human Capital. Cham, Switzerland: 

Palgrave, 2017. ISBN 978-3-319-58933-6. 

MEYER, Dietmar: Az új növekedéselmélet. In: MEYER Dietmar, SOMOGYI 

Ferenc – SOMOGYI Katalin (szerk.): Az emberi tőke válsága. Veszprém: 

Veszprémi Egyetemi Kiadó, ISBN 9639220183, 13-28. old. 

MCCALL, M.W. – LOMBARDO, M.M. – MORRISON, A.M.: The lessons of 

experience. New York: Lexington, 1988. 

MCCRINDLE, M. – WOLFINGER, E: Az XYZ ábécéje. A nemzedékek 

meghatározása. Budapest, Korunk Baráti Társaság. XXI/11. pp. 13-19. 

MORVAY Leona, BÖRZSEINÉ ZÁVORI Mária: Munkakörelemzés és értékelés 

In: Hajós L. – Berde Cs. (szerk.) Emberi erőforrás gazdálkodás. Szaktudás 

Kiadó, Budapest, 2008, pp.63-93. 

NCOMO, S.M. – STEWART, M.M.: Diverse identities in organizations. In: 

Clegg, S.R. – Hardy, C. – Lawrence, T.B. – Nord, W.R. (szerk.): The SAGE 

Handbook of Organization Studies Hardcover. Sage Publications, London, 

2006, pp.520-540. 

NEMESKÉRI Gyula: A karriertámogatási rendszer (KTR) kidolgozásának HR 

feladatai. 2001. 22.p. 

https://www.forummedia.hu/images/segedletek/2001237e 

17f1adbe473e1d8e357d121b/a_karriertamogatasi_rendszer.pdf 2018.04.11. 

ONISHUK, E.: How to impove candidate experience, 2018. 

https://resources.workable.com/tutorial/candidate-experience 2018.01.03.  

https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Stewart+R+Clegg&search-alias=books-uk&field-author=Stewart+R+Clegg&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Cynthia+Hardy&search-alias=books-uk&field-author=Cynthia+Hardy&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Thomas+B.+Lawrence&search-alias=books-uk&field-author=Thomas+B.+Lawrence&sort=relevancerank
https://www.forummedia.hu/images/segedletek/2001237e%2017f1adbe473e1d8e357d121b/a_karriertamogatasi_rendszer.pdf
https://www.forummedia.hu/images/segedletek/2001237e%2017f1adbe473e1d8e357d121b/a_karriertamogatasi_rendszer.pdf
https://resources.workable.com/tutorial/candidate-experience


        

127 

 

PATÓ Gáborné, SZŰCS Beáta: A munkaköri leírás „hetesei” In: 

Tudásmenedzsment. 2013. pp. 160-170. 

PATÓ Gáborné SZŰCS Beáta: Munkaköri leírások Feladattár, mintatár, Pannon 

Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2016. 144.p. ISBN 978-963-396-092-9 

PHILLIPS, Jean, GULLY, Stanley Morris: Strategic staffing. Boston: Pearson, 

2015. ISBN 9781292073491. 

PIROS Márta: Az emberi erőforrás menedzsment tevékenység területei. In: Hajós 

L. – Berde Cs. (szerk.) Emberi erőforrás gazdálkodás. Szaktudás Kiadó Ház, 

Budapest, 2008.  

POLÓNYI, István: Humánerőforrás-fejlesztés és humánmenedzsment. Debrecen: 

Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar, 2001. 

POLÓNYI, István: Az oktatás gazdaságtana. Budapest: Osiris Kiadó, 2002. ISBN 

9633891493 

POÓR et al.: Integrált és integráló EEM-rendszerek és eszközök. In: Karoliny, 

M.-né – Poór, J. (szerk.) Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Wolters 

Kluwer Kft., Budapest, pp. 359-396. 2017. ISBN: 978 963 295 648 0 

POÓR J. – KOLBE T. – KOVÁCS I. É. – SINKA R.: Megtartás – Fluktuáció; 

Magyarországi vállalatok és intézmények megtartási és fluktuáció kezelési 

gyakorlata. Kutatási zárójelentés. Humán Szakemberek Országos 

Szövetsége, Budapest, 2012, 32.p 

POÓR József, BENCSIK Andrea, SZRETYKÓ György, TERNOVSZKY 

Ferenc: Személyzetfejlesztési rendszer. In: POÓR József, KAROLINY 

Mártonné:. Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. KJK-

KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó. Budapest. 2010. pp.366-377. 

POÓR, József: Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment. Budapest: Complex, 

2009. ISBN 9789632249759. 

PRASAD, P. – PRINGLE, J.K. – KONRAD, A.M.: Examining the contours of 

workplace diversity: concepts, contexts and challenges. In: Konrad, A.M. – 

Pasad, P. – Pringle, J.K. (szerk.) Handbook of workplace diversity. Sage 

Publications, London, 2006. pp.1-22. 

RÁCZ, Zoltán: A munkaküzdelem helye és szerepe a kollektív munkajog 

rendszerében. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica 

et Politica. Vol. 32,  2014, pp. 461–470. 

ROÓZ, József, HEIDRICH, Balázs: Vállalati gazdaságtan és menedzsment 

alapjai. Digitális Tankönyvtár. Budapest: Budapesti Gazdasági Főiskola, 

2013. 

ROÓZ, József: Az emberi erőforrás menedzsment alapjai. Perfekt Kiadó, 

Budapest, 2006. 317p. ISBN 963 394 670 0 

ROÓZ, József: Az emberierőforrás-menedzsment alapjai. Budapest: Perfekt, 

2008. ISBN 9633946700. 

ROSE, Michael: Reward management. London: Kogan Page, 2014. ISBN 

0749469803. 



        

128 

 

SCHULTZ, Theodore W: Investment in Human Capital. The American Economic 

Review, The American Economic Review, Vol. 51, No. 1. March, 1961. pp. 1-17. 

SEARLE, Rosalind: Selection & recruitment: a critical text. New York, NY: 

Palgrave Macmillan, 2003. ISBN 1403921466. 

SHIELDS, John: Managing employee performance and reward. New York: 

Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-82046-2. 
SMITH, Adam: Nemzetek gazdagsága: e gazdagság természetének és okainak 

vizsgálata. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1992. ISBN 963 222 463 

9. 

STEVENSON, William J: Operations management. New York, NY: McGraw-

Hill Education, 2015. ISBN 9780078024108. 

STRAUSS, George: Worker participation – Some under-considered issues. In: 

Industrial Relations. Vol. 45, No. 4, 2006, pp. 778–803. 

SZABÓ Szilvia – KLOTZ Georgina: Közszolgálati életpályák. Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2014. 49 p.  

SZABÓ Szilvia: Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. Az 

emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban. 

„Közszolgálati Humán Tükör 2013” résztanulmány, Magyar Közlöny Lap- 

és Könyvkiadó, Budapest, 2013., 48.p. 

SZALMA, József: A munkaszerződés, a szolgálati szerződés és a kollektív 

szerződés. In: Jogtudományi Közlöny. Vol. 69, No. 7–8, 2014, pp. 373–378. 

SZEGHEGYI Ágnes: Emberi erőforrás menedzsment. http://kgk.uni-

obuda.hu/sites/default/files/Jegyzet-TAV-EEM.pdf 2017.04.01. 

SZŐTS-KOVÁTS, Klaudia: Munkakör és kompetencia menedzsment. In: 

Szászvári K. (szerk.) Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés. 

ELTE, Budapest, 2009. 63.p. 

SZŐTS-KOVÁTS, Klaudia: Munkakör és kompetenciamenedzsment. In: Bokor 

Attila, Szőts-Kováts Klaudia, Csillag Sára, Bácsi Katalin, Szilas Roland: 

Emberi erőforrás menedzsment, AULA Kiadó Kft. Budapest, 2007. pp.107-

124. 

TARDOS Katalin: Jó gyakorlat a megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatására. In: Kultúra és Közösség, IV. évf., 1. szám, 2013, pp. 69-

82. 

TARI A.: Y generáció, Jaffa kiadó, Budapest, 2010. pp. 46-47. 

TAYLOR, K.: Chick-fil-A is beating every competitor by training workers to say 

‘please’ and ‘thank you, Business Insider, 2016. October 3, 

http://www.businessinsider.com/chick-fil-a-is-the-most-polite-chain-2016-

10 

THOMAS, A.: 5 Things Successful Companies Do to Retain Top Talent, 2017. 

http://www.selectinternational.com/blog/bid/148239/5-things-successful-

companies-do-to-retain-top-talent 

TOARNICZKY, Andrea: Munkahelyi diverzitás, mint szervezeti csodaszer?! 

Munkaügyi Szemle, 52. évf. 1. szám, 2008, pp.18-24. 

http://www.businessinsider.com/chick-fil-a-is-the-most-polite-chain-2016-10
http://www.businessinsider.com/chick-fil-a-is-the-most-polite-chain-2016-10
http://www.selectinternational.com/blog/bid/148239/5-things-successful-companies-do-to-retain-top-talent
http://www.selectinternational.com/blog/bid/148239/5-things-successful-companies-do-to-retain-top-talent


        

129 

 

TORRINGTON, Derek  HALL, Laura – TAYLOR, Stephen – ATKINSON, 

Carol: Human Resource Management. Pearson Education Limited, 2014. 

TÖRŐ, E.: Hogyan tartsuk meg munkavállalóinkat? „A munkatársak a cég 

legértékesebb erőforrásai”. Humán Tanácsadó. 2017. 7. sz. pp.1-7. 

TRUXILLO, Donald M, BAUER, Talya N, GARCIA, Alexa M: Applicant 

Reactions to Hiring Procedures. In: The Wiley Blackwell Handbook of the 

Psychology of Recruitment, Selection and Employee Retention. Chichester, 

UK: John Wiley–Sons, Ltd., 2017, pp. 53–70. 

VAN MARREWIJK, Marcel, TIMMERS, Joanna: Human Capital Management: 

New Possibilities in People Management. In: Journal of Business Ethics, Vol. 

44, No. 2-3. 2003, pp. 171–184. 

VERHOEVEN, CJ: Techniques in Corporate Manpower Planning. Dordrecht: 

Springer Netherlands, 1982. ISBN 978-94-011-7416-9. 

WANG, Ruqu, WEISS, Andrew: Probation, layoffs, and wage-tenure profiles: A 

sorting explanation. In: Labour Economics. Vol. 5, No. 3 1998, pp. 359–383. 

WHEELEN, Thomas L, HUNGER, J David, HOFFMAN, Alan, BAMFORD, 

Charles E: Strategic Management and Business Policy: Globalization, 

Innovation and Sustainability, Global Edition. Harlow, UK: Pearson, 2018. 

ISBN 978-1-2922-1549-5. 

WHITMORE, J: Coaching a csúcsteljesítményért, Z-Press Kiadó, Miskolc, 2008. 

WÖßMANN, Ludger: Specifying Human Capital. In: Journal of Economic 

Surveys, Vol. 17, No. 3. 2003. pp. 239-270. 

WRIGHT, Patrick M., MCMAHAN, Gary C.: Exploring human capital: putting 

human back into strategic human resource management. In: Human 

Resource Management Journal, Vol. 21, No. 2. 2011. pp. 93–104. 

YUSKO, Kenneth P, BELLENGER, Brian L, LARSON, Elliott C, HANGES, 

Paul J, Aiken, JULIET R: Legal and Fairness Considerations in Employee 

Selection. In: The Wiley Blackwell Handbook of the Psychology of 

Recruitment, Selection and Employee Retention. Chichester, UK: John 

Wiley–Sons, Ltd., 2017, pp. 422–441. 

 



        

130 

 

Törvények, rendeletek: 

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 

ellátásáról 

1993. évi XVIII. törvény a Rehabilitációs Alapról 

2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011 évi költségvetéséről 

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól 

és egyes törvények módosításáról  

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről  


