
VÁLLALATI MUNKASZERVEZÉS 

Munkahelyi légkör – bizalmatlanság, biztonsági 
intézkedések  

A vezetők egyre vaskosabb munkaszerződésekkel vértezik fel ma-
gukat. A munkaadók detektívekkel és kamerákkal figyeltetik alkal-
mazottaikat. A munkahelyi légkört a bizalmatlanság hatja át. A válla-
latok a jelentkezők bűnözői hajlamait vizsgálják, a vezetők már be-
mutatkozáskor saját ügyvéddel jelennek meg – mi történt a német 
vezetőkkel? Úgy tűnik, hogy soha sem törekedtek még ilyen biztosí-
tásra, elhárításra, fedezékbe vonulásra. 
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vállalat. 

Amit ma egy munkáltató bejelent, holnapra  
elavulttá válhat 

Nyilvánvaló, hogy bizalom alapján már semmi sem megy. Éppen el-
lenkezőleg, ma már reménytelenül naivnak tűnik az, aki a bizalomra épít, 
ami pedig hajdan minden munkakapcsolat alapját képezte.  

A Hochenheimi Egyetem pszichológia professzora azt tanácsolja a 
nagyvállalatoknak, hogy minden vezetőállásra jelentkezővel végeztessék 
el az általa kidolgozott, PIA (Persönlichkeitsinventar zur Integritätsab-
schätzung), elnevezésű jellemtesztet. A PIA csalafinta kérdőív, amely a 
bűnözői hajlamok kimutatására szolgál. A professzor szerint néhány né-
met vállalat már megfogadta tanácsát. 

A német nagyvállalatok vezetőinek készített munkaszerződések né-
hány évvel ezelőtt 4–5 oldalasak voltak, ma kétszer akkora terjedelműek. 
Sőt, ha a munkaadó egy USA székhelyű nagyvállalat, akkor a munkajo-
gásznak a szolgálati gépkocsira vonatkozó 40 oldalas szabályozáson is 
át kell rágnia magát. 

Miért van szükség ilyen túlszabályozásra?  
Azért, mert a jogász ügyfelei minden kockázat ellen biztosítani akar-

ják magukat. Amióta egyre több vezető indít pert idő előtti leváltása mi-



att, azóta a vállalatok is örülnek, ha az igazgatósági tagjelölt jogtanácso-
sát is magával viszi a munkaszerződés megbeszélésére. 

A dolgozók minden szinten – csúcsvezetőtől kezdve az egyszerű al-
kalmazottig – naponta tapasztalják, hogy a vállalatok a tartósan gyenge 
konjunktúra nyomására szakítanak korábbi lojalitásukkal. Leépítések, 
átszervezések és vállalatok eladása miatt hányódnak a munkatársak 
egyik helyről a másikra. A munkáltatók ígéreteket szegnek meg vagy 
vonnak vissza, a munkavállalók csalatkoznak reményeikben.  

Nem csoda ezért, ha a dolgozók sem maradnak hűségesek válla- 
latukhoz. A gazdasági bűnözési statisztikák kimutatták, hogy a dolgo- 
zók egyre inkább hajlamosak arra, hogy munkaadójuknak kárt okozza-
nak. 

A vezetők és a vezetettek kölcsönösen  
bizalmatlanok 

Nyilvánvaló, hogy ez nem vezethet jóra, hiszen a bizalom a terme- 
lékenység fontos tényezője. Német és amerikai kutatók is rámutattak  
arra, hogy ez az oly nehezen megteremthető és oly könnyen elveszít- 
hető érzés jelentős mértékben hozzájárul a gazdasági eredményesség-
hez. 

A német Vegyipari Vezetők Szövetségének (VAA) nemrég végzett 
felmérése megmutatta, hogy még az ágazat vezető alkalmazottai is úgy 
érzik, hogy a vállalat irányítói cserben hagyták őket. Nincs káderfejlesz-
tés és nincsenek előmeneteli kilátások – panaszolták. Előfordult, hogy a 
Szövetség egyes tagjainak egyik napról a másikra le kellett mondaniuk 
fizetésük egyharmadáról. Természetesen mégis azt várták tőlük, hogy 
továbbra is teljes odaadással dolgozzanak. 

A jelenlegi gazdasági nyomás hatására egyes vállalatok úgy bánnak 
régi munkatársaikkal – különösen a jól fizetett vezetőkkel – mint a rossz 
szállítókkal, akikkel szemben a kereslet törvényét érvényesíthetik. Ez tör-
tént a német Dow Chemical cégnél is. Egy igazgatót, akit több éve az 
Egyesült Államokban foglalkoztattak, hirtelen hazarendeltek Németor-
szágba. Röviddel hazaérkezése után közölték vele, hogy otthon nincs 
számára megfelelő munkakör. A férfi most a munkaügyi bíróságon har-
col állásáért. 

A felelősség, sőt a lojalitás olyan értékek, amelyeket sok vállalat már 
idejétmúltnak tart. A dolgozók önálló „saját munkaerő vállalkozás”-sá 
lesznek, akik szabadon vonhatják meg költségeik és nyereségeik mér- 
legét. 

 



Egyre több fiatal vezető úgy jár el, hogy minél képzettebb, annál 
könnyebben mozog, és minél jobbak a nemzetközi munkakilátások, an-
nál kevésbé érzi magát elkötelezettnek jelenlegi munkaadója iránt. Mint 
modern zsoldos, oda megy, ahol nagyobb pénzzel csábítják. 

A bankszektorban különösen nagy a fluktuáció. Az Investmentbank 
Credit Suisse First Boston több milliós jövedelem felajánlásával meg-
szerzett magának 30 kitűnő bankszakembert a Dresdner Kleinwort 
Wassersteintől. A szerződés megkötése után 36 órával 10 befektetési 
szakember állást változtatott. 

A bizalmatlanság légköre és a minden bebiztosítására való törekvés 
elleni védekezésül egy vállalati tanácsadó a következőket ajánlja: 

 
1. Leszámolás az illúziókkal 

Búcsúzzunk el a régi időktől, amelyek már sosem térnek vissza. Az 
egész életre szóló állás és a biztos előmeneteli lehetőség már a múlté. 
Vezetőknek és munkatársaknak egyaránt, sokkal határozottabban saját 
kezükbe kell venniük karrierjük építését, mint valaha is. A jobb állások 
elosztásáért folyó kemény harc sok vállalatnál nyomott hangulatot idéz 
elő, bizalmatlanságot és minden bebiztosítására való törekvést vált ki. 

 
2. Szakértelem mutatása 

Le kell mondani arról a törekvésről, hogy valaki meglévő állását fog-
gal-körömmel védje. A tapasztalatok szerint éppen ez a stratégia csök-
kenti az ember helyzetének biztonságát. Aki azt látja, hogy kollégái bi-
zalmatlanul körülbástyázzák magukat és taktikáznak, annak bizonyos 
mértékig követnie kell őket. Azt kell azonban célul kitűznie, hogy környe-
zetéből pozitív módon kiemelkedjen. Szakmailag kiválónak, feddhetet-
lennek és megbízhatónak kell mutatkoznia. Így közvetlen környezetében 
javítani tudja a munkahelyi légkört. Ugyanakkor kerülnie kell azt, hogy 
hátráltatónak, aggályoskodónak tűnjön, így jó pontot szerez a felső veze-
tésnél. 

 
3. Piaci érték kiépítése 

Egy állás biztonsága egyszerű egyenlettel kifejezhető: az maradhat, 
aki vállalatának több hasznot hajt, mint amennyibe kerül. A hozam és a 
ráfordítás különbözetét a munkavállalónak kell megteremtenie. Ehhez 
alapvetően meg kell változtatni azt a – konjunktúra idején gyakran sike-
res – hozzáállást, hogy „használjuk ki mindazt, amit csak lehet”. Minden- 
 



kinek fel kell ismernie saját erősségeit, és gondoskodnia kell arról, hogy 
azokat mások is – kollégák, főnökök (pl. egy projektmunka során) és vál-
lalaton kívüliek – észrevegyék. Ennek hasznosítására sokkal hamarabb 
sor kerülhet, mint ahogy azt az ember gondolná. 

A kisember bosszúja 

Nem mindenki érzi azonban magát alkalmasnak arra, hogy új válla-
latnál, új állásban, más országban mindig új feladatokkal birkózzon meg. 
Ha valaki sokáig kitart, tétlen marad, végül leépítik. Az állandó változás 
és a könyörtelen kiválogatás azokat is elkeseríti, akik (még) meg- 
maradhatnak. Ezért ők is másképp keresik szerencséjüket, mint ahogy 
azt főnökeik elképzelik. Egyre több dolgozó áll bosszút a maga módján: 
azzal a gondolattal hagyják ott munkahelyüket, hogy „utánam az özön-
víz”.  

A vállalatok kegyetlen módszerei, de a felső vezetők látható „önki-
szolgáló mentalitása” is csökkenti a dolgozók gátlásait azzal szemben, 
hogy tiltott módon próbáljanak meggazdagodni. A büntetendő cselek-
mény mércéjét alacsonyabbra állítják, akár szükségből, akár telhetetlen-
ségből követik azt el. Aki holnap talán az utcára kerül, ma gondoskodik 
arról, hogy ne jusson koldusbotra. Így gondolta ezt az Unilever egyik al-
kalmazottja is, akit mindenki rendes, lojális kolléganőnek tartott egészen 
addig, amíg ki nem csempészte a Dove termékcsalád marketingstratégi-
áját, és fel nem ajánlotta a konkurenciának. Ott azonban a rendőrséget 
hívták. Vajon egyedi esetről volt itt szó? A KPMG gazdasági ellenőrző 
társaság szerint korántsem. Az utóbbi három évben a német vállalatok-
nak majdnem kétharmadával szemben követtek el gazdasági bűncse-
lekményt. Az elkövetők közül minden negyedik közép- vagy felső vezető 
volt. 

A vezetők közül kikerülő gazdasági bűnözőket nem feltétlenül az az 
előre megfontolt szándék vezeti, hogy vállalatuknak kárt okozzanak. Az 
indítékot gyakran a cégnek egy olyan lépése adja, amely a vezetőben 
csalódást keltett, például nem kapta meg azt az előléptetést, amelyre 
számított vagy elmaradt várt prémiuma. Ekkor a vezető – mint egy meg-
csalt szerelmes – elkezdi saját céljait a vállalat érdekei elé helyezni. Elő-
ször csak hatáskörét fordítja saját hasznára, később már szándékosan 
tulajdonít el értékeket. A helyzet drámai Németországban, ahol a gazda-
sági bűnözés csupán 2002-ben 5 milliárd euró kárt okozott. 

 
 

 



A vállalat erővel visszavág 

A vállalat, amely maga is a bizalmatlanság szenvedő alanya, a leg-
korszerűbb megfigyelő technológiával, lélektani teszteléssel és detektí-
vekkel vértezi fel magát saját dolgozóival szemben. A biztonsági szak-
emberek már „dolgozói kockázat”-ról beszélnek.  

Az elbocsátott vezetőket detektívekkel figyeltetik, nem másolják-e le 
a cég titkait vagy nem mennek-e a konkurenciához. Figyelik, hogy az 
ügyfélszámla kezelő valóban ügyfelét látogatta-e meg abban az időpont-
ban, amely előjegyzési naptárában állt. Ha nem volt az adott időben ügy-
felénél, elbocsátják. Az e-mail forgalom és az internethasználat ellenőr-
zése különösen kedvelt. A Computerwoche cég szerint a Németország-
ban használt megfigyelő programok száma a 2003. decemberi 290 000-
ről 2004 tavaszára majdnem 550 000-re nőtt. 

Természetesen nem okoznak milliós károkat azok, akik munkahelyi 
számítógépükön felkeresnek egy szex oldalt, és a dolgozók többsége 
nem bűnöző. Hogy lehet azonban megkülönböztetni a rendes embereket 
a rosszaktól? Leginkább úgy, hogy a rosszakat fel sem szabad venni.  
A pályázóktól erkölcsi bizonyítványt lehet kérni. Vannak olyan cégek, 
amelyek speciális ügynökségeket bíznak meg a pályázók adatainak szú-
rópróbaszerű ellenőrzésével. Előfordult ugyanis Hamburgban, hogy  
valaki a tervező- és reklámszakmában éveken át jól fizetett vezető állá-
sokat töltött be. Életrajzában első osztályú referenciákat adott meg és 
szakmai publikációkat sorolt fel. A bökkenő csupán az volt, hogy önélet-
rajzában még a születési dátum sem volt igaz, még kevésbé a profesz-
szori cím. 

Az említett eset egyáltalán nem egyedi, az álláspályázatok megszé-
pítése egyre gyakrabban fordul elő. A Control Risks cég nyomozói, akik 
havonta öt csúcsvezetői pályázatot világítanak át, a jelölteknek több mint 
a felénél manipulációra utaló nyomokat találtak. A fekete bárányok ki-
nyomozása – akár a jelentkezők, akár a meglévő dolgozók körében – 
időbe, pénzbe és munkába kerül. A játék – akárcsak a rabló-pandúrban 
– mindkét részről egyre ügyesebben és gátlástalanabbul folyik.  

Senki sem bízik senkiben. Őrült hajsza folyik azért, hogy mindenki 
bebiztosítsa magát. Ez az őrület értékes időt rabol el, ha a vezető titok-
ban minden apróságot feljegyzésben rögzít, vagy több oldalas e-maileket 
küld szét minden kollégának. Az a lényeg, hogy felkészüljön a későbbi 
számonkérésre. A Deutsche Banknál ezeket a felelősség elhárítására 
szolgáló dokumentumokat „Save my ass”-maileknek hívják. A Deutsche 



Bahn – ahol hasonló a helyzet – már többször felszólította dolgozóit, 
hogy állítsák le a házon belüli e-mail-áradatot.  

Újra kell fogalmazni a „lélektani  
szerződést” 

Ez a védekező gondolkodásmód és bizalmatlanság rontja a vállalati 
légkört és a munkavégző képességet. Bizalom nélkül nincs se motiváció, 
se kreativitás. A vállalatok túl messzire mentek, és a válság hatására a 
munkaviszonyt kizárólag rövid távú piaci elvek szerint alakítják. Ideje 
lenne ezen változtatni. Ha egy vállalat hosszú távon fenn kíván maradni, 
meg kell határoznia, mit várhat el tőle a dolgozó, tudva azt, hogy állását 
a cég nem biztosítja egészen nyugdíjazásig. Hasonlóképpen azt is meg 
kell határozni, hogy mit várhat el a cég a dolgozótól. 

A bad homburgi Amadeus Germany online foglalási rendszer sze-
mélyügyi vezetője szerint annak, aki munkát és lojalitást vár el dolgozói-
tól, komolyan kell vennie, partnerként kell tekintenie őket. Ehhez első-
sorban nyílt kommunikációra van szükség. A személyügyi vezető be is 
bizonyította, hogy nem a levegőbe beszél, amikor az Amadeus vállalatot 
eladták egy spanyol társaságnak. Ekkor ugyanis olyan integrációs prog-
ramot szervezett, amely a német vállalatoknál párját ritkította. A 
„Growing together” („Nőjünk együtt”) program keretében 650 bad 
homburgi dolgozó kéthetes intenzív fejtágítón ismerkedett meg a kon-
szern Madridból odautazott igazgatóságával. A személyügyi vezetőnő 
megtiltotta, hogy száraz, hivatalos prezentációkat tartsanak. Ehelyett kis 
csoportos megbeszéléseket tartottak. A személyügyi vezetőnő biztos 
abban, hogy a főnökökkel folytatott felzárkóztató eszmecsere megerősí-
tette a dolgozóknak az új konszernstruktúrába vetett bizalmát. Az embe-
rek most már tudják, mi a vezetőség szándéka, és világos számukra, 
hogy nekik is hozzá kell járulniuk a vállalat eredményességéhez. Ez 
megnyugtatja és egyben ösztönzi is a munkatársakat. 

Az Amadeus példája megmutatta az első, fontos lépést. Így kezdő-
dik az ún. „lélektani szerződés” megkötése – a vállalat és a munkatársak 
találkozása. 

Az egyén részéről szükség van kezdeményezésre, a számára fon-
tos ügyek tisztázására. A türelmes kivárás és a vak bizalom ideje lejárt. 
A jövőben elengedhetetlen az átláthatóság, azaz mindenkinek nyíltan 
meg kell mondania, mit vár a másik féltől. A részletes munkaszerződés-
nek megvan az az előnye, hogy mindent világosan rögzít. Márpedig ez 
az új bizalom alapja. 

 



Egy munkajogász öt olyan kockázati záradékot említ, amelyet min-
den vezető munkaszerződésébe tanácsos belevenni: 

1. Igazgatók és magas rangú tisztségviselők biztosítása 
Felső vezetők számára feltétlenül szükséges, de a középvezetők 
számára is tanácsos, hogy munkaadójuk csoportos szavatossági 
biztosítása rájuk is kiterjedjen. Ezzel elejét vehetik annak, hogy 
kártérítési igényeket támasszanak velük szemben. 

2. Átlátszó költségszabályozás 
Nem tanácsos, ha a felső vezető szolgálati mobiltelefont tart, mert 
akkor vita esetén külön kimutatást kell adnia minden felhívott tele-
fonszámról. Ehelyett célszerűbb, ha átalányt kér a magán-
mobiltelefonjáról folytatott hivatalos beszélgetések után. 

3. Tulajdonosváltás 
A vezető munkaszerződésében tanácsos leszögezni, hogy 
amennyiben az új tulajdonos meg kíván tőle válni, ezt ő az értesí-
tés átvétele után azonnal tudomásul veszi – természetesen meg-
felelő kártalanítás ellenében. 

4. A szerződés megszűnése utáni konkurenciatilalom 
Legfeljebb két évre terjedhet ki az a tilalom, hogy a vezető szer-
ződésének megszűnése után nem vállalhat állást konkurens válla-
latnál. Idősebb vezetők a munkahely-változtatási opció helyett 
megfelelő ellátmányra vonatkozó ígéretet is kérhetnek. 

5. A nyugdíjbiztosítás érvényben tartása 
A vállalati nyugdíjigényeket a törvény szerint csak öt év után nem 
lehet a dolgozótól elvenni. Amennyiben valaki járandóságát eset-
leges korábbi kilépés esetére biztosítani szeretné (legjobb, ha 
„azonnal”), akkor ezt szerződésileg rögzíteni kell. 
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