
GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, 
OKTATÁS, KÉPZÉS 

Új eszközök a személyzeti munkában –  
a humántőke mérése, munkatársportálok 

A személyzetmenedzsmentben nagy az igény a humántőke mérésé-
re. A saarbrückeni képlet megoldja ezt a problémát. A munkatárs-
portálok a humánerőforrás-menedzsmentben segítik a szokványos 
folyamatok egyszerűsítését és a költségmegtakarítást. A munkahe-
lyen a jövővel kapcsolatos félelem és a kontrollvesztés miatt vissza-
utasító magatartás alakulhat ki, ami pedig teljesítmény-visszatar-
táshoz vezet. A HR-szakértők számára azonban vannak olyan kon-
cepcionális szempontok, amelyekkel ez a tendencia megállítható. 
 
Tárgyszavak: humántőke-mérés; siker; hatáselemzés; internet;  

költségelemzés; teljesítménymérés; tanulás;  
fejlesztési stratégia. 

A humántőke mérése 
A humántőke értéknövekedésével párhuzamosan a személyzet 

közgazdasági értékét euróban kell meghatározni ahhoz, hogy a humán-
tőkét a mérleg aktívák oldalán rögzítsék. Ezt a célt szolgálja a 
„saarbrückeni képlet”, amelyből a személyzeti munkára értékmutatót le-
het levezetni. A bonyolultnak tűnő mérés ellenére eredményként a hu-
mántőkeérték egy inkább pragmatikusan egyszerű értékelését és rend-
kívül nagy kifejezőértékét kapjuk – tehát egy, néhány szkeptikus számá-
ra talán meglepően pozitív költség–haszon arányt. 

A humántőke mérésével esély nyílik arra, hogy személyzetgazdasá-
gi tartalmakat szigorúan üzemgazdaságilag kezeljenek. Akkor a sze-
mélyzet már nem csak leépítendő költséget képvisel (mint azt a jelenlegi 
tömeges elbocsátások el akarják hitetni), vagy jól hangzó, de hatástalan 
eszményképek tárgya lesz (hogyan látják azt egyes publikációkban és a 
vállalat honlapjain), hanem konkrét pénzértékké válik. 

Ezen érték alapján egységesen lehet megválaszolni olyan döntése-
ket, mint munkaerő-toborzás, motiváció, bérezés, munkaerő megtartása 



vagy munkatársak vezetése, amiből végső soron a munkatársak is 
ugyanúgy profitálnak, mint a vállalat és tulajdonosai. Az emberi tőke ér-
tékének és az idő során bekövetkező változásának ismerete lehetővé 
teszi a vállalati értékteremtés következő logika szerinti optimalizálását: 
minél nagyobb a személyzet kimutatott lehetséges hatása a vállalat jövő-
jére, annál valószínűbb a tényleges jövőbeni értékteremtés is.  

Alapjában véve a személyzetiseknek „állóeszközeik” – tehát többek 
között a személyzet – értékelését és mérését kell megoldani. Számukra 
nagyon fontos, hogyan növeli a személyzeti munka a humántőke, ezáltal 
a személyzetmenedzsment outputjának értékét és végső soron a vállalat 
értékét. Számukra, mint üzemgazdasági funkció számára fontos, hogy 
ne költségokozók legyenek, hanem befektetők – abban a reményben, 
hogy sikerhozamokat tudnak kimutatni. 

A saarbrückeni képlet  

Annak az általános kérdésnek, hogy „Mennyi egy vállalat adott idő-
pontban meglévő humántőkéjének értéke?” az a célja, hogy a teljes 
személyzetet mint készletértéket euróösszegben értékeljék. A humántő-
két így az aktuális vállalati érték részeként értelmezik és egyidejűleg 
olyan hatáspotenciálnak tekintik, ami a jövőben elvárható értékteremtést 
érhet el. Ettől tudatosan el kell határolni a jelenre vonatkozó személyzeti 
ráfordításokat („Mennyibe kerül a személyzet?”) vagy a múlt tényleges 
értékteremtését („Milyen hozamokat gazdálkodott ki a személyzet a rá-
fordított költségeken túlmenően?”).  

A humántőke hatáspotenciáljának megállapítása lényegében annak 
vizsgálatát jelenti, hogy a meglévő munkatársak, vállalaton átnyúló ha-
sonló bérekkel értékelve, mennyire rendelkeznek aktuális tudással és – 
amennyiben az elavult – a megkopott tudást utólagos személyzetfejlesz-
tés keretében felfrissítik-e. Ehhez jön, hogy a személyzetben rejlő lehe-
tőséget ténylegesen felszínre lehet-e hozni, ami viszont a vállalat moti-
vációs környezetétől függ. 

A „saarbrückeni képlet” ezt a hatáspotenciál-felfogást követi és eh-
hez három – részben elkülönítve megvalósított – értékelési szempontot 
egyesít: 

– Magába foglalja a piacszempontot, mivel az lehetővé teszi a sze-
mélyzet értékének piaci árakon keresztüli kifejezését. 

– A számviteli szempontot alkalmazza, mivel a befektetésekkel a 
humánvagyonba és azok leírásával foglalkozik.  

 



– A mutatószámszempont azért jön számításba, mert figyelembe 
veszi a nem monetáris, de mégis fontos szempontok hatásait. 

Így egy olyan értékelési rendszer keletkezik, amivel az értékbefo- 
lyásoló személyzeti tevékenységeket mindhárom területről figyelem- 
be lehet venni. Ebből egy differenciált szemléletmód ered, ami a humán-
tőkét nem csak általában mutatja ki, hanem összefüggésbe hozza a sze-
mélyzetgazdasági tevékenységi területekkel. A „saarbrückeni képlet”-ben 
így összesen három állítócsavar van a humántőke optimalizálására (1. 
ábra). 
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1. ábra A „saarbrückeni képlet” 

 
 
A foglalkoztatottak vizsgált csoportjainak humántőkeértékét mutató 

összeg a humántőke euróban kifejezett összesített összegét adja meg. 

Számítási példa 

Egy vállalat nagyon leegyszerűsített humántőke mérése (1. táblázat) 
a baloldalon azokat az input értékeket mutatja, amiket az 1. ábrában 
bemutatott képlet szerinti számításokon keresztül jobbra monetáris érté-
kekre alakítanak át és azután összeadnak. Eredményként itt 100 teljes 



munkaidős dolgozó 2,6 millió eurót képvisel. A humántőke különböző 
okozati tényezőkre felosztása a következőket mutatja: a tudás elavulása 
833 333 eurót tesz ki és nem kerül teljes egészében személyzetfejlesz-
téssel (700 000 euró) kiegyenlítésre. Itt a humántőkét főleg a munkatár-
sak átlagon felüli elkötelezettségével tartják fenn. Ha 10%-os létszámle-
építést hajtanak végre, az az üzemmel fennálló átlagos munkaviszony  
15-ről 16 évre növekedését eredményezi (2. táblázat). A vizsgált vállalat 
személyzetfejlesztési kiadásait egyidejűleg 10%-kal csökkenti. Nem 
egészen meglepő: Az elkötelezettség, kötődés és megtartás mérési 
eredményei most lefelé mozdulnak el. Ez egymillió eurós tőke, ill. a teljes 
humántőke egyharmadának megsemmisítéséhez vezet.  

 
1. táblázat 

Számítási példa a saarbrückeni képlettel 
 

Input:  
alapadatok 

 
--------------------------------------------→

Output: 
értékelemek, euró 

100 
25 000 euró 

FTE 
L 

teljes munkaidős 
piaci kereset 

 
2 500 000  

10 év 
15 év 
 
 
700 000 euró 

W 
B 
 
 
PE 

tudás fontosságának ideje 
üzemmel fennálló munkavi-
szony 
 
személyzetfejlesztés 

 
 
 
–833 333 
  700 000 

1,51 
1,10 
0,70 

M1 
M2 
M3 

elkötelezettség 
összefüggés 
megtartás 

  402 333  
  78 889  
–236 667  

     2 611 222  
 
A tervezett intézkedések proaktív átszámítása „saarbrückeni képlet-

tel” megakadályozza, hogy a „kísérlet és tévedés” mottó szerint „élő ob-
jektumokon” végezzenek személyzetgazdasági kísérleteket. 

Átlátható értékkapcsolatok 

Az értéknövelők megvitatása a meglévő személyzeti munka ered-
ményességére vonatkozik. Legfontosabb feltétel a személyzeti munka  
és a humántőkeérték közötti ok–okozati kapcsolatok ismerete. A 
„saarbrückeni képlet” ezeket a kapcsolatokat átláthatóvá teszi.  

 

 



2. táblázat 
A személyzetleépítés hatása a saarbrückeni  

képletben 
 

Input:  
alapadatok 

 
--------------------------------------------→

Output: 
értékelemek, euró 

90 
25 000 euró 

FTE 
L 

teljes munkaidős 
piaci kereset 

 
2 500 000  

10 év 
16 év 
 
 
630 000 euró 

W 
B 
 
 
PE 

tudás fontosságának ideje 
üzemmel fennálló  
munkaviszony 
 
személyzetfejlesztés 

 
 
 
–843 750 
  630 000 

0,85 
1,00 
0,60 

M1 
M2 
M3 

elkötelezettség 
összefüggés 
megtartás 

–101 813  
   0  
–271 500  

   1 662 938  
 
 
Fel lehet ismerni, hol és hogyan lehet értékteremtő humántőkét fel-

építeni. Személyek felszabadítása nem csak a személyzeti költségek 
csökkentését jelenti, hanem a tudásbefektetések csökkentését és a vál-
lalaton belüli elkötelezettség befolyásolását is úgy, hogy a nettó hatások 
nem feltétlenül optimalizálják a humántőkét.  

Másik összefüggés: Ha csökken a megtartási hajlandóság, a várha-
tóan csökkenő személyzet-rendelkezésreállás miatt a humántőke értéke 
is csökken. A „saarbrückeni képlet” szerint a személyzetfejlesztés és 
személyzetvezetés az ellenirányítás konkrét állítócsavarja. A „saarbrücke-
ni képlet” így lehetővé teszi a tervezett optimalizálás következményeinek 
becslését és a megvalósított optimalizálás differenciált ellenőrzését, és a 
tartósságra és kockázatminimalizálásra irányuló korai figyelmeztető esz-
közt képvisel. Azonban nem provokálja azt, hogy minden személyzetgaz-
dasági tevékenységet a humántőke optimalizálásának minősítsenek. 

A humántőkeértékeknek a foglalkoztatottak csoportjai szerinti meg-
különböztetése differenciált irányítási impulzusokat tesz lehetővé a stra-
tégiai és operatív személyzeti munkához, egészen a személyzeti mun-
kának egy humántőke vonatkozású portfolió-irányításon keresztüli teljes 
optimalizálásáig. 

Egészen különösen a humántőkeértéknek az összekapcsolása a 
(személyzet-) kontrolling további belső és külső értéknövelőivel lehetővé 



teszi a személyzeti munka minőségének becslését. Lehetséges derivatív 
mutatók: az FTE-re (teljes munkaidős egyenértékre) vonatkoztatott hu-
mántőkeérték, a piaci részesedéshez viszonyított humántőkeérték, a sa-
ját tőkéhez viszonyított humántőkeérték és további kombinációk, de a 
változásértékek is, mint a humántőke értékének a vállalat egyéb beruhá-
zásértékeihez viszonyított éves növekedése. 

Ráadásul az egész vállalatra vonatkozó humántőkeérték kifejezőbb 
teljesítménymutató lesz úgy a több időszakra vonatkozó idő-összeha-
sonlításban, mint a hasonló nagyságú vagy hasonló ágazathoz tartozó 
vállalatok humántőkeértékeivel összehasonlításban. Végezetül ehhez 
jön még a kiegyenlítése a humántőkeértéknek a vállalat könyvértékével, 
a tőzsdei piaci értékkel és a márka- és imázsértékkel. 

Összességében ez egy olyan folyamat, ami a megállapított muta-
tókból kiindulva a humántőke-mennyiség irányításához vezet, ami vi-
szont kihat a kapott mutatókra. Így világos, hogy az olyan eszközök, mint 
tudásmenedzsment, személyzetfejlesztés és motiváció tényleges érték-
növelők, amelyek hatását euróban ki lehet fejezni. 

Kis ráfordítás, nagy haszon 

A humántőkemérés ráfordítása egyre kisebb lesz. A korszerű IT-
rendszerek technológiai lehetőségei a „humántőke-számítás gombnyo-
másra” vízióját már ma realitássá teszik. Az adatok többsége az üzemi 
személyzeti adatbankból hozzáférhető, a többit viszonylag kis ráfordítás-
sal elő lehet állítani. 

Egyidejűleg növekszik a haszon. A humántőke mérésének tesztel-
hetőségére irányuló tevékenységektől eltekintve, amelyeknek az a célja, 
hogy a humántőke értékét a személyzeti és szociális területen összeha-
sonlíthatóan ki lehessen mutatni, sokoldalú kapcsolódási lehetőség kí-
nálkozik további területek, így például a személyzeti vezetők ösztönzési 
rendszere vonatkozásában, a foglalkoztatottak egyes csoportjaihoz a for-
rás-hozzárendelés vagy a fizetőképesség javítása tekintetében, mióta a 
hitelkondiciókat az olyan Bázel-II kritériumok befolyásolják, mint me-
nedzsmentminőség és személyzeti munka. 

Pragmatikusan egyszerűsíteni 

A személyzeti munka fokozódó átláthatóságából nem utolsó sorban 
az olyan csoportok profitálnak, mint az üzemi tanácsok és a munkatár-
sak is világosabban látják a munkaviszonyuk kockázatait és esélyeit. 

 



Ezenkívül megmutatkozik, hogy a humántőke optimalizálására koncent-
rálás a professzionalitásba ugrást hozza magával, ami kihat az egész 
vállalatirányításra. Ha a „saabbrückeni képlet” szerint egy elbocsátáshul-
lám évi 20 millió euró megtakarítást hoz, de humántőkében a nem amor-
tizált oktatási ráfordításokat is beleértve 500 millió euróba kerül, vagy ha 
outsourcingon keresztül a kihelyezett munkatársakkal fokozatosan know-
how-t veszítenek és egy deprofesszionálódás következik be, felülvizsgál-
ják a döntést. 

A „saarbrückeni képlet” a személyzeti munka összetettségének va-
lós leképzését egy pragramatikus egyszerűsítéssel a széleskörű egysé-
ges alkalmazhatóság és a humántőkeértéknek, a belső döntéshozók és 
külső igénycsoportok felé, érthető kommunikálásával kombinálja. 

Munkatársportálok 

A munkatársportálok az információkat és alkalmazásokat a vállalat-
nál egy helyen kötegelik és több szolgáltatást, nagyobb átláthatóságot és 
csökkenő költségeket tesznek lehetővé. Előnyük főleg az utazási költsé-
gek elszámolásánál nyilvánvaló. 

Az amerikai technológiai konszern, a Cisco egy főre jutó HR-
költségét 20%-kal csökkentette, a Hewlett-Packard munkatársportálja a 
vállalat adatai szerint egyedül az első évben 50 millió USD-t hozott, az 
Oracle a munkatársportál bevezetésével a HR-munkatársak és az össz-
létszám közötti arányt 1:100-ről 1:2000-re tudta változtatni. 

A munkatársportál alkalmazások, funkciók és tartalmak gyűjteménye 
az internettechnológia bázisán működő vállalati intranet. A portálok jel-
szóval védettek, speciális szoftvert nem igényelnek, csupán egy 
internetböngészőt. Az internet nyilvános portáljaihoz hasonlóan a mun-
katársportálok a vállalat intranetjén egy központi belépő kaput szolgál-
tatnak, átláthatók, kezelésük betanítást nem igényel és számos funkció-
val rendelkeznek. 

A munkatársportálok vonzereje, hogy személyre szólóak. Minden 
munkatárs csak azt látja, ami rá vonatkozik. Így az információk elosztása 
célirányos, a szórásveszteség minimális. A munka hatékonysága növek-
szik, hiszen minden munkatárs saját munkaterületére koncentrál. Egyi-
dejűleg növekszik a rugalmasság és mobilitás, mert a munkatárs saját 
információit a világ bármely részén lévő internetes hozzáférési ponton 
lehívhatja, és vállalatával kontaktálhat. A munkatársportál összességé-
ben javítja a vállalaton belüli információs és üzleti folyamatokat és ezáltal 
nagyban hozzájárul a gazdaságosság növekedéséhez. 



A munkatársportálok alkalmazhatósága sokrétű. Elektronikus fekete 
táblaként szolgálnak, hozzáférést kínálnak a vállalaton belüli ismeretek-
hez, az együttműködés platformjai és a vállalaton belüli üzleti folyamatok 
eszközei. A személyzeti portáloknak főleg a személyzeti területen van 
értelme. Itt sok olyan szabványosított folyamat fordul elő, ami a munka-
társakat érinti és amiket kevés fáradsággal és sok haszonnal online le 
lehet képezni. A legegyszerűbb lépés a HR-hasznot jelentő munkatárs-
portál irányába, ha az információkat és szabályokat a portálon letöltésre 
kínálják és ezzel a vállalaton belül megszüntetik a körülményes és költ-
séges elosztási eljárást. 

Online igazgatás 

Azonban egyetlen vállalatnak sem kellene megmaradni ennél a mi-
nimális szolgáltatásnál. Számos olyan funkció és folyamat, amit valami-
kor a jó öreg kézi módszerekkel intéztek, most már online elvégezhető. 
Így a munkatársak online kezelhetik törzsadataikat, adhatnak meg új 
bankkapcsolatokat és címváltozásokat. Így az Employee Self Services 
(ESS) terület funkciói a rutinfeladatokat áthárítják a munkatársakra. Rá-
fordítása csekély és a munkatársportálnak a háttérrendszerekbe (cég-
könyvelés) integrálása esetén a haszon óriási. 

A munkatársportál lehetővé teszi az átfutási idők lerövidítését, a fo-
lyamatköltségek csökkentését és a fölösleges adatkarbantartás elkerülé-
sét. Kockázata, hogy a munkatársaknak és a menedzsmentnek el kell 
fogadni az új eszközt, különben felesleges a beruházás. A portál nem 
lehet túlságosan IT- és műszaki ismeret igényes, mert akkor nem fogad-
ják el. 

Annak becsléséhez, hogy egy vállalat a munkatársportállal mit érhet 
el, szakértők elsőként a gazdaságosság vizsgálatát ajánlják, ami a fo-
lyamatköltségek előzetes elemzését feltételezi. A számítást elsőként az 
utazási költségek példáján végezték el. A papírbázisú (tény–folyamat) és 
portálbázisú (cél–folyamat) feldolgozás közötti időkülönbség eredménye: 
egy utazás feldolgozása a régi módszerrel 34 percet, a portál segítségé-
vel 19 percet vesz igénybe. A hagyományos eljárás 11,62 euró, a por-
tálmegoldás 6,31 euró, plusz 0,3 euró a technológiára. 

Ezek a számok egyre több vállalatot győznek meg. A BASF vegy-
ipari konszern például a „munkatárskioszkkal” jól kialakított portált mű-
ködtet. 2001 óta a konszern dolgozói törzsadataikat online tudják kar-
bantartani. Megszüntették a munkaidő-igazolások és törzsadat-kimutatá-
sok papírformátumú megküldését, az adatok online lehívhatók. A munka-

 



társak útiköltség-elszámolásaikat a munkatárskioszkban töltik ki, hívják 
le a magáncélú telefonok igazolásait, könyvelik és dokumentálják az ok-
tatásokat. Kimutatható az üzemi öregségi ellátások állása és online vá-
sárolnak dolgozói részvényeket.  

A portálfunkciók 2005 óta könnyítik meg a hamburgi székhelyű 
Warner Music Group munkáját. A Warner Németországban a HRworks-
szel szervezi a szabadságok kezelését. A munkatársak szabadságukat 
online kérelmezik, a vezető erről egy értesítést kap, és ennek alapján 
hagyja jóvá. A vezető szükség esetén online tehet fel kérdéseket. A 
munkatársak számára azért jó, mert elmarad a papírmunka, szabadság-
nyilvántartásukat bármikor és bárhol online megtekinthetik. A Warner 
Music Group számára előny, hogy a személyzeti osztály számára a sza-
badság-nyilvántartások gyorsan áttekinthetők. Mivel a Warner a hiány-
zásokat is ezzel az eszközzel rögzíti, ezzel új átláthatóságokat von be. 

A munkatársportálok haszna elsősorban főleg az utazási költségek 
elszámolásánál jelentkezik. Az elszámolás egységes folyamat, sok mun-
katársat érint. Az online alkalmazással az elszámoláshoz szükséges in-
formációkat ott rögzítik, ahol felmerülnek: az utazóknál. A munkatárspor-
tálok az utazási költségek területén a személyzetiseknek, ellenőröknek 
és a foglalkoztatottaknak különös örömet jelentenek, ha ASP-üzem-
módban (Application Service Providing) jutnak hozzájuk.  

A szoftver ilyenkor nem a vállalatnál van, hanem a szolgáltatónál, 
aki/amely interneten, „élőben” bocsátja rendelkezésre. A felhasználónak, 
tehát a munkatársnak csupán keresővel rendelkező internethozzáférésre 
van szüksége, amihez bárhol ingyen hozzájuthat. A teljes szoftver az al-
kalmazás előállítójánál van, a vállalatnak csak az internethozzáférésről 
kell gondoskodni. 

Az ASP előnyei 

A legnagyobb előny, hogy a változásokat – például a törvényben 
előírt költségtételeket – a szoftvergyártó átvezeti és azután a felhaszná-
lóknak rendelkezésére áll.  

Az ASP további előnye a korszerű fizetési elv: a szoftvert nemcsak 
megvásárolni lehet, hanem bérelni is. Ilyenkor a vállalat használónként 
és havonként fizet egy összeget. Így nem merülnek fel magas egyedi 
költségek, a vállalatnak nem kell saját hardvert vagy drága licencet vásá-
rolni. Az alkalmazást az igények szerint fizeti, a szoftvert nem kell akti-
válni. 



Az utazók adatait a rendszer automatikusan tárolja, minden aktuális 
költségtételt, étkezési átalányt és valutát naprakészen ismer. A felhaszná-
lónak már nem kell számolni, így a hibákat gyakorlatilag kiküszöböli, sőt a 
szoftver az engedélyezési eljárást is magába foglalja. Az elszámolás 
elektronikus úton kerül a könyvelésbe és ott ellenőrzik helyességét, majd 
közvetlenül indítják a kifizetést az utazónak. Az utazás után már hét nap-
pal a munkatársak számláján van a pénz. Mivel minden utazási költséget 
elektronikusan rögzítenek és dolgoznak fel, egyszerű az elemzés. 

Elutasító magatartás a vállalatoknál 

Az elutasító magatartás munkahelyi kezelésére olyan koncepcioná-
lis támpontok állnak rendelkezésre, amiket specifikusan lehet a helyzet-
hez igazítani. Ezek természetesen nem lehetnek egyedi intézkedések, 
mert akkor a hatások semmivé válnak és csökken a hitelesség.  

Ösztönzések és hozzájárulások 

Klasszikus szempont az ösztönzés-hozzájárulás elmélet. Ez abból 
indul ki, hogy a munkavállaló számára a teljesítmény-hozzájárulások és 
az észlelt ösztönzések között korrektnek talált egyensúlynak kell lenni. 
Ezt a cserearányt hosszú távon elfogadhatónak kell tekinteni, mert kü-
lönben csökken a teljesítményhajlandóság, ami előbb-utóbb a kilépés 
melletti döntésbe torkollik. Ezek a kalkulációk részben tudatos, nagyrészt 
azonban nem tudatos mérlegelések (2. ábra). 

Kontraproduktív magatartás alatt olyan reakciókat értenek, amelyek 
hatásai nyilvánvalóan negatívak. Legismertebb formája a hiányzás. Ami 
azonban még érdekesebb, az a lojalitás mindenkor nyíltabb feladásának 
magatartásterülete, amit a passzív agresszivitás egy formájának lehet 
tekinteni. Erre az jellemző, hogy látszólag szerepkonformitást mutatnak 
és bizonygatnak, valójában azonban a hozzájárulás-lehetőségeket nem 
használják ki. 

Az emberek számára egzisztenciálisan két dolog fontos, a remény 
és a kontroll. A kontrollvesztés a cselekvésenergia csökkenéséhez ve-
zet, a remény meghal, ha nem látnak jövőt. A kettő együtt a tanácstalan-
ság érzéséhez vezet. Beleszövődnek a negatív várakozások és a hiány- 
zó sikerek, ide-oda ingadoznak a nem differenciált és eldurvuló általá- 
nosítások, végezetül a kilátástalanság általános mintájába torkollnak, 
ami még kevesebb kezdeményezést és saját felelősséget eredményez 
(3. ábra). 
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2. ábra Az ösztönzés-hozzájárulás elmélet értelmezése 
 
 

 
 

3. ábra Magatartásformák a remény és kontroll között 
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Néhány dolog amellett szól, hogy Németországban az elutasító ma-
gatartás önmagában erősödő spirálja alakult ki. A globális pénzpiacok 
kiszámíthatatlansága, vidéken a munkanélküliek számának változatlan-
sága vagy a növekvő államadósság, a vállalatnál elbocsátások vagy az 
áthelyezésekről szóló híresztelések, a saját környezetben az ipari tanuló 
állással nem rendelkező gyerekek és munkanélküli ismerősök, mindezek 
olyan dolgok, amelyek olyan összképet adnak, amiben kevés hely jut az 
inspiráló jövőnek és a tetterős cselekvésnek. 

Az elutasító magatartás tehát nem egyedi jelenség. A személyekre 
mutogatások, például a teljesítményt megtagadóké vagy a borúlátóké, ki 
vannak téve a magyarázatok és megoldások leegyszerűsítése veszélyé-
nek.  

Ha vannak olyan minták, amelyek a negatív magatartás alapját ké-
pezik, akkor vannak olyan módszerek is, amelyek támpontot adnak 
konstruktív beállítottságukra (orientációjukra). A legismertebb minden 
bizonnyal a „mind-mapping”. Ennek a koncepciónak a döntő momentu-
ma az elemek és struktúrák összefüggése, ami lehetővé teszi, hogy a 
részleteket az egészhez való összefüggésükben közvetlenül határozzák 
meg. Ez egy nem tudatos folyamat, amit az egyén ritkán vesz észre és 
amire csak kevéssé van hatással. A három következő projektpélda 
megmutatja, hogyan lehet ezeket a koncepciókat alkalmazni. 

Egy autóipari példa megmutatja a tanulási térkép sikeres alkalma-
zását új üzem indítása esetén. A projektet egy német autógyárban való-
sították meg, ahol a korábbi években a menedzsment számos intézke-
dést vezetett be a munkaszervezés optimalizálására, amelyek részben 
jelentősen beavatkoztak a munkatársak személyes élet- és munkahely-
zetébe. A konszernnél az új üzem beindításával kapcsolatos döntések a 
helyszínek közötti versenyhez és a munkatársakkal szembeni további 
követelményekhez vezettek. A munkatársak és munkavállalói képvisele-
tek viszont a menedzsment modellpolitikáját bírálták. A kérdés az volt, 
hogyan lehet ennek a feszült háttér alapján az üzem számára stratégiai-
lag több mint fontos új indítást sikeressé tenni. És hogyan lehet munka-
társak ezreit bevonni, közreműködésre megnyerni, aggodalom nélkül? A 
„mind-map”-re szorosan támaszkodó szempontot kínálnak arra, hogy az 
összetett tényállást érthetően feldolgozzák és közvetítsék. 

A folyamatokra funkciókon átnyúló, háromórás workshopokban ke-
rült sor, amelyeken különböző területekről 12-15 munkatárs vett részt. A 
moderátorok a beindítással kapcsolatban kérdések százait válaszolták 
meg, amelyek mögött az új autóval való azonosulás iránti igény is vilá-
gossá vált. A sorozat végére számos javítási javaslat gyűlt össze, amit a 

 



tervek sikeres mutatójának lehetett tekinteni. A menedzsment a javasla-
tokat lépésenként és a munkatársak számára megélhetően valósította 
meg. 

A második példa a vállalati stratégiáknak egy globális konszernen 
belüli közvetítését mutatja be, belső térképek segítségével. A cég már 
több fúzión átesett, majd számos üzleti területre osztották fel. A problé-
mát ezért az jelentette, hogy a munkatársak felé a stratégiai koherencia 
és kulturális identitás érzését közvetítsék. A belső térkép ötlete azon 
alapul, hogy a vállalat lényeges ismérveit, helyszíneit, vevőit, projektjeit 
vagy termékeit egy nagy térképen megjelenítik. A résztvevők így virtuáli-
san részt vehetnek egyfajta felfedező úton és a vállalatot önmagában 
átélhetik.  

A moderátorok ebben a koncepcióban is kb. 15 munkatársat vezet-
tek végig egy kérdéssorozaton, amelyek előzetes ismeretekhez kapcso-
lódtak, egymással összefonódtak, egyidejűleg hátteret is nyújtottak a vál-
lalat fejlődésének szemléltetéséhez. A moderátorok figurák és térképek 
különböző változataival rendelkeztek, amiket a workshop folyamán egy 
belső térképen helyeztek el. Új információkat adtak vagy kérdéseket és 
cseréket kezdeményeztek. Így a vállalati térkép is egy kognitív keretet 
képezett, amiben egy interaktív folyamatba információkat lehetett bevin-
ni, tudást kiegészíteni, hozzáállásokat változtatni és közvetlenül a válla-
lat stratégiai irányultságának és kulturális értékeinek helytálló képét lehe-
tett kialakítani. 

Közös perspektívákon dolgozni 

A harmadik példában a költségcsökkentési program utáni jövőpers-
pektívák közvetítéséről van szó. A szereplők egy ipari park üzemeltetői, 
amelyiknek erőteljes költségnyomás alatt egy üzleti évben létszámot kel-
lett csökkenteni, hogy versenyképes maradhasson. A munkatársak szá-
mára ez egy sokk volt, mert néhány vevő eredményhelyzete a helyszí-
nen tartósan nem javult, és így a bizonytalanságnak nem lehetett gátat 
vetni. Másrészt a vállalat nagy tapasztalat- és ismeretpotenciállal rendel-
kezett, amit a vevők is így észleltek. A menedzsment által kezdeménye-
zett változtatási terv célja a negatív hangulat elterjedésének megakadá-
lyozása volt. Másrészt nem lehettek illúziók arról, hogy a kockázatok és 
bizonytalanság, a változás és korrekciók a jövőben a vállalatfejlesztés 
szerves részét fogják képezni. 

A már ismertetett projektekhez hasonlóan a szervezők ebben az 
esetben is meghívták a munkatársakat egy kis, háromórás moderált pa-



nelra. A program két részből állt. Az első részben elsősorban optikailag 
feldolgozott információk segítségével az erősségek és sikerek kidolgo-
zása volt a cél, de a gyengeségek megszólítása is. A második részben 
azt akarták megvitatni, mi változott és milyen változások várhatók. 

A moderátorok elsősorban a negatív magatartások iránt voltak fogé-
konyak és azokat akarták a csoporttal feldolgozni, messzemenően pro-
vokatívan, hogy kiváltsák azt a felismerést, hogy nincs más lehetőség, 
csak a változás. A program végén azután a résztvevők közösen megfo-
galmazták a vállalat számára azokat a fejlesztési célokat, amiket munka-
csoportokban a munkatársak részvételével a folyamat következő lépése-
iben meg kellett valósítani. Ebben a tervben 600 munkatárs vett részt. 

Sikertényezők 

Bár a vázolt projektpéldák eltérőek, mégis vannak olyan közös vo-
násaik, amelyekre sikerük visszavezethető. 

– Vizuális eszközök képezik védekezési eljárások ingerléséhez és a 
valóság és a saját cselekvés új modelljeinek ösztönzéséhez a ki-
indulópontokat.  

– Kis csoportok lehetővé teszik, hogy minden munkatársat közvet-
lenül elérjenek és intenzíven megvitassák velük a régi és új min-
tákat.  

– A különböző munkakörökből és beosztásokból jövő munkatársak 
közötti beszélgetés megváltozott perspektívákat és kapcsolatokat 
tesz lehetővé.  

– A moderáció és megfelelő kérdéstechnikák keretében az ingerek 
és az észlelések változásait fokozatosan és tudatos dramaturgia 
mellett ösztönzik.  

– A konfrontáció és viszonyítás oda vezet továbbá, hogy a jelenlé-
vők tudatában lesznek saját érzékelési mintájuknak és új orientá-
ciókat váltanak ki. Az a cél, hogy elgondolkozzanak azon, ami le-
hetséges és szükséges, azaz a cselekvés-, jövő- és forrásorien-
táltságon.  

A példák tapasztalatai azt mutatják, hogy a munkatársak részéről 
megvan a fogadókészség, készek vitatkozni és reagálni. Alapjában véve 
mindenki tudja, miről van szó, csupán gyakran a menedzsment nem elég 
bátor ahhoz, hogy a dolgokat időben és őszintén a nevén nevezze. Eb-
ben viszont rendszerint számítani lehet a munkatársakra. 

 
Összeállította: Jurasits Jánosné 
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