
GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, 
OKTATÁS, KÉPZÉS 

Menedzserek veszélyben? 

A menedzserek körében fokozódik az elbizonytalanodás. Még a si-
kereseknek is félni kell az elbocsátástól. Sokan teszik fel a kérdést, 
vajon mennyire biztos az állásuk. 
 
Tárgyszavak: menedzser; felmondás; álláskeresés;  

újrakezdés. 

Állásveszély! 

A vállalatokat átszervezik, karcsúsítják, áttelepítik, összevonják  
vagy egész egyszerűen eladják. A következmény: sokan elveszítik állá-
sukat. 

A Deutsche Bank és a Commerzbank a beruházás–hitelezési üzlet-
ágban több ezer munkahelyet akar leépíteni. A Spar kereskedelmi válla-
latnál megszüntették a vezető pozíciók felét. Az SAP információtechnikai 
konszern egyre több kutatási és igazgatási tevékenységet telepít át kül-
földre.  

Elsősorban az iparban lévő vezetői pozíciók veszélyeztetettek. A 
Boston Consulting Group egy tanulmánya szerint, ha a helyszínfeltételek 
nem változnak, a következő tíz évben a német ipari állások egynegyedét 
telepítik át külföldre és egyidejűleg a vezetői funkciók is szükségszerűen 
elvándorolnak. Csak olyan kivételes helyzetben lévő vállalatoknál re-
ménykednek a jelenlegi helyzet fenntartásában, mint a BMW vagy a 
Bosch; náluk a központi kutatási területek továbbra is Németországban 
maradnak. 

Érvényes az ökölszabály: egy menedzsernek minél több köze van a 
termeléshez, annál nagyobb veszélynek van kitéve az állása. Manapság 
egyre gyakrabban veszítik el állásukat olyan tapasztalt és sikeres mene-
dzserek is, akik eddig sosem hitték volna, hogy egyszer őket is elküld- 
hetik. 

A szerencsésebbek rokonaik, barátaik, ismerőseik segítségével sa-
ját vállalkozásba kezdhetnek, így számukra az állás elvesztése esélyt 



jelenthet az újrakezdésre. De ez nem mindenkinek sikerül, és ezért sok 
iparvállalatnál csak fokozódik az aggodalom. A vezetők felteszik maguk-
nak a kérdést, hogy cégük vagy munkahelyük valóban annyira válság-
biztos-e, mint feltételezték. Hogy mennyire drámaivá vált a munkaerőpi-
acon a magasan képzett szakemberek helyzete, azt elsőként a fejva-
dászok érzékelik, akik szinte a vállalaton belüli válságok szeizmográfjai. 
Ők nagyon jól érzékelik a menedzserek helyzetének elbizonytalanodá-
sát. Új jelenség számukra, hogy egyre gyakrabban keresik meg őket 
olyan vállalati csúcsvezetők, akiknek vállalatánál negatív irányú fejlődés 
következett be. Sok vezető azonban túl későn nyúl a telefonhoz, mert 
hónapok, sőt évek során abban a tévhitben élnek, hogy őket elkerüli a 
létszámleépítés. 

Az alkalmazkodóképesség hiánya 

Egy speciális menedzsertípus a 35–45 éves vezetők korosztálya, 
akik nem érzékelték állásesélyeiket, esetleg tekintettel a családra kihagy-
tak lehetőségeket és szakmai fejlődésükben lemaradtak. Évek óta vi-
szonylag érdekes pozícióban vannak középvezetői szinten, elásva a bel-
ső emigrációban, ezért elsőként veszítik el állásukat. És azután nagyon 
nehéz őket új állásba kiközvetíteni. 

Az álláskeresésben nemcsak életkoruk jelent akadályt, hanem hoz-
záállásuk is. Sok vezető még nem igazán fogta fel, hogy náluk is bekö-
szöntöttek az új idők. A szuper rugalmasak foglalkozási képével ellentét-
ben sok menedzser merevnek tűnik, ha személyi változásokról van szó. 
Csak a német piacon fogadnak el ajánlatokat és nem egyszer arra sem 
hajlandóak, hogy egy másik városba költözzenek az új állás miatt. 

A bizonytalan idők egyrészt türelmet követelnek tőlük – az sem ritka, 
hogy akár egy évet is várnak a megfelelő új állásra -, másrészt alkal-
mazkodóképességet. Tartósan munka nélkül maradhatnak azok az egy-
kori jól keresők, akiknek méltóságon aluli, hogy kevesebbért vállaljanak 
állást. De időnként azoknak a vezetőknek is nagy nehézséget jelent 
megfelelő állást találni, akik készek az engedményekre. 

Az utóbbi években rendkívül megnövekedett a csúcsvezetőkre ne-
hezedő nyomás. A vezetőknek pozíciójukat és keresetüket minden eddi-
ginél jobban alá kell támasztani ellenőrizhető teljesítménnyel. Ma már 
egyre több felügyelő bizottság és cégtulajdonos tér át arra, hogy vezető-
inek szerződéses idejét lerövidítse. Míg korábban az ötéves szerződése-
ket mondhattuk általánosnak, a vezetőket ma már csak három évre kötik 
le. Ennek megfelelően kisebb a végkielégítés is.  

 



Egyre több vállalat ügyel arra, hogy ne egyedül viselje a „hajótörés” 
kockázatát. Jó okuk van rá: sok mai menedzser túl nehézkes munkájá-
nak követelményeihez. Egyes fejvadászok szerint a csúcson minden 
második nem odavaló, mert nem aktívan vezeti a vállalatot. 

A Keanbaum-féle kockázatelemzéssel megállapítható, hogy a saját 
pozíció már veszélyben van-e vagy esetleg hamarosan veszélybe kerül. 
A rövid önteszt a vállalat versenyhelyzetét összekapcsolja a saját telje-
sítménnyel és a vezetői körön belüli pozícionálással. A személyes érté-
kelés megadja az állásbiztonság-mátrixon (1. táblázat, 1. ábra) belüli el-
helyezkedést és tájékoztat arról, mennyire veszélyeztetett a saját pozí-
ció. 

Akiknek már felmondtak, … 

De mit tehetnek azok a menedzserek, akiket a felmondás fenyeget 
vagy akiknek már fel is mondtak? Milyen személyes stratégiák kínálkoz-
nak számukra? 

A dacosak panaszkodnak. A vakmerőek szünetet tartanak. A több-
ség passzívan viseli sorsát, csak kevesen ellenkeznek. 

 
1. táblázat 

Milyen biztos az Ön állása? 
 

A) Értékelje saját személyes teljesítményét 
 

Mennyire... Értékelje... Értékelés 
... vagyok jó az operatív 
vezetésben? 

... tervezési, szervezési, folyamat-
optimalizálási és megvalósítási képességeit. 

gyenge = 0, közepes = 1,  
kiváló = 2 

... tudok jól vezetni? ... azt a képességét, hogy mennyire tud jog-
köröket átruházni, lelkesíteni, dinamikát elő-
idézni, példakép lenni. 

gyenge = 0, közepes = 1,  
kiváló = 2 

... jók a kapcsolataim? ... kapcsolatait a vállalaton belüli meghatáro-
zó vezetőkkel és külső üzleti partnerekkel. 

gyenge = 0, közepes = 1,  
kiváló = 2 

... tudok stratégiailag 
tervezni? 

... analitikai-koncepcionális tehetségét és 
tanulékonyságát. 

gyenge = 0, közepes = 1,  
kiváló = 2 

... vagyok megfizetve? ... összkeresetét életkor- és hierarchia-
összehasonlításban. 

felső harmad = 0, középső 
harmad = 1, alsó harmad = 2 

... honorálják teljesít-
ményemet? 

… javadalmazásának változó hányadát a fix 
jövedelemhez viszonyítva. 

15%-ig = 0, 30%-ig = 1, 30 % 
és több = 2 

 Összpontszám (a „személyes teljesítmény” tengelyre felvinni) 
 



B) Értékelje vállalatát 
 
Milyen... Értékelje... Értékelés 
… az Ön vállalata ága-
zati összehasonlítás-
ban? 

... vállalatának adottságait az ágazaton belüli 
legfontosabb versenytársakhoz viszonyítva. 

gyenge = 0, közepes = 1, 
kiváló = 2 

... vállalata nemzetközi 
orientáltsága? 

... mennyire aktív a vállalata a nemzetközi érté-
kesítési és beszerzési piacon. 

tartósan gyenge = 0,  
közepes = 1, erősen  
növekvő/kiváló = 2 

... vállalata 
innovációképessége? 

... milyen az új termékek és eljárások aránya az 
Ön vállalatánál. 

alacsony = 0, közepes = 1, 
kiváló = 2 

... vállalata saját tőke 
ellátottsága? 

... vállalatának mérleg szerinti saját tőke há-
nyadát. 

túl kevés = 0, közepes = 1, 
kiváló = 2 

... vállalata jövedelme-
zősége? 

... vállalata nyereségességét. túl kevés = 0, közepes = 1, 
átlagon felüli = 2 

... a menedzsment-
minőség? 

... a menedzsment-team stratégiai és operatív 
alakítóerejét. 

csekély = 0, közepes = 1,  
jó = 2 

 összpontszám (a „vállalatminőség” tengelyre felvinni) 
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1. ábra Állásbiztonság-mátrix 
 

 



A dacosak azt mondják: panaszt teszek. Ezzel időt lehet nyerni, de 
imázsveszteséget is jelent. A pereskedés hátrányt jelent az álláskere-
sésnél. 

A vakmerőek az elválást kreatív szünetként hasznosítják. Maximáli-
san vitatott stratégia; a fejvadászok manapság senkinek sem tanácsolják 
a szünetet. 

Csak az egészen vakmerőek (és anyagilag függetlenek) iktatnak be 
ma még egy szünetet, és ezzel még ők is nagy kockázatot vállalnak.  
A menedzserek számára ezért jó tanács, hogy hozzanak létre olyan 
anyagi tartalékot, ami szükség esetén biztosítja a kieső idő alatti megél-
hetést. 

Az okosak odafigyelnek a vállalaton belüli folyamatokra és időben, 
azaz a nagy felmondási hullám előtt legalább fél évvel kinyújtják csápjai-
kat. Hogy ezek a jelöltek közül mégis soknak nehézséget jelent megfele-
lő állást találni, annak a vállalati és személyzeti vezetők régről magukkal 
hozott hozzáállása az oka. Szerintük a válságban lévő cégektől jövő me-
nedzsereknek imázsproblémájuk van. 

Fejvadászok azt ajánlják a vezetőknek, hogy rögtön indítsanak in-
tenzív kampányt a saját ügyükben. Emellett a szokatlan utat kell járni, 
azaz meg kell próbálni érdekes vállalatok vezetőit közvetlenül megke-
resni. A személyes keretek között maradó megkeresésben részletezzék 
tapasztalataik súlypontját és tüntessék fel jelenlegi keresetüket. 

Még a „jó időkben” ki kell alakítani az üzleti partnerek között a segítő 
kapcsolatok hálózatát, hogy azután szükség esetén ahhoz vissza lehes-
sen nyúlni.  

Ezekben a nehéz időkben senki sem lehet biztos abban, hogy nem 
kényszerül-e alacsonyabb hierarchiaszintre és kisebb, kevésbé jelentős 
vállalathoz. Ez sok menedzser számára – főleg az egész magas szinten 
lévők esetében – szemléletváltást igényel. Eddig igaz volt: ha eddig el-
nök, mindig is elnök lesz. Aki a felső emeletről repült, ott is akart landolni. 
Sok menedzser számára csak a tanácsadási üzletág vagy a magánvál-
lalkozás marad. Számos volt cégelnök váltott ebbe az irányba  
még akkor is, ha ez bizonyos tekintélyvesztéssel jár. Sok középvezető 
kollegájukkal ellentétben többségük viszonylag problémamentesen talál 
új feladatot. 
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