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+XV]RQHJ\HGLNV]i]DGLNLKtYiVRNDYH]HWĘNNHO
szemben
1ʇʏʇʕ)ʇʔʇʐʅ
„Aki vezet, olyan legyen,
mint aki szolgál.”
(Lukács 22,26)
.XOFVV]DYDNNXOWXUiOLVVRNV]tQĦVpJGHPRJUi¿DLpVJHQHUiFLyVSUREOpPiN
pU]HOPLLQWHOOLJHQFLDVWUDWpJLDLXWyGOiVWHUYH]pV
-(/NyG-

g66=()2*/$/Ï0(*È//$3Ë7È62.
.g9(7.(=7(7e6(.-$9$6/$72.
1DSMDLQNUD yULiVL IRUGXODW N|YHWNH]HWW EH D] HPEHUL HUĘIRUUiVJD]GiONRGiV
+50  KHO\pQHN pV V]HUHSpQHN PHJtWpOpVpEHQ 0tJ D] H]UHGIRUGXOyW PHJHOĘ]ĘHQ
PpJDUUyONHOOHWWPHJJ\Ę]QLDV]HUYH]HWHNYH]HWĘLWKRJ\D+50QHPpUWpNHOYRQy
KDQHPpUWpNQ|YHOĘWHYpNHQ\VpJDGGLJPiUDPiUEHEL]RQ\RVRGRWWKRJ\DJD]GDVi
JLIHMOĘGpVHOVĘGOHJHVIRUUiVDQHPDSpQ]DWĘNHKDQHPD]HPEHULHUĘIRUUiVpVD
YHOHYDOyJD]GiONRGiV(EEĘODGyGyDQDV]i]DGD]RQNLKtYiVDLQDNPHO\HNHWDFLNN
V]HU]ĘMHV]HGHWWFVRNRUEDFVDND]RNDV]HUYH]HWYH]HWĘNOHV]QHNNpSHVHNPHJIHOHOQL
DNLNVWUDWpJLDLSDUWQHUNpQWNH]HOLND+50V]DNHPEHUHLWpVKHO\HWEL]WRVtWDQDNQHNLN
DQQiOD]ÄDV]WDOQiO´DKRODV]HUYH]HWNM|YĘMpWpVVDMiWVLNHUHLNHWPHJKDWiUR]yG|Q
WpVHNV]OHWQHN(KKH]D]RQEDQQHPFVDNDV]HUYH]HWHNYH]HWpVpEHQKDQHPD]HPEH
ULHUĘIRUUiVJD]GiONRGiVUHQGV]HUpEHQLVV]HPOpOHWYiOWiVUDYDQV]NVpJ
$V]HU]Ę±DWHOMHVVpJLJpQ\HQpONO±LJ\HNV]LNV]iPEDYHQQLV]i]DGXQNQDNDYH
]HWĘNNHO V]HPEHQ WiPDV]WRWW QpKiQ\ MHOHQWĘVHEE NLKtYiViW ~J\PLQW JOREDOL]iFLy
NXOWXUiOLVVRNV]tQĦVpJGHPRJUi¿DLpVJHQHUiFLyVSUREOpPiNVWUDWpJLDLXWyGOiVWHU
YH]pV pV WHKHWVpJJRQGR]iV LQQRYiFLy WXGiVRULHQWiOW HPEHUL HUĘIRUUiVJD]GiONR
GiVVWE0LQGHN|]EHQQHPFVDNDNLKtYiVRNRNR]WDQHKp]VpJHNUHKtYMDIHOD¿J\HOPHW
KDQHPMDYDVODWRWLVWHV]D]RNPHJHOĘ]pVpUHLOOHWYHNH]HOpVpUHPHO\EHQNXOFVV]HUHS
KiUXOD+5UHPLQWDFV~FVYH]HWĘNVWUDWpJLDLSDUWQHUpUH

BEVEZETÉS
A 21. századdal a turbulens és a gyökerekig hatoló változások korába léptünk.
Olyan változásokéba, amelyek nemcsak
gyorsak, váratlanok és kiszámíthatatlanok, hanem mélyrehatóak és olykor megUHQGtWĘHNLV2O\DQRNDPHO\HNUHQGNtYO
változatos formákban és méretekben jelentkeznek, s minden eddiginél nagyobb

bizonytalansággal és kockázattal járnak a
szervezetek vezetésében. „Ez nem az, ami
a múltban normálisnak számított. Ez az új
normalitás” – állítja Philip Kotler és John
A. CaslioneV]HU]ĘSiURVD.DRWLNDFtPĦ
könyvében (Kotler – Caslione, 2011:16).
Merthogy amíg a múltban a szervezetek
pOHWWHUpWMHOHQWĘWiUVDGDOPLJD]GDViJLpV
politikai környezetben a több éven át tartó,
QDJ\KRUGHUHMĦNLOHQJpVHN±iWODJRVDQ|W
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hét éves fellendülések és tíz-tizenkét hónaSRVKDQ\DWOiVRN±YROWDNMHOOHP]ĘHNDGGLJ
DWXUEXOHQFLDVĘWDIRNR]RWWWXUEXOHQFLD
korszakában ez a többé-kevésbé kiszámítKDWyFLNOLNXVViJPiUPHJV]ĦQLNVHJ\UH
J\DNRULEEpVQDJ\PpUWpNĦPHJUi]NyGWDtásokkal, súlyos és fájdalmas zavarokkal
NHOOV]iPROQLXNDV]HUYH]HWHNYH]HWĘLQHN
a privát és a közszféra területén egyaránt.
A fokozott turbulencia tehát olyan új normalitás, amely arra ösztönzi a szervezetek,
köztük a hirtelen és szokatlan természeti
változásoknak különösen kitett agrárvállalNR]iVRNYH]HWĘLWKRJ\PLQpOMREEDQPHJértsék és elfogadják az új kihívásokat és
D]RNUDUHOHYiQVYH]HWĘLYiODV]RNDWDGMDQDN
6=(0/e/(7e6
3$5$',*0$9È/7È6
A 21. század világában zajló, rendkívül
gyors és mindent átható környezeti változáVRNN|]HSHWWHFVDND]RNDV]HUYH]HWYH]HWĘN
lehetnek sikeresek, akik tudomásul veszik,
hogy proaktívnak kell lenni. Azaz nem az
események után kullogni, nem kifogásokat keresni, nem másokra mutogatni, nem
KDJ\QLKRJ\DP~OWW~V]XOHMWVHDM|YĘWD
VWDWXVTXRHOJiQFVROMDDYiOWR]WDWiVMREEtWy
szándékát, hanem a változásnak elébe kell
PHQQLV]NVpJHVVpJpWLGĘEHQIHOLVPHUQL
pVEHYH]HWpVpWPHJIHOHOĘPyGRQHOĘNpV]tWHQL0iUSHGLJD]HPEHUHNtJ\DYH]HWĘNLV
gyakran csak akkor szánják rá magukat a
változtatásra, ha a dolgok nem úgy mennek,
ahogyan szeretnék. Vagyis ha alacsony a
termelékenység, romlik a szolgáltatások
színvonala, egészségtelen a munkahelyi légN|UQĘDGROJR]yLHOpJHGHWOHQVpJQHPHOpJ
képzettek a szervezet tagjai stb. De legalább
ekkora hibát követhetnek el azok a szerYH]HWYH]HWĘNLVDNLNDOiEHFVOLNDWXUEXlencia okozta bizonytalanságot, káoszt, és
továbbra is a stratégiai tervezés hagyományos módját követik, vagy teljes mértékben
felhagynak a fegyelmezett tervezéssel és helyette intuitív módon, ösztönös megérzéseik
DODSMiQG|QWHQHN$M|YĘEHQLPHJROGiVW
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– Kotler és Caslione szerint – „egy hatékony
NRUDLMHO]ĘUHQGV]HUNLIHMOHV]WpVH´ jelentené, amely nemcsak a bizonytalanságot, a
NRFNi]DWRWpVDVHEH]KHWĘVpJHWFV|NNHQWHQpKDQHPHOĘVHJtWHQpDNiRV]EDQUHMOĘ
OHKHWĘVpJHNIHOLVPHUpVpWpVNLKDV]QiOiViW
s nem utolsósorban a szervezeti stratégia
LGĘUĘOLGĘUHW|UWpQĘNLLJD]tWiViWPyGRVttását is (Kotler – Caslione, 2011:83). Mások
az ún. forgatókönyv-tervezés módszerét
WDUWDQiNDOHJDONDOPDVDEEQDNDM|YĘEHQL
HVHPpQ\HN NUt]LVKHO\]HWHNpVOHKHWĘVpJHN 
IHOPpUpVpUHHOĘUHMHO]pVpUHpVDUiMXNW|UWpQĘIHONpV]OpVUH Tracy – Szabó, 2015).
Egy olyan zaklatott korban azonban, mint
DPLO\HQDPRVWDQLpVPpJLQNiEEDM|YĘEHni, szinte mindennapossá válik a szervezeten belüli vagy kívüli változás. Ami persze
mindig fájdalmas, kockázatos és többnyire
fáradságos munkával jár. Ám a szervezet,
PLQWEiUPLO\HQpOĘRUJDQL]PXVKDQHP
gondozzák, ápolják és nem védelmezik,
LGĘYHOOHJ\HQJOHOWRU]XOYDJ\HOSXV]WXO
$M|YĘYH]HWĘLQHNIHODGDWDHJ\pUWHOPĦLGĘben felismerni a változtatás szükségességét,
felkarolni az ilyen irányú kezdeményezéseket, diagnosztizálni a probléma természetét és nem spontán reagálni rá, hanem
átgondolt, megfontolt választ adni, azaz
megtalálni a probléma megoldásának alkalmas módját. Vagyis, ahogy Peter Senge
írja: „meglátni mindazt, ami megtörténni
látszik a világban (…) nem csupán vaktában és általában reagálni a világot mozJDWyHUĘNUHKDQHPIRUPiOQLLVDM|YĘW´
(Javorszki, 2012:31 (]OHKHWDM|YĘYH]HWĘL
sikerének az alapja.
A fokozott turbulencia és a vele járó
kihívások közepette csak azok a szerYH]HWHN pV YH]HWĘN NpSHVHN KHO\WiOOQL
akik globálissá tágítják szemléletüket
és tevékenységüket. E követelményben
nem kis szerepe van a világgazdaság folytatódó egységesülésének, a globalizáció
további fokozódásának, melynek egyik
legfontosabb hajtóereje az információWHFKQROyJLD (] D YLOiJPpUHWĦ IRO\DPDW
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a kihívások egész sora elé állítja valamennyi szervezet vezetését, jószerével
függetlenül attól, hogy kicsi vagy nagy,
multinacionális vagy nemzeti, privát vagy
közszférába tartozó szervezetet irányít.
$NLKtYiVRNQDNFVDND]RNDYH]HWĘNNpSHsek megfelelni, akik a turbulencia okozta
káosz idején is stratégiában gondolkodnak, s akik a szervezeti struktúrák, formák és vezetési módszerek sokirányú és
VRNV]tQĦ IHMOHV]WpVpYHO UHDJiOQDN D JORbális világ változásaival járó kihívásokra.
Nincs olyan szervezet, lett légyen az üzleti vállalkozás, egyetem vagy kórház, amelyQHNHVpO\HOHQQHDW~OpOpVUH±DVLNHUUĘO
nem is beszélve –, ha nem méri, viszonyítja
magát azokhoz az eredményekhez, amelyeNHWD]DGRWWV]DNWHUOHWYH]HWĘLQWp]PpQ\HL
elértek. Ennek felismerése egyáltalán nem
~MNHOHWĦPLYHO±DNDUYDDNDUDWODQXO±D]
ún. benchmarking1 (azaz az élvonalhoz mérés, viszonyítás) menedzsmenttechnika alkalmazásának fontosságára már Magyary
ZoltánIHOKtYWDD¿J\HOPHWDPLNRUDWDtai járásban folytatott tényfeltáró kutatás
eredményeit és tanulságait a fayoli vezetési
IXQNFLyNPHQWpQ|VV]HJH]YHD]HOOHQĘU]pVVHONDSFVRODWEDQDN|YHWNH]ĘNpSSHQIRJDOmazott: „a valahol elért legjobb megoldáshoz kell a többit hasonlítani. Ha valami
HJ\KHO\HQHOpUKHWĘD]N|WHOH]LDW|EELW
DQQDNOHKHWĘPHJN|]HOtWpVpUH$]HUHGPpnyesség tehát az állandó javításra való
szakadatlan törekvést kíván.” (Magyary
– Kiss, 2010:362)
Az élenjáró szervezetek színvonalától elPDUDGyKDWpNRQ\ViJ~pVHUHGPpQ\HVVpJĦ
szervezet hosszú távon nem lehet életképes.
$YH]HWĘNKLiEDSUyEiOMiNPHJyYQLDYiOtozás viharától a világban kialakult magas
N|YHWHOPpQ\HNWĘOHOPDUDGyV]HUYH]HWNHW
H]iOWDOD]FVDNPpJVHEH]KHWĘEEpYiOLN
A globális világ kihívásaira adandó stratégiai válasznak ugyanis új alapokon kell nyu-

godnia minden szervezet esetében. Azaz – a
KD]DLKHO\HWWPHOOHWW±DKKR]DQHP]HWN|]L
színvonalhoz kell mérnie, viszonyítania a
WHOMHVtWPpQ\pWDPHO\HWDV]DNWHUOHWYH]HWĘ
NpSYLVHOĘLDODNtWRWWDNNLDYLOiJEiUPHO\
pontján (Drucker, 2001).
A globális versenyben tehát a hagyományos menedzsmentparadigmák felülvizsgálatra szorulnak. Az 1980-as években a teljes
N|UĦPLQĘVpJPHQHG]VPHQW 740 YROWD
OHJQpSV]HUĦEESDUDGLJPD(]WD]HV
pYHNHOVĘIHOpEHQDIRO\DPDWiWVWUXNWXUilás, újratervezés (reengineering) követte.
A szervezetkarcsúsítás (downsizing), majd
pedig a csapatmunka vagy az alkalmazottak
felhatalmazása (empowerment EĦY|OHWpEHQpOWHNpVJRQGRONRGWDNDYH]HWĘN$
század kihívásaira azonban már nem ezek
vagy ezeknek valamilyen kombinációja, haQHPDV]HUYH]HWDODSYHWĘNpSHVVpJHL core
competencies) jelenthetik az érvényesülés
leghathatósabb módját, azaz a releváns
VWUDWpJLDLYiODV]W$]DODSYHWĘNpSHVVpJHN
XJ\DQLVVRNNO|QE|]ĘSLDFKR]Q\~MWDQDN
KR]]iIpUpVLOHKHWĘVpJHWMHOHQWĘVPpUWpNEHQ
Q|YHOLNDYHYĘJ\IpOKDV]QRVViJpU]HWpW
MDYtWMiNpOHWPLQĘVpJpWpVFVDNQDJ\QHKp]ségek árán másolhatók a versenytársak által.
Olyan képességek ezek, mint a közös
tanulás, a technológiai irányvonalak öszszehangolása, a munkafolyamatok megszervezése, az értékteremtés, valamint a
kommunikáció, a részvétel és a szervezet
PHOOHWWLPpO\HON|WHOH]ĘGpV$]HUUHYDOy
iWiOOiVD]RQEDQQHPN|QQ\ĦIHODGDWPLYHO
±DPLQWDUUDPiUD]HOĘ]ĘHNEHQLVXWDOtunk – tulajdonképpen a szervezetvezetés
felfogásának gyökeres megváltozását kívánja meg. Nevezetesen annak felismeréVpWKRJ\DM|YĘEHQFVDND]RNDYiOODODWRN
szervezetek kerülnek a globális piacon, a
nemzetközi szintéren az élenjárók közé,
DPHO\HNNLHPHONHGĘDODSYHWĘNpSHVVpJHNkel rendelkeznek. Olyanokkal, amelyek

1
 $NLIHMH]pVWMyYDONpVĘEEDDVpYHNEHQCharles Christ, a Xerox Repragraphics Manufacturing Group elnöke alkotta meg.
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megalapozzák a hatékonysághoz és az eredményességhez elengedhetetlenül szükséges
sikerkritériumokat (Prahalad, 2009).
.8/785È/,6'(02*5È),$,e6
*(1(5È&,Ï6.,+Ë9È62.
Globalizálódó világunkban – a bevándorlók sokaságától eltekintve is – egyre több
YH]HWĘNHUODEEDDKHO\]HWEHKRJ\D]iOWDla irányított szervezet céljainak az elérése
pUGHNpEHQNO|QE|]ĘQHP]HWLVpJĦDQ\DQ\HOYĦ pV iOODPSROJiUViJ~ DONDOPD]RWtakkal kell együtt dolgoznia. Olyanokkal,
DNLNHOWpUĘNXOWXUiOLVN|UOPpQ\HNN|]|WW
szocializálódtak, következésképpen más
szokásokkal, értékrenddel, munkavállalási
készséggel stb. rendelkeznek (Schneider –
Barsoux, 1997 (EEĘOa kulturális sokszíQĦVpJEĘOIDNDGyQHKp]VpJHNNHOcsak azok a
YH]HWĘNWXGQDNVLNHUHVHEEHQPHJELUNy]QL
DNLND]iOWDOKRJ\J\HUPHNNRUXNEDQpV
vagy iskoláztatásuk során már más kultúrákba tartozókkal érintkeztek, érzékenyebbé, nyitottabbá váltak a multikulturális környezet kihívásaira. Emellett az ilyen irányú
kutatások eredményei is alátámasztják azt
a mindennapi tapasztalatot, mely szerint a
kultúrák közötti különbségek észlelése, az
HOWpUpVHNEĘODGyGyV~UOyGiVRNIHV]OWVpJHNPHJHOĘ]pVHLOOHWYHNH]HOpVHD]RNQDN
DYH]HWĘNQHNDN|UpEHQVLNHUHVHEEDNLN
hosszabb-rövidebb ideig éltek és dolgoztak
egy másik országban, egy másik kultúrában
vagy egy multikulturális szervezet hazai
OHiQ\YiOODODWiQiONLUHQGHOWVpJpQpOPXOWLkulturális csapat tagjaként tevékenykedtek.
Az idegennyelv-ismeret mellett különösen
az interperszonális készség, a személyközi
kapcsolatok a leginkább elengedhetetlenek
DKKR]KRJ\DYH]HWĘPLQWÄPXOWLNXOWXUiOLV
menedzser” képes legyen megállni a helyét.
Ebben a helytállásban meghatározó szerepe
OHKHWHJ\YDJ\W|EEYLOiJQ\HOYPDJDVV]LQWĦ
ismerete mellett a helyi nyelv ismeretének
még akkor is, ha inkább szimbolikus, mint
J\DNRUODWLMHOHQWĘVpJHYDQ$YH]HWĘNWĘO
iOWDOiEDQDQHP]HWN|]LPHQHG]VHUHNWĘO
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pedig különösen elvárható az empátia, a
türelem, a tisztelet és a rugalmasság, mivel
J\DNUDQNHWWĘVV]HUHSEHQLVPHJPpUHWtetnek: úgy is, mint beosztottak, és úgy
LVPLQWYH]HWĘN7RYiEELNpWIRQWRVNRPpetenciaelem, amely semmiképpen sem
hiányozhat a multikulturális környezetben
GROJR]yYH]HWĘNNRPSHWHQFLDNpV]OHWpEĘOD]
önkritikus magatartás és a humorérzék. Az
XWyEELIĘNpQWDNULWLNXVKHO\]HWHNEHQpVD
kapcsolatépítésben segítheti a nemzetközi
menedzsert (Rudnák, 2010).
6]i]DGXQNEDQD]HJ\LNOHJMHOHQWĘVHEE
változással járó bizonytalanságot a dePRJUi¿DLNLKtYiVRNokozzák. A legtöbb
országban a születések száma nem éri el a
népesség reprodukálásához szükséges szintet. Hazánk termékenységi arányszáma a
Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint
1,4 körül mozog a népességfogyás megállításához szükséges 2,1-gyel szemben. Ám ha
DJ\HUPHNYiOODOiVW|V]W|Q]ĘNRUPiQ\]DWL
intézkedések hatására valami látványos
YiOWR]iVN|YHWNH]QHLVEH±DPLWĘV]LQWpQ
remélünk –, még akkor is legalább két évWL]HGYDJ\KRVV]DEELGĘNHOODKKR]KRJ\
D]~MV]O|WWHNEĘOPXQNDNpSHVPXQNDHUĘ
váljon. Mindeközben a hazai születéskor
várható átlagos élettartam az évszázad kö]HSpUHDIpU¿DNHVHWpEHQDMHOHQOHJL
pYUĘOpYUHDQĘNHVHWpEHQSHGLJ
pYUĘOpYUHQ|YHNV]LNPDMG9DJ\LVDN|YHWNH]ĘpYWL]HGHNEHQDQpSHVVpJHQEHOOD]
LGĘVHEENRURV]WiO\RNDUiQ\DQ|YHNV]LN(]
az arány fél évszázad múlva akár harminc
százalék fölé is emelkedhet hazánk esetéEHQ$PXQNDDGyV]HUYH]HWHNYH]HWĘLQHN
WHKiWPLHOĘEEHONHOONH]GHQLNRO\DQ~M
munkarendszerek kidolgozását, amelyek az
LGĘVHEEGROJR]yNV]iPiUDDMiQOKDWyN„Ám
bármi történik is – állítja Peter Drucker –,
minden szervezet stratégiájának arra az
HOĘIHOWHYpVUHNHOOpSOQLHKRJ\K~V]KDUminc év múlva – a szervezet feladatai közül a legfontosabbak egy részét is – olyan
emberek fogják elvégezni, akik már jóval
a hagyományos munkaképes kor fölött
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vannak.” (Drucker, 2001:59) Ezen az egyáltalán nem megnyugtató helyzeten még a
IHOWDUWy]WDWKDWDWODQQDNWĦQĘEHYiQGRUOiVL
hullám sem segít, mivel a bevándorlók zöme
képzetlen, más kultúrájú, más vallású, a
befogadó ország nyelvét nem beszéli, munkavállalási hajlandósága pedig várakozáson aluli. Nos, a magasan képzett, gazdag
J\DNRUODWLWDSDV]WDODWRNNDOUHQGHONH]ĘiP
„túlkoros” szakembereket meg kell tudni
tartani és szükség esetén tovább kell fejleszteni, – ha úgy tetszik – egy második
NDUULHU~WOHKHWĘVpJpWNHOOUpV]NUHNtQiOQL
(Drucker, 2001).
Századunk kihívásai között kell szólQXQND]~MJHQHUiFLyNPHJMHOHQpVpUĘOpV
WpUQ\HUpVpUĘODPXQNDHUĘSLDFRQ Ezek
gondolkodása, viselkedése, életkilátásai
és a munkával kapcsolatos elvárásai már
HJpV]HQPiVRNOHV]QHNPLQWD]HOĘ]ĘJHQHUiFLyNWDJMDLp(]SHGLJPDJiWyOpUWHWĘGĘYpWHV]LDYH]HWĘLNXOW~UDV]HUHSIHOIRJiV
és magatartás megváltozását, újraértelmezését is. Így például az Y generáció
(1980–1994 között születettek) tagjai magabiztosak, önállóak és nyitottak. Munkavállalóként lendületesek és energikusak,
ötletesek és kreatívak. Számukra a munka
az önmegvalósítás, a személyiség kibontaNR]WDWiViQDNV]tQWHUH(UĘVHQPRWLYiOWDN
racionálisak és hosszú távra terveznek.
Nagy nyomás nehezedik rájuk, mivel a
korábbinál sokkal keményebb, bizonytalanabb társadalmi és gazdasági környezetben kell helytállniuk. Viszont nyelveket beszélnek, aminek következtében számukra
NLWiJXODYLOiJQĘDPR]JiVWHUN$IRUPDlitásoktól mentes munkahelyi környezetet
pVDFVDSDWPXQNiWUpV]HVtWLNHOĘQ\EHQ
Különösen fontos számukra a munka és a
PDJiQpOHWHJ\HQV~O\DėNPiUÄGLJLWiOLV
EHQQV]O|WWHN´$]LO\HQWtSXV~PXQNDHUĘ
megjelenése és térnyerése a szervezetekEHQ~MYH]HWĘLNXOW~UiWV]HPOpOHWHWIHOkészültséget és gyakorlatot követel. Olyat,
amelyben a vezetésnek már túl kell lépnie a
YH]HWĘEHRV]WRWWKDJ\RPiQ\RVFVHUHNDS-

csolaton (feladatteljesítés vs. kompenzáció
üzleti tranzakción) alapuló mintáján, és
RO\DQWtSXV~YH]HWĘNpQWNHOOYLVHONHGQLH
DNLPHOOHWWDEHRV]WRWWMDLHON|WHOH]ĘGQHN
DNLW N|YHWQHN PHUW YRQ]y M|YĘNpSHW
perspektívát kínál számukra. Erre az új
WtSXV~YH]HWĘLNXOW~UiUDV]HUHSIHOIRJiVUD
pVPDJDWDUWiVUDFVDND]RNDYH]HWĘNOHV]QHNNpSHVHNDNLNUHQGV]HUHV|QIHMOHV]WĘN
csapatban és hálózatban gondolkodnak,
valamint értenek a váratlan változások menedzseléséhez és a folyamatos megújulás
ösztönzéséhez (Répáczki – Juhász, 2015).
A vezetés helyzetét tovább nehezíti a
V]i]DGXQNHOHMHN|UOV]OHWĘpVD]<JHQHUiFLyWyO VRN WHNLQWHWEHQ HOWpUĘ WXODMGRQViJMHJ\HNNHOUHQGHONH]Ę=JHQHUiFLy
± (J\HVHOĘUHMHO]pVHNV]HULQWD
YLOiJHOVĘJOREiOLVQHP]HGpNpUHDPXQNDhelyek cserélgetése, a praktikus szemlélet,
az egyén szabadsága iránti vágy, a formaOLWiVPHQWHVN|]YHWOHQN|UQ\H]HWHOĘQ\EHQ
UpV]HVtWpVHOHV]DMHOOHP]Ę1HPDV]DYDN
és érzelmek emberei, hanem olyanok, akik
áldozatokat is hajlandók hozni azért, hogy
elképzeléseiket megvalósíthassák. UgyanDNNRU±D]HOĘ]ĘJHQHUiFLyKR]KDVRQOyDQ
±NHUOLNDNRPRO\DEEHUĘIHV]tWpVHNHWQHP
eléggé kitartóak. Gondolkodásukat áthatja
DV]HUYH]HWWiUVDGDOPLIHOHOĘVVpJYiOODOiVD
és a környezettudatosság (Kissné András,
2010). Ezáltal a szervezetek alegységei,
egységei, valamint egésze élén álló vezeWĘNLVRO\DQKHO\]HWEHPXQNDV]LWXiFLyED
YH]HWĘYH]HWHWWYLV]RQ\EDNHUOQHNDPLNRU
PHUĘEHQNO|QE|]Ę KiURPQHWiQQpJ\ 
JHQHUiFLyKR]WDUWR]ypVHOWpUĘWXODMGRQViJMHJ\HNNHOUHQGHONH]ĘEHRV]WRWWDNDWNHOO
tudniuk hatékonyan motiválni, illetve iráQ\tWDQL$]LO\HQKHO\]HWEHNHUOĘYH]HWĘN
N|]OHOVĘVRUEDQD]RNV]iPtWKDWQDNVLNHUUHDNLNDÄYHJ\HV|VV]HWpWHOĦFVDSDWXNEDQ´
NpSHVHND]LGĘVHEEJHQHUiFLyKR]WDUWR]yN
E|OFVHVVpJpWpVWDSDV]WDODWiWD¿DWDODEEDN
tudásával és információtechnológiai készségével összehangolni (Tari, 2015).
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Ò-$%%67Ë/86)2.2=$72.e6
0(*)2172/È62.
A VEZETÉSBEN
6]i]DGXQNV]HUYH]HWYH]HWĘLQHN±DKKR]
hogy sikeresek lehessenek – még annál is
több „húron” kell tudniuk játszani, mint
HOĘGHLNQHN eSSHQ H]pUW D] HJ\LN YDJ\
másik (leader vs. manager YH]HWĘLWtSXV
kizárólagos alkalmazásán éppúgy túl kell
OpSQLNPLQWDNHWWĘVYDJ\KiUPDVIRNRzatú vezetési stílustipológiákon. Az utóbbit
LOOHWĘHQD]HUĘV]DNRV PLQGHQWPDJiYDO
sodró), fundamentális (mert alapjaiban
rengeti meg a megszokott, jól bevált viszonyokat), a mindent átható és rendkívül
gyors lefolyású változások minden korábbiQiOGLɣHUHQFLiOWDEEpU]HOPLOHJLV¿QRPDEE
KDQJROiV~VPLQGHQHNHOĘWWDPXQNDKHlyi légkört javító, annak motiváló erejét
fokozó vezetési stílusskálát igényelnek.
Olyat, amelyen olyan „skálahangok”, ve]HWpVLVWtOXVIRNR]DWRNLVPHUKHWĘNIHOPLQW
a NpQ\V]HUtWĘ (azonnali teljesítést kívánó);
az iránymutató (egy vízió elérésére mozgósító); a kapcsolatközpontú (harmóniát
WHUHPWĘpVpU]HOPLN|WHOpNHNHWpStWĘ D
demokratikus (az érintettek bevonásával
NRQV]HQ]XVWWHUHPWĘ Dkövetelményállító (nagy követelményeket támasztó és
önállóságot elváró) és végül a IHONpV]tWĘ
D]DONDOPD]RWWDNIHMOHV]WpVpEHQDM|YĘUH
koncentráló) vezetési stílus. Ezek alapját az
érzelmi intelligencia komponensei, összeteYĘLNpSH]LN$]pD]pU]HOPLLQWHOOLJHQFLip
DPHO\PHJKDWiUR]yMHOHQWĘVpJĦV]HUHSHW
MiWV]LNDYH]HWĘLVLNHUEHQ Goleman, 2001).
Goleman és munkatársai kutatási eredményei igazolják, hogy annál sikeresebb
HJ\YH]HWĘPLQpOW|EEVWtOXVWDONDOPD]D]
itt ismertetettek közül. Mindegyiket a saMiWV]HPpO\LVpJpWĘODEHRV]WRWWDNWyOpVD
KHO\]HWWĘOIJJĘHQNHOOĘPpUWpNEHQpVLGĘben. Így például a szervezet teljesítménye
V]HPSRQWMiEyOOHJNHGYH]ĘEEPXQNDKHO\L
légkör, hangulat megteremtéséhez a sikeres
YH]HWĘND]LUiQ\PXWDWyDGHPRNUDWLNXVD
NDSFVRODWN|]SRQW~pVDIHONpV]tWĘVWtOXVRNDW
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alkalmazták. Azokat, amelyekben „az érzelmi vezetés a szikra, amely lángra lobbantja
a teljesítmény parazsát” (Goleman et al.,
2003:18 8J\DQLVUDMWXNYH]HWĘN|QP~OLN
hogy „a siker tüzénél akarnak melegedni,
vagy az üszkös maradványok fölött keseregni” – állítják Goleman és munkatársai
(I. m.: 18). Merthogy ennyire számít a munkahelyi légkör, a hangulat. Ez a nagyfokú
UXJDOPDVViJRWLJpQ\OĘYH]HWpVLVWtOXVYiOWiV
D]RQEDQDOLJKDpUKHWĘHOHJ\LNQDSUyOD
másikra. Ám – mint kutatásaik eredményei
LVPXWDWMiN±NL¿]HWĘGĘpVDPLPpJHQQpO
LVIRQWRVDEEPHJWDQXOKDWyVĘWPHJWDQXlandó, mert az érzelmi intelligencia összeWHYĘLUHpSOĘYH]HWpVLVWtOXVRNUDDM|YĘEHQ
minden eddiginél nagyobb szükség lesz.
Kétségtelen tény, hogy már vannak és
lesznek is a fokozott turbulencia közepetWHRO\DQLGĘV]DNRNDV]HUYH]HWHNpOHWpEHQ
DPLNRUDJD]GDViJOHKHWĘVpJHLEHV]ĦNOnek, vagy ami még ennél is kellemetlenebb,
a gazdaság motorja szinte teljesen leáll.
Ilyen helyzetben a puszta életben maradásuk érdekében költségeket kell csökkenteQLN&VDNKRJ\D]LO\HQNRUJ\DNUDQHOĘIRUGXOyiOWDOiQRVIRUUiVNRUOiWR]iV ÄIĦQ\tUy
HOY´V]HPOpOHWĦPHJROGiV QHWiQDIRUUiVRN
újraelosztása alááshatja a szervezet egyeGLVpJpWFVDOyGRWWiWHKHWLYHYĘLWJ\IHOHLW
és nem utolsósorban veszélybe sodorhatja
értékeit és kultúráját. Egy valóban szolgálWDWyV]HPOpOHWĦYH]HWpVQHNmegfontolt és
fókuszált költségcsökkentést kell végreKDMWDQLDV]HPHOĘWWWDUWYDDQQDNKDWiViW
a szervezet tevékenységének legkülönbö]ĘEEDVSHNWXVDLUD~J\KRJ\PLQGHN|]EHQ
értékajánlatait képes legyen megtartani.
Erre azonban csak az a szervezetvezetés
lehet képes, amelynek határozott célja az
elitbe kerülés vagy az elitben maradás, a
V]HUYH]HWMHOHQOHJLSR]tFLyMiQDNPHJĘU]pVH
YDJ\WRYiEELHUĘVtWpVHDPHO\LNIHOLVPHUL
hogy a válság nemcsak veszélyt, hanem
OHKHWĘVpJHWLVKRUGR]PDJiEDQ Kotler –
Caslione, 2011).
9iUDWODQ pV QDJ\ KRUGHUHMĦ YiOWR]i-
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VRNLGHMpQPHJNO|QE|]WHWHWW¿J\HOPHW
LJpQ\HODYH]HWĘNUpV]pUĘO a megújulás
IRUUiViWMHOHQWĘV]HPpO\]HWPHJWDUWiVD
Szinte helyrehozhatatlan hibát követ el
annak a szervezetnek a vezetése, amelyik
a költségcsökkentést létszámleépítéssel
kezdi. Részint azért, mert igaz ugyan, hogy
a tehetséges alkalmazottak megtartása és
fejlesztése pénzbe kerül, de a fellendülés
beköszöntével éppen rájuk, a megújulás,
D]LQQRYiFLyOHJ~MDEEIRUUiVDLWMHOHQWĘNUH
lenne a legnagyobb szükség; részint pedig
azért, mert lehet, hogy a szélnek eresztett
képzett embereket a konkurens szerve]HWHN±DMREELGĘNUHPpQ\pEHQ±PiU
másnap alkalmazzák. Az ilyen és ehhez
hasonló ún. „gyors gyógymódok” könnyen
YLVV]DWQHNHOOHQNH]ĘKDWiVWYiOWDQDNNL
– a maradók biztonságérzetének megingásáról nem is beszélve – és könnyen a szerYH]HWM|YĘEHQLHVpO\HLWiVViNDOi Kotler
– Caslione, 2011).
.e3=e6±7(+(76e**21'2=È6
±,1129È&,Ï
A szervezetek fennmaradását, továbbpOpVpWpVIHMOĘGpVpWPHJKDWiUR]yIHOLVPHUpV
az, hogy a képzés és fejlesztés befektetés a
M|YĘEH Ennek ellenére vannak olyan vezeWĘNDNLNDWXUEXOHQFLDRNR]WDYiOViJRVLGĘszakokban visszafogottabban támogatják
alkalmazottaik képzését és továbbképzését.
Ha csak átmenetileg is, de felfüggesztik „az
pOHWKRVV]LJWDUWyWDQXOiV´¿OR]y¿iMiQDND
J\DNRUODWEDQW|UWpQĘPHJYDOyVtWiViW0iUpedig ennek a kulcsfontosságú folyamatnak
DYLVV]DIRJiVDPLDWWD]LVHOĘIRUGXOKDWKRJ\
egykori élen járó szervezeteik könnyen a
lemaradók táborába csúsznak, és megfosztMiNDONDOPD]RWWDLNDWLVDQQDNOHKHWĘVpJpWĘOKRJ\V]DNWHUOHWNpOYRQDOiEDQPDUDGjanak. Ez utóbbi már csak azért is ronthatja
DV]HUYH]HWM|YĘEHQLNLOiWiVDLWPHUW±D
19–20. század fordulójával ellentétben – a
V]i]DGHPEHULHUĘIRUUiVJD]GiONRGiViEDQDKDQJV~O\QDJ\YDOyV]tQĦVpJJHOD
tanult és magasan képzett alkalmazottak

termelékenysége felé fog eltolódni. Vagyis a
stratégiai célok eléréséhez az alkalmazottak
képzésén és fejlesztésén keresztül vezet az
út. Ezt támasztják alá az Egyesült Nemzetek Szervezetének adatai is. Ezek szerint
ugyanis a világ 25 legfejlettebb országában
az oktatásban töltött évek száma átlagosan
15–17 év (Friedman, 2015).
$KKR]KRJ\DV]HUYH]HWHNYH]HWĘLPHJIHOHOĘYiODV]WWXGMDQDNDGQLD]HJ\UHYiUDWlanabb és kiszámíthatatlanabb környezeti
NLKtYiVRNUDDYH]HWĘNQHNQHPFVDND]DOkalmazottaik képzésével, továbbképzésével
NHOOHQHW|UĘGQLNKDQHP|QNpS]pVNNHO
saját maguk fejlesztésével is. KövetkezésNpSSHQV]i]DGXQNYH]HWĘLQHNHJ\LNOHJIĘEE
N|WHOH]HWWVpJHD]iOODQGyIHMOĘGpVLV]iQdék, a folyamatos tanulás kell, hogy legyen.
S bár a témában végzett hazai kutatások
QHPWHNLQWKHWĘNUHSUH]HQWDWtYDNQDNHUHGményeik mégis „árulkodóak”. Részint azért,
PHUWPpJDPDJDVDEEEHRV]WiV~YH]HWĘNLV
LQNiEEDV]DNPDLWRYiEENpS]ĘSURJUDPRNDWUpV]HVtWLNHOĘQ\EHQDNRUV]HUĦYH]HWpVL
ismereteket nyújtó képzési programokkal
szemben, részint pedig azért, mert a vizsJiODWEDEHYRQWV]HUYH]HWHNYiOODODWRNW|EE
mint harmadánál nem értékelik a vezeWĘLWHOMHVtWPpQ\WN|]HOIHOpQpOSHGLJQHP
NDSQDN RO\DQ PHJIHOHOĘ NpS]pVW PHO\
munkájukat támogatná. Ezek után már az
VHPPHJOHSĘV]iPXQNUDKRJ\YH]HWĘLN
IHMOĘGpVpW VHPWDUWMiN LJD]iQ IRQWRVQDN
NDUULHUEHOLHOĘPHQHWHONV]HPSRQWMiEyO
VDPHJNpUGH]HWWYH]HWĘNW|EEPLQWIHOpQpO
gyakran az a kérdés sem merül fel, hogy
YDOyEDQMyYH]HWĘHYDJ\QHP Cservenyák
– Pusztai, 2010).
Hátrányos helyzetbe kerül annak a szervezetnek a vezetése, amelyik a turbulens
változások közepette is a már megüresedett
YDJ\pSSHQPHJUHVHGĘYH]HWĘLPXQNDN|U
betöltésére keres alkalmas személyeket,
KRORWWDNRUV]HUĦpVDV]HUYH]HWM|YĘMHV]HPpontjából kívánatos megoldás a stratégiai
utódlástervezési és egyben tehetséggonGR]iVLUHQGV]HUNLGROJR]iVDpVPĦN|GWH-
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tése lenne.2 Egy olyan rendszeré, amely az
utódlástervezést és a tehetséggondozást a
szervezet általános, átfogó stratégiájába,
valamint a képzési, fejlesztési tervbe integrálja. Vagyis a mindennapi folyamatokba
építi bele, ami által nemcsak válaszokat ad
a környezeti változások kihívásaira, hanem
elébe is megy azoknak. A gyakorlatban ez
DUHQGV]HUV]HPOpOHWĦPHJROGiV D]HVHWOHJHVVHOV]HPEHQ V]iPRVHOĘQ\K|]YH]HWQH
Így többek között: visszaszorulna a jelöltek szubjektív megítélése; meggyengülne
DKDVRQOyXWyGNHUHVpVpQHNOHKHWĘVpJHpV
pUYUHQGV]HUHHOĘQ\EHNHUOQpQHNDNRFNi]WDWyNH]GHPpQ\H]ĘIHOHOĘVVpJHWYiOODOy
jelöltek a biztonságra, konformitásra törekYĘYHUVHQ\WiUVDNNDOV]HPEHQ.|QQ\HEEHQ
OHKHWQHRO\DQYH]HWĘWYiODV]WDQLDNLQHP
illik bele az éppen adott helyzetbe, de a
V]HUYH]HWM|YĘNpSpEHLJHQDYH]HWpVIHMOHV]tés, továbbképzés irányát, súlypontjait a
stratégiai elképzelések alapján lehetne kijelölni, és így tovább (Nemes, 1992).
A szervezetek karakterét, egyediségét
PHJKDWiUR]yWDUWySLOOpUpWMHOHQWĘtehetséges munkatársak felkutatása, megtartása
és fejlesztése már sok esetben napjainknak
LVpJHWĘNpUGpVHDM|YĘEHQSHGLJPpJLQkább azzá válik. Globalizálódó világunkEDQD]HUĘIRUUiVRNpUWN|]WNDWHKHWVpJHV
PXQNDHUĘpUWHJ\UHNLpOH]HWWHEEKDUFIRO\LN
(Antalovits, 2010). $PXQNDHUĘQHP]HWállamok közti szabad áramlásával éppen
azokat az értékes, magasan képzett és gazGDJV]DNPDLWDSDV]WDODWRNNDOUHQGHONH]Ę
szakembereket veszítik el a szervezetvezeWĘNDNLNPHJPHQWĘLNOHKHWQpQHNNRPSOH[
és dinamikus környezeti változásoknak
kitett szervezetüknek. Ez a folyamat mindaddig veszélybe sodorhatja még az egyébNpQWM|YĘRULHQWiOWSURDNWtYPDJDWDUWiV~
szervezetvezetést is, amíg nem lesz képes
megtartani a jórészt saját költségen kikép-
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]HWWpVIHMOHV]WHWWVĘWXWyGOiVLpVWHKHWVpJJRQGR]iVLWHUYpEHQLVHOĘNHOĘKHO\HQiOOy
kulcsfontosságú munkatársait. Sajnálatos
módon, ilyen nehézségekkel szembesülnek
D]HJ\HWHPHNNyUKi]DNGHLGĘQNpQWDYHUsenyszféra szervezetei is.
Az innováció, mint a legújabb és egyben
VDMiWRVHUĘIRUUiVRNHJ\LNHHJ\IHOĘOYiODV]
DNRUNLKtYiVDLUDPiVIHOĘOPDJDD]iOODQGy
megújulás kényszere és folyamata is roppant
nagy kihívás mind a kreatív emberekkel,
PLQGSHGLJDPHJ~MXOiVRNDWV]HUYH]ĘpVLUiQ\tWyYH]HWĘNNHOV]HPEHQ$YiOODONR]iVRN
körüli vitákban kevés területen uralkodik oly
nagy egyetértés, mint az innovációnak a válODONR]iVRNVLNHUpEHQMiWV]RWWV]HUHSpWLOOHWĘHQ$PLDQQiOLVpUKHWĘEEPLYHODERQ\ROXOW
szinte kiszámíthatatlan gyorsasággal változó
környezetben az innovatív szervezeti maJDWDUWiVDPHJIHOHOĘ(]WIHOLVPHUYpQPiU
PDJXNDYH]HWĘNVHPQp]QHNPLQGLJÄIHUGH´
szemmel vagy akár konkrét elmarasztalással fenyegetve azokra az alkalmazottakra,
DNLNDKLYDWDORVPXQNDLGĘEHQQHPFVXSiQ
a munkaköri leírásukban foglalt feladatokat
OiWMiNHOKDQHPV]DNPDLpUGHNOĘGpVNQpOpV
V]HUYH]HWLHON|WHOH]ĘGpVNQpOIRJYDNHUHVLN
DMREEpV]V]HUĦEEHOĘUHPXWDWyEEVHJ\EHQ
N|OWVpJKDWpNRQ\DEEDIRJ\DV]WyNJ\IHOHN
V]iPiUDLVYRQ]yEEpOHWPLQĘVpJNHWMDYtWy
WHUPpNHNHWV]ROJiOWDWiVRNDW6ĘWDV]DNLURdalomban olyan K+F tevékenységet folytató
FpJHNUĘOLVROYDVKDWXQNDPHO\HNOHKHWĘYp
teszik alkalmazottaik számára, hogy munkaidejük egy bizonyos részében – például
K~V]V]i]DOpNiEDQ±NHGYWHOpVEĘOVDMiW|U|mükre olyan fejlesztést végezzenek, amely
szakmai szempontból a leginkább érdekli,
IRJODONR]WDWMDĘNHW(]HND]tUiVRNHVHWHQként arról is beszámolnak, hogy az ilyen
körülmények között született újításokat a
munkáltató szervezet be is vezeti, meg is
valósítja, kreatív munkatársait pedig meg is

2
 $]XWyGOiVWHUYH]pVWXGDWRVViJiQDNIRQWRVViJiUDKtYMDIHOD¿J\HOPHW1ʝʄʔʝʆʋ$±%ʝʔʝʐʛ/±7ʑʄʃʍ-
(2016):*HQHUiFLyYiOWiVDFVDOiGLWXODMGRQ~YiOODONR]iVRNEDQ3UREOpPiNNRQÀLNWXVRNNLKtYiVRNHOPpOHWLpV
gyakorlati megközelítés c. tanulmányában. Gazdálkodás, 60. évf. 5. sz. 427–462. pp.
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MXWDOPD]]D8J\DQLVJ\DNUDQHOĘIRUGXOKRJ\
D]H]HNEĘOD]ÄLQIRUPiOLV´~MtWiVRNEyOEHfolyt bevételek nagyságrenddel magasabbak,
PLQWD]~J\PRQGÄKLYDWDORV´PXQNDLGĘben, munkaköri kötelezettségként végzett
IHMOHV]WpVHNEĘOV]iUPD]yN9DJ\LVPHJNHOO
WDQXOQLXND]LO\HQV]HUYH]HWHNYH]HWĘLQHN
úgy menedzselni szervezetüket, hogy az innováció, a kreativitás maximumát hozzák
NLEHOĘOH(KKH]SHGLJDUUDYDQV]NVpJ
hogy az innovációról, kreativitásról szóló
HONpS]HOpVHLNHW|VV]HIJJĘPHQHG]VPHQWrendszerbe foglalják. Olyan szervezeti keretrendszerbe, amelyben a szellemi munka
felpezsdül, a motiváció az anyagi elismerés
felett áll, amelyben elhárítják a kreativitás
HOĘWWWRUQ\RVXOyEURNUDWLNXVDNDGiO\RNDW
HJ\HQOĘVpJUH W|UHNYĘ pV HJ\WWPĦN|GĘ
munkakultúrát alakítanak ki. A HR-részleg
pedig átgondolja, hogy mire van szükségük
az embereknek, és azt a vezetés biztosítja is,
mert tisztában van azzal, hogy az intellektuiOLVWĘNHDV]HUYH]HWLYDJ\RQV]i]DOpND
minden este kisétál a kapun, és hogy másQDSYLVV]DLVM|MM|QD]pUWĘDIHOHOĘV Florida – Goodnight, 2006). Századunkban, a
tudásintenzív iparágak térnyerésével ilyen
és hasonló kihívásokkal egyre gyakrabban
V]HPEHVOQHNDV]HUYH]HWYH]HWĘN$NpUGpV
csupán az, hogy mennyire könnyen tudnak
váltani, átlépni a kreativitás korszakába, és
milyen gyorsan képesek megtanulni kreatív
szakembereik menedzselését.
)25'8/$7$=(0%(5,
(5ė)255È6*$='È/.2'È6
0(*Ë7e/e6e%(1
$]HOĘ]ĘHNEHQYi]ROWDNEyONLWĦQLNKRJ\a
21. századi kihívásoknak csak azok a szerve]HWYH]HWĘNOHV]QHNNpSHVHNPHJIHOHOQLDNLN
az eddiginél nagyobb mértékben támaszNRGQDND]HPEHULHUĘIRUUiVJD]GiONRGiVL
szakemberek munkájára, segítségére. Azo3

kéra, akiknek a munkájával kapcsolatban a
századfordulón a vezetéstudomány elméleti
és gyakorlati szakemberei körében még arról
folyt a vita, hogy vajon a HRM értékelvoQyYDJ\pUWpNQ|YHOĘWHYpNHQ\VpJHDave
Ulrich az utóbbi mellett foglalt állást3, ám
azt számos feltételhez kötötte. Többek kö]|WWDKKR]KRJ\D]HPEHULHUĘIRUUiVJD]GiONRGiVLV]DNHPEHUHNQHNDFV~FVYH]HWĘN
SDUWQHUHLYpV]DNpUWĘNNpD]DONDOPD]RWWDN
V]yV]yOyLYiDYiOWR]iVRNNH]GHPpQ\H]ĘLYp
és a HRM feladatkörének újrafogalmazóivá kell válniuk (Ulrich, 1997). Nos, a könyv
megjelenése óta az ezeknek a feltételeknek
YDOyPHJIHOHOpVWHUpQ±HOVĘVRUEDQDIHMOHWW
RUV]iJRNEDQ ± KDWiUR]RWW HOĘUHOpSpV WDSDV]WDOKDWyDPLD+5V]DNPDHJ\pUWHOPĦ
IHOpUWpNHOĘGpVpKH]YH]HWHWW(QQHNNRQNUpW
MHOHNpQWHPOtWKHWĘD]DWpQ\KRJ\HJ\UHW|EE
V]HUYH]HWEHQDFV~FVYH]HWĘHOVĘV]iP~KHO\HWWHVHD]HPEHULHUĘIRUUiVJD]GiONRGiVL
YRQDOIHMHYH]HWĘMH ,WWOHKHWPHJMHJ\H]QL
KRJ\SpOGiXOD=HSSHOLQ0ĦYHNQpOGHPiV
nyugat-németországi nagyvállalatnál is, már
az 1980-as évek elején ezzel a gyakorlattal
szembesülhettünk.) Az Amerikai Egyesült
Államok több nagyvállalata éves mérlegbeszámolójának pedig szerves részét képezte a
személyi állomány összetétele pozitív, illetve
negatív irányú változásának mérése és értékelése. Nem véletlen tehát, hogy a fejlett
országokban egyre több szervezetvezetés
törekszik napjainkban is az általános, az
]OHWiJLV]DNiJLpVD+50VWUDWpJLiMiQDN
összehangolására, integrálására, valamint
a hagyományos, munkakör-orientált embeULHUĘIRUUiVJD]GiONRGiVKHO\HWWPHOOHWWD
képzettségen alapuló, tudásorientált emberi
HUĘIRUUiVJD]GiONRGiVLUHQGV]HUEHYH]Htésére.
Az utóbbinál maradva, egyre nyilvánYDOyEEiYiOLNDV]HUYH]HWYH]HWĘNV]iPira, hogy az embernek, mint a stratégiai

Ulrich állásfoglalásának megalapozottságát igazolja az a tény, miszerint: „Napjainkban, a termékekben a hoz]iDGRWWpUWpNW|EEPLQWNpWKDUPDGDWXGiVEyOHUHGKRORWWK~V]pYYHOH]HOĘWWHQQHNDUiQ\DPpJD]HJ\KDUPDGRW
sem érte el.” Lásd: &ʑʘʇʛ (2010): 115. o.

Nemes: +XV]RQHJ\HGLNV]i]DGLNLKtYiVRNDYH]HWĘNNHOV]HPEHQ

FpORNNLWĦ]ĘMpQHNpVPHJYDOyVtWyMiQDND
YiOWR]iVRNNH]GHPpQ\H]ĘMpQHNpVPHJYDlósítójának, a megújulás kiapadhatatlan
IRUUiViQDND]LQWHOOHNWXiOLVWĘNpQHNPLQW
DV]HUYH]HWLYDJ\RQUpV]pQHNDWXGiVHOVĘ
V]iP~OHWpWHPpQ\HVpQHNVWELGĘUĘOLGĘUH
W|UWpQĘIHOpUWpNHOĘGpVpYHOa tudásorientált
HPEHULHUĘIRUUiVJD]GiONRGiVLUHQGV]HUp
DM|YĘ$]pDUHQGV]HUpDPHO\QHNpStWĘN|YH
az egyén, az ember. A szervezettervezés és
szervezetfejlesztés feladata olyan modell
kialakítása, amely jelzi, hogy az egyéneknek milyen képzettségre van szükségük.
Az egyének számára meghatározott képzettségcsomagoknak pedig összhangban
NHOOOHQQLNDV]HUYH]HWDODSYHWĘV]DNpUWHlem-szükségletével és azzal az eljárással,
ahogyan a szervezet – vezetési stílusából
HUHGĘHQ±IHONtYiQMDKDV]QiOQLH]HNHW$]
HPEHULHUĘIRUUiVJD]GiONRGiVRO\DQDOrendszerei, mint a kiválasztási rendszer,
a képzési rendszer, a bérezési rendszer, a
teljesítményértékelési rendszer és a karrierfejlesztési rendszerek összhangban kell,
KRJ\OHJ\HQHND]HJ\pQHNIHMOĘGpVpYHOpV
végül a szervezetnek tisztában kell lennie
minden egyes alkalmazottjának képzettVpJLSUR¿OMiYDO Nemes, 1995ab).
$WXGiVRULHQWiOWHPEHULHUĘIRUUiVJD]GiONRGiVLUHQGV]HUOHJIĘEEerénye a szervezeti teljesítményekben jut kifejezésre,
mivelhogy a munkavállalók képzettsége,
IHONpV]OWVpJHG|QWĘIRQWRVViJ~DV]HUYH]HWWHOMHVtWĘNpSHVVpJpQHNNLDODNtWiViEDQ
és fenntartásában. Mindemellett az sem
elhanyagolható tény, hogy ezeket a képzettségeket hogyan lehet összehangolni és
mozgósítani a szervezeti képességek és a
stratégiai irányvonal támogatása érdekében.
A tudásorientált rendszer, miközben
képes segíteni a szervezetet a számára különösen fontos szakértelem kifejlesztésében, alkalmas arra is, hogy egy különleges
vezetési stílus megismerésére és gyakorOiViUDLVIHONpV]tWVHDYH]HWĘNHWpVD]DONDOPD]RWWDNDWHJ\DUiQW(]IĘOHJD]RNQiO
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a szervezeteknél válik fontossá, amelyek az
alkalmazottak bevonására törekszenek. Ez
a rendszer az alkalmazottaktól lényegesen
magasabb képzettséget kíván, mint ami az
HJ\V]HUĦXWDVtWiVRQpVHOOHQĘU]pVHQDODpuló rendszerben elégséges. Elvárja, hogy
DPXQNDYiOODOyNLGĘUĘOLGĘUH~MLVPHUHtekre, jártasságra, konvertálható tudásra
tegyenek szert. Ennek eredményeképpen
DV]HUYH]HWRO\DQYH]HWpVLVWtOXVEDQPĦN|GKHWDPHO\QHKH]HQXWiQR]KDWyHOĘQ\W
biztosít a versenytársakkal szemben. Ez az
HOĘQ\DEEyODWpQ\EĘOHUHGKRJ\D]LO\HQ
szervezetek rugalmasabban, integráltabban, kevesebb vezetési szinttel és kevesebb
IRUPiOLVHOOHQĘU]pVVHOPĦN|GQHN(]D]
HOĘQ\J\DNUDQKRVV]~LGHLJIHQQWDUWKDWy
részint a már említett nehéz utánzás miatt,
részint pedig azért, mert ha a versenytársak
el is határoznák, hogy stílust váltanak, és
áttérnek a képzettségen alapuló rendszerre,
ez az áttérés akár évekig is eltarthat.
$WXGiVRULHQWiOWHPEHULHUĘIRUUiVJD]dálkodás éppen az olyan típusú munkaYiOODOyNUDKDWFViEtWyHUĘYHODNLNHWH]D
rendszer a legszívesebben alkalmaz. Vagyis
olyan munkatársakra, akik új módszereket
szeretnének megtanulni, akik hajlandók
IHOHOĘVVpJHWYiOODOQLpVUpV]WNtYiQQDNYHQQL
a vezetésben. Nekik felel meg leginkább a
UpV]YpWHOUHpSOĘYH]HWpVLNXOW~UD
.O|Q|VHQDNpS]HWWPDJDVDQNYDOL¿kált személyek találják nagyon vonzónak
DNpS]HWWVpJHQDODSXOyHPEHULHUĘIRUUiV
gazdálkodási rendszereket. A nagyobb
szakmai felkészültség nagyobb biztosítéNRWQ\~MWV]iPXNUDDEEDQD]LGĘV]DNEDQ
is, amikor egyre kevesebb munkavállaló
gondolhat arra, hogy egész életét egyetlen
munkahelyen dolgozza le. Merthogy minél
többet tud a munkavállaló, annál nagyobb
az esélye annak, hogy olyan szakmai színYRQDODWpUHODPHO\HWDOHHQGĘPXQNDDGyN
is értékelnek.
Mint minden új, még kiforratlan, bár a
fejlett országokban – és reményeink szerint
LGĘYHOQiOXQNLV±HJ\UHLQNiEEWHUMHGĘ
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rendszernek, úgy ennek is több korlátja
és potenciális buktatója van. Így például
a munkavállaló esetében a magasabb képzettség, az „értékesebbé válás”, a konvertálható tudás megszerzése költséges. Az is
igaz viszont, hogy ez a befektetés magasabb
¿]HWpVKH]YH]HWGHW|EEQ\LUHFVDNDEEDQ
D]HVHWEHQKDYRQ]yEEiNHOHQGĘEEpWHV]L
V]HUYH]HWpQHNWHUPpNHLWV]ROJiOWDWiVDLWD
IRJ\DV]WyNOLHQVV]iPiUD
Annak ellenére, hogy már jó néhány tanulmány szólt arról, hogy miként kell a képzettségen alapuló rendszert megtervezni
és bevezetni, még mindig kevés gyakorlati
tapasztalat áll rendelkezésre. A képzettségen alapuló bérezés például viszonylag jól
kidolgozott, ám arról, hogy miként kell a
NpS]HWWVpJHQDODSXOy¿]HWpVLUHQGV]HUWNLDODNtWDQLPHJOHKHWĘVHQKLiQ\RVDND]LVPHreteink. Ez esetben ugyanis az egyéneknek
egy speciális munkakör helyett a szervezeti
WDJViJUDW|UWpQĘNLYiODV]WiVDPpJYLV]RQ\lag új gondolat, illetve gyakorlat.
$NpS]HWWVpJHQDODSXOyHPEHULHUĘIRUUiVJD]GiONRGiVLUHQGV]HUEHYH]HWpVHHOĘWW
DV]HUYH]HWYH]HWpVpQHNHOĘV]|ULViWNHOO
gondolnia, hogy ez a változás milyen anyagi
HOĘQ\|NNHOMiUDV]iPiUDPiVUpV]WD]LV
nyilvánvaló, hogy a szervezetnek rendszer
YROWiEyOHUHGĘHQPLO\HQWHFKQROyJLDLpV
egyéb fejlesztésbe kell fektetnie ahhoz, hogy
DNpS]HWWVpJHQDODSXOyUHQGV]HUNL¿]HWĘGĘ
legyen.
A rendszer bevezetésének legnagyobb
akadályát talán maga a változás, a változtatás jelenti. Világos, hogy a rendszert
VRNNDOHJ\V]HUĦEEHJ\LQGXOy~MRQQDQ
DODNXOyV]HUYH]HWQpOYiOODONR]iVQiOEHYH]HWQLPLQWHJ\PiUPĦN|GĘWHUUHiWiOOtWDni. Változatos feltételek vezetnek a tudásRULHQWiOWHPEHULHUĘIRUUiVJD]GiONRGiVL
modell alkalmazásához. Ezúttal röviden
csak a legfontosabbakat, nevezetesen a

stratégiai, a strukturális és a kulturális
feltételeket említenénk.
(OĘV]|ULVPHJEt]KDWyHOHP]pVWNHOONpV]tWHQLDV]HUYH]HWDODSYHWĘV]DNPDLIHOkészültsége és stratégiai képessége megállapítására. Másodszor, tisztában kell
OHQQL D]]DO KRJ\ D] DODFVRQ\ IHOpStWpVĦ
és tudásintenzív szervezetek esetében nagyobb sikerrel alkalmazható a szóban forgó modell. Harmadszor, az alkalmazottak
részvételének gyakorlata, továbbá az, ha a
szervezet a szervezeti tanulásra összpontosít, jó talajt jelent a tudásorientált emberi
HUĘIRUUiVJD]GiONRGiVV]iPiUD
g66=()2*/$/È6
$EHYH]HWĘEHQMHO]HWWWXUEXOHQVpVPpO\reható környezeti változások, és azoknak a
YH]HWĘNNHOV]HPEHQLNLKtYiVDLN|]HSHWWH
elkerülhetetlen a megújulás, a változtatás
D]HPEHULHUĘIRUUiVJD]GiONRGiVLUHQGV]HUHNEHQPpJDNNRULVKDH]LGĘEHpVSpQ]EH
kerül, viszont az új rendszer jól illeszkedik
a mindenkori helyzethez. S amint alkalmazása az élenjáró szervezetek körében egyre
rendszeresebbé válik, úgy kényszerülnek
a többiek is a képzettségen alapuló modell
bevezetésére. Ám ennek fontos feltétele az
is, hogy „annál a bizonyos asztalnál”, ahol a
stratégiai döntések születnek, a HRM képYLVHOĘLLVKHO\HWIRJODOKDVVDQDN(KKH]SHdig D+5YH]HWĘNQHNés munkatársaiknak
– amint azt Dave Ulrich is megfogalmazta
– DFV~FVYH]HWĘNVWUDWpJLDLSDUWQHUHLYpNHOO
válniuk. Ennek esélye annál nagyobb, miQpOW|EENRUV]HUĦHPEHULHUĘIRUUiVJD]GiONRGiVLLVPHUHWHNNHOUHQGHONH]ĘGLSORPiV
NHUONLDKD]DLIHOVĘRNWDWiVUHQGV]HUpEĘO
és minél szélesebb körben ismerik fel alkalmazásuk fontosságát a 21. század turbulens
YiOWR]iVDLQDNNLKtYiVDLYDOV]HPEHVOĘpV
D]RNUDYiODV]WNHUHVĘYH]HWĘNDSULYiWpVD
közszféra szervezeteiben egyaránt.
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7:(17<),567&(1785<&+$//(1*(672/($'(56
By: Nemes, Ferenc
.H\ZRUGVFXOWXUDOGLYHUVLW\GHPRJUDSKLFDQGJHQHUDWLRQDOSUREOHPVHPRWLRQDO
LQWHOOLJHQFHVWUDWHJLFVXFFHVVLRQSODQQLQJ
-(/&ODVVL¿FDWLRQ-

The turbulent and in-depth changes in conditions mentioned in the introduction and
the challenges posed by these to managers mean that renewal and change in human
resources management (HRM) systems is inevitable even if it costs time and money, but
WKHQHZV\VWHP¿WVWKHJLYHQVLWXDWLRQZHOO$VWKHLUHPSOR\PHQWEHFRPHVPRUHDQGPRUH
regular in cutting-edge organisations, others are also compelled to introduce the skillEDVHGPRGHO2QHLPSRUWDQWSUHUHTXLVLWHRIWKLVLVWKDWWKHUHSUHVHQWDWLYHVRI+50FDQ
have a seat at the table where strategic decisions are made. In order to archive this, HR
managers and their colleagues – as put by Dave Ulrich – need to become the top manDJHUV¶VWUDWHJLFSDUWQHUV7KLVZLOOEHPRUHOLNHO\LIDJUHDWQXPEHURI+5PDQDJHPHQW
graduates leave the higher education system, and if a wide circle of managers recognise
the importance of their employment in the private and public sector who face and seek
to meet the turbulent changes of the 21st century.
('8&$7,21$1'75$,1,1*7+(3$7+72:$5'67+($*5,&8/785(2)7+(
FUTURE
By: Csete, László
.H\ZRUGVHGXFDWLRQWUDLQLQJVNLOOGHYHORSPHQWHGXFDWLRQV\VWHPWHFKQRORJLFDO
UHYROXWLRQDJULFXOWXUH
-(/&ODVVL¿FDWLRQ--5

It is not by chance that the statue of Kuno Klebersberg stands in the park of Róbert
Károly College, the authors not only understood the importance of knowledge and education, but similarly to Klebersberg, they too built a state of the art educational institution
from virtually nothing, to serve agriculture and the interests of the nation. Their analyses
are proof of the result of knowledge-based agriculture and shine a light on tensions and
signs of decline.
Carrying on from the ideas of the debate, I believe that it is necessary to decide how and
ZKDWVKRXOGEHWDXJKWZKDWPRGHUQVNLOOVQHHGWREHGHYHORSHGIRUWRGD\¶VDFFHOHUDWHG
VFLHQWL¿FSURJUHVVDQGWHFKQRORJLFDOUHYROXWLRQDQGWRFODULI\ZKHUHLQZKDWIRUPDQG
at how many locations this education or training should come about. I believe that the
local agriculture would be best served with a system that would teach and train students

