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A hatékony humánerőforrás-gazdálkodás  
az acéliparban 

Az acélipar az USA-ban 100 évvel ezelőtt virágzó, óriás húzóága-
zatnak számított. Az alacsonyabb termelési költségekkel, hatéko-
nyabban működő külföldi versenytársak támasztotta konkurencia 
hatására azonban elveszítette világpiaci versenyelőnyét. Hajdani 
termelésének napjainkban csak töredékét állítja elő. E hanyatlási fo-
lyamatban az acélipari munkásság veszített a legtöbbet; kénytelen 
volt szembesülni az állások, a nyereség, a munkahelyi kultúra és a 
stabilitás megszűnésének fenyegető valóságával. Pedig ezeket az 
értékeket generációkon át apáról fiúra örökítették át és legnagyobb 
részt adottnak tekinthették. A gyárbezárásokkal és a termelés áthe-
lyezésével együtt járó konszolidációs folyamaton a termelékenység 
növelését szolgáló, hatékony HR irányítási rendszer, amely lassacs-
kán felváltja a HR-gazdálkodásban alkalmazott tradicionális megol-
dásokat, igyekszik átsegíteni az alkalmazottakat. Az ösztönzők sok-
féle formáját működtetik: pl. rugalmas munkaidő beosztást, rész-
munkaidős foglalkoztatást, teljesítménybérezést, ún. munkaidőban-
kok igénybevételének lehetőségét. Az európai acélipar alapvetően 
azonos problémákkal küzd. Szorosan együttműködik az alkalmazot-
takkal rendszeres továbbképzésük, folyamatos csapatépítés és a 
döntéshozás alacsonyabb szintre helyezése céljából. Mindezt nagy-
ban elősegíti a felső vezetés elkötelezettsége és a kölcsönös biza-
lom légkörének megteremtése.  
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Az acélipar története 

Az amerikai fémiparban a több mint 300 éven át használt nyersvas 
az acél előfutára volt. Észak-Amerikában az első vaskohókat 1621-ben 



brit telepesek létesítették. A vas és a szén ötvözete, a kemény és erős 
acél előállítása az USA számára eleinte drágának bizonyult, a polgárhá-
ború utáni időkig acélfelhasználása zömét importból fedezte. A gőzgép 
feltalálását követő vasútépítési láz hatására a vaskohászat számára óri-
ási fejlődési lehetőségek nyíltak. Jelentős antracit lelőhelyeinek köszön-
hetően Pennsylvania a vaskohászatban az USA vezető államává lépett 
elő. A Nagy Tavak vidékének hatalmas vasérckincsével és a vízi úton 
megoldható, olcsó szállítás lehetőségével párosulva ezáltal a vaskohá-
szat és az acélgyártás az ipari forradalom húzóerejévé vált és a Közép-
nyugat lett az amerikai nehézipar központja.  

Az acélgyártási eljárások folyamán – az 1800-as évek közepén vég-
bement nagyszabású korszerűsítés hatására – csökkentek a termelés 
költségei. Ez utat nyitott a kiterjedt felhasználásának a vasúthálózat bő-
vítésében, az építőiparban és az ipar sok más területén. 1883-ra az USA 
közel 115 ezer tonna acélt gyártott, ezzel lejárt a nyersvas korszaka. 
1910-ben az acélipar termelése meghaladta a 24 millió tonnát, és világ-
elsővé vált. Mérföldkőnek számított a US Steel Corp. megalapítása 
1901-ben; értékét akkor 1,4 milliárd USD-ra becsülték és az amerikai pi-
ac több mint 60%-át ellenőrizte. Az iparág ereje a II. világháborút köve-
tően sem gyengült, csúcsteljesítményét 1969-ben érte el (több mint 141 
millió tonna). Ezt követően az alacsonyabb élőmunka-költségekkel és 
korszerűbb technológiával termelő külföldi acélkohók versenye éreztetni 
kezdte hatását az amerikai piacon. 1975-re az USA acélgyártása 89 mil-
lió tonnára zuhant, bár az 1980-as évek végére kismértékben ismét nőtt. 
Mindenesetre az acélipar, az USA gazdasága számára, többé nem lesz 
már olyan központi jelentőségű, mint az előző 100 évben volt.  

Munkaerőpiac az amerikai acéliparban 

A gyárbezárásokkal és fájdalmas leépítésekkel járó konszolidáció 
hatására az acéliparban foglalkoztatott munkaerő a korábbi töredékére 
zsugorodott össze. Az acélgyárak kisebb létszámmal termelnek és sok, 
azelőtt önálló munkakört összevonnak. Ez versenyképességük, egyálta-
lán életben maradásuk feltétele. A konszolidáció példáiként említhetők: 
az International Steel Group, amely felvásárolta az LTV Corp.-ot és a 
csődbement Bethlehem Steel Corp.-ot, illetve a US Steel Corp., amely 
átvette a National Steel Corp.-ot. Öntödéik ma alig fele akkora létszám-
mal működnek, mint az 1980-as években. A kohók, amelyek korábban 
2000 embernek adtak munkát, jelenleg azonos gyártási teljesítményt 450 
fővel képesek előállítani.  

 



Az acélipari munkaerő jövője szempontjából némi reményre adhat 
okot az ágazatban tevékenykedő ún. baby boom korosztály küszöbön 
álló (5–10 éven belüli) nyugállományba vonulása. Mérvadó becslés sze-
rint rövidesen 72 millió munkavállaló nyugdíjazása várható, és csak har-
madannyi, a munkaerőpiacra újonnan belépővel reális számolni. Ez az 
állások minden szintjén az acéliparban is munkaerő-keresletet teremt. 
Amikor az iparág átszervezésének folyamata lezárul, és az acélgyárak 
eldöntik, a foglalkoztatottság mely szintje mellett éri meg tevékenységük 
fenntartása, az acélipar valószínűleg új munkavállalókra tart majd igényt. 
Nagy az eltérés a 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkező acélipari 
alkalmazottak és a 25 évnél hosszabb szakmai múltat felmutatni képes 
ágazati munkaerő létszáma között, ami az 1980-as évek – amikor az 
amerikai acélipar majdnem összeomlott – következménye. Még jelenleg 
is meglehetősen hosszú időt vesz igénybe a munkanélkülivé váltak 
(számuk 2003-ban 50%-kal nőtt) ismételt elhelyezkedése. Megüresedett 
vagy újonnan létesített munkahely betöltése a korábban jellemző 60 nap 
helyett napjainkban 4-6 hónapig tart.  

Az amerikai acélipari munkaerő földrajzi megoszlását és méretét, 
létszámát tekintve is változás előtt áll. Az ország észak-keleti térségének 
sok termelőegysége bezárta kapuit, vagy más területekre helyezte át és 
konszolidálta gyártókapacitását. Jelenleg az acélgyártás meghatározó 
része a Közép-Nyugaton és az USA déli államaiban összpontosul. Az 
acéliparból elbocsátottak, akik igyekeznek bizonyos életszínvonalat 
megőrizni, vagy más iparágban néznek munkalehetőség után vagy az 
áttelepülés, a munkahelyhez igazodó lakóhely-változtatás realitásával 
kénytelenek szembenézni. 

Munkaerő-toborzás és munkaerőigények 

Az amerikai acéliparban a hagyományos munkaerő-toborzás jelleg-
zetesen családias formát öltött. Általános volt a gyakorlat: az apa, akinek 
fia érettségi előtt állt és érdeklődött az acélgyárban betölthető valamely 
állás iránt, tájékoztatta erről munkahelyi felettesét. Majd az érettségizett 
fiatalember a legtöbb esetben szinte azonnal munkába állhatott a gyár-
ban. Egy másik forgatókönyv szerint: ha a család anyagilag megenged-
hette, hogy az ifjút kohászati vagy vegyészeti technológiát felsőfokon ok-
tató intézménybe küldje kohó-, illetve vegyészmérnöki diplomát szerezni, 
tanulmányai befejeztével biztos eséllyel pályázhatott az acélgyárban 
szakmai irányítói, vezetői poszt elnyerésére.  

 



Napjainkban a legtöbb iparághoz hasonlóan a középfokú végzettség 
nem garancia valamely acélüzemben kínálkozó álláslehetőség betöltésé-
re. A munkakörből fakadó tevékenységek magukba foglalhatják a salak-
lapátolást, ám a bonyolult számítógépes folyamatirányító rendszerek ke-
zelését, az automatizált gyártás vezérlését is; utóbbihoz a szaktudás ha-
gyományos tantervű középiskolában nem szerezhető meg. A változó 
technológia hatására a munkafolyamatból kikopik sok olyan kézi vezér-
lési és manuális beszabályozási tevékenység, amelyeket korábban a 
munkavégzés közben megszerezhető szakmai tapasztalat segítségével 
lehetett elsajátítani. Ma a felhasználói szintű számítógépes ismeretek az 
acéliparban foglalkoztatottak számára a kommunikációs és a csapatépí-
tési képességekkel együtt már elengedhetetlenek. További változás, 
hogy az iparág láthatóan több női munkaerőt foglalkoztat, mint korábban: 
az acéliparban a felsőfokú műszaki végzettségűek 35–40%-a nő.  

Miközben az acélipari munkahelyek támasztotta követelmények, az 
iparág mérete és a munkaerő létszáma az évek során sokat változott, 
jelenleg a fő gondot az okozza: Észak-Amerika 15 legnagyobb acélgyár-
tó vállalkozásában – az Amerikai Vas és Acél Intézet (American Iron and 
Steel Institute = AISI) Gyártási és Technológiai Bizottságának felmérése 
szerint – az ipari munkások 47%-a 46 éves, illetve idősebb. Mivel ők 10 
éven belül nyugdíjba mennek, felmerül: ki áll a helyükre?  

A fiatalok körében uralkodó felfogás, hogy az acélipar haldokló ága-
zat. Az acélüzemek működtetéséhez nélkülözhetetlen bonyolult szakmai 
ismeretek igen magas szintje természetszerűleg irányítja az iparág fi-
gyelmét az egyetemet végzettek felé. Az acélgyártók egyik szakmai szö-
vetségének elnöke két irányból lát megoldást: az egyetemről kikerülők, 
illetve a középiskolát végzettek révén. Az AISI honlapot is szerkesztett, 
hogy ezáltal az egyetemeken sikerüljön munkaerőt toboroznia. 

A munkaerő verbuválásának egyik kulcsfontosságú módszere: szak-
mai gyakorlat szervezése. A legtöbb ilyen lehetőséget az egyetemek al-
só, illetve felső évfolyamosai számára kínálják a gyárak, és ezek során a 
hallgatók izgalmas bepillantást nyerhetnek az iparág napi működésébe, 
ami ma már igen magasan fejlett technológiát alkalmaz és – ehhez iga-
zodva – megfelelő felkészültségű munkaerőre van szüksége, hogy a 
XXI. században is versenyképes maradhasson. További ösztönző az a 
bér, amit acélgyárban műszaki szakember megkereshet. Sokakat meg-
lep, hogy itt jobbak a fizetések, mint sok más iparágban, bár kevesebb 
az álláslehetőség, mint korábban.  

– Az SMI-Texas az egyetemről szakmai gyakorlatra érkezőknek fel-
kínált ismerkedési, szakmai tapasztalatszerzési alkalmakat speci-

 



ális programba szervezte. A Technikai Felkészítő Programnak 
nevezett szakoktatási csomag az üzleti élet, a mérnöki munka, a 
termelés, az irányítás és az acélipar mint üzletág működtetéséhez 
szükséges képességek minden aspektusára oktatja az egyetemet 
végzett gyakornokokat.  

– Az Indiana Állam-beli Mishawaka-ban működő National Steel is 
sajátos programmal áll a felsőoktatásból frissen kikerült gyakor-
nokai rendelkezésére. A Management Associates Programme 
egyéves gyakorlati felkészítés, aminek végén a cég üzemeiben a 
szakmai vagy a felügyelői pozíciók közül az ún. első szintűnek 
minősülők valamelyikét kínálják fel a programban részt vetteknek. 
A képzés egyre inkább a minőségbiztosításra és a kohómérnöki 
szakismeretekre irányul.  

– Az AK Steel (Middletown, Ohio) a helyi iskolarendszerrel kialakí-
tott partneri kapcsolatok terén szolgálhat mintául: 50 órás, 10 he-
tes tanfolyamot szervez, hogy bevezesse a középiskolák felső 
osztályosait a helyi acélművek gyártócsarnokában betöltendő ál-
láshoz szükséges szakismeretekbe. Az „iskolapadból a munka-
helyre program” a kohászati alapismeretekre, az alkalmazott ma-
tematikára, a gépészmérnöki gondolkodásmódra összpontosít. A 
részvételt 100%-osan megkövetelő program, amit minimálisan 
70%-ban eredményesen végeznek el, befejeztével a tanulók fel-
vehetővé válnak a folyamatos üzemmódban termelő acélgyárba.  

– A Dofasco azonos típusú felkészítő programot működtet az Onta-
rio Állam-beli (Kanada) Hamilton-ban.  

A számítógép-vezérlésű acélgyárakban szükséges tőkebefektetések 
milliós nagyságrendűek, a kohók üzemeltetéséhez pedig nélkülözhetet-
len a jól képzett munkaerő. Az „iskolapadból a munkahelyre programok” 
különféle típusai óriási lehetőségeket tartogató kezdeményezések. Hoz-
zásegítik az acélgyárakat, hogy kvalifikált szakmunkásokat alkalmazhas-
sanak. Bár a nagyvállalatok a legjobb szándékkal működtetik szakmai 
képzési programjaikat, időnként pénzügyi okokból mégis nehéz egyete-
met végzett munkaerőre szert tenniük, ha egy-egy cégnek egyébként 
leépítésekre kell elszánnia magát. A létszámcsökkentésről szóló hírek az 
egyetemre is eljutnak és valósággal végzetesek lehetnek a munkaerő-
toborzási tervekre. Ezért akár jó, akár rossz idők járnak, az acélgyárak-
nak mindenáron partnerségi programokat kell szervezniük a helyi közös-
ség egyetemével vagy szakmunkásképző intézeteivel, szakközépiskolái-
val együttműködve.  

 



Nők az acéliparban 

Miközben a statisztikák tanúbizonysága szerint az acélipar továbbra 
is „a férfiak világa”, némi növekedés tapasztalható a női munkaerő lét-
számában. 20 éve még nemek szerinti diszkrimináció volt megfigyelhető 
az iparág munkaerő-felvételi politikájában, mivel az ottani munkavégzés 
80%-ban izomerőt és csak 20%-ban szellemi erőkifejtést igényelt.  

Napjainkban ennek éppen a fordítottja igaz, mégsem könnyű női al-
kalmazottakra szert tenni. Az a tény, hogy az acéliparban a lakosságon 
belüli számarányuknál kevesebb nő van vezetői szerepkörben, részben 
annak tulajdonítható: a nők nem vonzódnak olyan műszaki területek 
iránt, ahonnan az acélgyártók a munkaerőt toborozzák, mint pl. a villa-
mosmérnöki, a gépész- és a kohómérnöki szakma. A nők az általános 
tendenciát tekintve nem mutatnak érdeklődést a nehéziparban befutható 
karrier iránt, illetve kevés női szerepmodell létezik az acélművekben. 
Azért, hogy a nőket az acéliparba vonzzák 3 amerikai gyártómű (US 
Steel Group, Republic Engineered Steels Inc., Geneva Steel Co.) 
együttműködésbe kezdett középiskolákkal és egyetemekkel, arra ösztö-
nözve a női hallgatókat: fedezzék fel e területeket. A nők általában a fér-
fiaknál gyorsabban csinálnak szakmai karriert és hoznak pénzügyi dön-
téseket.  

Mivel a US Steel fontosnak tartja, hogy a nők is képviseltessék ma-
gukat az iparágban, sajátos foglalkoztatáspolitikai megoldásokkal él: 
szabadságolási politikája nagyvonalú, és lehetővé teszi a rugalmas 
munkaidő-beosztás vagy az otthoni munkavégzés választását is. Az 
acéliparban sok HR-vezető munkahelyi diverzitási programokat valósít 
meg, hogy a nőket és a kisebbségekhez tartozókat az ágazatba vonz-
zák. Ugyanez a nagyvállalat a jövőt illetően olyan elképzelést alakított ki, 
aminek keretében fokozható a sokszínűség és számos lehetőség nyílik 
meg a nők előtt felső vezetői pozíciókba kerülésüket illetően. Az 1981-
ben alapított Fémiparban Dolgozó Nők Társasága kezdeményezésére 
hálózati kapcsolatok építésének és igénybevételének lehetősége és ipari 
információ segíti a nők szakmai előrejutását.  

Aktuális vezetési példák, menedzsmentmódszerek  
az USA-ban 

A Nucor Steel jó példája az alkalmazottaival kitűnő kapcsolatokat 
ápoló acélgyárnak. 7 ezer fős, szakszervezeti tagsággal nem rendelkező 
létszámot foglalkoztat, üzleti forgalma megközelíti az évi 4,5 milliárd 

 



USD-t, ezzel az amerikai acélipar versenyképes reprezentánsa. Célja: 
acélfeldolgozó létesítmények gazdaságos építése és kiemelkedő terme-
lékenységű üzemeltetése. Ezt támasztják alá foglalkoztatáspolitikájának 
alapszabályai:  

1. A dolgozók javadalmazása termelékenységük, egyéni teljesítmé-
nyük függvényében alakul.  

2. Ha jól végzik munkájukat, nem kell azzal számolniuk, hogy fel-
mondanak nekik. 28 éve a cég senkit nem bocsátott el.  

3. Az alkalmazottaknak rendszeres lehetőségük van arra, hogy han-
got adjanak problémáiknak brigád-, illetve osztályértekezleteken, 
munkavacsorákon, egyéb értékelési alkalmakkor.  

4. Fellebbezési lehetőséggel élhetnek, ha úgy érzik, hogy igazságta-
lanul bántak velük. Panaszaik eljuthatnak akár a cég elnökéhez is.  

Az alkalmazottakat a teljesítményt honoráló javadalmazási rend-
szerrel motiválják és jutalmazzák. Bár a cégnél a bérek az iparág átlagá-
nál alacsonyabbak, a prémiumrendszer miatt mégis vonzóak. A gyár 
dolgozói különféle bonuszokat kapnak aszerint, hogy óránként mennyi 
acélt gyártanak; az iparág átlagában e mennyiség 10, e gyárban 35–40 
tonna/óra. Prémiummegvonásra akkor kerül sor, ha az alkalmazottak 
késnek vagy igazolatlanul hiányoznak munkahelyükről.  

Az osztályvezetők számára is kitűznek az eszközmegtérüléshez és 
a brigád heti termelési eredményéhez kapcsolódó prémiumfeladatokat. A 
vezető tisztségviselők évente egyszer kapnak prémiumot a cég részvé-
nyeire fizetett osztalék mértékétől függően. A termelékenységet honoráló 
javadalmazási rendszer hatására a cég nemcsak magas szintű termelé-
kenységgel büszkélkedhet, hanem azzal is: alkalmazottai csak ritkán hi-
ányoznak, illetve maradnak távol igazolatlanul munkahelyükről.  

A munkatársak szakmai továbbképzése  

Az alkalmazottaknak elégedetteknek és termelékenyeknek kell len-
niük, hogy cégük jól teljesítsen, folyamatosan fejlődjön. Acélgyárban 
napjainkban munkát vállalónak a múlthoz képest több felelősséget, illet-
ve munkakört kell egyidejűleg ellátnia. Mivel az iparágon belül állandó a 
technológiai változás, elengedhetetlen a folyamatos szakmai továbbkép-
zés. A Dofasco cégnél pl. 1993 óta több mint 7 ezer alkalmazott vett 
részt munkahelyen kívüli, 3 napos, gyakorlati tapasztalatszerzésen ala-
puló oktatási programban. Újabban felvett munkafelügyelői valamennyi-
en vezetőképző tanfolyamot végeztek és a személyi tanácsadók kifeje-
zetten az ő egyéni felkészítésükre összpontosító szakmai támogatásban 



(coaching) részesültek. Mivel a cég szerint a siker a dolgozóinak szak-
mai felkészültségétől, rátermettségétől függ, évente 15 millió USD-t fek-
tet be a munkaerő-toborzásba, szakmai továbbképzésébe és humánerő-
forrás-fejlesztési programjainak finanszírozásába.  

Szakszervezeti kapcsolatok 

A munkahelyek elveszítésén és a gyárbezárásokon kívül az acél-
iparban szép számmal voltak csődök is, amelyek miatt a szervezett 
munkások elveszítették nyugdíj- és egészségbiztosítási jogosultságaikat. 
E negatívumokkal szemben az Amerikai Acélipari Dolgozók Egyesült 
Szakszervezete, illetve az élén álló, immár hetedik nemzetközi elnök 
igyekszik védelmet kiharcolni. Egyfelől sikerült rábírnia a kormányt, hogy 
vessen gátat az országot elárasztó illegális acélimportnak, másfelől áttö-
rést ért el a kollektív szerződések rendszerében, aminek következtében 
együttműködés jött létre a vezetéssel. Különösen hangozhat, hogy a 
menedzsmentnek és a szakszervezetnek együtt kell harcba szállnia, az 
elnök azonban felmérte és átérezte a helyzet sürgető voltát és súlyossá-
gát, és ezt tették az acélgyárak is. A világméretű verseny hatására csök-
kent az amerikai acélipar össztermelése, ezért a szakszervezet most 
igyekszik menteni a menthetőt. Alapvetően arra összpontosít: olyan stra-
tégiákat dolgozzon ki, amelyek révén a munkások jogai érvényesíthetővé 
válnak a kereskedelmi megállapodásokban, a beruházási prioritásokban 
és a vállalatok irányításában. Az együttműködés egyik példájának azok a 
tárgyalások tekinthetők, amelyeket a szakszervezetek az International 
Steel Group (ISG, Cleveland) vezetésével folytattak. Ezek eredménye-
képpen a szakszervezet által elismert álláskategóriák számát 32-ről 5-re 
csökkentették, ami megszabadította a céget a dolgozók átcsoportosítá-
sát akadályozó merev korlátoktól; e szerződés azt is kikötötte, hogy a 
vezetői besorolások mennyiségét 7-ről 3-ra mérsékeljék a cégnél. Ezen 
felül a szakszervezetekbe tömörült dolgozók számára nagyobb rugal-
masságot és ellenőrzést tettek lehetővé a kohók napi üzemeltetésében.  

Az ISG új megközelítést alkalmaz, amikor a szakszervezetet part-
nerként, az alkalmazottakat humánerőforrásként kezeli. Az új nyereség-
felosztási szabályok a szakszervezeti tagokat az operatív cash flow alap-
ján részesedéshez juttatják a cég jövedelmeiből. A kollektív szerződés új 
nyelvezete megkísérelte világosabbá tenni annak tartalmát, és terjedel-
mét is sikerült a szokásos 700–800 oldalról 200-ra mérsékelni. A 60 éves 
múltra visszatekintő jogi megfogalmazási mód leegyszerűsítésének ha-
tására sikerült racionális szerződést tető alá hozni. Ez utat nyitott az 

 



acélgyártás hatékonyságjavulásához. A szervezett munkások egyúttal 
elfogadták: több szakmai felelősséget vállalnak magukra és bele kellett 
egyezniük, hogy rugalmasabban vesznek részt a gyártási folyamatban. 
Sokan érzik előnyösnek az újfajta műszakbeosztást, ami azt jelenti: he-
tente 4 napon át 12 órát dolgoznak ahelyett, hogy jellemzően heti 6–7 
alkalommal kevesebb óraszámban lennének beosztva. Így jobban gaz-
dálkodhatnak szabadidejükkel.  

Az ISG példája mint modell arra késztethet más cégeket is, hogy új 
erőre kapjanak a munkaügyi nyilvántartást végző szakszemélyzetben 
végrehajtott nagyarányú létszámcsökkentés, az üzemszervezésben a 
szakszervezeti tagok önigazgatása, önálló ügyvitele és az egyszerűsített 
bér- és ösztönzési rendszer alkalmazása révén.  

Az európai acéliparban alkalmazott  
HR-menedzsment  

A jelenleg is problémákkal küszködő amerikai acéliparral ellentétben 
az európai gyártásban az elmúlt 20 évben látványos változás ment vég-
be, amikor összeomláshoz közeli állapotból a feldolgozásban megnyil-
vánuló szakmai felkészültség, a berendezések teljesítménye, a termék-
minőség és az innovációs képesség tekintetében a világ legjobbjai közé 
sikerült felküzdenie magát. Az iparág újjáélesztésében az aktív HR-
menedzsment és a szervezeti innováció kritikus fontosságú szerepet vál-
lalt magára. Az előbbit olyan meghatározó üzleti folyamatnak tekintik, 
ami megteremti a szükséges előfeltételeket az állandóan változó, egyút-
tal ismereteit folyamatosan gyarapító szervezet számára. A termelésben, 
a minőségben, a technológiában, az ügyfélszolgálati orientációban az 
európai acéliparban bekövetkezett jelentős változásokkal párhuzamosan 
a HR-menedzsment a kompetenciaépítésre és a szervezeti kultúrán be-
lüli szakmai felhatalmazásra, jogkörökre összpontosított. Az iparágon 
belüli változás a szervezet legfelső szintjéről kiinduló elkötelezettségből 
ered. A vezetés nemcsak beszél a változás szükségességéről, végre is 
hajtja mindazt, ami ahhoz elengedhetetlen. A dolgozók tudatában van-
nak a változásnak és átérzik, hogy a cég sikeréhez és a munkahelyek 
megőrzéséhez nélkülözhetetlen a változás. A célkitűzéseket világossá 
teszik, megmagyarázzák az alkalmazottaknak és az eredményeket is 
kommunikálják. Fontos tájékoztatni a dolgozókat, ha erőfeszítéseik 
pénzügyileg vagy másképpen kifizetődőek.  

A HR-irányítás másik új, központi eleme a felső vezetés és a beosz-
tottak közötti bizalmi légkör helyreállítása. Mivel sok európai cégnek oko-



zott problémát a be nem tartott ígéretek vagy a kívülről jövő új fenyege-
tések miatt kialakult bizalmatlanság, ennek az akadálynak a felszámolá-
sához elemi érdekük fűződött. A vezetésnek sikerült pozitív kimenetelű, 
szakszerű akciókkal nyitott, közvetlen és személyes kapcsolatba kerülnie 
a dolgozókkal, így a bizalom kezd helyreállni.  

A vállalati kultúrában az USA-hoz sokban hasonló módon az euró-
pai acéliparban is változás történt. Bár sok tekintetben minden ugyanúgy 
ment, mint korábban, a gyártási folyamatokban bekövetkezett súlypontel-
tolódás mégis arra késztette az alkalmazottakat: több, illetve nagyobb 
felelősséget, újabb munkaköri feladatokat vállaljanak magukra és önerő-
ből, saját maguk oldjanak meg aktuálisan felmerülő problémákat ahe-
lyett, hogy a munkafolyamatokat felügyelő feletteseiktől várnának min-
den, ilyen természetű problémaelhárítást. Ráadásul a cégek befekteté-
seket eszközölnek alkalmazottaik szakmai kiképzésébe és újak felvéte-
lével „friss vért”, új ötleteket adnak a szervezetnek. Ha vállalati összeol-
vadásról vagy felvásárlásról van szó, az újonnan létrejött cég közös, il-
letve vegyes munkacsoportot, teamet és közös vállalati rendezvényeket 
szervez a munkatársak összeismertetése céljából. A felelősség új szintje 
az új ötletekkel együtt fokozza a személyes megelégedettséget és ettől 
az adott állás nagyobb elismerést jelentő, kifizetődőbb és vonzóbb mun-
kaalkalomnak számít. Napjainkban a munkavállalók szakmai jövőjüket 
nem tekintik adottnak, hanem felelősnek érzik magukat saját jövőjükért 
és a cég sikeréért vagy bukásáért.  

Bár az európai acélipar jobb állapotban lévőnek látszik, mint ame- 
rikai megfelelője, mindkettő jellemzően egyetlen szóban összegezhe- 
tő: változás. A felső szintű vezetéstől lefelé egészen a fizikai munká- 
sokig a cégek folyamatos változással kénytelenek szembenézni és  
hajlandóságot kell mutatniuk a szükséges akciók végrehajtására; ellen-
kező esetben kihullanak a versenyből. A változáshoz társítható elemek 
körébe tartoznak a piacok, a technológiai eljárások és a munkaerő. A 
változások ma sokkal gyorsabbak és nagyobb szabásúak, mint a múlt-
ban voltak.  

A HR-menedzsmentnek tudatában kell lennie a küszöbön álló válto-
zásokkal és megfelelő, kellően hosszú távú tervekkel kell rendelkeznie, 
hogy e folyamatban hatékonyan részt vehessen. Az iparban tapasztalha-
tó olyan általános irányzatok, mint az alkalmazottak szakmai tudásának 
mind jobb és alaposabb kihasználása, a fizikai dolgozók kisebb létszá-
ma, a gazdálkodószervezetek decentralizációja, a kommunikáció na-
gyobb szerephez juttatása és az alkalmazottak egyre több és nagyobb  
felelősségi körrel felruházása – hogy csak néhányat említsünk – az ipar 

 



előnyére válnak függetlenül attól: a földkerekség melyik felén és terüle-
tén tanulmányozzuk e kérdéskört.  

Új HR-menedzsment az acéliparban  
Az elmúlt 20 évben az amerikai üzleti életben fokozódó mértékben 

jelentek meg az „innovatív” HR irányítási módszerek, amelyek közé tar-
toznak:  

– a teljesítményhez igazodó javadalmazási rendszerek, mint pl. a 
többletbevételben vagy a nyereségen osztozás,  

– problémamegoldó munkacsoportok szervezése,  
– tág keretekben meghatározott munkakörök,  
– többes feladatkör ellátását magukba foglaló állások esetén „ke-

resztképzés”,  
– a foglalkoztatás biztonságát garantáló humánpolitikai irányelvek,  
– a foglalkoztatott munkaerő és a menedzsment közti kommuniká-

ciós folyamat.  
A „hagyományos” HR-menedzsment gyakorlatába az órabér vagy a 

havi fizetés megállapítása tartozott, ami nem volt kapcsolatban a munka-
teljesítménnyel. A dolgozók munkakörében és munkavégzésében nem 
valósult meg a rotáció, az egymást váltva helyettesítés módszere, nem 
szerveztek munkacsoportokat, ritkán került sor hivatalos szakmai to-
vábbképzésre, és a dolgozókat soha nem avatták be a cég működését 
jellemző adatokba. A toborzási eljárások részeként csak korlátozott mér-
tékben alkalmazták az átvilágítás módszerét a nem vezetői vagy a pro-
fesszionális kategóriába tartozó munkahelyek betöltésekor, és amikor 
valamely gyártmány iránt csökkent a kereslet, az alkalmazottakat egy-
szerűen elbocsátották. A foglalkoztatottakat a cégek, amelyeknek dol-
goztak, alapjában véve nem sokra becsülték.  

A japán feldolgozóiparban már az 1980-as éveket megelőzően 
kezdtek innovációt alkalmazni a HR-menedzsmentben, aminek hatására 
minőségben és teljesítményben egyre inkább felülmúlták az amerikaiak 
eredményeit. Az amerikai cégek folytatják a hagyományos HR-gazdál-
kodási módszerek elhagyását és sokféle innovatív gyakorlati megoldás-
sal helyettesítik azokat.  

A HR-stratégiákat elemző, két amerikai egyetemi professzor által 
készített tanulmány egyik fejezete azt vizsgálja, vajon az újdonságnak 
számító HR-módszerek hatására az acéliparban javultak-e az üzleti 
eredmények.  

Egyik következtetésük: vannak innovatív HR irányítási módszerek, 
amelyek hatásosabbak a termelékenység növelése szempontjából, mint 



a hagyományos megközelítési módok. 26 különböző HR-irányítási mód-
szer vizsgálata alapján 4 dominánsnak nevezhető rendszert sikerült be-
azonosítaniuk.  

Az egyik szélsőség az „erőteljes bevonás” rendszere, ami újítás- 
nak számító gyakorlati megoldásokat alkalmaz a HR-irányítás hét terüle-
tén:  

– kiterjedten él az átvilágítás módszerével,  
– teljesítménybérezési sémákat dolgoz ki,  
– munkacsoportokat szervez,  
– garanciákat kínál a foglalkoztatás biztonságára nézve,  
– erőteljesen támaszkodik a foglalkoztatott munkaerő és a vezetés 

közti kommunikációra,  
– tág keretek között határozza meg az egyes munkaköröket és  
– állandó jelleggel képzi tovább az alkalmazottakat szaktudásuk, rá-

termettségük és problémamegoldó készségük fejlesztése céljából 
(1. ábra).  
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A másik véglet a „tradicionális” rendszer, ami egyáltalán nem hasz-
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A kettő között félúton van egyrészt a „kommunikációra építő” rend-
szer, ami kommunikációt és információmegosztást, -cserét jelent, vala-
mint helyenként speciális munkacsoportokat működtet, másrészt a „ma-
gas szintű teammunkára” alapozó megoldás, ami túlmegy a kommuniká-
ción azáltal, hogy kiterjedt részvételt biztosít a problémamegoldó csapa-
tokban, miközben hivatalos szakmai továbbképzési programokat is ma-
gába foglal. 

Az egyes rendszerek eredményeinek értékelése alapján kimutatha-
tó: az innovatív HR-irányítás alkalmazása mellett a termelékenység 
(+7,5%) és a gyártott termékek minősége (+13%) is magasabb, mint ha-
gyományos személyügyi politika érvényesítése esetén. A „magas szintű 
teammunkára” alapozó HR irányítási rendszer működtetésekor ugyan-
ezek az eredmények +3,5% és +4%, a „kommunikációra építő” rend-
szerben +2,0% és +4,0%, vagyis eredményességükben ezek is felülmúl-
ják a hagyományos HR-irányítási rendszert (2., 3. ábra). Ha az innováci-
ók közül csak egyet használnak mérceként, pl. a problémaelhárító tea-
meket, a termelékenységre ezáltal gyakorolt hatás nem mérhető. Az in-
novatív HR-irányítási módszerek a termelékenységre és a termékminő-
ségre együttesen kifejtett hatásának feltérképezése jobban sikerülhet. Ez 
magyarázza, hogy az amerikai cégek fokozottan, növekvő mértékben 
vesznek át a HR-menedzsmentben többféle újítással egyidejűleg élő 
módszert. 
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2. ábra Minőségi változások az eltérő módszereknél 
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3. ábra Termelékenység mérése az eltérő  
módszereknél 

 
 
Még napjainkban is van némi ellenállás az innovatív HR-menedzs-

mentmódszerek alkalmazásával szemben. Ez főként az ún. barnamezős 
gyártelepekre igaz, ahol régi kohók működnek, amelyek gyártástechno-
lógiáját nem korszerűsítették. Ezek nem szándékozzák viselni a HR irá-
nyítási módszerek változtatásával járó átállási költségeket. Ha e régi 
üzemeket bezárnák, majd új tulajdonosok korszerűsített formában újra 
megnyitnák azokat, az új HR-módszerek átvétele általánosabb lenne. A 
ún. zöldmezős beruházásokban létesített vadonatúj gyártósorok működ-
tetésében viszont szinte kizárólag az új, innovatív HR-módszereket ho-
nosítják meg. Ezek átvételét helyenként akadályozhatja a személyzet, 
amelynek idősebb tagjai esetleg nem rendelkeznek az új HR-környe-
zetben szükséges szakmai képességekkel vagy nem ismerik fel az e te-
rületen eszközölt befektetésből származó hasznot. A hagyományos és 
az innovatív HR-menedzsment összevetésekor mindenesetre hangsú-
lyozandó: a termelékenység nem azért nő, mert keményebben dolgoz-
nak; a kiemelkedő gyártási teljesítményt felmutató acélművekben tevé-
kenykedők okosabban végzik munkájukat. Problémamegoldó készsé-

 



gükkel javítják a gyártósorok teljesítményét, és számíthatnak munkatár-
saik szaktudására és képességeire is. Interakció minden szinten és a 
műszakokon belül, illetve azok között is tapasztalható. 
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