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Személyzeti kockázatok kezelése  
a vállalatoknál 

A személyzeti terület kockázatait gyakran alábecsülik, pedig a tudás 
alapú és hálószerűen kialakított szervezeteknél döntő szerepet ját-
szanak a személyi kockázatok. 
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A tudásszervezés kockázata 

Manapság az alkalmazottak 15–20%-a dolgozik a termelésben. Így 
a nagy többség nincs kitéve a termelő berendezések tempójának – telje-
sítményük olyan tényezőktől függ, mint a motiváció, vállalati kultúra és 
közvetlen környezet. A vállalatok számára nagy kockázatot jelentenek a 
nem motivált munkatársak vagy azok, akik tudásukat nem a teamnek, 
hanem a konkurenciának adják tovább. Azok a cégek, amelyek nincse-
nek tudatában ezeknek a modern személyzeti kockázatoknak, és azokat 
nem megfelelően mérik fel, ki vannak téve annak a veszélynek, hogy te-
hetséget és tudást veszítenek el. Természetesen ezen a területen a koc-
kázatkezelésre nincsenek formulák vagy vázlatok. A gondos toborzás, 
szisztematikus vezetés és a nyitott vállalati kultúra azonban segít az 
ilyen kockázatok csökkentésében. 

Az elmúlt három év során a legtöbb cég számára legalább annyira 
fontossá vált a lehetséges veszélyek felmérése és legyőzése, mint az új 
beruházási lehetőségek kihasználása. Az „új gazdaság” összeomlása, a 
vállalatirányítási problémák, terrorcselekmények és költséges természeti 
katasztrófák lényegesen fokozták a vállalatoknál a kockázattudatot. Az 
ilyen látványos események azonban lényegesen kevesebb vállalati érté-
ket semmisítenek meg, mint a nem látványos, de annál gyakrabban je-
lentkező személyi és szervezési kockázatok. 

A vállalatoknak ma már nem az az elsődleges céljuk, hogy a vi-
szonylag tartós beruházási javakat optimálisan kihasználják, hanem az, 
hogy dinamikus tudásszervezetben értéket állítsanak elő. Ez azonban új 
kockázatokat is magában rejt. 



Emberi kudarc mint kockázatnövelő tényező 

Ma a tudás és a kreatív, intelligens és csapatmunkára képes sze-
mélyzet az értéknövekedések forrása, de ugyanakkor nagyon kockáza-
tos is. Már nem a tőkebefektetések képezik a tartós siker alapját és nem 
azok a fő nyereségfelhajtók, hanem a vállalati kultúrák. Ma már a tudás 
központi gazdasági forrás; a termelékenység- és termelésnövelés alapja 
már nem a tapasztalat, hanem a rendszeres tudásszerzés. A Dow Jones 
30 legnagyobb cége, értékének 75%-át a személyzet alapú, immateriális 
javak, tudás, folyamatos üzleti és szellemi vagyon képezi. A mérlegben 
azonban ebből kevés látható. A kockázati tanácsadó cégek, mint a 
Marsh Inc. tanulmányai azt mutatták, hogy a részvényérték megsemmi-
sülésének fő okai stratégiai és működési jellegűek. Ha a kockázatnövelő 
tényezőket elemezzük, az események legtöbbször emberi kudarcra ve-
zethetők vissza. Egy vállalat személyzeti kockázatainak és tudásának 
aktív menedzselése ezért maximális odafigyelést igényel a felső vezetés 
részéről. 

Ezenkívül a tudásforrásból eredő értéknövelő képesség sokkal na-
gyobb, mint a folyamatoptimalizálásokra visszavezethető fokozatos ter-
melékenységnövekedés. A 3M legendás sikere a Post-It cédulák vélet-
lenszerű fejlesztésével vagy a Microsoft kvázimonopóliuma csak két pél-
da arra a jelentős értéknövelési képességre, amit a jól végzett tudás-
szervezet eredményezett. 

A termelékenységhez döntő a motiváció 

A cégkultúrák és vezetési folyamatok azonban 250 éves ipari tradí-
ció után csak nagyon lassan változnak. A legtöbb vállalat csak most 
konfrontálódik a tudásszervezetekben rejlő kockázatmenedzsment sajá-
tos összefonódásaival. A döntő kérdés, hogy a vezetők felismerik-e a 
személyzeti válság növekvő jelentőségét, és ha igen, milyen intézkedé-
seket terveznek. 

A termelékenység visszaesése a személyzeti kockázatok leggyako-
ribb és mérhető hatása. A termelésben dolgozóknál a termelékenységet 
külső mércékkel (pl. termelési kvóták) lehet irányítani, a tudásszervezet 
munkatársai ezzel szemben messzemenően saját maguk határozzák 
meg termelékenységüket. Emellett döntő szerepet játszik a fizikai és ér-
zelmi állapot, a képzettség és mindenekelőtt a motiváció. Meglepő mó-
don a munkatársak elégedettségével kapcsolatos véleménykutatások azt 
mutatják, hogy a munkatársak nagy része nem motivált. A motiváció hiá-

 



nya sok esetben belső problémákban rejlik (kommunikáció hiánya, veze-
tési problémák, túl nagy leterhelés, átszervezések); de külső megrázkód-
tatás, pl. terrortámadás vagy egy rosszul sikerült projekt is negatívan 
hathat a munkatársak motivációjára. Okaiktól függetlenül a motivációs 
problémák nyomott, kreativitásmentes hangulathoz, a hiányzások növe-
kedéséhez és az értéknövelési lehetőségek elszalasztásához vezetnek. 

Ezen túlmenően a vállalatértéket veszélyezteti a know-how-k vagy 
központi információk elvesztése és/vagy a velük való visszaélés. Az egy-
re inkább összefonódó szervezetekben az információtechnológiának kö-
szönhetően mind több munkatárs fér hozzá kényes, gyakran bizalmas 
vállalati információkhoz. Elvileg a munkatársak a vevőkkel kapcsolatos 
fontos információkat magukkal tudják vinni. Megfordítva, fennáll a kocká-
zat, hogy az eladók vevőkapcsolataikat nem dokumentálják, vagy a tu-
dósok know-how-jukat nem adják tovább. A lehetséges kár messze 
meghaladja a tulajdonképpeni információveszteséget. Az egyre élesedő 
piaci versenyben a bizalmas információk továbbadásának – meglévő 
vagy új versenytársak részére – katasztrofális következményei vannak. 

A szellemi tulajdon menedzsmentje egy olyan további terület, amely 
nagyon nagy kockázatnak van kitéve. A szabadalmaikat nem tudatosan 
vagy stratégiailag nem menedzselő cégek eddigi befektetéseiket elve-
szíthetik, piacokról szorulhatnak ki vagy azzal kell számolniuk, hogy je-
lentős kártérítésért perlik őket. 

Egy vállalat döntési folyamata is fontos szervezési és személyi koc-
kázatokat rejt magában. A hatalomkoncentráció rövid távon előnyös le-
het ahhoz, hogy a nagyon kockázatos környezetben gyorsan lehessen 
dönteni. Másrészt az ilyen helyzetek olyan kockázatokat is magukban 
rejtenek, amelyek a hálózatokon és tudáson alapuló szervezet hosszú 
távú stabilitását veszélyeztethetik. A túlságosan uralkodó vagy túl köz-
pontosan tevékenykedő döntéshozó megakadályozza, hogy a jó dönté-
seket megfelelő háttérre támaszkodva hozzák meg, sőt hajlamos arra, 
hogy a tehetségeket elüldözze. Az utóbbi nagy, hosszú távú kockázato-
kat eredményez. 

A tehetségek megtartásának képessége mint feltétel 

Egy további személyzet vonatkozású kockázat, hogy egy szervezet 
nem képes megfelelő munkatársakat toborozni, ill. hogy nem megfelelő-
ket alkalmaz, és a tehetségeket nem tudja megtartani. Közép- és hosszú 
távon veszélyeztetve van az olyan vállalat léte, amelyik a tehetségek 
megnyerésében vagy a motivált, átlagon felüli munkatársak megtartásá-



ban nem sikeres. A hibás döntések a hálózatos szervezetben jelentős 
kárt okozhatnak. A labilis vagy bizonytalan személyiség gyakran rossz 
döntéseket hoz, amelyek a vállalati célokkal nincsenek összhangban. A 
negatív következmények lehetnek pénzügyi jelegűek – amikor sikeres-
nek nem ígérkező termékekbe fektetnek be; vagy személyzeti vonatko-
zásúak – amikor a tehetséges munkatársak elmennek a vállalattól. 

Fokozott kockázatot jelentenek a munkavállalók védelmét szolgáló 
szigorú törvények. Ez már nemcsak a nemzetközi szinten vagy elsősor-
ban az USA-ban tevékenykedő cégekre érvényes, hanem a szigorú tör-
vényi szabályozásoktól függetlenül is a munkaadóval fennálló nézetelté-
rés esetén egyre több munkavállaló választja a jogi utat. 

Végezetül a vállalatoknak számítaniuk kell a gazdasági bűncselek-
mények kockázatával is; a leggyakoribb vétségek a sikkasztás, veszte-
getés vagy internetes bűnözés. 

Formulák helyett minőségi intézkedések 

A személyzet vonatkozású kockázatok tehát azokhoz a legnagyobb 
kockázatokhoz tartoznak, amelyeknek egy modern vállalat ki van téve (1. 
ábra). Hogyan tudja tehát egy vállalat optimálisan kezelni ezeket az új 
kockázatokat? A kihívás nagy, mivel ezekre a kockázatokra a klasszikus 
pénzpiaci kockázatok példáival ellentétben semmilyen formulát vagy 
vázlatot nem lehet alapul venni. Az intézkedések gyakran körültekintőek, 
inkább minőségi jellegűek és a mindenkori esettől függnek. Először rész-
letesen és szisztematikusan elemezni kell a különböző személyzeti koc-
kázatokat. Ennek során figyelembe kell venni a vállalati kultúrát, a belső 
folyamatokat, a szervezetet és a vállalat ágazati hovatartozását. Az 
egyes kockázatokat összefüggéseikben kell nézni, és a vállalati kocká-
zatmenedzsment részeként a többi stratégiai, operatív és pénzügyi koc-
kázathoz viszonyítva kell megítélni. A személyi kockázatok jelentősége 
nagy, ennek megfelelően kellene a vezetői szinteken is foglalkozni vele. 

Természetesen van néhány aranyszabály, aminek betartása csök-
kentheti a személyi kockázatokat. 

A toborzást gondosan meg kell tervezni, a szervezetnek csökken-
teni kell az egy vagy több döntéshordozótól való függőségét. Minél na-
gyobb egy pozíció vezetési szerepe és/vagy befolyása, annál nagyobb 
figyelmet kell fordítani az állást betöltő személy kiválasztására és fejlesz-
tésére. A magasabb pozíciók várományosainak rendelkezni kell a sze-
mélyzeti kockázatok felismeréséhez és kezeléséhez szükséges képes-
ségekkel és tapasztalatokkal. A munkatársakat szerteágazó felmérés 

 



során kell kiválasztani, ami kiterjed a team több tagjával folytatott be-
szélgetésre is. 

Ezenkívül segít a nyitott és kooperatív vállalati kultúra, ami lehe-
tővé teszi a kritikus vitákat és a döntéshozatallal kapcsolatos kockázatok 
minimálisra csökkentését. A toleráns légkör kevesebb kockázatos dön-
tést eredményez. A vállalaton belül az együttgondolkodás kultúrája 
csökkenti a kulcsember-kockázatokat és elősegíti a hosszú távú érték-
növekedést. Végezetül az ilyen vállalati kultúra a termelékenységcsök-
kenéshez, motivációpangáshoz és/vagy a munkatársak fluktuációjához 
vezető stresszhelyzetek ellen hat. 

 

 
 

gazdasági környezet társadalom/állam 

stratégiai 
kockázatok 

pénzügyi 
kockázatok 

működési 
kockázatok 

személyi és szervezeti kockázatnövelők 

1. ábra Kockázatradar – személyi vonatkozású kockázatok mint okok 
Az emberi erőforrás szempontjai lehetnek meghatározó értéknövelők,  

de meghatározó kockázatnövelők is. 
 
 
A szisztematikus vezetési folyamatok, különösen a célmegállapo-

dások és visszacsatolások szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy a sze-
mélyi vonatkozású kockázatokat minden szinten csökkentsék. Az ilyen 
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folyamatoknak természetesen átláthatónak és hatalomtól mentesnek kell 
lenni ahhoz, hogy hatni tudjanak. A professzionális teljesítménynek kell a 
középpontban állni, az egyének magánérdekeit, mint pl. barátság, fi-
gyelmen kívül kell hagyni. Ellenkező esetben hibás magatartás várható. 
Ezeknek a folyamatoknak azonban mégis összhangot kell teremteni a 
személyes célok és vállalati célok között. Nagyon ösztönzően hat az ob-
jektíven mérhető célelérésnek az összekapcsolása a vállalat bérezési és 
előléptetési rendszerével. Ha mérik a munkatárs célelérését, az esetle-
ges problémákat időben lehet észlelni, és csökken a munkatársak káros 
magatartása. 

A változásokat gyakran rosszul készítik elő 

Napjainkban állandóan és egyre gyorsabban változnak a stratégiák, 
szervezetek és folyamatok. Az emberek ezeket a változásokat természe-
tükből adódóan először szkeptikusan, sőt elutasítóan fogadják. A szemé-
lyi vonatkozású kockázatok ennek megfelelően elsősorban a vállalat 
számára különös kihívást jelentő átalakulás, átszervezés és leépítés 
vagy nagy mértékű növekedés idején jelentkeznek. Az olyan változáso-
kat, mint pl. a létszámcsökkentést gyakran rosszul készítik elő és valósít-
ják meg. Következésképp nemcsak a rövid távú költségmegtakarításokat 
nem lehet elérni, hanem a szervezet hosszú távú versenyképessége is 
veszélybe kerülhet. A nem szakszerűen végrehajtott létszámcsökkentés 
során gyakran a fontos munkatársak és az értékes tudás hagyja el első-
ként a vállalatot. Ezen túlmenően a vállalat hírneve aligha helyrehozható 
kárt szenved. 

A szervezeti változások nem lineáris folyamatok, mivel emberi ér-
zelmekkel társulnak. A személyi kockázatok lehetséges bekövetkezését 
ezért az ilyen folyamatok előtt szisztematikusan elemezni kell. Ezenkívül 
intézkedési tervet kell kidolgozni, ami meghatározza, hogyan kell eljárni, 
ill. hogyan kell reagálni bizonyos kockázatok bekövetkezésekor. A válto-
zás folyamatának elindítása után a fontos és kritikus döntésekre gyakran 
már nem lehet méltányosan reagálni.  

A változás zökkenőmentes végrehajtásához szükséges kommuni-
kációs ráfordítást legtöbbször alábecsülik. Nemcsak a közvetlenül érin-
tett munkatársak várnak pontos és aktuális információt, hanem a nem 
érintett munkatársak, vevők, üzleti partnerek és a média is tájékozottak 
akarnak lenni. A kommunikációban megjelenő értelmetlen információk 
kizökkenthetik a változási folyamatot a kerékvágásból, és értékmeg-
semmisítőként hathatnak.  

 



A személyi és szervezeti kockázatok kezelése a hálószerű és tudá-
son alapuló szervezetekben új és nehéz feladat a vállalatvezetés számá-
ra. Az emberi magatartás összetettségét össze kell hangolni azzal a cél-
lal, hogy még nehéz gazdasági környezetben is stabil pénzügyi hozamot 
érjenek el. Azok a vállalatok, amelyeknek sikerül az alkalmazkodás, 
nemcsak fennmaradnak, de képesek lesznek arra is, hogy átlagon felüli 
vállalati értéket generáljanak. Azok a cégek azonban, amelyek ezt az át-
alakulást nem tudják kézben tartani, meggyorsítják végzetüket és eltűn-
nek a vállalkozói látóhatárról. 
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