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A dolgozat témája az outplacement bemutatása és gyakorlati alkalmazásának, rejtőzködő
publicitásának részletezése. Magyarországon növekvő tendenciát mutat a vállalatok által végzett
leépítések száma, mely megakadályozza az országos szintű munkanélküliség hosszú távú
csökkenését. A társadalmi felelősségvállalás előtérbe kerülésével párhuzamosan jelent meg az igény
a leépítések során a humánus megoldási alternatívák alkalmazására. Az outplacement, azaz a
gondoskodó leépítés a munkáltató által finanszírozott támogatás, mely magában foglalhatja többek
között a pszichológiai, képzési, álláskeresési tréningeket, továbbá segítségnyújtást az érintetteknek
a munkaerőpiaci reintegrálódásban. Nagy sajtó visszhangot kapnak az emberekben ellenérzést keltő
leépítések, azonban a helyzet minél humánusabb megoldását célzó programok már közel sem
ekkora publicitásúak.
A dolgozat fő célja, hogy bemutasson olyan hazai illetve külföldi gyakorlatban alkalmazott
alternatívákat, melyek benchmarkként szolgálva adaptálhatók lehetnek a vállalatok számára.
Másrészt szándéka, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a munkaerő-gazdálkodásban nem a
partikuláris, hanem az integratív megoldás eredményezi a legnagyobb hatékonyságot.
A dolgozatban kvantitatív és kvalitatív információk vizsgálatára is sor került. A vállalati anyagok,
illetve országos statisztikák kvantitatív adatainak elemzése, továbbá az empirikus kutatások során
készített vezetői mélyinterjúkon gyűjtött információk, valamint a szakirodalmak kvalitatív
feldolgozása adják a dolgozat alapját. A kutatás célja, hogy igazolja azt a hipotézist, miszerint az
outplacement alkalmazása hatékony segítséget nyújt a leépített munkavállalóknak.
Primer információkra alapozva bemutatásra kerül az Új-MiZo Rt. és az ISD DUNAFERR Zrt. által
alkalmazott outplacement rendszer, majd a szekunder információk alapján a Magyarországon
illetve külföldön használatos gyakorlat. Az a következtetés vonható le, miszerint a hazánkban
alkalmazott módszerek közé tartozik többek között az álláskeresés támogatása, pszichológiai és
munkajogi tanácsadás, a mentorálás, valamint képzések megszervezése és finanszírozása.
A hipotézis ezek alapján igazoltnak tekinthető, hiszen a rendszer alkalmazása statisztikailag
kimutatható hatékonysággal jár.
Javaslattételként megfogalmazódik, hogy a pénzügyi tanácsadás, a videofelvételek készítése, a
házastárs bevonása és az utókövetés hazai viszonyok közé történő adaptálása még nagyobb
hatékonyságot eredményezhetne.
Kulcsszavak: munkanélküliség, leépítés, munkaerő-gazdálkodás, outplacement, gondoskodás,
humánus létszám-racionalizálás, segítségnyújtás, támogatás, mentorálás, Új-MiZo Rt., ISD
DUNAFERR Zrt.

ABSTRACT
Kitti Felpéczi
MA II. course
Hidden solutions
– Introducing the outplacement –
Rejtőzködő megoldások
– Az outplacement bemutatása –

The paper focuses on the introduction and practical application of the outplacement, and underlines
its hiding publicity. In Hungary, the number of layoffs during the past few years shows an
increasing tendency, which prevents the long-term reduction of the national unemployment.
Corporate social responsibility becomes an important question for the companies and at the same
time the need for humane alternative solutions through the redundancies has turned up. The
outplacement is an allowance paid by the employer for the downsized employees, which contains
psychology counselling, training, job search assistance and support during the reintegration to the
labour market. Those layoffs, which concerning many people, get much attention, however those
programs, which are trying to offer more humane solutions not get much publicity.
The main aim of the paper is to present alternatives which are used in the domestic and foreign
practise, and which could be adopted by the companies as a benchmark. On the other hand, the
intention is to draw attention to the fact that in the labour-management particular solutions are not
as much efficient as integrative ones.
There are both quantitative and qualitative information in the paper. The quantitative analysis of the
corporate documents and national statistics; the collected qualitative information during the
empirical research – like individual executive interviews –, as well as processed data from the
vocational literature are providing the base of the paper. The aim of the research is to verify the
hypothesis which states that the use of the outplacement programs eventuate effective assistance to
the redundant workers.
The paper first presents two company’s outplacement programs, namely the Új-MiZo Co. and ISD
DUNAFERR Ltd. by primer information, then the used practical alternatives of outplacement
system in Hungary and abroad by secondary information. The conclusion is that the most used
methods in Hungary are the job search support, psychological and labour law counselling,
mentoring and trainings organized and financed by the employer. By right of these facts the
hypothesis is regarded as justified as the usage of the system involves statistically provable
effectiveness.
The suggestion which may evaluate greater efficiency is that Hungarian companies should adapt
alternatives from foreign methods like financial advisory services, video recordings during the
interview trainings, involvement of the spouse and follow-up.

Keywords: unemployment, downsizing, labour management, outplacement, care, humane,
headcount rationalization, assistance, support, mentoring, Új-MiZo Co., ISD DUNAFERR Ltd.
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1. BEVEZETÉS
Dolgozatom fő témája az outplacement, amit két oldalról közelítek meg. Egyrészt, az
alcímnek megfelelően bemutatom, hogy a magyar és a külföldi gyakorlatban milyen jellegű humánus leépítési módszereket alkalmaznak leggyakrabban. Másrészt, mint ahogy
a főcím is utal rá: „Rejtőzködő megoldások”, kiemelem, hogy csekély mértékű publicitás jellemzi hazánkban az ilyen jellegű támogatási programokat alkalmazó vállalatokat,
illetve azok outplacement rendszerének elemeit. Témaválasztásomat indokolja a hazai
vállalatok által megvalósított leépítések jelentős száma, mely megakadályozza az országos szintű munkanélküliség csökkenését. Ez a tendencia is mutatja, hogy az állami támogatási rendszer nem elegendő a probléma kezelésére Az outplacement kedvező megoldás a munkáltató számára és országos szinten előnyös hatást gyakorol a munkaerőgazdálkodásra. Ezek alapján dolgozatomat arra a hipotézisre építem, miszerint az
outplacement rendszer alkalmazása hatékony segítséget nyújt a leépített munkavállalóknak.. Ezen hipotézisemet főként két nagyvállalat outplacement gyakorlatával kívánom alátámasztani, ugyanakkor a magyar és a külföldi példák illusztrálásával is rá kívánok mutatni az igazságtartalmára.
A dolgozat megírásával elérni kívánt céljaimat három fő irányvonal mentén határoznám meg. Egyrészt legfontosabb célom, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy társadalmi-gazdasági jelentőségű feladat a munkaerő-gazdálkodás vállalatok közötti és országos szintű együttműködésének a megteremtése. Másrészt be kívánom mutatni az Olvasónak a lehetséges megoldási alternatívákat, melyek segítségével az érintett munkavállalók a „gondoskodás” intézményén keresztül hatékony támogatásban részesülhetnek. Harmadrészt pedig néhány magyarországi vállalat gyakorlatán keresztül ki szeretném emelni, hogy ezen alternatívák közül megítélésem szerint melyek azok, amelyek a
jelen körülmények között jó benchmarkként szolgálhatnak a hazai cégvezetők számára.
Kutatásom során mind kvantitatív, mind kvalitatív módszereket alkalmazok. Primer kvantitatív módszer segítségével az ISD DUNAFERR Zrt. és az Új-MiZo Rt. vállalati anyagok számszerűsíthető adatait, szekunder kvantitatív módszerrel pedig a Központi Statisztikai Hivatal, valamint a megemlített vállalatok számszerűsíthető adatait
gyűjtöttem össze. Kvalitatív kutatásom során a szakirodalmak, műhelytanulmányok,
szakcikkek, valamint vállalati anyagok feldolgozására, továbbá az empirikus kutatásaim
során készített egyéni vezetői mélyinterjúk elemzésére támaszkodok.

2. LÉTSZÁMLEÉPÍTÉS ÉS OUTPLACEMENT
2.1 LÉTSZÁMLEÉPÍTÉS

2.1.1 Elbocsátás és leépítés
A téma kapcsán fontosnak tartom tisztázni az elbocsátás és a létszámleépítés közötti különbséget. Az elbocsátás a munkavállaló hibájából eredő munkaviszony megszüntetési
forma. Ilyen esetben a felmondás indoka az alkalmazott személyére, magatartására vonatkozó elfogadhatatlan körülmény. Például ha nem megfelelő állapotban jelenik meg a
dolgozó a munkahelyén; vagy a magatartása nem illeszkedik bele a vállalati kultúrába;
szélsőséges esetben, ha nem tartja be a szabályzatban leírtakat. Elbocsátás során nem jár
végkielégítés sem, illetve a munkavállalóval történő gondoskodásnak sincs szerepe.
Létszámleépítés során a munkáltató valamilyen gazdasági okra hivatkozva mond
fel az alkalmazottnak. A 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről X. fejezetében
található 64. § 2. bekezdése kimondja, hogy „A megszüntetés okának az indokolásból
világosan ki kell tűnnie. A megszüntető jognyilatkozat indokának valóságát és okszerűségét a nyilatkozattevő bizonyítja.” Ezen megfogalmazásra alapozva jelenti ki Kővári
György, hogy „A megfelelően indokolt, alátámasztott „gazdasági ok” pontos megjelenése különíti el a létszámleépítést az elbocsátás szituációjától.” (Kővári, 1991, 8. o.)
Ennek a későbbiekben az outplacement meghatározásakor kiemelt jelentőséget fogok
tulajdonítani. Ezek alapján az is elmondható, hogy ez a típusú munkaviszony megszüntetés nem a munkavállaló hibájából ered, ezáltal pedig megilleti végkielégítés is, illetve
a munkáltató élhet a gondoskodó leépítés eszközeivel.

2.1.2 Csoportos létszámleépítés
A dolgozatomban bemutatott outplacement folyamatok mindegyike csoportos létszámleépítéshez kapcsolódik, így fontosnak tartom tisztázni a Munka Törvénykönyve (továbbiakban Mt.) által előírt szabályokat a csoportos létszámleépítésre vonatkozóan.
A legfontosabb 2012. évi Munka Törvénykönyvében megtalálható jogi szabályozások, melyeket kiemelnék a későbbi gyakorlati megoldásokra vonatkozóan, megtalálhatók a dolgozatom mellékletében (I. számú melléklet). Az előírt törvényi előírásokat
összefoglalva a következő leegyszerűsített folyamatot kapjuk (1. ábra). A folyamatábrán a minimális határidők kerültek feltüntetésre.
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1. ábra: Csoportos létszámleépítés folyamatábra
a minimális határidők feltüntetésével
Forrás: Mt. 71-76. § alapján saját szerkesztés

2.2 OUTPLACEMENT
2.2.1 Az outplacement fogalma
Globális szinten jellemző tendencia a vállalatok felelősségvállalásának előtérbe kerülése, mely a leépítések során is kiemelt hangsúlyt kap. Ennek egyik meghatározó eleme az
outplacement, mely amerikai eredetű szónak nincs egységesen elfogadott magyar megfelelője.
A kutatómunkám közben azt tapasztaltam, hogy nagyon kevés magyar nyelvű
outplacementtel foglalkozó szakirodalom létezik, ami valószínűleg a hazai alkalmazásának minimális szintjére vezethető vissza. A szakirodalmak döntő többségében pedig
véleményem szerint helytelenül használják a fogalmat: több helyen gondoskodó elbocsátásként titulálják. A már említett fogalombeli különbségekre utalva, az elbocsátás
alapvetően a munkavállaló hibájából történik, a leépítés során pedig gazdasági ok miatt
szűnik meg a dolgozók munkaköre. Ezek alapján az elbocsátáskor a gondoskodásnak
nincs jelentősége. Az outplacement magyar nyelvű szinonimájaként tehát véleményem
szerint a gondoskodó leépítés helytálló, ezért dolgozatomban ezt a meghatározást fogom használni.
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Számomra a legátfogóbb definíciót Lévai és Bauer (2000) használja, miszerint az
outplacement a munkáltató által finanszírozott, munkajogi, pszichológiai és marketing
tanácsadást is magában foglaló humánerőforrás-szolgáltatás, mely szerves része egy
szociális felelősséggel bíró vállalatpolitikának. Fő célkitűzése, hogy minimálisra csökkentse mind a munkáltató, mind a munkavállaló részéről a leépítés negatív következményeit.
Az outplacement szolgáltatás fő elemei összefoglalva: segít feldolgozni a negatív
jövőképet, reális énképet alakít ki a leépített munkavállalóban, egy szakértő tanácsadó
támogatja a leépített munkavállalót erősségeinek és gyengeségeinek számbavételében és
ezek alapján megvalósítható célokat kitűzni és megvalósítani.
2.2.2 Az outplacement célja
Az outplacement célja alapvetően a leépített munkavállalók támogatása a negatív jövőkép átformálásában és a szakmai pályafutások folytatásában. Részletesebben megvizsgálva a célokat két oldalról közelíteném meg: a munkáltató és a munkavállaló szemszögéből. Ezen legfontosabb célok összefoglalására készítettem el a következő táblázatot,
mely szemlélteti a két nézőpont közti éles ellentétet (1. táblázat).
1. táblázat: Az outplacement céljai a munkáltató és a munkavállaló szemszögéből
Munkáltató

Munkavállaló

Leépítéssel járó költségek csökkentése

Pszichés következmények csökkentése

Társadalmi felelősségvállalás közvetítése a

Önismeret: erősségek és gyengeségek

piac felé, pozitív vállalati image növelése

reális felmérése

Fluktuáció csökkentése

Reális szakmai célok kitűzése

Tanácsadás a folyamat levezénylésében

Képességek és készségek fejlesztése

Esetleges sztrájkok és munkaügyi perek

Munkanélküliként eltöltött időszak

elkerülése

lerövidítése

Saját szerkesztés
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3. MUNKANÉLKÜLISÉG ÉS LÉTSZÁMLEÉPÍTÉSEK
MAGYARORSZÁGON

A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) honlapján található adatok alapján
elkészített alábbi diagram (2. ábra) is mutatja, hogy 2001-től kezdve folyamatosan növekvő tendenciát mutat a munkanélküliek száma hazánkban: a csúcsot a 2008 utáni
gazdasági válság okozta növekedés után 2010-ben érte el létszámuk, és jelentős csökkenés azóta sem történt. A 2012-es adatok a 2012. január és szeptember közötti létszámadatokat tartalmazzák.

2. ábra: Munkanélküliségi ráta Magyarországon, 2001-2012
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (2012a) adatai alapján saját szerkesztés

A munkanélküliek és a foglalkoztatottak számát tekintve elmondható, hogy 2012.
június-augusztus között a hazánkban élő 15 és 74 év közötti lakosság összlétszámából
456 ezer fő munkanélküli. Ebből a férfiak száma 250 ezer fő, mely hozzávetőleg megegyezik az egy évvel korábbi adattal, a férfiak munkanélküliség rátája 10,6%. A munkanélküli nők esetében megállapítható, hogy tavaly óta 8 000 fővel csökkent a létszámuk, 206 ezer fős nagyságuk 10,2%-os munkanélküliségi rátának felel meg (Központi
Statisztikai Hivatal, 2012a).
A munkanélküliségen kívül fontos megvizsgálni a Magyarországon működő gazdasági szervezetek számának alakulását is. Legfrissebb adatok 2011. december 31-i állapotról álltak rendelkezésemre, mely szerint akkor összesen 1 789 509 vállalat végzett
gazdasági tevékenységet hazánkban (Központi Statisztikai Hivatal, 2012b). A magyar5

országi összes jelenleg működő vállalatot alapul véve lényeges vizsgálandó szempont,
hogy milyen számban jelentettek be létszámleépítést. A következő diagram (3. ábra) a
létszámleépítési döntést bejelentett cégek számának alakulását mutatja be a 2000-2011es időszakban. Feltűnő a 2008 utáni nagymértékű növekedés, egy év alatt közel duplájára nőtt a bejelentések száma. Ez főként a gazdasági válság következménye, de még így
sem érte el 2004-es csúcsot, amikor 836 vállalat tervezett leépítéseket. Az ezt követő
években, 2010-től kezdve azonban drasztikus csökkenés tapasztalható e tekintetben.

3. ábra: Létszámleépítési döntést bejelentett cégek száma, 2000-2011
Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (2012a) adatai alapján saját szerkesztés
A következő diagramot (4. ábra) tanulmányozva a bejelentések létszámtartama
alapján elmondható, hogy 2000 óta évről évre jelentősen változott a leépítettek létszáma. Ezen a diagramon is észrevehető a 2009-es drasztikus növekedés, ami 2010 óta jelentős csökkenést mutat (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, 2012b).

4. ábra: Csoportos létszámleépítések alakulása Magyarországon az érintett munkavállalók száma alapján, 2000-2011
Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (2012b) adatai alapján saját szerkesztés

Az általam vizsgált témakört elemezve fontosnak tartom kiemelni, hogy a már
említett létszámleépítési döntést bejelentő cégek közül mely leépítések kaptak nagyobb
6

publicitást, és ezek a leépítések hány munkavállalót érintettek. A dolgozatom során levont következtetéseket az általam vizsgált 16 vállalat gyakorlatára alapozom, mely cégek az említett létszámleépítési döntést bejelentő szervezetek közül valamilyen szintű
outplacement programot alkalmaztak. Ezen vállalatokat a következő összegző táblázat
tartalmazza (2. táblázat).

2. táblázat: A dolgozat során bemutatott hazai outplacement gyakorlat
alapjául szolgáló általam vizsgált vállalatok
Létszámleépítési döntés

Érintett munka-

bejelentésének ideje

vállalók száma (fő)

2005. július-2008. július

893

Új-MiZo Rt. pécsi üzeme

2005. szeptember

350

General Electric Hungary Kft.

2009. november 1

2109

2

1110

Cégnév
MÁV Zrt.

DEH Dräxlmaier Hungária Kft.

2010. augusztus
2010. október

460

Magyar Posta Zrt.

2010. november

140

Erste Bank Hungary Zrt.

2010. december

193

Kaiser Food Kft.

2011. március

99

Malév Zrt.

2012. február

2080

Budapest Airport 3

2012. február

250

Nokia (Komárom)

2012. február

2300

ISD DUNAFERR Zrt.

2012. augusztus

800

Egészségügyi Holding Zrt.

2012. augusztus

Rail Cargo Hungaria Zrt.

541

Flextronics Kft.

2012. szeptember

4

600

MOL-csoport

2012. szeptember

700

2012. október

500

Magyar Telekom Nyrt.

Forrás: Gymóthy (2011), HR Portal (2012a), HR Portal (2012b), Magyar Telekom
(2005), Masa – Fekete (2012), MÁV Új Esély Alapítvány (é. n.), Mfor (2012), MTI
(2012a), MTI (2012b), MTI (2012c), MTI (2012d) alapján saját szerkesztés

A leépítések 2009 novembere óta tartanak, és összesen 2109 főt érintettek.
Az első leépítésről 2010 augusztusában tett bejelentést a vállalat a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ felé 450 főről, majd 2011 márciusában további 660 főről.
3
A Budapest Airport kényszerű elbocsátásához nagyban hozzájárult a Malév Zrt. leállása.
4
Tavaly decemberben további ezer főtől vált meg a cég csoportos létszámleépítés keretein belül.
1
2
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A dolgozatom során alapvetően az elmúlt két év nagyobb leépítései során alkalmazott outplacement programok bemutatására fókuszálok, ám a rendelkezésemre álló
adatok nagy része szekunder információ. Két nagyvállalat, az Új-MiZo Rt. és az ISD
DUNAFERR Zrt. outplacement programjáról azonban rendelkezésemre állnak primer
adatok is, melyek az empirikus kutatásaim során végzett egyéni vezetői mélyinterjúim
során kerültek a birtokomba. Ennek a két vállalatnak a gondoskodó leépítését részletesebben be fogom mutatni a következő két fejezetben, hasznos és értékelhető példaként.
A két cég által alkalmazott outplacement gyakorlatilag két szélsőséges esetként is felfogható, így a hazai vállalatok számára hasznos alternatívaként szolgálhat a teljes bemutatásuk. A számszerűsíthető adatok részletes vizsgálatával az ilyen jellegű programok
hatékonyságára is rá szeretnék mutatni. Ezt követően a többi vállalatról rendelkezésemre álló szekunder információkat és a két említett vállalat által létrehozott outplacement
rendszer elemeit összesítve fogom illusztrálni a hazai gyakorlatot.
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4. AZ ÚJ-MIZO RT. PÉCSI KÖZPONTJÁNAK
OUTPLACEMENT PROGRAMJA

4.1 AZ ÚJ-MIZO RT. MEGALAKULÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI5
A 2000-res évek elején a MiZo-Baranyatej Rt. nevű magyar tulajdonban lévő élelmiszeripari vállalat likviditási problémáinak következtében felszámolás alá került. Erről a Baranya Megyei Bíróság 2000. február 17-én döntött. Ezt követően, 2002. július 11-én a Gazdasági Versenyhivatali Versenytanács határozatot hozott a vállalat értékesítéséről: „ A
Versenytanács engedélyezi, hogy az Agro-Vitál Kft., a CE-GÖD Tangazdaságok Kft. és a
DÉTEJ Kft. közösen irányítást szerezzenek a MiZo-Baranyatej Rt. f. a. 6 vagyona - mint
vállalkozás része - felett.” (Gazdasági Versenyhivatali Versenytanács, 2002, Vj86/2002/25). A többségi tulajdonos 64 százalékkal a DÉTEJ Kft. lett. A folyamat eredményeként jött létre az Új-MiZo Termékeket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Rt (továbbiakban: Új-MiZo Rt.).
Még ugyanebben az évben, december 30-án a DÉTEJ Kft. anyacége, a Dalmand Rt.
84 százalékos részesedést szerzett a vállalatnál, a DÉTEJ Kft. pedig felvásárolta a ceglédi
CE-GÖD Tangazdaságok Kft.-t, majd két nappal később a sárvári Agro-Vitál Kft.-t is.
Ennek következményeként Csányi Sándor, az OTP Bank Rt. elnök-vezérigazgatója egyedüli tulajdonosa lett az akkor közel 12 százalékos piaci részesedéssel bíró tejipari vállalatnak. Fontos kiemelni, hogy Csányi Sándor, mint tulajdonos vett részt a vállalat működésében, vezetői pozíciója nem volt a cégnél.
Az Új-MiZo Rt. fő tevékenységi köre a tehéntej felvásárlása, valamint tej- és tejtermékek gyártása, forgalmazása volt. 2004. december 31-én összesen 801 alkalmazottal
rendelkezett a vállalat. A részletes szervezeti felépítés ábrája a mellékletben található
(Melléklet, I. ábra), mely alapján elmondható, hogy lapos szervezetről beszélhetünk, hiszen a különböző egységek horizontálisan épülnek fel, mellérendelt viszonyban állnak
egymással, ebből fakadóan önállóságuk is nagyobb.

5

A fejezetet Móri László, akkori humánpolitikai igazgatóval készített interjúmra és az egyéb meghivatkozott

forrásokra alapozom.
6

f. a. = felszámolás alatt
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4.2 A FÚZIÓ KÖRÜLMÉNYEI7
A fő stratégia jegyében az Új-MiZo Rt. egy, a magyar piacot meghatározó jelentőségű vállalattá kívánt válni, a nagy kereskedő vállalatokkal szemben megkerülhetetlen tényezőként
igyekezett jelen lenni a piacon. Ennek egyenes következménye volt az ugyancsak Csányi
Sándor tulajdonában lévő szegedi Sole Hungária Rt.-vel való akvizíció. A Gazdasági Versenyhivatali Versenytanács 2005. november 14-i határozata szerint „A Versenytanács engedélyezi, hogy az Új-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Rt. beolvadjon a Sole Hungária Tejipari Rt.-be.” (Gazdasági Versenyhivatali Versenytanács, 2005,
Vj-86/2005/11). A fúzió céljait az interjún összegyűjtött információk alapján a következőkben lehet összefoglalni:

− A tulajdonos szempontjából: két azonos profilú vállalatot nem érdemes külön működtetni, hiszen egymás versenytársaiként megosztanák a piacot.

− A két vállalat összeolvadásával együttesen tudják felvenni a versenyt az olcsó tömegtermékeket gyártó konkurens cégekkel, hiszen ily módon költséghatékonyabbá válik a
termelés: minél nagyobb a feldolgozott tej mennyisége, annál inkább lehet automatizálni, tehát annál olcsóbb termékeket lehet előállítani.
A hivatalos ügyintézés elhúzódása miatt ezt az egyesülést csak 2006. január 3-án jegyezték be, ekkor jött létre a két vállalat fúziójából a Sole-MiZo Zrt., Magyarország piacvezető tejipari vállalata. Erre az időre már a MiZo szerkezete jelentősen átalakult. A MiZo
több gyáregységet birtokolt, melyek közül a sellyei sajtüzemet 2004 szeptemberében zárták be, amikor is a 44 sellyei dolgozóból 22 a pécsi tejüzembe került át. Ez a folyamat a
dolgozatomban tárgyalt időszak előtt történt. A 2005-ös évtől így a MiZo már csak három
üzemmel rendelkezett, melyek közül a csornai üzem jelenleg is működik, 170 alkalmazottal. Az egyesülés első drasztikus következménye a kecskeméti üzem bezárása volt 2005
júniusában, melynek során 138 alkalmazottól váltak meg. A kecskeméti leépítések során is
alkalmaztak outplacement programot. Dolgozatomban a pécsi üzem bezárásának körülményeit és outplacement programját fejtem ki részletesen, mert egyrészt ez központi szerepet töltött be a vállalat életében; másrészt a két bezáráskor alkalmazott gondoskodó leépítés ugyanazon az elven működött, de a pécsi üzem esetében több embert érintett és
hosszabb volt a folyamat; harmadrészt pedig több primer információ és pontos adat jutott
a birtokomba kutatómunkám során erről a folyamatról.
7

A fejezetet a Móri Lászlóval készített interjúmra és az egyéb meghivatkozott forrásokra alapozom.
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4.3 AZ ÚJ-MIZO RT. ÁLTAL ALKALMAZOTT LEÉPÍTÉS KÖRÜLMÉNYEI8
A legfontosabb és legtöbbek által feltett kérdés egy ilyen nagy horderejű leépítés kapcsán
a „Miért?”, így véleményem szerint célszerű a folyamatot a kiváltó okok tisztázásával
kezdeni. Az üzembezárást több tényező is indokolta: főként a veszteséges működésből
adódó költségtakarékosság és cégen belüli racionalizálás, melyek következményeként
üzembezárásra és több szervezeti-szerkezeti átalakításra került sor. A veszteséges működés kvantitatív módon kifejezve azt jelentette, hogy a vállalat a 2004-es évet közel 200
millió forintos veszteséggel zárta. Ez főként a hazai tejfogyasztás csökkenő tendenciájára
vezethető vissza, ami a fogyasztói kör és ezzel együtt a forgalom csökkenését eredményezte. Ezen kívül fontos tényező, hogy az Európai Unió egyre kisebb mértékben támogatja a tejpor, illetve vaj exportját; ami a hazai, egyre szűkülő piacon való értékesítést
eredményezi.
A leépítési koncepció nem statisztikai alapokon ment végbe, azaz nem történt sem
létszám-racionalizálás, sem konkrét tervezet arra vonatkozólag, hogy hova lenne célszerű
összevonni a termelést, hol vannak meg a szükséges műszaki és humán tőke feltételei. A
döntés eredményeként a tejipari cég Szegedre helyezte át a gyártást, a MiZo termelőüzemeit pedig bezárták. Mint előzőleg már utaltam rá, a bezárásra ítélt gyáregységek közül a
pécsi üzemet helyezem a dolgozatom fókuszába, és ennek és outplacement programját ismertetem a továbbiakban részletesen.
2005. június 1-től vezérigazgató váltásra került sor. Az új vezérigazgató első, pécsi
üzemet érintő döntése egy kisebb mértékű leépítés volt, melynek keretein belül néhány
munkakört (pl. rendészet) megszüntettek, valamint a felsővezetés létszámát csökkentették.
A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy a Humánpolitikai igazgatón kívül a vezetői pozíciókban dolgozóknak felmondtak, őt pedig felkérték a későbbi csoportos létszámleépítés
végrehajtására. Móri László, akkori humánpolitikai igazgatóval készített interjú során kiderült számomra, hogy személyes ügyeként tekintette a feladatot: nem csak kötelességtudatból vállalta el, hanem kérte is, hogy ő, mint a szervezeti kultúrát és az alkalmazottakat
ismerő belső ember vezényelhesse le ezt a sokak jövőjét befolyásoló folyamatot.
A dolgozatom elején röviden ismertettem a csoportos létszámleépítésre vonatkozó
Mt. által előírt szabályozásokat. Kiemelném, hogy a MiZo esetében a kollektív szerződés
8

A fejezetet Móri Lászlóval készített interjúmra, a Munka Törvénykönyvében leírtakra és különböző meg-

hivatkozott nyomtatott illetve elektronikus szakirodalmakban leírt információkra alapozom.
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nem szabályozta kedvezőbben a végkielégítések mértékét, így az Mt. által előírtak voltak
az irányadóak. A következőkben a csoportos létszámleépítés szabályaira alapozva fejtem
ki a MiZo-nál történt leépítés folyamatát.
A döntésről a cég vezetése 2005. szeptember 5-én, hétfőn tájékoztatta hivatalosan a
szakszervezetet és az üzemi tanácsot. Az első megbeszélés szeptember 13-án történt, majd
az ezt követő két hét elteltével tájékoztatták írásban az elbocsátandók körét. A leépítések
november közepétől kezdődtek: a pécsi központban dolgozó 350 alkalmazottból az első
lépésben 238, fizikai állományú munkavállalónak mondtak fel. Később leépítésre kerültek
az üzem adminisztratív dolgozói, majd a raktáron illetve a logisztikával foglalkozó alkalmazottak is. Összességében a folyamat 2006 májusáig tartott. Minden leépített munkavállaló részt vehetett a vállalat által nyújtott ouptlacement programban. A gondoskodás lehetőségeiről alapvetően Móri László határozott; a szegedi vezérigazgató, illetve a Sole Hungária Rt. munkatársai nem vettek aktívan részt a folyamatban. Közös érdek volt, hogy az
alkalmazottak ne legyenek magukra hagyva, hiszen ezáltal fennmaradt a vállalat jó hírneve. Az alkalmazott outplacement rendszer következményeként többen közvetlenül a leépítés után munkalehetőséget kaptak, így a munkaerőpiac aktív résztvevői maradhattak. Ez
egyben azt is jelentette, hogy Pécs város munkanélküliségi rátája nem emelkedett drasztikusan, melynek alátámasztására a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (2005a, 2005b,
2005c, 2005d, 2005e, 2005f, 2005g, 2005h, 2005i, 2005j, 2005k, 2005l, 2006a, 2006b,
2006c, 2006d, 2006e, 2006f) adatainak összegzése alapján elkészített, mellékletben található I. táblázat szolgál.

4.4 AZ ÚJ-MIZO RT. PÉCSI ÜZEMÉNEK OUTPLACEMENT PROGRAMJA
Az Új-MiZo Rt. által alkalmazott outplacement program nem benchmarkon alapult, hanem némi szakirodalmi és gyakorlati információgyűjtést követően saját módszerek kidolgozása alapján valósult meg. A humánpolitikai igazgató gyakorlatának segítségével a
helyzethez adaptálva és az érintett munkavállalók speciális igényeit kielégítve nyújtottak
támogatást az alkalmazottaknak. A pécsi üzem outplacement programjának első lépéseként a vállalat felvette a kapcsolatot a Baranya Megyei Munkaügyi Központtal. Több tájékoztatót tartottak az érintetteknek, melyekre meghívták a munkaügyi központ képviselőit
is, akik a következőkről tájékoztatták őket:

− Részletesen bemutatták a folyamatot, ami a leépített munkavállalók előtt állt.
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− Az egyes tevékenységekről, illetve azok határidejéről, mint például a munkaügyi központban történő regisztrációról.

− A munkaügyi központ által biztosított lehetőségekről (pl. munkanélküli járadék 9)
− A munkaügyi központ által nyújtott átképzési lehetőségekről.
− A vállalat felkért egy társadalombiztosítási szakértőt, aki az előrehozott nyugdíj intézményét ismertette a tájékoztatón résztvevőkkel.
A MiZo a munkaügyi központ segítségével létrehozta az úgynevezett Munkábaállást Elősegítő Bizottságot (továbbiakban: MEB), mely 2005 októberétől november közepéig (a csoportos létszámleépítés befejeztéig) nyújtott segítséget a leépített munkavállalóknak. Az iroda vezetésére felkértek egy főállású alkalmazottat, aki napi 4 órás időtartamban foglalkozott az érintettek ügyeivel. A képviselet működésének költségeit a központ és a MiZo együttesen finanszírozta: a MiZo biztosította az infrastruktúrát, a központ
pedig a MEB irodavezető bérezését, illetve az anyagi típusú kiadások egy részét.
Készítettek egy igényfelmérő lapot, melyet az alkalmazottak önkéntes alapon tölthettek ki és juttathattak vissza a MEB irodába. Erre azért volt szükség, mert mindenkinek
személyre szabott segítséget kívántak nyújtani, és ezzel a kérdőívvel mérték fel, hogy kinek milyen típusú segítségre van szüksége. Ez a támogatás főként új munkalehetőségek,
átképzési lehetőségek illetve segélyezési megoldások iránti igény feltérképezésére szolgált
elsősorban, a pszichológiai segítségnyújtás nem szerepelt a programban. Az ilyen jellegű
problémák kezelésére nem alkalmaztak pszichológust, a MEB iroda vezetője foglalkozott
az alkalmazottak erre irányuló kérdéseivel. Az interjú során Móri László elmondta, hogy
az irodavezető nagy empátiával rendelkező hölgy volt, aki ezt a feladatot meggyőződésből, karitatív megfontolásból vállalta el; fő motivációja nem az anyagi haszonszerzés,
sokkal inkább az embereknek való segítségnyújtás volt. Egyfajta közvetítőként is dolgozott a munkaügyi központ és az alkalmazottak között, hiszen ő továbbította a munkavállalók kérdéseit és igényeit a központnak, ezzel segítve az ügyintézést.
Tekintve, hogy a kérdőív kitöltése nem volt kötelező, így is több mint 50%-ban válaszoltak a kérdésekre az érintett munkavállalók, és juttatták vissza a nyomtatványt az irodába, ami véleményem szerint nagy arányú részvételt jelent. Ezen válaszok alapján röviden összefoglalva a következő lehetőségek közül választhattak az érintettek:
Ebben az időszakban ezt a lehetőséget még munkanélküli járadéknak nevezték, hiszen a foglalkoztatási
törvény 2005. november 1-től vezette be a munkanélküli járadék helyett a mai napig használatos álláskeresési járadékot.
9
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− Átképzéseket és tanfolyamokat biztosítottak számukra.
− Nagy számban érdekeltek voltak az előrehozott nyugdíj lehetőségének igénybevételére, így a vállalat felvette a kapcsolatot a nyugdíjbiztosítóval is.

− Álláskeresési tréningen való részvételi lehetőség, melyet a MiZo bonyolított le.
− Új munkalehetőségek ajánlása, segítségnyújtás az elhelyezkedésben: Pécs jelentősebb
munkáltatóival való kapcsolatfelvétel annak érdekében, hogy a leépítendő munkavállalókat támogatni tudják az aktív munkaerőpiaci részvételben.
A következőkben a fenti intézkedésekről rendelkezésemre álló statisztikákat és információimat fejtem ki.

4.5 A MEB IRODA ÁLTAL MEGTETT INTÉZKEDÉSEK
Az iroda 2005. október 3-tól november 17-ig működött, mely időszak alatt az alábbiakban
részletezett lehetőségeket nyújtotta a leépítésben érintett alkalmazottaknak. Alapvető feladata volt, hogy a dolgozók által felvetett minden kérdésre, problémára megadja, illetve
megszerezze a szükséges információt. Az iroda minden munkanapon 10 órától 15 óráig
állt a dolgozók rendelkezésére.
A képző intézményekről és a képzések lehetőségeiről a MEB tájékoztatta az érdeklődőket. Elsősorban ABC eladó, hegesztő, ECDL10, gázvezeték és készülékszerelő,
gyógynövényismerő- és termelő, valamint masszőr tanfolyamokon vettek részt a jelentkezők. Egyéni intenzív álláskereséssel 33 fő talált munkát. Az irodavezető a rendelkezésére
bocsátott számítógépes háttér segítségével közel 50 dolgozónak segített a szakmai önéletrajzuk megírásában. Az elbocsátott élelmiszeripari mérnökök közül egy fő az irodavezető
segítségével talált álláslehetőséget, melynek keretein belül anyag- és áruismeretet oktatott
a Pécsi Regionális Képző Központ ABC eladó tanfolyamán. Egy fő részére segítséget
nyújtottak a már meglévő nehézgépkezelő jogosítvány mellé könnyűgépkezelői vizsga letételének megszerzésére, így a dolgozó azonnal munkába állhatott. A MiZo lehetőséget
biztosított a dolgozóknak a vállalat targoncáin való gyakorláshoz is.
Az ugyancsak Csányi Sándor tulajdonában álló Délhús Rt. létszámbővítésének következtében a MiZo-nál dolgozók lehetőséget kaptak a cégcsoporton belüli áthelyezésre.
Fontos kiemelni, hogy az áthelyezés nem volt automatikus, de a MiZo dolgozói előnyt él10

European Computer Driving Licence (ECDL) az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói jogosítvány
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veztek a kiválasztás során. Összesen 48 fő kérte önéletrajzának továbbítását a Délhús Rt.be, mely 2005. október 25-én megtörtént. Valószínűsíthetően azért volt ilyen alacsony az
érdeklődési

arány,

mert

a

vállalat

alsómocsoládi

üzemébe

hirdették

meg

a

munkaerőfelvételt, ami Pécstől több mint 60 km-re van, és a leépített MiZo-s alkalmazottak többsége nem vállalta a napi ingázást. A Délhús Rt.-nél a létszámbővítésre a közel 1,3
milliárd forintos fejlesztési programot követően, január hónapban került sor. A fejlesztési
program keretében egy speciális feldolgozási technológiát vezettek be, melyre a belső átcsoportosításon kívül 30-35 fő felvételét tervezték a csomagoló részlegbe. 2005. november 17-ig a fluktuáció okozta létszámveszteség pótlására 11 főt vettek át a MiZo-tól. További adatok nem állnak rendelkezésemre a januári létszámbővítésről, ugyanis utókövetés
nem történt az Új-MiZo Rt.-nél.
További lehetőségként felajánlották a leépítendő alkalmazottaknak a Sole Hungária
Rt. szegedi üzemébe történő áthelyezést is, ám ez többek szerint nem volt reális alternatíva. A közel 200 kilométeres távolságot egyértelműen nem lehet napi ingázással megtenni,
és az alkalmazottak közül mindössze 5-en vállalták az átköltözést.
Interjúalanyom felvette a kapcsolatot a Pécsi Sütőipari Rt.-vel is. A felajánlott munkalehetőségekre november 17-ig 26 korábbi MiZo-s alkalmazott adta le az önéletrajzát,
akik közül 25 főt tudtak alkalmazni. A jelentkezési határidő ekkor még nem járt le, de a
már említett utókövetési időszak hiányában további információk nem állnak rendelkezésemre a Pécsi Sütőipari Rt.-nél történt munkaerő felvételről.
A leépített dolgozók közül 6 fő kérte, hogy az Elcoteq Kft. által meghirdetett elektronikai betanított munkakörbe a MEB jelentse be őket. A kiválasztási folyamaton 5 fő
vizsgázott sikeresen, így ők a november 14-i héttől munkába álltak az Elcoteq-nél.
Móri László tárgyalásokat folytatott a Pécsi Direkt Kft.-vel is, ahova közel 20 munkavállaló kérte az áthelyezését. A november 17-ig rendelkezésre álló információim alapján
addig 4 főnek tudtak munkalehetőséget biztosítani, de a meghallgatások még folyamatban
voltak, így valószínűsíthetően több alkalmazott tudott később a kiadónál elhelyezkedni.
A Pécsi Sörfőzde Rt.-vel és az újonnan megnyíló Tesco áruházzal is felvették a kapcsolatot, ezekhez a vállalatokhoz is továbbították a leépítendő dolgozókról készült kimutatást szakképzettségük és beosztásuk szerint. A tárgyalt időszakig nem érkezett visszajelzés, ennek hiányában pontos statisztikai adatok nincsenek a birtokomban.
A pécsi üzemhez tartozott egy raktár is, amit ebben az időszakban a Szemerey
Transport Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt. vásárolt fel. 2005 decemberében a vállalat 4
főnek nyújtott munkalehetőséget a leépített MiZo-s alkalmazottak közül.
15

2005. október 7-én a nagy érdeklődésre való tekintettel a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság főosztályvezetője adott tájékoztatást az előrehozott nyugdíjba vonulás lehetőségeiről. Ezt az alternatívát 25 fő kívánta kihasználni, akik közül mindössze 3-an tudták teljesíteni a feltételeket, és tudták igénybe venni.
A MEB iroda további két tréning lehetőséget is biztosított, melyek lebonyolítását
Móri László vállalta magára. Egyrészt álláskeresési tréninget szerveztek, másrészt az
igényfelmérő kérdőíven többek által bejelölt pályamódosítás tervezés, pálya-alkalmasság,
munka érdeklődési képesség tesztelése szolgáltatást is elérhetővé tették. Ezek megszervezéséhez segítséget nyújtott az Új-MiZo Rt.-nek a Baranya Megyei Munkaügyi Központ
Foglalkozási Információs Tanácsadó irodája. A munkaügyi központ továbbá segítséget
nyújtott a mintegy 160 pécsi dolgozó regisztrálásában, munkába helyezésében, illetve átképzésében. Ez a folyamat csoportokra osztva, hosszabb időtartam alatt zajlott le, így az
utókövetés hiányában pontos statisztikai információkról nem tudtak szolgálni.

4.6 AZ ÚJ-MIZO RT. OUTPLACEMENT RENDSZERÉNEK HATÉKONYSÁGA
Az Új-MiZo Rt. outplacement rendszerének elemzésekor alapvetően kevés adat állt rendelkezésemre. Mint már említettem, nem készült végleges statisztika a leépített munkavállalók későbbi elhelyezkedéséről. Az outplacement programban döntő részben fizikai állományú leépítettek vettek részt, és főként a felajánlott munkalehetőségek jelentették számukra a segítséget. A szellemi állományú leépített alkalmazottakra az átképzési lehetőségek igénybevétele volt inkább jellemző. Készült egy tájékoztató 2005. november 17-én,
melyet a MEB irodavezető készített a Humánerőforrás igazgatónak, és melyet alapul véve
vizsgáltam a rendszer hatékonyságát.
Az Új-MiZo Rt. létszáma 2005. szeptember elsején 350 fő volt. Ebből 238 fő fizikai
állományú volt, akiket az első lépésben elbocsátottak. A további 112 fő a gépsorok leszerelésével, az adminisztratív dolgozók a gazdasági év lezárásával foglalkoztak 2006-os leépítésükig. A pécsi üzem véglegesen 2006 májusában zárt be, így ezt követően már csak a
Szemerey Transport Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt. által működtetett raktár folytatott
gazdasági tevékenységet 31 fővel.
Véleményem szerint 5 fő kategóriát célszerű felállítani a leépített alkalmazottak jövőjének vizsgálatakor a rendszer hatékonyságának elemzésére.
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1. Önerőből helyezkedett el a munkaerőpiacon
Ebbe a kategóriába sorolom azokat, akik az outplacement segítsége nélkül, egyéni
intenzív álláskereséssel találtak munkát. Ebben az esetben ez 33 főt jelent.
2. Az Új-MiZo Rt. által felajánlott támogatási programban vett részt
Ebbe a csoportba azokat a leépített munkavállalókat sorolom, akiknek a rendelkezésemre álló információm szerint a MiZo outplacement rendszere hatékony segítséget tudott
nyújtani, és támogatásukkal újra el tudtak helyezkedni a munkaerőpiacon.
Egy fő (korábban élelmiszeripari mérnök) a MEB támogatásával később anyag- és
áruismeretet oktatott egy ABC eladó tanfolyamon. További egy fő a MEB segítségével
könnyűgépkezelői vizsgát tehetett, így a vizsga sikeres abszolválását követően azonnal
munkába állhatott. 2005. november 17-ig a fluktuáció okozta létszámveszteség pótlására a
Délhús Rt.-be 11 főt vettek át a MiZo-tól. A vállalatcsoporton belüli elhelyezési lehetőséget mindössze 5-en vették igénybe, ők a Sole Hungária Rt. szegedi üzemében folytatták
alkalmazotti jogviszonyukat. 2005. november 17-ig a Pécsi Sütőipari Rt.-be 25 alkalmazottat vettek át, az Elcoteq Kft.-be 5-öt, míg a Pécsi Direkt Kft.-be 4-et. A pécsi üzemhez
tartozó raktárba a Szemerey Transport Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt. 2005 decemberében 4 leépített MiZo-s alkalmazottnak biztosított munkalehetőséget.
3. Előrehozott nyugdíjban részesült
Az előrehozott nyugdíjba vonulás lehetőségét 25 fő kívánta kihasználni, akik közül
mindössze 3-an tudták teljesíteni a feltételeket és tudták igénybe venni az alternatívát.

4. A Baranya Megyei Munkaügyi Központ segítségét vette igénybe
A munkaügyi központ segítséget nyújtott a mintegy 160 pécsi dolgozó regisztrálásában, munkába helyezésében, illetve átképzésében. Információm szerint elsősorban ABC
eladó, hegesztő, ECDL, gázvezeték és készülékszerelő, gyógynövényismerő- és termelő,
valamint masszőr tanfolyamokon vettek részt a jelentkezők. A folyamat hatékonyságáról
az utókövetés hiányában pontos információk nem állnak rendelkezésemre.

5. Nincs információ
Ebbe a kategóriába sorolom azokat a leépített alkalmazottakat, akikről nem áll rendelkezésemre információ.
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A fenti adatok összesítésére készítettem el a következő ábrát (5. ábra):

5. ábra: Az Új-MiZo Rt. outplacement rendszerének hatékonysága
Saját szerkesztés
Összesítve elmondható, hogy önerőből 33 fő, a MiZo segítségével 56 fő helyezkedett
el a munkaerőpiacon, míg 3 fő vette igénybe az előrehozott nyugdíj lehetőségét. 160 főnek
nyújtott segítséget a Baranya Megyei Munkaügyi Központ. Ezek komplex kombinációját
kivonva az összalkalmazotti létszámból megállapítható, hogy összesen 98 fő tartozik az 5.
kategóriába. Tovább elemezve ezen adatokat arra a következtetésre jutottam, hogy a 2-es,
3-as és 4-es kategóriákban beszélhetünk az Új-MiZo Rt. általi segítségnyújtásról, mely
összesen 219 főt jelent. Ám mint már említettem, a munkaügyi központ általi támogatásról
nincsenek konkrét hatékonysági statisztikáim, valamint véleményem szerint az infrastruktúra biztosításán kívül nem történt konkrét MiZo általi segítségnyújtás, így ezt a kategóriát
kihagyva fogalmazom meg az Új-MiZo Rt. által alkalmazott outplacement rendszer konkrét, számszerűsíthető hatékonyságát.
Ezek alapján a MiZo outplacement rendszerének hatékonyságát a következőkben
foglalnám össze:
-

Önerőből a leépítettek 9,43%-a tudott elhelyezkedni a munkaerőpiacon.

-

160 főnek segített a munkaügyi központ a regisztrációban, munkába helyezésében
illetve átképzésében. Eltekintve ennek későbbi eredményességétől, a lehetőség az
alkalmazottak 45,71%-ának volt biztosítva.

-

A részadatokból és az interjún hallottakból következtetve a pécsi üzem 350 alkalmazottjából 59 főnek sikerült hatékony segítséget nyújtani a gondoskodó leépítés keretein belül, mely 16,86%-os hatékonysági mutatót eredményez.

-

Az alkalmazottak 28%-áról pedig nem áll rendelkezésemre információ.
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Nem számszerűsíthető hatékonysági mutatók
Itt emelném ki, hogy a már említett statisztikai adatokon kívül a MiZo több leépített
munkavállalónak nyújtott hatékony segítséget olyan területeken is, melyeket nem soroltam
a számszerűsíthető eredmények közé, hiszen ezek következménye nem kézzel fogható,
ezek végleges eredményességéről nem történt utókövetés.
A MEB irodavezető segítséget nyújtott az őt felkereső alkalmazottaknak a trauma
feldolgozásában és a negatív jövőkép átformálásában, választ adott a felmerülő kérdésekre
és szervezett keretek között végezte az ügyintézést. A rendelkezésére bocsátott számítógépes háttér segítségével közel 50 dolgozónak segített a szakmai önéletrajzuk megírásában.
A MiZo a tájékoztatók leszervezésével és az infrastruktúra biztosításával könnyen elérhetővé tette a munkavállalóknak az információkhoz való hozzájutást. Felmérték az egyéni
igényeket egy kérdőív segítségével. Ezen kérdőív eredményeire alapozva szerveztek álláskeresési tréninget, valamint pályamódosítás tervezési, pályaalkalmassági és munka érdeklődési képesség tesztelése tréninget is.
Ezek alapján összességében megítélésem szerint az Új-MiZo Rt. outplacement programja a leépített alkalmazottak nagy részének hatékony támogatást nyújtott: közvetlen segítséget a résztvevők 16,86%-ának, ezen felül közvetett segítséget pedig 45,71%-ának. A
nem benchmarkon alapuló rendszer a saját szűkös anyagi forrásaira és a lelkiismeretes
humánerőforrásaira támaszkodva számos család sorsának alakulását mentette meg a krízishelyzettől.
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5. AZ ISD DUNAFERR ZRT.
OUPTLACEMENT RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA
A fejezetet a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán 2010-ben leadott,
Emberi erőforrás gazdálkodás az ISD DUNAFERR Zrt.-nél című szakdolgozatomra és
akkori kutatásaimra alapozom, valamint az azt követő empirikus kutatásomra és egyéni
vezetői mélyinterjúimra mind a vállalatnál, mind a DUNAFERR „Foglalkoztatásért”
Acélalapíványnál, mind pedig a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft.-nél.

5.1 AZ ISD DUNAFERR ZRT. TÖRTÉNETÉNEK RÖVID ÁTTEKINTÉSE
Az ISD DUNAFERR Zrt. Magyarország egyik legnagyobb ipari termelő vállalata, mely
közel 5400 főnek nyújt munkalehetőséget. Dunaújváros költségvetésének közel 25%-át
adja iparűzési adó formájában, és a város több mint 20 km-es vonzáskörzetében élők mindennapjait befolyásolja. Bármilyen mértékű vállalati leépítés így tehát nagymértékű közvetlen hatást gyakorol a város és a vonzáskörzetében lakók életére is.
A Dunai Vasmű építése 1950-ben kezdődött meg. 1983-ban arculatváltásra került
sor, melynek következtében a vállalat felvette a DUNAFERR nevet. Folyamatos technológiai fejlesztések következtek, valamint 1990-93 között létrejöttek a DUNAFERR többségi tulajdonnal rendelkező Kft.-k. 2002. december 18-án kormánydöntés született a vállalat privatizációjáról, melynek fő célja az volt, hogy egy erős pénzügyi háttérrel rendelkező
stratégiai partnert találjanak, amely hosszú távon képes biztosítani a cég jövőjét. 2004.
szeptember 30-án sikeresen lezárult a privatizációs folyamat, melynek során az ukránsvájci Donbass- Duferco társulat lett a vállalat tulajdonosa. 2007-ben ennek hatására a
vállalat neve ISD DUNAFERR Zrt. lett, melyben az ISD a Donbass Ipari Szövetség orosz
nyelvű rövidítését takarja. 11 (ISD DUNAFERR Zrt., é. n.)
A pénzpiaci, illetve az acélipari válság döntően befolyásolta a vállalat helyzetét: a
keresletcsökkenés, valamint az ezzel együtt járó acélpiaci árcsökkenés hatásainak enyhítésére a cég vezetése egy három részből álló intézkedési programot dolgozott ki: a költségcsökkentés, a beruházások prioritás szerinti átütemezése és a szociális juttatások kifizetésének átütemezése. A korábbinál alacsonyabb, új engedélyezett létszám került megállapításra.
11

Indusztriálnij Szojuz Donbászá (ISD)
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Az DUNAFERR szervezeti felépítése az elsődleges munkamegosztás szerint alapvetően funkcionális jellegű. A részvénytársaság egyszerre végzi saját tevékenységeinek vállalati szintű irányítását és a hozzá tartozó 10 leányvállalat (pl. ISD KOKSZOLÓ Kft.,
DUNAFERR Ferromark Kft., DUNAFERR Vámügynökség Kft.) egységes koordinációs
eszközökkel történő csoportszintű irányítását. A vezérigazgató irányítása alá a mellékletben található szervezeti ábrán látható 8 funkcionális szakterület tartozik, melyeket közvetlenül a vezérigazgató-helyettesek irányítanak (Melléklet II. ábra).
Jelenleg nagy változások vannak előkészületben a vállalat életében. A tervek szerint
2012. december elsején sor fog kerülni a Lőrinci Hengermű bezárására, mely 256 dolgozó
munkahelyvesztését jelenti, továbbá a dunaújvárosi telephelyen is 800 fős leépítést jelentettek be. Ennek fő okai a gazdasági válság jelenleg is érezhető hatásai, az euró gyengülése
– a vállalat a nyersanyagokat dollárban vásárolja, árbevételét viszont euróban realizálja –,
valamint a növekvő bér- és szociális kötelezettségek. Ezek megvalósulásakor kiemelt szerephez fog jutni ismét a vállalat outplacement rendszere.

5.2 AZ

ISD

DUNAFERR

ZRT.

OUPTLACEMENT

RENDSZERÉNEK

LÉTREJÖTTE

Az ISD DUNAFERR Zrt. outplacement rendszerének alapját az osztrák regionális alapítványok között kiemelt jelentőségű VOEST-ALPINE Acélalapítvány jelenti, mely Ausztriában úttörő szerepet töltött be a gondoskodó létszámleépítési rendszer elterjesztésével az
1980-as évek végén. Az alapítványt az 1938-ban létrehozott VOEST-ALPINE AG nevű
acél- és vasipari nagyvállalat hozta létre, de támogatta a „Közéleti Kéz” munkanélkülieket
biztosító társaság is (VOEST-ALPINE AG, é.n.).
A megalakuláskori outplacement rendszer fő elemei a következőkben foglalhatók össze (Mádlné,

1995):
− A kilépő munkavállaló a törvényes végkielégítés összegét egy bankintézetnél külön
betéten helyezte el. Az ebből származó kamat és tőkejövedelem a gondozás végéig
lekötésre került. A kamat az Acélalapítványt illette meg, a gondozás végén a dolgozó visszakapta a végkielégítés összegét.
− A gondozási idő maximum 2 év.
− Az elbocsátott dolgozó az alapítvány gondozottjaként képzési ösztöndíjat kapott.
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− Az alapítvány további szolgáltatásai a képzés, a vállalkozóvá válás segítése, valamint a munkakeresés volt.

A VOEST-ALPINE Acélalapítvány mintaként szolgált Ausztriában a munkanélküliséggel kapcsolatos problémák kezelésére: ennek példájára az ország több régiójában fogtak össze a vállalatok a közös cél érdekében. 1991. december elsején a VOEST
ALPINE AG és az akkori Dunai Vasmű a hideghengerlés területén működő vegyesvállalatot alapított. A törzstőkéből a Dunai Vasmű 68,07%-kal rendelkezett. (DUNAFERR Dunai Vasmű Krónika Szerkesztőbizottsága, 2000)
1994 júliusában jegyezte be a Fejér Megyei Bíróság az osztrák VOEST-ALPINE
Acélalapítvány mintájára adaptált DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítványt,
mely országos szinten egyedülálló volt. Létrejöttét többek között az alacsony világpiaci
acélárak, a likviditási nehézségek, a vállalatnál diagnosztizált 8%-os létszámtöbblet, az új
munkahelyteremtő beruházások hiánya és a munkanélküliségi csúcs (országos szinten közel 12%, ami több mint 1 százalékponttal meghaladta az Európai Unió országainak átlagát)

okozta.

A

Dunai

Vasmű

menedzsmentje

kezdeményezte

a

gondoskodó

létszámleépítési rendszer kidolgozását, hiszen az állam nem lett volna képes egymaga választ adni a foglalkoztatáspolitika kihívásaira. (DUNAFERR Dunai Vasmű Krónika Szerkesztőbizottsága, 2000)

5.3 A

DUNAFERR

OUTPLACEMENT

RENDSZERÉNEK

CÉLJAI,

ESZKÖZRENDSZERE

A gondoskodó létszámleépítés célja, hogy mérsékelje a felszabaduló munkaerő okozta feszültségeket: fenntartsa a szervezeti működőképességet és a munkabékét, csökkentse az
időszakos, alkalmi munkaerőhiányt a vállalatcsoportnál, erősítse a vállalati image-t, támogassa a távozók újrakezdését, valamint elősegítse, szabályozza és működtesse a felszabaduló munkaerő átcsoportosításával és leépítésével kapcsolatos feladatokat az ISD DUNAFERR Zrt.-nél és a DUNAFERR Társaságcsoport Kollektív Szerződése (továbbiakban:
DTKSZ) hatálya alá tartozó társaságoknál (Felpéczi, 2010).
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5.4 AZ ISD DUNAFERR ZRT.

ÁLTAL ALKALMAZOTT OUTPLACEMENT

RENDSZER

A vállalat által kidolgozott gondoskodó létszámleépítési program központi feladata, hogy
alternatívákat biztosítson mind a társaságcsoport vezetősége, mind az alkalmazottak számára a munkaerőtöbblet leépítésének hatékony, humánus menedzselésére. A leépítés folyamatát 6 fő szakaszra lehet osztani, melyek az alábbiakban olvashatók.
1. Közvetlen felettesi tájékoztató
Mind az egyéni, mind a csoportos létszámleépítési folyamat első elemeként a munkáltatói jog gyakorlója a humán szervezetekkel együttműködve az Mt. és a DTKSZ előírásainak betartása mellett dönt a létszámleépítésre kerülő személyek megnevezésében.
Ezt követően a közvetlen vezető tájékoztatja a munkavállalót/munkavállalókat a leépítés tényéről. Ebben a folyamatban nagy szerepet kap a vezető felkészültsége és hozzáállása, hiszen sok múlik azon, hogy miként képes kezelni a helyzetet. A vállalat felismerte,
hogy a termelésirányítók rendszeres képzése hozzájárulhat ahhoz, hogy a vezetők ezeket a
krízishelyzeteket úgy tudják kezelni, hogy a leépítés a legkevesebb veszteséget okozza a
cégnek. Veszteség alatt értem a motiváció, a bizalom és a teljesítőképesség hiányát, csökkenését. A tréningek költségigénye igen magas, de az általa kapott vezetői képességek a
cég hatékony működésében megtérülnek: megfelelő vezetői helyzetkezeléssel a vállalatnál
maradó alkalmazottak („túlélők”) a munkára tudnak fókuszálni, nem pedig a krízishelyzetre, mely eredményeként várhatóan nem fog jelentősen csökkenni a teljesítményük.
Az első szakaszban a vezető tájékoztatja a leépítendő alkalmazottat a leépítés okáról,
illetve alternatívákat ajánl fel neki a jövőre nézve: belső áthelyezés, alapítványi támogatottság, vagy a vállalattól kapott végkielégítéssel kilép a nyílt munkaerőpiacra. Ez még
csak egy előzetes tájékoztatás, az egyénnek itt még nem kell döntenie.
2. „R” állományba kerülés
Az előzetes tájékoztatás után a humán erőforrás vezérigazgató-helyettes megalapítja
a Létszámcsökkentési Bizottságot. Akár egyéni, akár csoportos létszámleépítésről van szó,
a bizottság minden személlyel egyénileg konzultál. Ekkor a személyt még egyszer tájékoztatják az alternatívákról, de ekkor már hivatalosan; részletes információkhoz jut.
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A felszabaduló munkaerőállomány kezelésének lehetőségei, azaz az alkalmazott által választható alternatívák:
− Rendelkezési állományba („R” állomány) helyezik, és részt vesz a vállalat
outplacement rendszerében, vagy
− Kilép a nyílt munkaerőpiacra a kapott végkielégítéssel.
Ha a leépített munkavállaló az outplacement rendszerbe való belépésről dönt, az első
lépésként bekerül az „R” állományba. Az „R” állomány időtartama egyéni leépítésnél maximum 45, csoportos leépítésnél maximum 60 nap. A rendszer legnagyobb előnye az alkalmazott számára, hogy ez alatt az idő alatt nem szűnik meg a munkaviszonya, fizetést is
kap attól függően, hogy a vezetőjének szüksége van-e még a munkájára: ha a vezetője felmenti a munkavégzés alól, akkor az „R” állomány alatt az alapbérét, ha nem menti fel a
munkavégzés alól, akkor a teljes fizetését meg fogja kapni. Az „R” állomány hatékony
működésének eredménye, hogy a munkaerő saját társaságánál, más munkakörben tovább
dolgozhat. Amennyiben ez nem kivitelezhető, akkor a személlyel a Munkaerő Koordinációs osztály veszi fel a kapcsolatot. Ez a szervezet társaságcsoport szinten végzi a munkaerő-kereslet és kínálat összehangolását, tevékenysége nyomán a munkaerő más DUNAFERR-es társasághoz kerülhet át, és dolgozhat tovább.

3. Az alapítványi tájékoztató
Az „R” állomány ideje alatt sor kerül a DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány tájékoztatójára is. Csoportos leépítés esetén először csoportos tájékoztatót tartanak, ami után mindig biztosítanak lehetőséget egyéni tájékoztatóra is. A tájékoztató főbb
pontjai az Acélalapítvány és a munkaerőkölcsönző működésének bemutatása, működési
szabályainak ismertetése, a támogatás elemeinek és az igénybe vehető szolgáltatások, lehetőségek, valamint jogok és kötelezettségek részletezése. Ezeket egy írásos tájékoztatóban összegzett formában is megkapja a dolgozó.

4. A döntés
A tájékoztatást követő 5 napon belül a munkavállalónak döntenie kell: él-e az alapítvány által felkínált lehetőséggel, vagy munkaviszonya rendes felmondással történő
megszüntetése mellett a DTKSZ, illetve az Mt. szerinti végkielégítést választja, és
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munkaerőpiaci elhelyezkedését önállóan valósítja meg. Az Mt. szerinti végkielégítés jár a
leépítendő alkalmazottnak, ha az alábbi feltételeket nem fogadják el:
− A munkáltató a munkavállalónak a DUNAFERR Társaságcsoporton belül vagy a
DUNAFERR Acélalapítványon keresztül a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző
Nonprofit Kft.-ben olyan ténylegesen betölthető munkakört ajánl fel, amely a munkavállaló egészségi állapotának és képzettségének, végzettségének megfelelő és a
felajánlott munkakörben keresete a megkötött támogatási szerződés alapján legalább
egy évig eléri az előző átlagkeresetének minimum 80%-át, vagy
− A korengedményes nyugdíjazási lehetőséget.
Ez tehát azt jelenti, hogy azon munkavállalók, akiknek a munkaerő-koordinációs tevékenység során nem sikerült új munkahelyet találniuk, illetve nem pályáztak az Acélalapítványi felvételre, a munkaviszonyát a munkáltató felmondással szünteti meg.
Összefoglalva a fentieket, az „R” állományból kikerülés alternatívái a leépítendő alkalmazott számára:
− A társaságcsoporton belüli elhelyezkedés
− A DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány
− Munkaszerződés megszüntetése; önerőből történő társaságcsoporton kívüli –
azaz a nyílt munkaerőpiacon – történő elhelyezkedés.
5. A DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány
Amennyiben a munkavállaló a felajánlott outplacement rendszerben való részvételt
választja, regisztrálnia kell a DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítványhoz.
Az 5.2-es fejezetben már részleteztem, hogy az alapítványt 1994-ben hozta létre az
akkori Dunai Vasmű. Az Acélalapítvány ugyanakkor kizárólagos tulajdonosként alapított
egy munkaerőkölcsönző gazdasági társaságot is, mely az alapítói célok közül, az átmeneti
foglalkoztatás

megvalósulását,

a

„munka

közelben”

tartást

szolgálja.

A

munkaerőkölcsönző létrejöttének elsődleges célja a DUNAFERR társaságcsoporton belüli
újraelhelyezés lehetőségének megoldása volt. Azonban a jelenlegi gazdasági nehézségek
hatására már nem elsődleges alternatíva a társaságcsoporton belüli elhelyezés, főként a
külső munkaerőpiacra kezd fókuszálni a szervezet. Az így létrejött outplacement a „segély
helyett munkát” elvének érvényesítésével a leépítetteknek nyújt átfogó segítséget.
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A támogatási rendszer főbb elemei:
− Támogatási idő (maximum 2 év), mely munkaszerződéssel biztosított jogviszony
− Anyagi szükségletek biztosítása (az alapítványi támogatottak munkabére az előző átlagkeresetük 80%-ában van megállapítva)
− Munkaerő fejlesztése (munkavállalási tanácsadás, tanulástechnikai, munkaerőpiaci
tréning, kompetencia-fejlesztés, piaci igényeknek megfelelő szakmai át- és továbbképzés, munkatapasztalat szerzés)
− Társas munkakapcsolatok (kommunikációs és álláskeresési tréning)
− Mentorálás (mentális és szociális szükségletek kielégítése, jogi tanácsadás)
− Vállalkozásindítás, illetve önfoglalkoztatóvá válás ösztönzése, támogatása
Az Acélalapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott fő célkitűzése
„Az Alapítvány fő célja az ISD DUNAFERR Zrt. részvételével működő és az ISD
DUNAFERR Zrt. kollektív szerződésének hatálya alá tartozó dunaújvárosi székhelyű, illetve telephelyű gazdasági társaságok olyan munkavállalóinak támogatása, újrakezdésük
elősegítése, akiknek munkaviszonya gazdasági vagy iparszerkezeti okokból megszűnt,
vagy megszűnik.” (DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány Alapító Okirat,
1994)

Az Acélalapítvány szervezeti felépítése
Az alapítvány szervezeti felépítését a következő ábra mutatja (6. ábra).

6. ábra: A DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány szervezeti felépítése 2012
Saját szerkesztés
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Az elmúlt két évben az Acélalapítvány szervezeti felépítésében átszervezések történtek, melyek hatására jelenleg 5 nagyobb egységre osztható az alapítvány működése. Ezek
főbb feladatai az alábbiakban olvashatók.
A. Kuratórium
Az alapítvány hatékony működését segíti a Kuratórium, mint irányító, döntéshozó
szerv. A Kuratórium üléseit havi rendszerességgel tartja, ekkor előre meghatározott napirendi pontokat tárgyalnak meg. Határozatait nyílt szavazással hozza, és az ülésekről a
Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) iránymutatásai szerint jegyzőkönyv készül.
B. Felügyelő szerv
A Felügyelő szerv feladata az alapítvány által nyújtott támogatások, illetve az alapítvány működésének ellenőrzése a jogszabályi feltételek, az Alapító Okirat rendelkezései és
a Kuratórium döntéseit figyelembe véve.
C. Titkárság
A Titkárság tagjai közé tartozik egy fő titkárságvezető, aki az alapítvány működésével kapcsolatos általános irodavezetői feladatokat látja el. Rajta kívül a tagok az alapítvány operatív teendőit végzik el a Kuratórium döntései és a szabályzatokban foglaltak figyelembe vételével.
D. Előkészítő bizottság
Az Előkészítő bizottság a korábbi Mentorbizottság és Gazdasági bizottság feladatköreinek összevonásával alakult meg az elmúlt két év során. Fő feladatai közé tartozik a Kuratórium munkájának elősegítése, melyet főként az alapítványhoz érkező pályázatok előkészítésével, a mentorok és támogatottak együttműködésének koordinálásával valósít
meg. További hatásköre az alapítvány gazdálkodásának folyamatos nyomon követése, a
támogatottakkal kapcsolatos gazdasági döntések előkészítése, illetve egyéb gazdasági jellegű feladatok elvégzése.
E. Befektetési bizottság
Szintén az elmúlt két év strukturális változásainak köszönhetően jött létre a Befektetési bizottság, melynek fő feladata az alapítványi vagyon forgatása, értékpapírokba való
befektetése.
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F. Vállalkozói bizottság
A Vállalkozói bizottság létrejöttét az indokolta, hogy a gazdasági körülmények hatására egyre nehezebbé válik a DUNAFERR Társaságcsoporton belüli alapítványi támogatottak elhelyezése. A probléma feloldására, szintén az elmúlt két évben hozták létre ezt a
bizottságot, melynek fő hatásköre azon vállalkozások támogatása, melyek munkaerőkeresletüket az alapítványi tagok alkalmazásával kívánják feloldani. Ösztönző elemei közé
tartozik a bértámogatás biztosítása az ilyen igénnyel rendelkező munkaerőpiaci szervezetek számára.

Az Acélalapítvány vagyona
Az alapítvány pénzügyi szempontból stabil. Vagyonát az Alapító rendszeres anyagi
támogatása (az éves bérköltség meghatározott %-a), a személyi jövedelemadó 1%-a és a
pályázati források adják. Az Alapító Okirat rendelkezik a bevételek felhasználásának
módjáról, százalékban kifejezve, mely a következő ábrán is látható (7. ábra).

7. ábra: Az Acélalapítvány vagyonának felhasználása
Forrás: DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány Alapító Okirat
Mint az ábrából is látszik, a vagyon jelentős részét a fő célkitűzésükre, a foglalkoztatás megoldására költik. Az oktatás, képzés megvalósítására a vagyon mintegy 10%-át
fordítják. Legkevesebbet, közel 1%-ot fordítanak a szociális segélyezésre, hiszen ezt csak
rendkívül indokolt esetben lehet adni a támogatottaknak.

Az Acélalapítvány támogatási rendszere
A támogatott egyéni igényei szerint egy „Életút programot” dolgoznak ki. Az
Életút program célja a munkaerőpiacon való mielőbbi elhelyezkedés érdekében:
− Új szakmai életpálya megtervezése, az újrakezdés támogatása,
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− A támogatott munkavállalásra, elhelyezkedésre képes állapotba hozása, segítség az
esetleges mentális trauma feldolgozásában,
− Az élethelyzetekben való eligazodás segítése,
− Önálló döntések meghozatalának támogatása, a felelősségvállalás erősítése.
Az életút program 6 fő részből tevődik össze, mint ahogy ezt a mellékletben található III. ábra is mutatja. Az alapítványi támogatás időtartama egy év, mely kétszer 6 hónapra
meghosszabbítható. Az életút program részei közül a mentorálást emelném ki, mert dolgozatomban a többi elemre már kitértem.

A mentorálás
Minden leépített munkavállaló rendelkezésére áll egy mentor, akinek fő felelősségei
a szakértői segítségnyújtás és az információk biztosítása. Feladata a támogatott segítése
döntései meghozatalában, életútjának alakításában. Fontos kihangsúlyozni, hogy a segítségnyújtás folyamatában nem válhat a folyamat kizárólagos cselekvő személyévé, csupán
tanácsokat adhat. Kiemelt szerephez jut a folyamat során a két résztvevő között kialakult
bizalmi viszony.

A mentori tevékenység elemei:
− A támogatott helyzetének felmérése (diagnóziskészítés)
− Munkatanácsadás
− Pályamódosítási tanácsadás
− Életvezetési tanácsadás
− Álláskeresési tanácsadás
− Pszichológiai tanácsadás
− Képzésre történő fejlesztő felkészítés
− Vállalkozóvá válási tanácsadás
A mentorálás általános módszertani szempontjai a következőkben foglalhatók össze:
− Komplex, rendszer és életpálya szemléletű
A komplexitás ott jelenik meg a mentorálásban, hogy a támogatás során mind a szakmai, mind a magánéleti személyiségét figyelembe veszik. Ez azért jelentős, mert tapasztalataik szerint a magánéleti személyiséget is kell kezelni ahhoz, hogy munkáját
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később maximálisan képes legyen ellátni. Ilyen esetekben pszichológus segítségét is
igénybe lehet venni. Ha a magánéleti problémákat sikerül megoldani, a személy meg
tud nyílni a munka felé.
− Folyamatelvű
A folyamatelvűség azt jelenti, hogy nem egy rövid beszélgetéssel tudják le a támogatást, hanem akár egy egész éves időkifutásban is foglalkoznak a támogatottal: esetenként ugyanis a szokásait, a szemléletmódját, és a hozzáállását is meg kell változtatni.

− Támogató jellegű
Nem megoldást ad a mentor, hanem támogatást: segít elérni a támogatott céljait.
− Személyre szabott
Minden támogatottnak egyéni életút programot dolgoznak ki, az egyéni problémákhoz, nehézségekhez igazodva.

Fontosnak tartom megjegyezni az alapítványba való belépés önkéntes voltát. Nem
pályázhat az alapítványi támogatásra az, aki fegyelmi eljárás alatt áll, akinek határozott
idejű munkaszerződése van, aki végkielégítésére igényt tart, akinek olyan egészségügyi
problémája van, amely lehetetlenné teszi az újrakezdést, valamint az, aki az alapítvánnyal
való együttműködést nem vállalja.
Amennyiben a munkavállaló az Acélalapítvány támogatását választja, és lemond a
végkielégítésről, megszűnik a munkaszerződése az ISD DUNAFERR Zrt.-vel, de ugyanakkor munkaszerződést köt a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft.-vel. Így
munkaviszonya jogfolytonosnak minősül.
6. A DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft.
A szervezet működésének kifejtése előtt fontosnak tartom tisztázni a munkaerőkölcsönzés fogalmát: „Az a tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a
kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi (kölcsönzés).” (Munka Törvénykönyve, 2012. 214.
§ 1. bekezdés a) pontja)
Az Acélalapítvány által létrehozott DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft.
egyszemélyes gazdasági társaság. Az ügyvezetése felett a tulajdonosi jogokat az Acélalapítvány kuratóriuma a társaság alapítói ülésén keresztül gyakorolja.
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Az Acélalapítvány bemutatásakor már kifejtettem a munkaerőkölcsönző létrejöttének célját, így most a főbb feladatköreivel kezdem a bemutatását. A DUNAFERR
Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. a DUNAFERR Társaságcsoport többségi tulajdonú
társaságaitól leépített és meghatározott feltételeket elfogadó munkavállalók további foglalkoztatását biztosítja munkaerőkölcsönzéssel. Az Acélalapítvány támogatottjainak foglalkoztatásán túl feladata a vállalatcsoportnál átmeneti jelleggel, vagy valamilyen gazdasági ok miatt jelentkező munkaerő igények külső munkaerő piacról való kiszolgálása is. A
munkaerőkölcsönző tehát nem csak alapítványi támogatottak számára biztosít kölcsönzési lehetőséget. A következőkben a DUNAFERR Zrt. outplacement programjára fókuszálva az alapítványi tagok munkaerőkölcsönzésére helyezem a hangsúlyt.
A munkaszerződés tartalma
A leépített munkavállaló a támogatási szerződés aláírását követően azonnal munkaszerződést köt a munkaerőkölcsönzővel, amelynek tartalmi elemei röviden a következők:
− A munkaviszony első napja az alapítvánnyal kötött megállapodás aláírásának napja.
− Az alapítványi támogatás megszűnése esetén a munkaviszony is megszűnik.
− Minden olyan munkát köteles elvégezni, amely a Kuratórium döntése alapján nem
megalázó, ránézve aránytalan sérelemmel nem jár. Az ennek megfelelő munka elvégzésének, illetve munkahely, munkakör megtagadásának következménye a támogatás
megszüntetése. Itt kiemelném, hogy a mai napig hatályos 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szigorúan rendelkezik arról,
hogy a munkavállaló köteles elfogadni a felajánlott foglalkoztatási lehetőséget,
amennyiben az a munkavállalóra való tekintettel hátrányos következményekkel nem
jár (pl. családi körülményekre). Ha az alapítványi támogatott megtagadja a felajánlott
munkakör betöltését, az az alapítványból való kikerülést eredményezi. Ez több szempontból is hátrányosan érinti a támogatottat, hiszen egyben azt is jelenti, hogy a végkielégítésről is lemondott, és a támogatásiban sem részesülhet többé.
− A munkaidő napi 8 óra, de az alapítvány által támogatott képzés, oktatás prioritást élvez. Ezért a képzésre vonatkozó megállapodás esetén a munkáltató a munkavállalót az
oktatás szorgalmi és vizsga időszakára felmentheti a munkavégzés alól.
− A munkavállaló munkáját a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. által
meghatározott munkahelyen köteles végezni.
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− Étkezési támogatás, munkába járási támogatás a munkavállalót a vonatkozó jogszabályok által előírt mértékben és módon illeti meg. A Munka Törvénykönyvének 2012.
júliusi változásainak hatására módosult a kölcsönzött munkavállalókat megillető támogatások mértéke is. Az „egyenlő bánásmód” elvéről a kölcsönzött munkavállalók
bérének megállapítása című alfejezetben részletesen is beszámolok.
A munkaerőkölcsönzés időtartama
Határozott időre szóló kölcsönzés esetén a folyamatos kölcsönzés időtartamát az Mt.
szabályozza. A 2012. évi változásoknak köszönhetően az ideiglenességet öt évben maximalizálta: „A kikölcsönzés tartama nem haladhatja meg az öt évet, ideértve a meghoszszabbított vagy az előző kikölcsönzés megszűnésétől számított hat hónapon belül történő
ismételt kikölcsönzést, függetlenül attól, hogy a kikölcsönzés ugyanazzal vagy más kölcsönbeadóval kötött megállapodás alapján valósult meg.” (Munka Törvénykönyve, 2012.
214. § 2. bekezdés) Ez összefoglalva azt jelenti, hogy amennyiben nem telik el 6 hónap a
kölcsönzési időszakok között, az jogfolytonosnak minősül, azaz a kölcsönzések időtartamai összeadódnak. Ez az összesített kölcsönzési időszak nem haladhatja meg az 5 évet.
Amennyiben két kölcsönzési periódus között minimum 6 hónap eltelik, úgy a periódus újraindul, a korábbi kölcsönzési ciklusok nem számítanak bele az 5 évbe. Kezdetben 3 hónapos szerződést kötnek a kölcsönzöttel, ami később meghosszabbítható. A kölcsönzés
meghosszabbítása a humánerőforrás vezérigazgató-helyettes engedélyével történhet.
Egy hónappal az 5 éves folyamatos kölcsönzési időszak lejárta előtt a személyzeti
igazgató a munkaerőkölcsönző által közölt adatok alapján, levélben tájékoztatja a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatóját a kölcsönzési időszak lejártáról. Ez alapján a munkáltatói jogkört gyakorló vezető kezdeményezheti új kölcsönzött munkaerő keresését az érintett munkakörbe. Az 5 éves folyamatos kölcsönzési idő lejártakor a kölcsönzött munkavállaló kölcsönzési szerződése megszüntetésre kerül. Amennyiben a kölcsönzöttel betölthető
munkakörben a kölcsönzöttek aránya meghaladja a vezető által meghatározott szintet, úgy
a munkavállaló megfelelése esetén a vezető kezdeményezheti a humánerőforrás igazgatóhelyettes felé a munkavállaló ISD DUNAFERR Zrt. állományába történő felvételét.
A kölcsönzött munkavállalók bérének megállapítása
Az Mt. 2012. júliusi változásai érintették a kölcsönzött munkavállalókra vonatkozó
bérezési és támogatási követelményeket is. Az összehasonlítás szemléltetésére elsőként a
korábban hatályos Mt. szerinti rendelkezéseket foglalom össze.
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Új kölcsönzött munkavállaló esetén az adott szervezetnél az adott bérkategóriában
az adott munkakör legkisebb alapbérét kellett besorolási alapbérként megállapítani. Fél év
eltelte után az Mt. szerint az adott munkakör átlagalapbérét kellett besorolási alapbérként
megállapítani. Ekkor már olyan juttatások is megillették a kölcsönzött munkavállalót,
amik azelőtt nem: pl. a műszakpótlék 20%-ról 50%-ra nőtt; továbbá a túlórapótlékot, az
ügyelet és a készenlét díját a DKSZ szerint kapta meg. 2 év eltelte után pedig minden
olyan juttatás megillette, ami a DKSZ-ben szerepelt.
A 2012. júliusi Mt. külön rendelkezik az egyenlő bánásmód követelményéről, mely
kimondja, hogy „A kikölcsönzés tartama alatt a munkavállaló számára biztosítani kell a
kölcsönvevővel munkaviszonyban álló munkavállalókra irányadó alapvető munka- és foglalkoztatási feltételeket.” (Munka Törvénykönyve, 2012. 219. § 1. bekezdés) Az Mt. 219.
§ 2. bekezdése szerint az alapvető munka- és foglalkoztatási feltételek többek között különösen a munkabér összegére, valamint az egyéb juttatásokra vonatkoznak. Ez tehát azt is
jelenti, hogy 2012 júliusa óta minden kölcsönzött munkavállalót azonnal megilletnek
az állományban lévő alkalmazottakra vonatkozó bérezési feltételek és juttatások.
Ez egyben azt is magában foglalja, hogy a munkaerőkölcsönző számára az eddigi
árelőnye mérséklődik, hiszen a munkáltató szempontjából már több költséggel jár a kölcsönzött munkavállalók alkalmazása, mint azelőtt. Azonban továbbra is megtartotta rugalmas jellegét, mely továbbra is vonzóvá teszi ezt a foglalkoztatási formát a vállalatok
számára. További előnye, hogy teljes körű segítséget nyújtanak az ügyintézésben, jelentősen lerövidítve az adminisztrációs folyamat hosszát.

5.5 AZ ISD DUNAFERR ZRT.

ÁLTAL ALKALMAZOTT OUTPLACEMENT

RENDSZER HATÉKONYSÁGA

Az outplacement rendszer hatékonyságát, a személyes gondoskodás megtérülését a statisztikai eredményekkel lehet leginkább szemléltetni. Ezen kívül a hatékonyságot mutatja a
mellékletben található 2 alapítványi támogatott beszámolója arról, hogy nekik személyesen mit nyújtott az alapítvány (II. számú melléklet).
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Számszerűsíthető eredmények az Acélalapítvány működéséből

5.5.1

Fennállása óta 2012. június 30-ig az Acélalapítvány pályázati rendszerébe 798 fő jelentkezett, melyből 534 fő felelt meg a feltételeknek és tudta igénybe venni az alapítványi támogatást. A támogatottak közül képzési támogatást 338 fő, újrakezdési támogatást 85 fő, vállalkozóvá válási támogatást 12 fő, és szociális segélyt 95 fő vett igénybe. Az Alapítványhoz került 534 fő 65%-a (348 fő) nő, 35%-a (188 fő) férfi. Életkorukat tekintve a 20-as
éveikben járók a támogatottak 23%-át teszik ki (124 fő), a 30 és 40 év közötti korosztály a
31 %-át (165 fő), a 40-50 év közöttiek a 28%-át (149 fő), a fennmaradó 18% (96 fő) pedig
50-62 év közötti életkorú. Az elmúlt években támogatott alapítványi tagok létszámát
évenkénti bontásban a következő ábra szemlélteti (8. ábra):

8. ábra: Alapítványi támogatottak létszáma 2009-2012 I. félév
Forrás: DUNAFERR „Foglakoztatásért” Acélalapítvány: támogatottak adatbázisa
alapján saját szerkesztés

A 2009-es évben jelentősen megnőtt az alapítványi tagok létszáma, az előző évi létszám közel duplájára. Ennek oka a gazdasági válság, mely a DUNAFERR
Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. létszámadataiban is jelentős változást okozott. A
2011-es évre már mérséklődött ez a magas létszám, hiszen az alapítvány hatékony segítséget tudott nyújtani számukra, és viszonylag rövid időtartam alatt sikerült gondoskodni a
jövőjükről. Az átlagos támogatási időtartamok alakulását a következő ábra szemlélteti (9.
ábra).
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9. ábra: Átlagos támogatási idő a DUNAFERR „Foglalkoztatásért”
Acélalapítványnál 1994-2011
Forrás: DUNAFERR „Foglakoztatásért” Acélalapítvány: támogatottak adatbázisa
alapján saját szerkesztés

A fenti diagram 2011. december 31-i záró dátummal tartalmazza az átlagos támogatási időre vonatkozó adatokat. Mint a diagramból is látszik, a résztvevők közel 40%-a az
első 1 éves támogatási időn belül, több mint 1/3-a 1-2 év között, és közel 1/3-a a két éves
támogatási idő leteltével távozott az Acélalapítványból.
Érdemes megemlíteni a támogatottak végzettségét is. Közel 50%-uk szakközépiskolai, gimnáziumi és technikumi, 41%-uk szakmunkás és nyolc általános iskolai, a
fennmaradó 12%-uk főiskolai/egyetemi végzettségű. A lehetséges képzések kiválasztása
az egyének profiljára, céljaira és a munkaerőpiac lehetőségeire történik.
2009-2011 között az alapítványi tagok által igénybevett képzésekről készítettem három kördiagramot évenkénti bontásban, melyek a mellékletben megtalálhatók (Melléklet
IV.-VI. ábra). 2009-ben az összes alapítványi tag (68 fő) részt vett a felajánlott tanfolyamokon: döntő volt az angol nyelvtanfolyam (13%), a személy- és vagyonőr képzés (13%), a
minősített hegesztő képzés (9%), a műszaki menedzser képzés (9%) és a német nyelvtanfolyam (6%). Egy évvel később már a képzésben résztvevő támogatottak 27%-a döntött az
angol nyelvtanfolyam mellett, továbbá nőtt a német nyelvtanfolyamon résztvevők száma
is. Az ECDL tanfolyamon résztvevők aránya 7% volt, és jelentős arányban abszolválták a
biztonsági őr képzést is (13%). A legnagyobb változást a következő év hozta, amikor a
vállalkozói támogatás bevezetésének köszönhetően megjelent egy cég, amely a biztonsági
őrök iránti keresletét az alapítványi támogatottak közül kívánta biztosítani. Ennek következményeként 2011-ben az alapítványi tagok által igénybevett képzések 72%-a biztonsági
őr tanfolyam volt. A képzések finanszírozását 90%-ban az alapítvány vállalja, a támoga35

tottaktól 10% önerő szükséges a képzések abszolválásához. Sikeres vizsgát összesen a támogatottak 67%-a tett.
A működés legfontosabb minőségi mutatója, hogy a támogatott munkavállalók milyen arányban tudtak újra elhelyezkedni, vállalkozóvá válni. Ezen adatokat 2002-2011 között részletesen a mellékletben található II. táblázat tartalmazza. A vállalkozóvá válási
arány az elmúlt 15 évben ugyan csak 3%, de a legkülönfélébb elképzelések válhattak valóra, mint pl. lakberendezési üzlet és tanácsadás, multimédiás fejlesztő szolgáltatás.
Fontosnak tartom kiemelni a hatékonyság elemzésekor azt a tényt is, hogy az alapítványi támogatásban résztvevők mit tartanak a rendszer számukra legfontosabb elemeinek.
A támogatási periódus végeztével minden támogatottal kitöltetnek egy kérdőívet, mely a
rendszer hatékonyságát méri fel a munkavállaló szempontjából. Az eredmény vizsgálata
előtt kihangsúlyoznám, hogy ami alapvetően a legnagyobb félelmet kelti a leépítendő
munkavállalókban, az az egzisztenciális bizonytalanság. Az emberek félnek attól, hogy
nem lesz munkahelyük, és nem fogják tudni fenntartani azt a kialakított anyagi és társadalmi státuszt, ami jellemezte korábbi élethelyzetüket. Ezek ellenére a felmérések eredménye ambivalens képet mutat: a legtöbbek által első helyre sorolt támogatási elem a képzési terv, melyet a második helyen a mentorálás követ. Az előbbiek tükrében számomra
megdöbbentő, hogy az a tény, miszerint a támogatottak bizonyos szintű egzisztenciális
biztonságban érezhetik magukat a támogatási periódus alatt – hiszen készenléti időben is a
korábbi átlagkeresetük 80%-át megkapják havonta –, számukra az anyagi juttatás inkább
elvárt és alapvető, mintsem egy külön kiemelendő, méltányolt támogatás. A válaszadók
közül többen kiemelten értékesnek tartják továbbá azokat az elsajátított képességeket és
készségeket, melyeknek a személyre szabott Életút programnak és a mentorálásnak köszönhetően jutottak a birtokába. Ezek nemcsak a jelen körülmények feldolgozását könnyítik meg, hanem adaptálhatók a későbbi munkaerőpiaci helyzetek megoldására is (például a
későbbi munkahely elvesztésének könnyebb feldolgozására).

5.5.2

Számszerűsíthető eredmények a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit
Kft. működéséből

A DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. 1994-től 2010 első félévéig átlagosan
több mint 6500 főt foglalkoztatott. A pontos számadatokat a melléklet III. táblázata tartalmazza, mely adatok szemléltetésére készítettem el a következő ábrát (10. ábra).
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10. ábra: A DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. által
foglalkoztatott átlag létszám alakulása 1994-2010
Forrás: DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. éves üzleti jelentései
alapján saját szerkesztés
Mint ahogy a diagramon is látszik, 2004-től kezdve jelentős növekedést mutat a
munkaerőkölcsönző által foglalkoztatott átlag létszám alakulása. Az alapítványi létszám
növekedésének fő okai 2006-tól a vállalatnál történt strukturális változások, 2007-től pedig a leépítések.
A legfontosabb mutató, az elhelyezkedési arány (újrakezdési mutató) az elmúlt 15 év
átlagában 66%. Mint ahogy a következő oszlopdiagram is mutatja (11. ábra), 2008-ban és
2009-ben jelentősen az átlag felett volt ez a mutató.

11. ábra: Elhelyezkedési arány a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kftnél 2002-2009
Forrás: DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. éves üzleti jelentései
alapján saját szerkesztés
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A 2005 és 2011 közötti munkaerőkölcsönző által foglalkoztatott munkaerőre vonatkozó adatok az éves közhasznúsági jelentés alapján a következő ábrán láthatók (12. ábra).
Ez a diagram tehát nem az évenkénti átlagos, hanem az egyes évekre vonatkozó teljes létszámot mutatja. Kihangsúlyoznám, hogy nem a kölcsönzések számát, hanem a kölcsönzött
munkavállalók számát mutatja. Ebben mind az alapítványi támogatottak, mind a DUNAFERR outplacement rendszerén kívüli kölcsönzött munkavállalók szerepelnek.

12. ábra: A DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. által foglalkoztatott munkaerő létszáma 2005-2011
Forrás: DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. éves közhasznúsági jelentései,
alapján saját szerkesztés

Drasztikus csökkenés következett be a 2009-es évben, ami főként a gazdasági válság
hatásának tudható be. Ennek következtében mind a miskolci, mind a lőrinci, mind pedig a
dunaújvárosi üzemekben is létszám-racionalizálást hajtott végre a tulajdonos. Ez érintette
mind a saját állományi létszámot – ennek köszönhetően nőtt ebben az évben az alapítványi
támogatottak száma –, mind pedig a kölcsönzött munkavállalói létszámot. A válság hatása
a mai napig érződik, hiszen a kölcsönzött létszám még mindig nem éri el a válság előtti
mértéket, de évenkénti viszonylatban növekvő tendenciát mutat.
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5.5.3 A létszámleépítési folyamat működésének főbb tapasztalatai
A közel 20 éves működés főbb tapasztalatai a következőkben foglalhatók össze:
− A vezetők és humán szakemberek felkészültsége, gondolkodásmódja és empatikussága
egyértelműen befolyásolja a leépítés eredményességét. Ez leginkább a problémák és
konfliktusok kezelésében nyilvánul meg. Tapasztalatok szerint sok vezetőben megvan
az elszántság és törekedik a gondoskodásra, de mégsem elég felkészültek. Ennek
egyik kritikus pontja a hierarchiai viszonyokban megjelenő magánéleti jelleg, melyet
a problémák felmerülésekor nem tudnak figyelmen kívül hagyni.
− Az időtényezőnek kiemelt szerepe van: időt kell adni a leépítésre való felkészülésre, a
szervezésre és a személyes foglalkozásra.
− Meg kell őrizni a távozók önbecsülését és cselekvőkészségét.
− Kevésbé érzik kritikusnak a helyzetet a leépített munkavállalók, ha a munkáltató alternatívákat tud nyújtani számukra.
− A döntés felelősségét a munkáltatónak és a munkavállalónak is fel kell vállalnia.
− Az utóbbi néhány év óta az alapítványi támogatottak elhelyezése kezd a
munkaerőkölcsönzőről a külső munkaerőpiacra terelődni. Ezt segíti többek között a
szervezeti struktúraváltás, és a vállalkozói támogatás bevezetése is.
− Célzottabb, hatékonyabb forrásfelhasználás jellemzi az alapítvány működését.
− A rendszer alkalmazása ugyan jelentős költséggel jár, ám az alapítványi támogatottak
a programba való belépéssel lemondanak a végkielégítés részükre történő kifizetéséről, ami egyfajta költséghatékonyságként is értelmezhető a munkáltató szempontjából.
Másrészt az outplacement hozadéka az erkölcsi és társadalmi felelősségvállalás
munkaerőpiaci megítélése, mely hozzájárul a pozitív vállalati image megerősítéséhez.
− A munkavállaló szempontjából az outplacement egyértelmű pozitív hozadéka az,
hogy munkaviszonya jogfolytonos marad, valamint széleskörű szakmai támogatásban
és képzési programokban vehet részt, és eközben nem szenved kárt az egzisztenciális
biztonsága sem.
− Az alkalmazott outplacement rendszer fennállása óta 534 főnek nyújtott segítséget, az
elhelyezkedési arány pedig az elmúlt 15 év átlagában 66%, de az utóbbi években jelentősen meghaladta az arány ezt az átlagot.
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6. A MAGYARORSZÁGI OUTPLACEMENT
GYAKORLATA
Az Országos HR Benchmark Felmérés 2009-es adatai azt mutatják, hogy abban az évben
a szervezetek 52%-a csak a minimális, törvényileg meghatározott juttatásokat biztosította
a leépített munkavállalóknak, ám ezen vállalatok több mint harmada ezeket a juttatásokat
emelt szinten adta az érintett alkalmazottainak. Ennél összetettebb támogatási programot a
vállalkozások közel harmada ajánlott fel a leépítetteknek. A vállalatok negyede karriertréningeket szervezett, 19%-a vállalkozóvá válási támogatást biztosított, ugyancsak 19%-a
pszichológiai tanácsadási lehetőséget, valamint szintén 19%-a képzési, átképzési tréningeken való részvételi lehetőséget ajánlott fel. (Szilágyi, 2011)
A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2010-es kutatása kifejezetten a nagyvállalati szektorra
irányult, melyek foglalkoztatotti létszáma meghaladja az 500 főt. A megkérdezettek több
mint harmadánál a felmérést megelőző két évben jelentősen csökkent a munkavállalói létszám, ezek a leépítések leginkább a betanított munkásokat és a kölcsönzött munkaerőt
érintették. Valamilyen szintű outplacementet a válaszadók közel 40%-a biztosított a leépített alkalmazottaknak, és a cégek közel fele rendelkezett információval a leépített munkavállalók későbbi elhelyezkedésének sikerességéről. A vállalatok döntő többsége a helyi
munkaügyi központ által nyújtott támogatási lehetőségeket és a környező cégek vezetőivel
kialakult kapcsolati tőkét használta ki. (Bank, 2010)
Ez a két statisztika rávilágít arra a tényre, miszerint hazánkban nagyon kevés vállalat alkalmazza ezt a lehetőséget, és még ennél is kevesebb azon cégek száma, akik teljes
körű, professzionális outplacement szolgáltatásokat nyújtanak a leépített munkavállalóknak. Egy hazai outplacement szolgáltatásokat nyújtó vállalat szakértőjének beszámolója
alapján a hazai ilyen jellegű programok árát tekintve elmondható, hogy egy csoportos
outplacement program költsége egy tréning napi díjával azonos, míg egy egyéni program
általában a vezető vagy dolgozó egy havi fizetése. (Szilágyi, 2011)
A nyitottságot vizsgálva életkor szerint szembetűnő, hogy a negyven év felettiek
sokkal inkább fontosnak tartják az outplacement programokat és aktívabbak a kezdeményezésében, mint a fiatalabb korosztály. Valószínűleg ez arra vezethető vissza, hogy ők
már átélhették korábban, hogy milyen leépítettnek lenni, és emiatt nagyobb empátiával
rendelkeznek a kérdés tekintetében.
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6.1 HAZAI OUTPLACEMENT TAPASZTALATOK
A 3. fejezetben említett elmúlt években nagyobb létszámleépítést végrehajtó nagyvállalatok outplacement gyakorlatát összesítve a következő főbb megállapításokra jutottam.
A helyi munkaügyi központtal mindegyik munkáltató szoros együttműködésben állt
a létszámleépítési folyamat alatt: több esetben is tartottak tájékoztatót a munkaügyi központ képviselői a leépített munkavállalóknak, mely tájékoztatókhoz az infrastruktúrát nagy
részben a vállalatok biztosították. Kiemelném a Magyar Posta esetét, ahol ezeket a tájékoztatókat heti rendszerességgel tartották, és minden esetben központi téma volt az üres
álláshelyek ismertetése is. (Gymóthy, 2011)
Ezen kívül a leggyakrabban alkalmazott szolgáltatás a munkavállaló segítése volt az
újra elhelyezkedésben. Ez két fő irányban lehetséges: egyrészt a vállalatcsoporton belüli
munkalehetőségek felajánlása az érintett alkalmazottaknak (pl. Flextronics Kft, MÁV Zrt.,
Egészségügyi Holding Zrt.), másrészt a külső munkaerőpiacon való elhelyezkedés támogatása. (HR Portal, 2012b; Gymóthy, 2011; MÁV Új Esély Alapítvány, é. n.) Ilyen célból
hozta létre például a Rail Cargo Hungaria Zrt. az „Önkéntes Életpályaváltó Programot”,
valamint a Magyar Telekom Nyrt. az „Esély Programot”. (Magyar Telekom, 2005; Masa –
Fekete, 2012) Több vállalatnál is jellemző, hogy a cég HR munkatársai felvették a kapcsolatot a környékbeli vállalatokkal, és kapcsolati tőkéjüket felhasználva próbáltak új munkalehetőséget találni a leépített munkavállalóiknak. A már említett Új-MiZo Rt. esetében is
kiemelt támogatást jelentett ez a típusú segítségnyújtás, valamint például a Nokia is sikeresen el tudta helyezni dolgozói egy részét a győri Audi gyárban. (MTI, 2012c) A Flextronics Kft. ezeken felül újrakezdési prémiumot is felajánlott a leépítetteknek, húsz és hatvanezer forintig terjedően. (Gymóthy, 2011)
Szintén jellemző volt a vállalatok részéről valamilyen típusú összegző tájékoztató
jellegű nyomtatott vagy elektronikus dokumentum biztosítása az érintetteknek. A Magyar
Posta Zrt. esetében ez például egy „Munakerőpiaci Kalauz” nevű információs füzetet jelentett, mely tartalmazta a munkaügyi központ kirendeltségeit és azok elérhetőségeit, valamint az aktuális állásajánlatokat. (Gymóthy, 2011) Az Erste Bank Hungary Zrt. egy vállalatra szabott információs honlapot működtetett a leépítés időtartama alatt, míg a Rail
Cargo Hungaria Zrt. egy erre a célra létrehozott mindenki számára könnyen kezelhető
weblap segítségével tájékoztatta az érintetteket a legfontosabb tudnivalókról (pl. átképzési
lehetőségek, korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó jogszabályok). Ezen kívül a kétol-
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dalú kapcsolatteremtést lehetővé téve megadtak a honlapon egy e-mail címet, ahova a
munkavállalók megírhatták aktuális kérdéseiket, és amire a humán szervezet szakértői és a
munkajogász adott szakszerű választ. (Gymóthy, 2011; Masa – Fekete, 2012)
Több vállalat ajánlott fel nyugdíjazásra vonatkozó támogatásokat is az érintetteknek, melyek főként a korkedvezményes nyugdíjazásra vonatkoztak. Ezen kívül például a
Flextronics Kft. felajánlotta munkavállalóinak, hogy az öregségi nyugdíjkorhatárt egy
éven belül betöltők számára befizeti a nyugdíjjárulékot, valamint a DEH Dräxlmaier Hungária Kft. kötelezettséget vállalt az öregségi nyugdíjkorhatár előtt öt évvel állók esetében a
felmondási tilalomra is. (Gymóthy, 2011)
Külön kiemelném a szintén több vállalat által felajánlott szolgáltatást, miszerint a
cégek minden munkavállaló számára biztosították az őket megillető végkielégítés kifizetését. Szervezetenként eltérő mértékű volt ez a végkielégítés, attól függően, hogy a Munka
Törvénykönyve által előírt mértéket jelentette, vagy volt a vállalatnak Kollektív Szerződése, mely a Mt.-nél kedvezőbb feltételeket biztosított a leépített alkalmazottak számára. A
Magyar Telekom Nyrt. esetében például az 500 fős leépítés során kifizetett végkielégítések teljes összege megközelítőleg 6 milliárd forint volt. (Mfor, 2012)
Több típusú tréninget, támogatást ajánlottak fel a cégek az érintetteknek. Ide sorolnám a legtöbbet alkalmazott átképzési támogatást is. A Magyar Telekom Nyrt. ezen célból hozta létre a 2001 óta működő „Esély programot”, valamint a DEH Dräxlmaier Hungária Kft. külön támogatta a leépített munkavállalóit az átképzésekben illetve továbbképzésekben fejenként 35 000 Ft-os nagyságrendben. (Gymóthy, 2011; Magyar Telekom,
2005) Gyakori támogatásnak minősül az álláskeresési tréning megszervezése is. Az Erste
Bank Hungary Zrt. esetében ez például egy két napos képzést jelentett, melyen a leépített
munkavállalók 74%-a vett részt. (Gymóthy, 2011) A Nokia minimum két hónapig a keresetnek megfelelő álláskeresési támogatást biztosított az érintetteknek, amin felül további
háromhavi átlagkeresetnek megfelelő juttatást is felajánlott. (MTI, 2012d) Ezeknél kisebb
népszerűségű szolgáltatás volt a vállalkozóvá válási támogatás, valamint az áttelepülési
támogatás is. Utóbbi a Flextronics Kft. esetében egy maximum egy évig havonta folyósított összeg volt. (MTI, 2012a) Néhány cég felajánlott pszichológiai valamint munkajogi
tanácsadást is, melyeken a részvétel a Magyar Telekom esetében évről évre kiemelten
növekvő tendenciát mutat. (Mfor, 2012)
Több vállalat felajánlotta a munkavégzés alóli felmentést a felmondás közlését
megelőző harminc napban. A DEH Dräxlmaier Hungária Kft. ezalatt az időszak alatt távolléti díjat fizetett, biztosította az étkezési utalványt, valamint továbbra is folyósította az
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egészségpénztári és önkéntes nyugdíj befizetéseket. (Gymóthy, 2011) A Rail Cargo Hungaria Zrt. erre a célra hozta létre a „Cargo-Híd Program”-ot, melyben a résztvevők maximum egy év, határozott idejű munkaviszonnyá változtathatták juttatásukat, mely időszak
alatt a munkavégzés alóli felmentésen túl a munkáltató az álláskeresésüket is támogatta.
(Masa – Fekete, 2012) A vállalatok részéről körültekintő és figyelmet érdemlő gondolkodásmódot tanúsít véleményem szerint, hogy többen kötelezettséget vállaltak a családtagok
együttes felmondásának tilalmára. A DEH Dräxlmaier Hungária Kft. emellett szintén kötelezettséget vállalt az ápolásra szoruló családtag, vagy gyermekét egyedül nevelő esetén a
felmondás tilalmára. (Gymóthy, 2011)
Kevés vállalat ajánlott fel állásinterjúra való felkészítő tréninget, önéletrajz valamint motivációs levél írási segítségnyújtást illetve munkaerőpiaci tréninget. Nem jellemző továbbá a törzsgárda jutalom felajánlása sem. Számomra megdöbbentően kevés vállalat vette igénybe outplacement tanácsadó cég segítségét, de főként ezekre jellemző a vezetők felkészítése a leépítési folyamat levezénylésére, valamint az utókövetés.
Néhány cég ezeken kívül egyéb, speciális programokat is létrehozott a leépített
munkavállalók támogatása céljából. Kiemelném például a Malév Zrt. esetét, ahol a vállalat
likviditási problémái ellenére sikerült egy hatékony és eredményes outplacement szolgáltatást nyújtani az érintett munkavállalóknak. Ezen egyedi esetben a Nemzeti Coach Szövetség Magyar Tagozata által felajánlott ingyenes outplacement coaching támogatásban
vehettek részt a Malév leépített alkalmazottai. A három hónapos tanácsadási folyamatban
10 szupervízor és 90 Malévos alkalmazott vett részt, és több beszámoló alapján hatékony
segítséget tudott nyújtani számukra a munkaerőpiaci megfelelésben, valamint az önértékelés és jövőkép pozitívvá formálásában. (HR Portal, 2012a; MTI, 2012b)
Külön hangsúlyoznám, hogy minimális mértékben történtek megelőző intézkedések
a rendelkezésemre álló információk alapján. Véleményem szerint ez lenne minden leépítés
előtt az elsődleges folyamat, aminek kiemelt hangsúllyal kellene megtörténnie. A Rail
Cargo Hungaria Zrt. esetében a gazdasági válság negatív hatásait először a bérek stagnálásával, majd a szabadságok irányított kiadásával próbálták csökkenteni annak érdekében,
hogy elkerüljék a létszám-racionalizálást. Miután ezek nem hozták meg a kellő sikert, a
munkáltató két választási alternatívát ajánlott fel a munkavállalóknak: dönthettek, hogy
vagy vállalják a határozott ideig tartó (5 hónap) 6,5%-os személyi alapbér csökkentést,
vagy részmunkaidőben dolgoznak tovább arányosan csökkentett munkabérért. A csoportos
létszámcsökkentésre csak azután került sor, hogy mindezen intézkedések kevésnek bizonyultak a likviditási probléma megoldására. (Masa – Fekete, 2012)
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6.2 A

HAZAI

OUTPLACEMENT

ALKALMAZÁSÁRÓL

LEVONT

KÖVETKEZTETÉSEK

Röviden összefoglalva a fentebb kifejtetteket elmondható, hogy az outplacement keretein
belül elsődlegesen az új munkahelykeresésben nyújtanak támogatást a vállalatok, de a
programba szintén beletartozik a leépítés pszichés következményeinek feldolgozásában
való segítségnyújtás; az önismeret fejlesztése, ezáltal reális énkép kialakítása a gyengeségekre és erősségekre fókuszálva; a mobilitás és rugalmasság növelése, álláskeresési tréningek lebonyolítása és ehhez kapcsolódóan interjú és önéletrajz írási segítségnyújtás.
Hazánkban jellemzően a fő probléma a leépítések során a nem megfelelő kommunikáció, ami adódhat a munkáltató nem megfelelő kommunikációs képességéből, vagy a
munkavállalók és munkáltatók közti jó viszony megszűnésétől való félelemből is. Szintén
egyre inkább jellemző tendencia a munkanélküliként töltött időtartam kitolódása, több
felmérés szerint átlagosan másfél év is eltelhet aktív munkakereséssel. Komoly kihívást
jelent továbbá egy-egy speciális szakterületről való nagyobb létszámleépítés, hiszen a
gyakran több évtizedes, speciálisan az adott részterülethez kötődő szakemberek kifejezetten nehezen találnak új munkalehetőségeket. Ilyen tapasztalatok jelentkeztek a jelentősebb
leépítések során például a Malév Zrt., a MÁV Zrt. vagy a Rail Cargo Hungaria Zrt esetében is.
Általánosságban elmondható az is, hogy a multinacionális vállalatok szervezeti kultúrájára sokkal inkább jellemző a gondoskodó típusú szemléletmód, amibe beletartozik a leépített munkavállalóktól való humánus elválás is. Azonban pozitív jövőképet sugall, hogy
a magyar tulajdonú vállalatok kezdik felismerni a társadalmi felelősségvállalás fontosságát; a munkavállalók értékeinek tisztelete és a lojalitás szerepének hangsúlyozása központi
szerephez jut. Ezzel együtt az alkalmazott outplacement rendszerek közül is többre jellemző az úgynevezett professzionális, azaz széleskörű támogatási programokat magában foglaló, egyéni igényekre szabott támogatási alternatívák felajánlása. A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy ezek alkalmazása minden esetben eredményesnek bizonyult, a leépítést
sikerült elviselhetővé tenni az érintettek számára, sok esetben a munkaerőpiac aktív résztvevői tudtak maradni, és hosszú távon jövedelmező képességekre tettek szert. Ezzel párhuzamosan természetesen a vállalatokról kialakult image is javult a munkaerőpiac szereplői szempontjából, ami a cégek számára hosszú távú hasznot eredményez.
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7. KÜLFÖLDI OUTPLACEMENT GYAKORLAT
Megítélésem szerint fontos a hazai outplacement rendszer vizsgálatakor, hogy némiképp
tisztában legyünk a külföldi vállalatok által alkalmazott gondoskodó leépítések során
használatos alternatívákkal is. Igaz, hogy minden ország esetében más társadalmi, gazdasági, jogi stb. kontextus veszi körül a leépítést bejelentő cégeket, de mégis lehetnek olyan
módszerek, melyek adaptálhatók lehetnek a magyarországi viszonyok közé, és még hatékonyabbá és eredményesebbé tehetik a hazai leépítések során a munkavállalók támogatását. A következőkben néhány, egymástól eltérő gazdasággal és kultúrával rendelkező ország outplacement piacát fogom bemutatni.

7.1 AUSZTRIA
Ausztriában jellemzően hamar alkalmazkodott a munkaerőpiaci körülmények változásához az outplacement piac, ennek köszönhetően gyorsan kialakultak speciális, professzionális outplacement szolgáltatásokat nyújtó szervezetek. Ezek a cégek az infrastruktúra biztosítása mellett személyes tanácsadási lehetőségeket is felajánlanak a leépítő vállalatok
számára. (Hantschel, 1999)
Az outplacement folyamata hasonló a magyar rendszerhez. Első lépésként jellemzően a leépített munkavállalóknak segítenek feldolgozni a traumát személyes konzultációk
keretében. Támogatják az érintetteket a reális énkép kialakításában, az erősségeik és
gyengeségeik felmérésében, majd ennek tisztázása után személyre szabott jövőképet alakít
ki a leépített a mentor segítségével. A következő fázisban kezdődik az álláskeresési tréning, mely önéletrajz írási technikák bemutatásával is kiegészül. Oktatófilmek, videofelvételek készülnek a tréningekről, melyek segítségével az érintett visszanézheti, hogy miként viselkedne például egy esetleges állásinterjú során, és ebből okulva javítani tud a viselkedésén. A harmadik fázis keretein belül kerül sor a tényleges álláskeresésre. Ausztriában jellemzően a hazai folyamatoktól eltérően történik az álláskeresés: a munkáltatók döntő többsége nem nyilvánosan (pl. hirdetések útján) keres új munkaerőt, így kiemelt szerephez jut a kapcsolati tőke megléte, annak kihasználása. (Hantschel, 1999)
A DMB Karriereberatung nevű outplacement cég elmúlt 10 éves működésének tapasztalatai szerint a tanácsadásban résztvevők jellemző életkora 40-55 év, ezen belül is az
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átlagéletkor 46 év. Főként vezetők vesznek részt a tanácsadásban, és átlagosan négy és fél
hónapig art az álláskeresési periódus. (Hantschel, 1999)
Az outplacement piac kiterjesztésének köszönhetően több olyan cég van jelen a piacon, akik nemzetközi viszonylatban – elsősorban Európán belül – is támogatást tudnak
nyújtani a leépített munkavállalóknak egységesített programok segítségével. Ennek azért
van nagy jelentősége, mert az emberek egyre mobilisabbá váltak, és sokszor igény mutatkozik külföldi tréningeken való részvételre, esetlegesen külföldi elhelyezkedésre is. Főként a nemzetközi vállalatoknál dolgozó menedzserek veszik igénybe ezt a szolgáltatást, a
már említett DMB ügyfeleinek mintegy 10%-a. (Hantschel, 1999)
Valószínűleg ez a széles körű segítségnyújtás és a vállalatok gondoskodó szemléletmódja segíti hozzá az országot a munkanélküliség megfelelő kezeléséhez, alacsony
szinten tartásához. Az Eurostat (2012) legfrissebb jelentése szerint az egész Európai Uniót
tekintve Ausztriában a legkisebb a munkanélküliségi ráta, mindössze 4,4%.

7.2 SPANYOLORSZÁG
A spanyol munkanélkülieknek is, hasonlóan a magyar gyakorlathoz, lehetősége van állami
szervezeteknél regisztrálni, ahol alapvető és általános karrier tanácsadási segítséget kaphatnak, valamint a profiljukhoz illő részidős illetve teljes munkaidős álláslehetőségek
megtalálásában is támogatást kapnak. Ilyen szervezetek az INEM 12, azaz a Spanyol Munkaerő Hivatal, valamint a Regionális Munkaügyi Hivatal. Ezekre a szervezetekre jellemző
tőkehiány miatt azonban eredményességük nem elég a Spanyolországban kimagasló munkanélküliségi arány csökkentésére: 2012. harmadik negyedévére ez a ráta 25,8% volt.
(Eurostat, 2012)
Az országban az outplacement alkalmazása a XXI. század elején terjedt el a nagyobb vállalati összeolvadásoknak és átszervezéseknek köszönhetően. Ekkor jöttek létre a
teljes körű outplacement szolgáltatásokat nyújtó vállalatok, mint például a Creade is. Folyamatát tekintve megállapítható, hogy megegyezik a magyar modellel: elsőként a leépített munkavállaló képességeinek, tudásának és motivációinak felmérésére kerül sor, majd
felkészítik az állásinterjúra, később pedig a támogatják a munkakeresésben. Kiemelném,
hogy a folyamat lezárása teljesen máshogy zajlik, mint hazánkban: egy nyomon követési
12

Institutio Nacional de Empleo
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periódussal, melynek időtartama minimum egy év, de fő cél, hogy addig tartson, amíg az
érintett teljes körűen be tud illeszkedni új munkahelyére, és biztonsággal és megelégedettséggel tudja végezni a feladatát. Szintén eltérő elem a hazai gyakorlathoz képest, hogy a
folyamatban a leépített munkavállaló házastársa is részt vehet. (Arellano, 2007)
A statisztikákat elemezve levonható a következtetés, miszerint az ilyen típusú szolgáltatásokat igénybe vevők életkor, nem illetve beosztás szerint nem mutatnak nagy eltérést a magyarországi tendenciához képest: főként 35 és 45 év közötti vezető beosztású férfiak élnek a tanácsadás adta lehetőségekkel. A munkanélküliként eltöltött idő átlagosan
maximum hat hónap, és az új munkahelyi fizetésük minimum elérte az előző bér szintjét.
(Arellano, 2007) Arellano (2009) külön kiemeli műhelytanulmányában, hogy az életkor
egy specifikus tényező az ilyen jellegű szolgáltatások esetében, hiszen minél idősebb egy
leépített munkavállaló, minél több vállalat specifikus tudással rendelkezik, és minél több
éve dolgozik egy bizonyos cégnél, annál nehezebben megoldható és több ideig tart a
munkaerőpiaci reintegrálódása.
Az outplacement szolgáltatások költsége típustól, komplexitástól és időtartamtól
függ, de általánosságban elmondható, hogy a munkavállalók bruttó bérének 15%-a egy
korlátlan tanácsadási program díja (Arellano, 2009).

7.3 AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK
Egy 2004-es tanulmány szerint az amerikai nagyvállalatok 75%-a vette igénybe
outplacement tanácsadó cég segítségét a nagyobb volumenű leépítések során (Westaby,
2004). A kutatásaim során olvasott dokumentumok alapján véleményem szerint az USAban a munkavállalók hasznán kívül (pl. karriertanácsadás, önéletrajzírási workshopok, interjú tréning, önmenedzselési tréning, valamint támogatják a munkakeresésben) kiemelt
jelentőséggel bír a munkáltatók haszna is a humánus leépítés alkalmazásakor. Sokkal nagyobb hangsúlyt kap a közösségi érdek, társadalmi felelősségvállalás, a pozitív vállalati
image, valamint a „túlélők” munkamoráljának megtartása. Létezik egy úgynevezett „túlélő-szindróma”, mely azt a jelenséget takarja, amikor a vállalatnál maradó munkavállalók
legalább olyan stresszt éreznek, mint a leépített kollégáik, ami munkahelyi bizonytalanságot és ezzel együtt teljesítménycsökkenést vonhat maga után. (Challenger, 2005)

47

Alapvetően a gondoskodás mértéke az egy napos csoportos workshopoktól a több
hónapos átfogó támogatási programokig nagyon széles skálán mozognak. 4 típusú
outplacement program alkalmazása terjedt el, melyek jellemzői összesítve a következő
táblázatban találhatók (3. táblázat). A vezetői és a menedzsment programot a magas szintű
támogatási programok közé sorolhatjuk, hiszen ezek magas szintű tanácsadást és pszichológiai értékelést, saját irodát, jelentős alkalmazotti bevonást tartalmaznak és korlátlan ideig tartanak. Az ilyen professzionális outplacement tanácsadás jelentős változást gyakorol a
munkavállaló magatartására, csökkenti a munkanélküliként eltöltött időtartamot, és előrelátó, jövőorientált gondolkodásmód fogja jellemezni az érintetteket. (Westaby, 2004)
3. táblázat: Jellemző outplacement tanácsadási típusok
Outplacement

Tanácsadás Pszichológiai

Program

szintje

értékelés

Vezetői korlátlan

Nagyon

Nagyon

program

magas

magas

Menedzsment
korlátlan program

Magas

Nagyon
magas

Saját

Alkalmazottak Program

iroda

bevonása

hossza

Van

Nagyon magas

Korlátlan

Van

Magas

Korlátlan

5 hónapos
korlátozott

Közepes

Közepes

Nincs

Magas

6 hónap

Közepes

Közepes

Nincs

Magas

3 hónap

program
3 hónapos
korlátozott
program
Forrás: Westaby, J. D., 2004. p 20.

Mindegyik program tartalmaz önéletrajz írási segítségnyújtást, az állásajánlatok
adatbázisához való hozzáférést, interjú tréninget és alapvető álláskeresési támogatást is. A
spanyol gyakorlathoz hasonlóan ezekben a folyamatokban is részt vehet a leépített munkavállaló házastársa is.
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7.4 AUSZTRÁLIA
Ausztráliában a kormány lehetőséget ad a munkanélkülieknek átképzési támogatás igénybevételére. Ám ezt csak azok vehetik igénybe díjmentesen, akik hosszú ideje munkanélküliek, vagy nagy a kockázata annak, hogy ezen segítség nélkül hosszú távon nem fognak álláslehetőséget találni; valamint jogosultak társadalombiztosításra. Máskülönben a lehetőség költségét az igénybevevőnek kell megtérítenie. (Gribble and Miller, 2009)
2012-ben a Choice Carreer Services nevű ausztrál outplacement tanácsadó cég készített egy felmérést az outplacement szolgáltatások hatékonyságáról, melynek keretében
800 olyan ausztrál nagyvállalatot vontak be a kutatásba, amelyek legalább 500 főt foglalkoztatnak. A felmérés eredménye szerint a vállalatok fele ajánl fel a távozó alkalmazottak
számára outplacement szolgáltatásokat. A megkérdezett HR menedzserek leginkább az
„egy-egy modellt” tartották hatékonynak, melybe a coaching, pszichológiai tanácsadás és
az utókövetés tartozik bele. A gyakorlati outplacement szolgáltatásokat a résztvevők 40%a tartotta eredményesnek, mely az önéletrajz írási, interjúra való felkészítési és álláskeresési tréningeket foglalja magában. Végül, a tradicionális outplacement modellt a válaszadók mindössze 7%-a ítélte meg hatékonynak. (Choice Career Services, 2012) A részletes
eredményeket a következő ábra szemlélteti (13. ábra).

13. ábra: Outplacement szolgáltatások hatékonysága
Forrás: Choice Career Services, 2012, p. 11

A diagramból is látható, hogy az outplacement változásokon megy keresztül. A tradicionális outplacement modell: a fizikai támogatás és a sztenderd szolgáltatások, mint
például az irodai infrastruktúra biztosítása és a csoportos workshopok már nem hozzák
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meg a kellő eredményeket. Ehelyett egyre inkább előtérbe kerülnek a személyre szabott és
teljes körű szolgáltatást nyújtó programok, mint például a pszichológiai tanácsadás; az
egyéni coaching; valamint az önéletrajzírási-, kapcsolatépítési- és álláskeresési technikák
elsajátítása. (Choice Career Services, 2012)
A szolgáltatások költségigényét tekintve megállapítható, hogy igen szórt képet mutat
az egyes beosztásokhoz kötődő outplacement szolgáltatások díja. Egy vezetői program
költsége hozzávetőleg 6 500 és 25 000 ausztrál dollár között mozog, ami körülbelül 1,55,5 millió forint 13. A menedzsment szolgáltatások díja döntő többségében 2 500 és 15 000
ausztrál dollárba kerül, ami 0,5-3,5 millió forintnak felel meg. A szakemberek és egyéb
munkavállalók outplacement programja pedig nagy szórással a maximum 6 500 ausztrál
dolláros kategóriába esik, ami maximum 1,5 millió forintot jelent. (Choice Career
Services, 2012)

7.5 AZ EURÓPAI GLOBALIZÁCIÓS ALKALMAZKODÁSI ALAP (EGAA)
A nagy létszámú leépítések kapcsán véleményem szerint célszerű megemlíteni az Európai
Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) által igénybe vehető uniós támogatásokat is.
Alapvetően ez egy egyszeri, korlátozott időre szóló támogatás, melynek célja valamilyen
gazdasági ok következtében leépített munkavállalók támogatása.

7.5.1 Az EGAA bemutatása
Az EGAA-t 2006 végén hozta létre az Európai Parlament és a Tanács, és 2007-ben kezdte
meg működését. Az elmúlt több mint 5 év alatt 20 tagállam 101 kérelmet nyújtott be hozzávetőlegesen 440,5 millió eurós nagyságrendben, körülbelül 91 000 leépített munkavállaló segítségnyújtása céljából.
Az Európai Bizottság honlapján olvasható az EGAA létrejöttének célja:
„Az évi 500 millió eurós költségvetésű Európai Globalizációs Alkalmazkodási
Alap az álláskeresésben és az új készségek kifejlesztésében segíti a munkavállalókat, ha az
alábbi okok következtében elvesztették az állásukat:

13

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyama szerint számolva.
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a globális kereskedelmi viszonyok változása miatt, például amikor egy nagyvállalat bezár, vagy valamelyik gyár egy Európai Unión kívüli országba helyezi át
termelését, vagy



a világméretű pénzügyi és gazdasági válság miatt – az Európai Globalizációs
Alkalmazkodási Alap forrásai 2009. május 1-je óta és a korábbi tervek szerint
2011. december 30-áig állnak rendelkezésre e célra. A Bizottság azonban ennek az
intézkedésnek a meghosszabbítását javasolta 2013. december 31-éig (amikor az
Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló rendelet egészét felül kell
vizsgálni).” (Európai Bizottság, é. n.)
Finanszírozási tevékenységei közé sorolhatók többek között a munkakeresést segítő

támogatások, a leépített munkavállalók számára nyújtott képzési és átképzési programok,
a mentorálás, valamint a vállalkozói készség ösztönzése. Fontosnak tartom kiemelni, hogy
szociális védelmi intézkedéseket (pl. öregségi nyugdíjak, valamint munkanélküli segélyek
kifizetése), valamint vállalati gazdasági tevékenységek fenntartását az EGAA nem finanszírozza, hiszen ezek a tagországok hatáskörébe tartoznak. (Európai Bizottság, é. n.)
7.5.2 Az EGAA által nyújtott támogatások számszerűsítése
Az EGAA tehát az Európai Unió tagállamai részére nyújt támogatást a leépített munkavállalóknak. Az elmúlt évek tendenciája alapján levonható az a következtetés, miszerint évről
évre egyre jelentősebb mértékben nyújt segítséget az EGAA a leépítetteknek. Az utóbbi
két évet számszerűsítve a következő adatokat kapjuk.
2010-ben az unió 9 tagállamának 23 688 munkavállalója kapott támogatást, összesen több mint 83,5 millió eurós nagyságrendben. Ez a kilenc tagállam a következő: Dánia,
Németország, Írország, Litvánia, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Szlovénia és Spanyolország. 2011-ben már az unió 12 tagállamának több mint 21 000 munkavállalója kapott anyagi támogatást összesen 128 millió eurós nagyságrendben. Ezen tagállamok a következők: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Németország, Olaszország és Portugália. (Európai Bizottság, 2012)
Az évről évre növekvő tendenciát mutatja, hogy 2009-ben harmad annyi kérelmet
hagytak jóvá, mint a rákövetkező évben, és az EGAA által folyósított társfinanszírozás
mintegy 60%-kal növekedett. Ezt követően 2011-ben tovább nőtt a támogatások mértéke,
az előző évhez viszonyítva 50%-kal. Az EGAA 65%-os társfinanszírozást nyújtott a tagál51

lamok részére, a fennmaradó 35%-ot a tagállamoknak önerőből kellett biztosítania. (Európai Bizottság, 2012)
Lényegesnek tartom kiemelni a támogatott tagállamok listáját is. A 2012-es jelentés
szerint az alap megalakulása óta igénybe vehető támogatására eddig 7 tagország nem adta
be a pályázatát, és ezek között található Magyarország is. Ezen tagállamok a következők:
Észtország, Ciprus, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Szlovákia és az Egyesült Királyság. (European Globalisation Adjustment Fund, 2012)

7.6 A KÜLFÖLDI GYAKORLAT TAPASZTALATAI
Az általam feldolgozott dokumentumok alapján levonható az a következtetés, miszerint
nem tapasztalható kirívó különbség az említett országok és Magyarország outplacement
gyakorlata között. Mindegyik országra jellemző, hogy az állami támogatási rendszert segítve létrejöttek outplacement tanácsadással foglalkozó cégek, melyek a leépített munkavállalók számára nyújtanak hatékony segítséget különböző típusú támogatási lehetőségek
igénybevételével.
A támogatási lehetőségeket és az outplacement folyamatát tekintve alapvetően hasonló a rendszer az említett országokban és hazánkban. Különbségként említhető például
az osztrák modellnél bemutatott oktatófilmek és videofelvételek használata, melyek még
inkább hozzásegítik az érintettet a tanulási folyamathoz, valamint a nemzetközi
outplacement cégek megjelenése, melyek elsősorban az európai piacon belül nyújtanak
lehetőséget a támogatási programok egységesítésével. A spanyol gyakorlatra jellemző leginkább a tanácsadási folyamat lezárásaként az utókövetés, ami hozzásegíti az érintettet a
még eredményesebb beintegrálódásra az új munkahelyén. Kiemelném, hogy mind a spanyol, mind az amerikai gyakorlatban alkalmazott módszer a házastárs részvétele a tanácsadási folyamatokban, ami véleményem szerint a magyar gyakorlatba is átültethető alternatíva lenne. A „túlélőkkel” való foglalkozás egyértelműen az Amerikai Egyesült Államokban kapja a legnagyobb szerepet, ami szintén egy fontos momentuma a gondoskodásnak.
Mindegyik említett példára jellemző, hogy főként a vezető beosztásúaknál használják a humánus leépítést, döntő többségében férfiaknál, és az átlagéletkor 40-45 év közöttire tehető.
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8. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATTÉTEL

Magyarországon évről évre növekvő tendenciát mutatnak a vállalatok által végzett leépítések és egyre több munkavállalót érint. A multinacionális cégeknél a szervezeti kultúra része az alkalmazottakról való gondoskodás, melybe beletartozik a leépített munkavállalók
számára biztosított támogatás is. Egyre inkább előtérbe kerül a cégek társadalmi felelősségvállalása, azonban szembetűnő, hogy igen kevés magyar tulajdonú vállalat alkalmaz
valamilyen szintű outplacement rendszert, kevesen gondoskodnak a leépített alkalmazottakról. Ennek fő okát a kevés rendelkezésre álló publikált támogatási alternatívákat és
azok hatékonyságát bemutató gyakorlati példák számában, valamint a magas költségigényben határoznám meg.
A leépítések költségigényét két oldalról közelíteném meg: egyrészt vannak közvetett
költségek, melyek tervezhetők és könnyen számszerűsíthetők; másrészt pedig vannak közvetlen költségek, melyeket nehezebb kvantitatív módon értelmezni. A számszerűsíthető
költségek közé sorolható például a végkielégítések mértéke. A kevésbé számszerűsíthető
költségek közé tartozik többek között a vállalati image, a cégnél maradó munkavállalók
demotiváltságából fakadó teljesítménycsökkenés, ami esetenként későbbi munkaerő felvételt is eredményezhet, melynek nyilvánvalóan plusz költségei vannak. Az outplacement
rendszerek alkalmazása az ilyen jellegű költségeket képes csökkenteni, ha egy előrelátó
gondolkodásmóddal rendelkező, megfelelően képzett vezetés menedzseli le a folyamatot.
(Szilágyi, 2011)
A gondoskodás intézménye leginkább a hosszú ideje a vállalatnál dolgozó, speciális
ismerettel rendelkező, esetleg kevésbé képzett és tapasztalt munkavállalók esetében kap
kiemelt szerepet, akik a munkaerőpiacon kevésbé versenyképesek. (Szilágyi, 2011)

8.1 AZ OUTPLACEMENT LEVEZÉNYLÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI
Alapvetően 3 lehetőség áll rendelkezésre a gondoskodási folyamat levezénylésére, melyek
az alábbiakban kerülnek kifejtésre.
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1. Vállalaton belül a HR-esek megbízása
Ezt a lehetőséget alkalmazta az Új-MiZo Rt. is a korábban kifejtettek alapján. Előnye a módszernek, hogy a vállalat belső munkatársai sokkal inkább átlátják a folyamatokat, ismerik a munkavállalókat és tisztában vannak a vállalat anyagi lehetőségeivel. Másrészt ebből fakadóan előfordulhat, hogy főként a cég érdekeit veszik elsősorban figyelembe. Felmerülhet az a probléma is, hogy kevésbé tényszerűen tudják közölni az alkalmazottakkal a leépítés okát, és egyéb fontos körülményeket, ami a személyes kapcsolatok miatt
kialakult érzelmi kötődésből eredhet.
2. Alapítvány létrehozása
Ezt a lehetőséget alkalmazta az ISD DUNAFERR Zrt. is. Egyértelműen sokkal költségigényesebb, mint bármely más alternatíva, ebből fakadóan sokkal inkább a nagy létszámú és árbevételű vállalatoknak jelenthet megoldási lehetőséget. Előnye, hogy az alapítványnál dolgozók szintén átlátják a vállalati folyamatokat és tisztában vannak a cég érdekeivel, ugyanúgy, mint az előző módszernél. Azonban itt már más típusú kapcsolatról
beszélhetünk a leépített munkavállaló és az alapítvány munkatársai között, ami lehetővé
teszi a tényszerű kommunikációt és mindkét fél érdekeinek figyelembevételét.
3. Outplacement tanácsadó cég igénybevétele
A külső szakemberek bevonása azért egy eredményes megoldás, mert szakmailag
hozzáértő és nagy tapasztalattal rendelkező cég munkatársai tudnak tanácsot adni a folyamat leghatékonyabb levezénylésének érdekében. Ez esetben főként a vállalat érdekei kerülnek előtérbe. Ám a folyamat költségigénye miatt és az általános bizalmatlanság miatt –
a vállalatok nem szívesen osztják meg a cég belső adatait – kevésbé elterjedt módszer.

8.2 KÖVETKEZTETÉSEK, ADAPTÁLHATÓ ALTERNATÍVÁK
Az eddigiekben leírtakat alapul véve kiemelnék néhány alternatívát, amelyeket a magyar
gyakorlatban több cég is használ, és adaptálhatók lehetnek olyan szervezetek számára, melyek eddig még nem alkalmazták a gondoskodás intézményét. Ezen alternatívákat vállalati
méretre és tevékenységi körre való tekintet nélkül sorolom fel, több lehetőséget megadva,
melyek közül a vállalatvezetők kiválaszthatják a leginkább profiljukhoz illő, és anyagi lehetőségeikhez mérten megvalósítható módszereket.
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A folyamatot tekintve az első lépés a preventív szemléletmód, mely mellé társul a
vezetők előrelátó gondolkodásmódja és megfelelő felkészítése a jövőorientált kérdéskörökre. Kifejezetten fontos az alkalmazottak bevonása és a megfelelő mennyiségű és minőségű kommunikáció, melybe beletartozik az esetleges leépítés körülményeinek és okainak feltárása is.
A konkrét outplacement során alkalmazható alternatíva a kapcsolati tőke kihasználása és ennek segítségével az álláskeresés támogatása a leépítésre került munkavállalók
részére, valamint esetlegesen a munkavégzés alóli felmentés ezen időtartam alatt. Az
anyagi támogatás is kiemelt szerephez juthat, például áttelepülési támogatás formájában.
A pszichológiai és munkajogi tanácsadás lehet az alapja a negatív körülmények megfelelő feldolgozásának és az érintettek pozitív jövőképének kialakításában. A mentorálás lehetővé teszi a kétirányú kommunikációt és hatékony segítségnyújtást, melynek keretében
személyre szabott fejlesztési programok dolgozhatók ki az érintettek egyéni erősségeinek
és gyengeségeinek figyelembevételével. A képzések és átképzések lehetővé tételével az
alkalmazottak munkaerőpiaci versenyhelyzetének javulásához járulhatnak hozzá a vállalatok, melyet kiegészíthet álláskeresési tréning többek között önéletrajz írási és interjú
technikai tréningek keretében. Az ismeretek összegzésének céljából hasznos bizonyos
formátumú összegző tájékoztató létrehozása a munkavállalók számára, mely lehet írásos
tájékoztató füzet, illetve weboldalon elhelyezett elektronikus tartalom. Ajánlott megadni a
kétirányú kapcsolattartás céljából e-mailes illetve telefonos elérhetőséget a vállalat szakembereitől (pl. munkajogász, humán erőforrás részleg munkatársai). A munkavállalói lojalitás erősítése és a leépített alkalmazottak körülményeinek bizonyos szintű javítása érdekében a családtagok együttes felmondásának tilalma szintén hozzájárulhat a pozitív vállalati image erősítéséhez.

8.3 JAVASLATTÉTEL, FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGEK
Az említett külföldi gyakorlatra alapozva véleményem szerint célszerű lenne néhány külföldön alkalmazott alternatívát is átültetni a hazai gyakorlatba, és hosszú távon alkalmazni. Ilyen kiemelt elem a pénzügyi tanácsadás, hiszen a hirtelen megváltozott anyagi helyzet kezelése sok esetben szakember segítségét igényli. Az oktatófilmek levetítése és videofelvételek készítése például az interjúra felkészítő tréningek esetén nagyban hozzájárulhat
ahhoz, hogy az érintett a saját hibáiból tanulva, célirányosan tudjon felkészülni a munka-
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erőpiacra való kikerülésre. A házastárs bevonása a gondoskodási folyamatba több oldalról is lehetséges véleményem szerint a munkáltató lehetőségeihez mérten. Egyrészt megvalósulhat ez olyan módon, hogy lehetőséget kap a leépített munkavállaló a házastársával
együtt részt venni a tájékoztatási folyamatokban, ami az együttes döntést segíti elő: például ha lehetőséget kap a munkavállaló a cégen belüli áthelyezésre, ami másik városba való
átköltözéssel jár, mindketten első kézből értesülhetnek az információkról és az ezzel járó
lehetőségekről. Másrészt, ennek egy bővebb formája, amikor a házastárs részt vehet a tanácsadási folyamatokban és a tréningeken is (pl. képzés, álláskeresési tréning), előre leegyeztetett fizetési feltételek mellett: a munkáltató előre eldöntheti, hogy mennyiben járul
hozzá ezen tréningek finanszírozásához. Végül, a legkiterjedtebb módszer a házastárs bevonására a teljes körű segítségnyújtási folyamatba, ami kiterjed arra is, hogy ha a leépített
munkavállalónak más városban tudnak állást biztosítani, akkor a házastársának is segítenek ott munkalehetőséget találni.
A vállalatnál maradó, nem leépített munkavállalók támogatása is kiemelt szerephez
jut, hiszen a velük való megfelelő mennyiségű és minőségű kommunikáció, valamint a
meggyőzésük arról, hogy nekik biztos állásuk van a vállalatnál, hozzájárul a teljesítmény
szinten tartásához és a hatékonyság megőrzéséhez.
Az outplacement folyamat végén az utókövetés is fontos eleme a gondoskodásnak.
Egészen addig tart ez a periódus, amíg a leépített munkavállaló sikeresen elhelyezkedik az
új munkahelyén, beintegrálódik az új környezetbe és hatékonyan képes végezni az új feladatait. Ezen alternatíva bevezetése az outplacement rendszerbe természetesen nagy költséggel jár, de amennyiben széles körűen alkalmazásra kerülne, úgy lényegesen növelni lehetne a gondoskodó rendszer hatékonyságát.
Végül, kiemelném a már említett Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap által
igénybe vehető uniós támogatásokat is, melyekre eddig országos szinten nem történt még
pályázás. Megítélésem szerint az ilyen jellegű anyagi támogatások elnyerése lehetőséget
biztosítana a kis költségvetésű vállalatok számára is a hatékony, eredményes gondoskodó
programok kivitelezésére.
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9. ÖSSZEGZÉS

Dolgozatomban rövid áttekintést nyújtottam arról, hogy Magyarországon növekvő tendenciát mutat a vállalatok által végzett leépítések száma, és a leépített munkavállalók aránya.
Eddigi kutatómunkám során azt a következtetést is levontam, miszerint a magyar tulajdonú vállalatok kis százaléka alkalmaz bárminemű outplacement programot. Nagy sajtó
visszhangot kapnak a negatív körülmények, az emberekben ellenérzést keltő nagy létszámú leépítések, azonban a helyzet minél humánusabb megoldását célzó programok már közel sem kapnak ekkora publicitást. Ezért tartottam fontosnak bemutatni, hogy vannak hazánkban olyan vállalatok, melyek kiemelt figyelmet fordítanak a leépített munkavállalók
humánus támogatására, és segítségnyújtási alternatívák felajánlásával enyhítenek a nehéz
helyzetükön.
Dolgozatomat arra a hipotézisre építettem, miszerint az outplacement alkalmazása
hatékony segítséget nyújt a leépített munkavállalóknak. Az ISD DUNAFERR Zrt. és az
Új-MiZo Rt. esetében ezen hatékonyságot számszerűsítve is bemutattam, valamint az országos áttekintés során is megemlítettem néhány hatékonysági mutatót, melyek alapján
hipotézisemet igazoltnak tekintem.
A számszerűsíthető hatékonysági mutatók elemzésén túl azonban nem szabad elfelejteni, hogy minden egyes leépített alkalmazott mögött a családi háttér viseli az értékvesztéssel járó következményeket. A száraz statisztikai adatok mögött emberi sorosok
vannak. Családok, és a legtöbb esetben gyerekek is, akiknek a megélhetése és a jövője
függ attól, hogy a szülőnek van-e munkája, jövedelme. A gyerekek jövője pedig egyet jelent az ország jövőjével, hiszen a következő generáció biztosítja majdani megélhetésünk
minőségét. Ha másért nem is, de ebből a szempontból belátható, hogy a jól működő
outplacement rendszer össztársadalmi érdek!
Dolgozatom címe, a „Rejtőzködő megoldások” is arra utal, hogy azon vállalatok közül, akik alkalmaztak outplacement rendszert, kevesen osztják meg a tapasztalataikat, és
adnak lehetőséget arra, hogy más vállalatok is rálássanak azokra a lehetséges alternatívákra, melyek adaptálhatók lehetnek a saját vállalati kultúrájukba; és mind anyagilag, mind
rendelkezésre álló erőforrásaik segítségével kivitelezhetők lehetnek. Érdekesnek találtam,
hogy a „rejtőzködés” ugyanúgy jelenik meg, mintha a gazdasági, műszaki, vagy szervezési ismereteiket, tapasztalataikat; egy szóval know-how-jukat kellene feltárniuk a piac előtt.
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Fontosnak tartom, hogy országos szinten minél több vállalat döntsön outplacement
alkalmazása mellett, és minél több támogatási alternatívát ajánljanak fel a leépített munkavállalóknak. Ennek kivitelezése több – főleg kisebb – cég számára nehézséget jelenthet,
így véleményem szerint nem a partikuláris, hanem az integratív megoldás eredményezi a
hatékony megoldást, tehát a regionális összefogás lehet a legjobb megoldási alternatíva. A
tapasztalatok feltárása és a regionális szintű intézményesítés lehet a kulcsa annak, hogy az
állami támogató rendszer mellett, illetve azzal együtt a vállalatok is magasabb szinten
hozzájáruljanak a leépített munkavállalók mentális támogatásához és munkaerőpiaci
reintegrálódásukhoz, mely végeredményben a magyarországi munkanélküliség csökkentését is eredményezné.
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MELLÉKLETEK

A dolgozat 2.1.2 fejezetéhez

I. számú melléklet
A dolgozat 2.1.2 fejezetéhez kapcsolódóan a 2012. évi Munka Törvénykönyve X., „A munkaviszony megszűnése és megszüntetése” című fejezetéből fontosnak tartom kiemelni a következő,
ide vonatkozó rendelkezéseket:

41. Végkielégítés
„77. § (1) A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya
a) a munkáltató felmondása,
b) a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, vagy
c) a 63. § (1) bekezdés d) pontja
alapján szűnik meg.
(2) A végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a munkaviszony a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában a (3) bekezdésben meghatározott tartamban fennálljon. A végkielégítésre való jogosultság szempontjából nem kell
figyelembe venni azt az egybefüggően legalább harminc napot meghaladó tartamot, amelyre a
munkavállalót munkabér nem illette meg, kivéve
a) a szülési szabadság és a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §),
b) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés céljából igénybe vett fizetés
nélküli szabadság (132. §) három hónapot meg nem haladó
tartamát.
(3) A végkielégítés mértéke
a) legalább három év esetén egyhavi,
b) legalább öt év esetén kéthavi,
c) legalább tíz év esetén háromhavi,
d) legalább tizenöt év esetén négyhavi,
e) legalább húsz év esetén öthavi,
f) legalább huszonöt év esetén hathavi
távolléti díj összege.
(4) A végkielégítésnek a (3) bekezdés
II

a) a)–b) pontban meghatározott mértéke egyhavi,
b) c)–d) pontban meghatározott mértéke kéthavi,
c) e)–f) pontban meghatározott mértéke háromhavi
távolléti díj összegével emelkedik, ha a munkaviszony az (1) bekezdésben meghatározott
módon és a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven
belül szűnik meg.
(5) Nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha
a) a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül, vagy
b) a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a
nem egészségi okkal összefüggő képessége.”

III

A dolgozat 4.1 fejezetéhez

I. ábra: Az Új-MiZo Rt. szervezeti felépítése
Forrás: Móri Lászlóval készített interjú alapján saját szerkesztés
IV

A dolgozat 4.3 fejezetéhez
I. táblázat: Pécs város munkanélküliségi adatai
2004. december-2006. június
Dátum
2005. január
2005. február
2005. március
2005. április
2005. május
2005. június
2005. július
2005. augusztus
2005. szeptember
2005. október
2005. november
2005. december
2006. január
2006. február
2006. március
2006. április
2006. május
2006. június

Munkaképes korú
népesség
(fő)

Regisztrált
munkanélküliek
száma (fő)

Területi
mutató
(%)

99 953
99 953
99 953
99 953
99 953
99 953
99 953
99 953
99 953
99 953
99 953
99 953
100 125
100 125
100 125
100 125
100 125
100 125

3 757
4 031
4 161
4 140
4 068
3 970
4 100
4 192
4 303
4 278
4 125
4 024
4 301
4 470
4 408
4 351
3 926
3 881

3,76%
4,03%
4,16%
4,14%
4,07%
3,97%
4,10%
4,19%
4,31%
4,28%
4,13%
4,03%
4,30%
4,46%
4,40%
4,35%
3,92%
3,88%

Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (2005a, 2005b, 2005c, 2005d, 2005e, 2005f, 2005g,
2005h, 2005i, 2005j, 2005k, 2005l, 2006a, 2006b, 2006c, 2006d, 2006e, 2006f) alapján saját
szerkesztés

V

A dolgozat 5.1 fejezetéhez

II. ábra: Az ISD DUNAFERR Zrt. szervezeti felépítése
Forrás: ISD DUNAFERR Zrt. Integrációs Főosztály
VI

A dolgozat 5.4. fejezetéhez

III. ábra: Az Életút program elemei,
az Acélalapítvány támogatási rendszere
Forrás: Egyéni vezetői mélyinterjú alapján saját szerkesztés

VII

A dolgozat 5.5 fejezetéhez
II. számú melléklet
Egyéni sorsok – A DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány
nem számszerűsíthető hatékonysága
Sz. Miklósné:
„Először nem is tudtam, hogy mit gondoljak az alapítványról, nagyon bizalmatlan voltam. Azt
tudtam, hogy dolgoznom kell, hiszen nem tehetem meg, hogy otthon üldögéljek. Az első elbeszélgetésemre a férjem is elkísért, mert úgy gondoltam, hogy ezt a döntést nem egyedül kell
meghoznom. Az alapítvány munkatársai rádöbbentettek valódi helyzetemre és arra, hogy nem
kell egyedül „átvergődnöm” a nehézségeken, hanem szakemberek segítenek az új életpályám
megtalálásában. Egészségügyi problémákkal, kilátástalan helyzettel, és képzetlenül érkeztem
az alapítványhoz. Most nehézgépkezelői tanfolyamon veszek részt és jó kilátásaim vannak arra, hogy hosszútávon, az eredetinél magasabb végzettséget igénylő munkakörben, több bérért
helyezkedjek el.”

N. Sándor:
„Egy informatikus mérnöknek nem egyszerű elhelyezkedni a térségben. A munkaköröm megszűnése után úgy gondoltam, hogy az alapítvány segítséget tudna nyújtani számomra, hogy
megtaláljam a számításomat az életben. Az alapítványnál dolgozó szakemberek segítségével
szélesebb körű ismeretekre tettem szert kistérségi munkaerő-piaci témakörben. Rádöbbentettek arra, hogy számomra milyen fontos a család és a munka kapcsolata. Éreztették velem,
hogy mennyire fontos a társadalom számára az az energikus tevékenységbázis, amely jellemzi
mindennapjaimat. Ügyemet egyedi esetként kezelve, számomra kidolgozott „Életút program”
alapján kezdtem meg támogatotti pályámat. Mára elmondhatom, hogy beindítottam saját informatikai szolgáltatásokat nyújtó egyéni vállalkozásomat, amelyhez az alapítvány újrakezdési támogatást is nyújtott, és a helyi főiskolán óraadó tanárként számítanak a munkámra.” 14

14

DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány Tájékoztató Kiadvány

VIII

A dolgozat 5.5.1. fejezetéhez

IV. ábra: Alapítványi tagok által igénybevett képzések, 2009
Forrás: DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány adatbázisa
alapján saját szerkesztés

IX

A dolgozat 5.5.1. fejezetéhez

V. ábra: Alapítványi tagok által igénybevett képzések, 2010
Forrás: DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány adatbázisa
alapján saját szerkesztés

X

A dolgozat 5.5.1. fejezetéhez

VI. ábra: Alapítványi tagok által igénybevett képzések, 2011
Forrás: DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány adatbázisa
alapján saját szerkesztés

XI

A dolgozat 5.5.1. fejezetéhez
II. táblázat: Az alapítványi támogatás megszűnése után
a leszámoltak helyzete 2002-2011

Forrás: Dunaferr „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány adatbázisa,
alapján saját szerkesztés
XII

A dolgozat 5.5.2. fejezetéhez

III. táblázat: A Dunaferr Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. által
foglalkoztatott átlag létszám alakulása
1994-2010

Év
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010. I. félév
Összesen

Alapítványi
támogatott
létszám
0
7,2
28,3
50,1
40
60,1
56,9
45,1
29
29,7
58
27,7
14,4
11,4
6,8
37,6
10
512,3

Egyéb létszám

Állományon kívüli létszám

Összesen

3,8
56,2
179,8
341,9
448,9
398,3
390,2
346,2
306,4
318,4
399
501,5
537
738,4
498,1
167
318
5949,1

0
0
0
143,6
44,9
14,9
8,4
82,4
11,4
7,2
8
5
7,6
5
5,8
1,9
4
350,1

3,8
63,4
208,1
535,6
533,8
473,3
455,5
473,7
346,8
355,3
465
534,2
559
754,8
510,7
206,5
332
6811,5

Forrás: Dunaferr Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. adatbázisa,
alapján saját szerkesztés
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OTDK DOLGOZAT EREDETISÉGI NYILATKOZAT

Alulírott FELPÉCZI KITTI kijelentem, hogy a

REJTŐZKÖDŐ MEGOLDÁSOK
– AZ OUTPLACEMENT BEMUTATÁSA –
című dolgozatomban foglaltak saját munkám eredményei, és csak a hivatkozott forrásokat
(szakirodalom, eszközök stb.) használtam fel.
Jelen dolgozatomat a hatályos szerzői jogi szabályok betartásával készítettem.
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a hallgató sajátkezű aláírása

