
GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, 
OKTATÁS, KÉPZÉS 

Szabadítsa fel dolgozói  
teljesítőképességét! 

Ahhoz, hogy a munkatársak valóban jól teljesítsenek és a vállalko-
zást prosperálóvá tegyék, kiváló eszköz a nagy teljesítményű mun-
kavégzés (HPW) módszere, amely több, korábban is alkalmazott 
módszer összehangolt, egymást kiegészítő alkalmazását jelenti, az 
adott vállalat igényeihez igazodva. A módszer hatékonyságát – el-
sősorban a feldolgozóiparban – több példa is bizonyítja. 
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munkakultúra; teljesítménynövelés; minőségjavítás. 

Bevezetés 

Az Egyesült Királyság feldolgozóipara jelenleg fellendülőben van, 
amit a Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai is tükröznek. Ahhoz, hogy ez a 
tendencia tovább folytatódjon, az alacsony értékű, nagy volumenű ter-
melésről át kell térni a nagy teljesítményű munkavégzésre (High 
Performance Working = HPW). A HPW bevezetése a feldolgozóipar ter-
melőképességét 20%-kal növelhetné egy tanulmány szerint, amelyet az 
EEF (feldolgozóipari szervezet) és a Személyügyi és Fejlesztési Intézet 
(Chartered Institute of Personnel and Development = CIPD) készített. 
Korábbi kutatásokra alapozva 2003 végén publikálták „A HPW szerepe a 
munkatársak teljesítőképességének és a vállalati teljesítménynek a ma-
ximalizálásában” c. tanulmányt. 

Mi is pontosan a HPW? 

Ez tulajdonképpen egy átfogó kifejezés, amely többféle, már eddig 
is létező munkamódszert foglal magában. Erőssége, hogy azok a hu-
mánerőforrás-módszerek és -technikák, amelyeket átfed, széles körben 
elterjedtek és rugalmasak, így az igényeknek megfelelően alkalmazha-
tóak.  



Általánosságban a HPW módszer arra irányul, hogy a munkaerőt 
önálló csoportokká fejlessze, és letörje a hagyományos utasító–ellenőrző 
struktúrákat. Ideális esetben a végeredmény a felhatalmazott, motivált és 
képességeit tekintve kellőképpen mozgékony munkaerő, amely képes a 
gyors változásra, ha a körülmények úgy kívánják. 

A HPW módszer fő területei  

Az EEF/CIPD jelentés kifejti, hogy a HPW-t kitevő módszerek négy 
fő területbe sorolhatóak : 

1. Az alkalmazottak önállósága és bevonása a döntéshozatalba: 
sokoldalúság, teammunka, önirányító teamek a munka javítására 
és problémamegoldásra. 

2. Segítség az alkalmazottak teljesítményéhez: pszichometriai ki-
választó teszt, jól kifejlesztett felkészítő képzés, állásrotáció vagy 
keresztfunkciós képzés, mentorálás, a teljesítmény visszajelzése 
több forrásból és rendszeres értékelés. 

3. Teljesítmény szerinti javadalmazás: egyéni teljesítménytől füg-
gő fizetés, nyereséghez kapcsolódó bónuszok, munkavállalói 
részvénytulajdoni rendszerek. 

4. Információmegosztás és ismeretközlés: a cég üzleti tervének 
ismertetése, tájékoztatás az általános üzleti teljesítménycélokról, 
rendszeres egyéni és csoportmegbeszélések, munkavállalói ma-
gatartás vizsgálata. 

Talán könnyebb a négy fő dimenzióra összpontosítani, mivel nincs a 
módszereknek meghatározott listája. Sok közülük kézzelfogható tevé-
kenységet foglal magában, a kívánt cél elérése érdekében, de fontosak 
az olyan kérdések is mint pl. a bizalom. Egy messze ható kultúraváltási 
program nem számíthat sikerre a munkavállalók és a felső vezetés kö-
zötti szilárd bizalmi alap nélkül. 

Hogyan javítható a teljesítmény? 

A tanulmány szerint meg kell találni az utat az alkalmazottak készte-
tésére és ösztönzésére, hogy hatékonyabban járuljanak hozzá ahhoz a 
saját belátásuk szerinti magatartáshoz, ami a jól végzett munkához 
szükséges. Ez akkor lehetséges, ha az emberek elégedettek a munká-
jukkal, motiváltak, és elkötelezettek a munkáltatójukkal szemben. Más 
szavakkal, az alkalmazottak eléggé elkötelezettek ahhoz, hogy megad-
ják azt a kis többletet. A jelentés figyelmeztet, hogy az alacsonyabb szin-

 



tű elkötelezettség nem az irányelvek hiányának, hanem az irányelvek 
végrehajtási módjának a következménye lehet.  

A CIPD vezető közgazdászának véleménye szerint évekkel ezelőtt, 
amikor a HPW kifejezés még nem bukkant itt-ott fel, az elemei már meg-
voltak. Legtöbbjük a feldolgozóiparból származik, és más országokban 
már sikeresnek bizonyult. Japán vezette be, és rövid idő alatt több or-
szágban megszokottá vált, pl. Szingapúrban, ahol az ipari termékek mi-
nőségének javítására alkalmazták a HPW-t. Ez a módszer számos olyan 
humánerőforrás-módszert foglal össze, amelyek ismertek a termékek és 
szolgáltatások minőségének javítására. De az is lényeges, hogy a me-
nedzserek felismerjék azt a potenciált, ami ezekből a módszerekből 
nyerhető: a dolgozók kreativitásának és teljesítményének növelése a 
termelési folyamatokban. Ezért a legerősebb eleme a teammunka és a 
vezetés korszerűsítése, elmozdulás az utasító és ellenőrző módszertől 
az autonómia felé.  

A különböző módszerek összeillesztése 

A vezető közgazdász véleménye szerint a siker titka, hogy megtalál-
ják a módszereknek, a vállalat számára legmegfelelőbb kombinációját. 
Ha már alkalmazzák pl. a teljesítményarányos bérezési rendszert, azt 
össze kell kapcsolni egy értékelési rendszerrel, lehetőleg az önálló 
teammunkával összekapcsolva. A HPW összeilleszti a különböző mód-
szereket, nem elszigetelten alkalmazza azokat. 

Az EEF foglalkoztatáspolitikai igazgatóhelyettese hozzáteszi, hogy a 
HPW bizonyos elemei egyes feldolgozóknál könnyebben megvalósítha-
tóak, mint másoknál, mivel azt nem lehet a polcról levenni, hanem ki kell 
dolgozni, meg kell tervezni, hogy a saját körülményeikhez igazodjon.  

Ez az egyik probléma: az emberek egy kész, polcról levehető meg-
oldást akarnak, de ilyen nem létezik. Azt ajánlja, hogy beszéljenek más 
vállalatokkal, hogy meglássák, mi működik, és mi nem, és amit lehet, ta-
nuljanak el másoktól. A legfontosabb tényező a határozott vezetési elkö-
telezettség az új munkamódszerek irányában: mindenkinek tudnia kell, 
hogy bizonyos eljárást miért fogadnak el, és hogyan akarják azt megva-
lósítani. 

A vállalat mérete itt nem számít – akár van külön humánerőforrás 
részleg, akár nincs –, bármilyen méretű feldolgozóipari vállalat megin-
dulhat a HPW felé. A HPW életképessége nem függ magától a HEM-től, 
a fő szereplők az üzletágvezetők, az ő feladatuk a teljesítés. Akár még 
beszélni sem kell humánerőforrás eljárási elemekről. Ezek munkamód-



szerek, és nem kell ezeket úgy tekinteni, mint amelyek eltérnek a kuta-
tás-fejlesztési vagy a technológiai beruházásoktól. Az embereket és azt 
a módot ahogyan dolgoznak, ugyanannak az általános vállalati stratégi-
ának a részeként kell tekinteni, mint más beruházásokat.  

Első lépésként felül kell vizsgálni a jelenleg alkalmazott módszere-
ket, megnézni, hogy ezek koordinálatlan rendszert képeznek vagy 
együtt, összefüggő módon illeszkednek a teljesítményjavítási célkitűzés-
hez. Túl sok vállalat tekinti még mindig a humánerőforrás-eljárásokat 
olyan valaminek, amit meg kell csinálni, akár törvényi okokból akár azért, 
hogy a dolgozók elégedettek legyenek. 

Mivel a HPW sok módszert takar, nem valószínű, hogy bármelyik 
feldolgozóipari cég az összest be tudná vezetni. Azt lényeges megérteni, 
hogy mi a megfelelő a kitűzött célokhoz és a gyártott termékekhez. A 
HPW nem egy mindenki számára alkalmas program, hanem egy vezér-
fonal készlet. 

Az „Új oxfordi módszer” 

A HPW szélesebb körű elterjedésének egyik akadálya az a tény, 
hogy bár az elemei már régóta ismertek, maga a kifejezés nem, ezért 
fennáll a veszélye, hogy a legújabb menedzsmenthóbortnak tekintik. 
Azonban a HPW módszer komoly vállalati átalakulásokat tud magával 
hozni, amire jó példa a BMW miniüzeme Oxfordban, ahol félresöpörték a 
korábbi „őket és minket” szemléletet, bizalommal és teammunkával he-
lyettesítették – és jelentős termelékenység növekedést értek el.  

Jelenleg 4500 alkalmazott napi 600 járművet állít össze ezen a te-
lephelyen, amely korábban az ipar vitáinak melegágya volt. A BMW ke-
ményen dolgozott a munkafolyamat minden szintjén az emberekkel, 
hogy megváltoztassa a telephely kultúráját. Az egyik kezdeményezés, – 
a „New Oxford Way” (NOW) /új oxfordi módszer/ elnevezésű széles körű 
átalakítási program részeként sikeresen hozott létre önálló vezetésű  
teameket, és döntötte le a hagyományos hierarchia struktúrákat. Ez azt 
jelenti, hogy a folyamatos javítás és a tervcélok elérése most a 
teamtagok kezében van. Az eredmények magukért beszélnek: 2002-ben 
az üzem 60%-kal múlta felül termelési volumentervét.  

A „csoportmunka projekt”-et azóta kiterjesztették más, a feldolgozá-
son kívüli területekre. Létrehoztak egy önkéntes rendszert azoknak az 
alkalmazottaknak, akik nem műhelyben dolgoznak, hogy évente egy he-
tet dolgozzanak a termelésben, hogy jobban megértsék a problémákat 

 



és jobban meg tudják ítélni, hogyan tudnák támogatni a feldolgozó  
teameket a termelési célok elérésében. 

Wales: gépek helyett az emberekbe ruháznak be 

Egy másik feldolgozó cég, amelyik nagy előrehaladást tett ezen a 
téren, az INA Bearings, német tulajdonban levő vállalat, amely nagypon-
tosságú alkatrészeket gyárt az autóipar számára. A walesi telephelyű, 
360 alkalmazottal működő üzem az alacsony költségekért folytatott ver-
senyre a magasabb hozzáadott értékű termékek gyártási lehetőségének 
kifejlesztésével válaszolt.  

A személyzeti menedzser ezt azzal magyarázza, hogy a folyamatos 
javító tevékenység és a költségcsökkentés mellett a társaság a dolgozók 
továbbképzésére összpontosít: korábban a beruházás a gépekbe történt, 
most az emberekbe. Soha nem lehet tudni, mi lesz a következő termék, 
ezért karban kell tartani a képességeket és ismereteket, hogy az embe-
reknek meglegyen a technikájuk és a képességük, hogy megbirkózzanak 
bármilyen feladattal, ami az útjukba kerül. 

A program három évvel ezelőtt kezdődött azzal az elhatározással, 
hogy megváltoztatták az üzem munkakultúráját. Az volt a jövőképük, 
hogy a csoport legkiválóbb termelőegysége legyenek, ami nagy kihívás, 
tekintve, hogy Szlovákiában és Romániában is vannak üzemek. A szük-
séges kultúraváltás terén a kijelölt cél az volt, hogy a tanulás üteme le-
gyen nagyobb, mint a változás üteme, amit az L>C (the rate of learning 
must be greater than the rate of change) szlogenben foglaltak össze. A 
kezdeményezést és annak fontosságát, az egyének és a vállalat számá-
ra, a menedzserek négyszemközti eszmecseréken magyarázták el, és a 
programot a szakszervezet is támogatta.  

Különféle képzéseket vezettek be, köztük a teamvezetési, -fel-
ügyelői és -üzemeltetési programot, a Nemzeti Szakképzettségi Minősí-
tés különféle szintjeinek megfelelően. A legközelebbi cél azoknak a kor-
látoknak az eltávolítása, amelyek a tanulást akadályozzák. Az állomány 
nagy része az iskolával abbahagyta a tanulást is, most újra meg kell őket 
tanítani tanulni. Ki akarják alakítani az önfejlesztés kultúráját, amikor az 
emberek átveszik saját tanulásuk irányítását.  

A menedzsereknek rendszeresen be kell számolniuk, pontozásos 
értékelést alkalmazva. Az üzemgazdasági statisztikák, és az L>C célki-
tűzés felé tett haladás a teljesítmény prioritását tükrözik.  

 
 



A teammunka befektetési költségmegtérülése 

Természetesen a HPW alkalmazása költségekkel jár. Minden cég 
számára, akár kicsi, akár nagy, azonnal jelentkezik annak az időnek az 
ára, amelyet a meglevő módszerek felülvizsgálatára és az új munka-
módszerek akciótervének kidolgozására és megvalósítására fordítanak, 
nem beszélve a kétségtelenül szükséges képzések költségéről.  

 
Amennyiben a brit feldolgozók haladást tudnak elérni abban, hogy a 

munkavállalóikat átformálják izmos, mozgékony csapattá, vállalkozásu-
kat megmenthetik a magasugrástól.  
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