
VÁLLALATI MUNKASZERVEZÉS 

Demográfiatudat a vállalatnál 

A demográfiai változás új kockázatszemléletet vált ki az emberi erő-
forrás területén. A T-Com példája azt mutatja, hogyan igazodnak el-
sősorban a vezetők az új helyzethez és válnak fogékonnyá az élet-
kor-menedzsment iránt. 
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Bevezetés 

Az elkövetkező években a demográfiai változás nagy hatással lesz 
a gazdaságra. Az alacsony születési ráta miatt csökken a lakosság, egyi-
dejűleg növekszik a várható életidő. A Szövetségi Statisztikai Hivatal elő-
re jelzése szerint Németország lakossága a jelenlegi 82 millióról 2050-ig 
75 millióra csökken. Ekkor minden harmadik ember 60 éves vagy idő-
sebb lesz. A T-Com számára ezt azt jelenti, hogy munkatársainak 2/3-a 
45 és 60 év közötti lesz. 

A hagyományos személyzettervezés, amit a demográfiai fejlődés 
kezelésében arra szorítkozik, hogy a jövőbeni igényeket mennyiségi és 
minőségi, valamint időbeli és helyi tekintetben összehasonlítsa, már nem 
lesz elegendő. A T-Com teljesítmény-, verseny- és innovációképessége 
tekintetében a demográfiai változás elsősorban négy személyzeti kocká-
zatot rejt magában (1. táblázat): 

– Szűk keresztmetszet-kockázat: hiányzó ismeret- és teljesít-
ményhordozók. 

– Alkalmazkodási kockázat: a foglalkoztatottak képzése nem 
megfelelő vagy nem a megfelelő helyen vannak. 

– Demotivációs kockázat: a foglalkoztatottak visszafogják telje-
sítményüket. 

– Kilépési kockázat: a teljesítmény- és ismerethordozók kilépé-
se/nyugdíjazása. 

 



1. táblázat 
Személyzeti kockázatkezelés – személyzeti kockázatok  

áttekintése 
 

Személyzeti  
kockázat 

Szűk keresztmet-
szet-kockázat 

Kilépési kockázat Alkalmazkodási 
kockázat 

Demotiváció  
kockázata 

Meghatározás Ha igény- vagy 
lehetőségrések 
lépnek fel, ez meg-
felel egy szűk ke-
resztmetszet-
kockázatnak 

A teljesítmény- és 
képességhordozók 
kilépése a kilépés-
kockázat 

A hibásan képzett 
munkatársak jelen-
tik az alkalmazko-
dási kockázatot 

A visszatartott 
teljesítmények 
demotivációs koc-
kázatot jelentenek 

Vezérkérdés Hogyan kapok 
olyan képzettség-
gel rendelkező 
munkatársakat, 
akire a jövőben 
szükségem van? 

Hogyan találok 
megfelelő utódot, 
ha munkatársak 
felmondás vagy 
nyugdíjazás miatt 
elhagyják a vállala-
tot? 

Hogyan kell ké-
pezni a munkatár-
sakat ahhoz, hogy 
a ténylegesen 
előttük álló felada-
tokkal megbirkóz-
zanak?  

Hogyan akadályo-
zom meg, hogy a 
nem motivált mun-
katársak csökkent-
sék a teljesít-
ményt? 

Feltevések a  
T-Com-nál 

− A címzettekhez 
igazodó sze-
mélyzetfejleszté
si koncepció 

− A felettesek 
vezetői magatar-
tásának erősí- 
tése 

− Vállalati kultúra 

− Specifikus, az 
életkornak meg-
felelő képzés és 
fejlesztés 

− Teljesítmény-
kultúra 

− Vezetési stílus 
− Változási és 

képzési intézke-
dések 

 

Felismerni és támogatni 

A szűk keresztmetszet kivédéséhez a munkatársak igényeinek és a 
vállalati elvárásoknak egyaránt megfelelő személyzetfejlesztési koncep-
cióra van szükség. A személyzet- és vezetőfejlesztésnek biztosítani kell, 
hogy a fejlődőképes munkatársakat időben felismerjék és támogassák 
annak érdekében, hogy lefedjék a know-how-hordozók iránti jövőbeni 
igényeket. 

Az alkalmazkodási kockázat függ azoktól az új technológiáktól, 
struktúráktól és folyamatoktól, amelyek a munkatársak részéről állandó 
tanulást feltételeznek. Míg a szaktudás félidőértéke gyorsan csökken, 
folyamatosan emelkedik a szükséges képzettségi szint. Specifikus, az 
életkornak megfelelő továbbképzéssel és fejlesztéssel a munkatársak 
közelebb kerülnek a változó követelményekhez és képesek lesznek arra, 
hogy a – jövőben is – alkalmazkodjanak az új körülményekhez. 

 



Az egyre gyorsuló vállalaton belüli változás váltja ki a demotivációs 
kockázatot. A foglalkoztatottak úgy érzik, hogy túl sokat követelnek tőlük 
és korlátozzák teljesítési hajlandóságukat. Olyan új teljesítménykultúrára 
és vezetési stílusra van szükség, ami lehetővé teszi a foglalkoztatottak 
ösztönzését. Elsősorban a vezetők feladatává kell tenni, hogy munkatár-
saik esetleges belső felmondásának felismerése esetén változási és 
képzési intézkedésekkel reagáljanak, hiszen a motivált munkatársak ru-
galmasabban reagálnak a vállalat változó követelményeire. 

A kilépési kockázatot csak a teljesítmény- és know-how-hordozók 
lojalitásának biztosításával lehet kivédeni. Fontos kilépési tényező – a 
vállalati imázs-és kultúra mellett – a vezetői magatartás és a képzési és 
továbbképzési lehetőség.  

Hibás klisék 
A vállalaton belül meg kell szüntetni a hibás kliséket. Széles körben 

elterjedt az az általános feltevés, hogy az innovációs és versenyképes-
séget csak fiatal munkatársakkal lehet biztosítani. Ezt az elképzelést alá-
támasztja az a modell, miszerint az idősebb foglalkoztatottak teljesítőké-
pessége kisebb, kevésbé tanulékonyak, lassabban fogják fel az informá-
ciókat, kevésbé terhelhetők és gyakrabban betegek. Ellene szólnak azok 
a tapasztalatok, hogy az idősebb munkatársak nagyobb felelősségtuda-
tot, tapasztalati értékeket, megbízhatóságot és nem utolsó sorban élet-
tapasztalatot hoznak magukkal. 

A demográfiai kihívások sikeres kezelése elsősorban a menedzs-
ment feladata. A vezetőknek munkatársaikat folyamatosan rá kell állítani 
az új követelményekre és – főleg a képzettség tekintetében történő le-
maradás elkerülése érdekében – szisztematikusan kell a kompetenciákat 
felépíteni. De hol is kezdjék? 

Vezetői magatartás és ösztönzés 
Az életkor és ösztönzés összefüggéséről nincsenek biztos ismere-

tek. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy az ösztönzés és élet-
kor között nincs korreláció. Meghatározóak viszont azok a vezetők, akik 
a vállalati stratégiát úgy kommunikálják és élik meg, hogy minden mun-
katárs – életkorától függetlenül – az üzleti tevékenység alakulása értékes 
részének tekinti magát. A vezetőknek főleg az idősebb munkatársakat 
kell jobban megismerni, hogy megfelelően foglalkoztathassák és támo-
gathassák őket. A vezetőket képzéssel fogékonnyá kell tenni az életkor-
menedzsment iránt. Cél, hogy átgondolják az idősebb munkatársakhoz 



való hozzáállásukat, erősítsék velük az együttműködést és kommuniká-
ciót és támogassák munkatársaiknak az egyéni munkatervezésre irányu-
ló képességét. 

Fejlesztés és képzés 

Az újabb és újabb technikai fejlesztések és eljárások óriási mérték-
ben megváltoztatják a munka világát. A nagyra becsült szakértők is rövid 
idő alatt olyan munkatársakká válhatnak, akiknek ismereteire már nincs 
igény. Ennek elkerüléséhez olyan vállalati kultúrára van szükség, ami a 
tanulást élethosszig tartó feladatnak tekinti. A szisztematikus kompeten-
ciaépítés segíthet a képzettségi lemaradás elkerülésében és abban, 
hogy a meglévő személyzettel kiváló eredményeket érjenek el. Ennek 
során a személyzetfejlesztés feladata az idősebb munkatársaknál akti-
válni és kihasználni a továbbképzési és tanulási hajlandóságot. Ezenkí-
vül a személyzetfejlesztésnek a munkatárs teljes életpályájára kell irá-
nyulni (élethosszig tartó tanulás). 

Egészség és a munka alakítása 

A rendelkezésre álló adatok kiértékelése azt mutatja, hogy a beteg-
ség időtartama az életkor növekedésével hosszabb lesz és az idősebb 
embereknél a betegségek súlypontját a lelki és a mozgásszervi problé-
mák képezik. Mivel az öregedési folyamat egyénenként nagyon eltérő, 
elsősorban egyéni intézkedésekre van szükség a munkaképesség meg-
őrzésére. Tekintettel a demográfia alakulására az egészségmegőrzés 
már a fiatalabb munkatársaknál kezdődik. Csak így lehet biztosítani, 
hogy a pszichikai és fizikai munkaterhelések következményei az évek 
során ne összegződjenek és ne vezessenek a munkaképesség idő előtti 
elvesztéséhez. Az üzemen belüli egészségmegőrzés lehetőségei többek 
között: 

– Klasszikus munka- és egészségvédelmi intézkedések, mint pl. a 
munkahely és a munkahelyi környezet egyéni teljesítményprofil 
szerinti ergonómiai optimalizálása. 

– A testi fitness elősegítése sportlehetőségekkel és táplálkozási 
szemináriumokkal. 

– Központi és regionális munkakörök létrehozása az egészség té-
májában. 

A Deutsche Telekomnál olyan hálózatba foglalt programot hoztak 
létre, ami a motiváció, személyzetfejlesztés, kondíciók és egészség té-

 



májában szükséges intézkedéseket konszernbázison kezeli. Az életkor-
menedzsment a vezetőket és munkatársakat fogékonnyá teszi a demog-
ráfiai változás hosszú távú hatásai iránt – és így már ma hozzájárul a 
holnap kihívásainak kezeléséhez. 

A munkatársak emocionális kötődése a vállalathoz 

A vállalati stratégia a megtartásmenedzsment minden szempontja 
tekintetében fölérendelt orientációs pont. Megadja, milyen célokat kell 
középtávon elérni és vázolja azokat a sikertényezőket, amelyek a straté-
giai célok eléréséhez fontosak. Ezekhez a szempontokhoz kapcsolódik a 
stratégiai személyzetmenedzsment, amennyiben előre jelzi a vállalati cé-
loknak a vállalati személyzet mennyiségére és minőségére gyakorolt ki-
hatásait és ebből célkitűzéseket vezet le a személyzeti menedzsment 
számára: 

– Milyen következményei vannak a vállalat fejlődésének az egyes 
munkatársak (munkatársi csoportok) jelentőségére? 

– Milyen szolgáltatásokat kell a személyzeti menedzsmentnek kí-
nálni, ha integratív megtartás-menedzsmentet akar folytatni? 

– Milyen forrásokra van ehhez szükség? 
A megtartásmenedzsment eszközei elsősorban a személyzet-

menedzsment szokásos eszköztárából származnak, amelyek azonban a 
megtartástényezők vonatkozásában tartalmi kifejezőerőt kapnak. A 
megtartásmenedzsment stratégiai rögzítése keretében ezért a vállalati 
kultúrát mint feltételt és sikertényezőt a stratégiai terveknél figyelembe 
kell venni. 

Elkötelezettségkutatás 

Megtartástényezőket az elkötelezettségkutatásból lehet levezetni. 
Ha a tapasztalati kutatáseredményeket vizsgáljuk, fontosak az olyan 
irányelvek, amelyek a munkatársakkal szembeni pozitív, korrektséget és 
megbecsülést tükröző magatartást juttatnak kifejezésre. Ezen magatar-
tások mögött olyan hozzáállások vannak, amelyek például a szervezet 
ígéreteinek megtartásához vagy a munkatársakkal szembeni igazságos-
sághoz vezetnek (1. ábra). 

A megbecsülés és korrektség tehát olyan szervezeti érték és cse-
lekvés, ami a megtartásmenedzsmentben célul tűzött hatáshoz vezet. A 
megbecsülés, mint a személyes vonatkozású elismerés pozitív szándéka 
és az egyéni érdekek figyelembevétele, képezi az intézkedések alapját. 



A korrektség, mint a kiszámíthatóság érzékelése, az intézkedések átlát-
hatósága és igazságossága. 

 

 

vállalati folyamatok és struktúrák 

 

1. ábra A megbecsülés hatása 
 
 
Az elkötelezettséget akkor érik el, ha két feltétel teljesül: a szerveze-

ti értékek és az egyéni értékek kiegyenlítése (elkötelezettség érték-
kongruenciával). A személyzeti menedzsment tevékenységi területének 
alakítása, a menedzsmenttevékenységben és a személyzetmenedzs-
mentben a megtartástényezők megvalósítása (elkötelezettség hiteles-
séggel). 

Az egyén és a szervezet értékkiegyenlítése már a szervezetbe tör-
ténő belépés előtt elkezdődik, például a pályázati szakaszban. Ez a ki-
egyenlítés azonban csak akkor lehetséges, ha a vállalat az értéket és 
kultúrát explicitté teszi és kommunikálja. Így a pályázók általi önszelekció 
megakadályozhatja, hogy a kongruencia hiánya az új munkatárs korai 
felmondásához vezessen.  

Tevékenységi területek kialakítása 

A vállalat értékeit a munkatársak érzelmi elkötelezettség létrejötte 
során összehasonlítják a vállalat tényleges cselekvésével. Az érzelmi 
elkötelezettség szempontjából azok a személyekhez közeli területek bi-
zonyultak fontosnak, amelyek az egyén és a szervezet közötti cserét 
érintik, amiben tehát a korrektséget és értékbecslést ki lehet fejezni, kü-
lönösen a következő területeken: 

– vezetés: a munkatársak célorientált befolyásolásának összes in-
teraktív és strukturális intézkedése; 

munkatárs 

maradás értékelés 
teljesítés korrektség 
lojalitás 

indítékok 

 



– ösztönzőrendszerek: a munkatársak anyagi és nem anyagi bé-
rezésének intézkedései; 

– toborzás: potenciális új munkatársak megszólításának, kiválasz-
tásának és integrálásának intézkedései; 

– személyzetfejlesztés: a támogatás, továbbképzés és szervezet-
fejlesztés intézkedései; 

– munka kialakítása: a munkakör, ill. munkahely feladatorientált 
kialakításának intézkedései. 

Értékes kommunikáció 
Az értékek észlelésének hangsúlyozása azokra a kutatási eredmé-

nyekre nyúlik vissza, amelyek megmutatják, hogy nem egy adott sze-
mélyzeti intézkedés megléte vagy annak alkalmazása vezet egy adott 
hozzáálláshoz, hanem annak tényleges érzékelése és annak ezzel kife-
jezett értéke. A kommunikációnak tehát nagy jelentősége van a vállalati 
kultúra szempontjából. A vállalati kultúráról szóló kommunikáció erősíti a 
csúcsvezetés által képviselt értékek jelentőségét, ezáltal természetesen 
betartásuk kötelezettségét is. De lehetővé teszi a munkatársak részéről 
a vele való azonosulást és a kiegyenlítést, mint az érzelmi elkötelezett-
ség feltételét. 

Azt, hogy a kommunikált értékek milyen változáson tudnak átmenni 
felismerjük, ha az IBM 1960-as évek alatti kommunikációit összehason-
lítjuk a mai irányelvekkel: Az IBM a 60-as években fogalmazta meg és 
kommunikálta először vállalati alapelveit. A munkatársakkal való viszo-
nyáról ezt írta: odafigyelés minden munkatárs jogaira és méltóságára – 
éspedig konkrét megfogalmazással a fejlődés, fizetés, vezetés és konf-
liktuskezelés vonatkozásában. 

Ma: az IBM-esek kompetens és elkötelezett munkatársak, akik sike-
resek a teammunkában.  

A korábbi években világosan fel lehetett ismerni, hogy a munkatár-
sak kötődésére törekszenek. Ma a vállalat természetesen kevesebb 
olyan kockázatot vállal, hogy a deklarált értékektől való eltérés esetén a 
munkatársaknál negatív reakciót váltson ki. 

Csak a megtartástényezők észlelt megvalósítása vezet elkötelezett-
séghez. Azoknak a vállalati értékeknek és tevékenységi területeknek 
észlelése, amiben az értékek megvalósulnak, a megtartásmenedzsment 
hatékonyságának elengedhetetlen feltétele. Ezek nyilvánvaló kihívások a 
vállalaton belüli kommunikáció számára.  

A személyzeti menedzsment tevékenységi területein nemcsak ki-
emelkedő személyzeti eszközöket kell megvalósítani, hanem kifejezetten 



rá kell világítani az azzal elérendő értékmegvalósításra. A munkatárs 
csak így észleli az összhangot a vállalati kultúrával. Ezáltal a kommuni-
káció hitelességének és a személyzeti menedzsment és a vezetés tevé-
kenységének szigorúbb mércéket is ki kell elégíteni, ellenkező esetben 
sérül a menedzsment hitelessége. 

Szükséges változás 

Ha a stratégiailag fontos munkatárs kötődését hosszú távon kell biz-
tosítani, adott esetben szükség van a vállalati kultúra változtatására. Ez 
két módon történhet. Egyrészt kifejezett kultúraváltoztatáson keresztül 
azzal a következménnyel, hogy a személyzeti menedzsment tevékeny-
ségi területei is arra irányulnak; másrészt a tevékenységi területeknek a 
megtartás szempontjából hatékony értékek és az ehhez kapcsolódó exp-
licit kultúrabemutatás értelmében történő változásán keresztül.  

Minden esetben tudatos kultúraalakításra van szükség, ami mindig 
kultúraelemzéssel kezdődik. A kultúraelemzés és a kultúraalakítás gyak-
ran nem specifikus és nem célirányos. A megtartásmenedzsment a kul-
túratípus vállalati stratégiától függő orientációjától függetlenül határozza 
meg a kultúra megítélésének mércéjét. 

A kultúraelemzésnek ezért a megtartástényezőkre mint speciális 
kultúratényezőkre is ki kell terjedni elsősorban azért, hogy a kultúra-
kommunikációt és a személyzetmenedzsmentet a megtartás vonatkozá-
sában vizsgálják.  

A kultúraalakítás vonatkozásában egyre inkább érvényesül az a fel-
ismerés, hogy a kultúraváltásnak tervezett, de előre nem látható folyamat-
ban, sok érintett részvételével kell végbemenni, mert az ilyen változás a 
vállalatnál sokak számára új orientációt jelent, amit csak lassan lehet meg-
tanulni. Általában elismerik, hogy a vállalati kultúra alakítása hosszú távú 
folyamat. Ez kifejezésre jut abban is, hogy minden változást egy diagnó-
zisnak kell megelőzni és egy időpontban egy kultúrának mindig csak 
egyes szempontjait lehet megvitatni és soha nem a teljes kultúrát egyszer-
re. A menedzsmentnek vezetési feladataiban abból kell kiindulni, hogy bár 
hatással van a vállalati kultúrára, ezt azonban a saját cselekvések vonat-
kozásában mégis a kultúrára fogékonyan és reflexíven kell tenni. 

Az ilyen kultúraelemzés tehát a hosszú távú és gyakran külső segít-
séget igénylő kultúraalakításnak csak a kiindulópontja. 

A demográfiai fejlődésnek az emberierőforrás-menedzsmenten be-
lüli jelentőségét és a munkaerő vállalati kötődés fontosságát mutatja, 
hogy a vállalatok éves üzleti jelentésükben egyre gyakrabban számot 

 



adnak a személyzeti területről is. A Deutsche Telekom AG pl. 2003-ban 
tette közzé először a személyzeti és tartóssági jelentés kombinációját. 
Azóta több vállalat követi a példát.  

A jelentések mutatóit a következő mutatók szerint lehet kategorizál-
ni: létszám, életkor szerinti összetétel, a dolgozók összetételének adatai, 
az önkéntes bérelemek adatai és egyéb mutatók.  

A létszám kategória arról ad tájékoztatást, mennyire számolnak be a 
vállalatok létszámuk összetételéről. Az átlagos létszámot és egy határ-
napi létszámot minden vállalat megadja; a létszámot belföldi, külföldi, ill. 
országok szerinti bontásban tüntetik fel, esetenként a nemek szerinti 
megoszlás feltüntetésével.  

Az önkéntes bérelemekről szóló jelentések részletessége nagyon el-
térő. Több vállalat kínál munkatársainak üzemi öregségi ellátást, vala-
mint eredményorientált bérezési rendszert, viszont csökkenő tendenciát 
mutat azoknak a vállalatoknak a száma, amelyek dolgozóiknak rész-
vényvásárlási opciót kínálnak.  

Egyes vállalatok az „egyéb mutatók” keretében számot adnak az e-
tanulás terén kínált lehetőségekről is, és itt is növekvő tendenciát lehet 
tapasztalni. Egyre több vállalat ad tájékoztatást az egészségvédelmi in-
tézkedésekről és a vállalaton belüli személyi, kulturális és szervezeti 
sokféleségről. A jelentésekben a legnagyobb a növekedés a főiskolai 
marketing területén, amikor is a főiskolákkal szembeni elkötelezettsége-
ikről adnak számot. 

Pozitívan kell értékelni, hogy növekszik azon jelentések száma, 
amelyek az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak javadalmazá-
sáról számolnak be. A német szövetségi gyűlés határozata szerint Né-
metországban a tőzsdén jegyzett cégek 2007-től kötelesek publikálni a 
vezetők béreit. 

A demográfiai változás következtében a jelentésekben a jövőben 
egyre nagyobb helyértéket képvisel a vállalat korösszetételének témája. 
Az életkor és nemek szerinti összetétel mellett a jelentések gyakran 
megadják a dolgozók átlagéletkorát.  
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