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1. BEVEZETÉS 

 

 

 

1.1. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA 

 

Témaválasztásom egyrészt személyes érdeklődésemhez és az ahhoz 

kapcsolódó élettörténeti adalékokhoz kapcsolódik, másrészt azokhoz a globális, 

nemzetgazdasági és szervezeti szinteken egyaránt érzékelhető tendenciákhoz, 

amelyek az emberi erőforrás menedzsment széles tématerületének 

felértékelődését hozták el Magyarországra is az 1990-es évek változási 

folyamatainak velejárójaként.  

1990 óta dolgozom a humánpolitika különböző szakterületein. 

Tevékenykedtem egészségügyi intézményben szociálpolitikusként, egy 

intézményi szociális szolgáltató rendszer kiépítését tűzve ki fő célul. 

Önkormányzati képviselőként részt vettem szociális és foglalkoztatási-, 

lakásügyi-, valamint jogi-ügyrendi és szervezési szakbizottságok munkájában, 

amelyek által közvetlen tapasztalatokat szereztem az önkormányzati humán-, 

illetve szociálpolitikai rendszer folyamatairól és konkrét feladatairól. A 

munkaügyi szervezet képzési koordinátoraként az aktív foglalkoztatáspolitikai 

eszközrendszer operatív színtű működtetésében játszottam szerepet, elsősorban 

munkanélküliek számára szervezett képzések, továbbképzések irányításával. 

Egyetemi és főiskolai tanulmányaim ugyancsak az általam gyakorlatban végzett 

tevékenységekhez kapcsolódtak, az oktatásban szerzett információk és 

gyakorlati tapasztalatok közvetlenül segítették az egyes szakterületeken vállalt 

feladataim kivitelezését. Egyetemi oktatóként a Kaposvári Egyetemen 

lehetőségem volt elindítani az emberi erőforrás menedzsment kérdésköréhez 

tartozó kurzusokat, amelyek során igyekszem átadni azokat az információkat a 

hallgatóság számára, amelyek közel egy évtizedes elméleti és gyakorlati 

tapasztalataim során összegződtek bennem, s amelyek által tovább 

gazdagíthatom saját tudáskészletemet is.  

A nemzetközi és a hazai változási folyamatokat figyelve szembetűnő, 

hogy az 1990-es évtizedet meghatározó globális trendek, tendenciák közül 

kiemelkedő az a társadalmi és gazdasági gyakorlatban végbemenő 
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szemléletváltás, amely a vállalati gazdálkodásban a termelésközpontúságot 

felváltó érték-centrikusság térnyerésében, a tudás-intenzív szolgáltatások iránti 

igények kiszolgálásának fokozódásában csúcsosodik ki. A társadalom és az 

egyének részéről pedig az autonómia, az önmegvalósítás, az élethosszon át tartó 

tanulás, fejlődés eszményeivel hozható elsősorban összefüggésbe ez a változás. 

A szervezeti erőforrások közül az ember elsődleges szerephez jutott az 

értékképzés folyamatának irányítójaként. A piac változásaiból származó állandó 

kihívásokhoz megfelelő alkalmazkodási készségre van szükség, ami az emberi 

erőforrás folyamatos és a vállalati célok teljesítését szolgáló fejlesztését, és 

ezzel egyidejűleg a szervezetek folyamatos alakítását is igényli. 

Napjainkban hétről hétre új termékek, technológiák jelennek meg a piacon, ami 

a tudás-intenzív iparok fejlődésén keresztül a tudásmenedzsment fontosságára 

hívja fel a figyelmet. E nélkül nem teljesülhet annak a láncnak a kiépülése, 

amely biztosítja a megfelelő ismereteknek a megfelelő emberhez való 

eljuttatását az egyéni és szervezeti teljesítmény javítása céljából. Az emberi 

tőke stratégiai értékkel bíró, a változások folyamatában vezető szerepet játszó 

értékként jelenik meg, amellyel hatékonyan kell tudni gazdálkodni. 

 

 

1.2. A TÉMATERÜLET JELENTŐSÉGÉNEK BEMUTATÁSA 

 

Az emberi erőforrás menedzsment új megközelítésmódként vonult be a 

vezetéstudománnyal foglalkozó szakirodalomba és a vállalati szintű gyakorlati 

alkalmazások eszköztárába. 

A fejlett vezetési-szervezési kultúrával rendelkező országokban már az 

1970-es évek óta képeznek személyzeti menedzsmentre szakosodott hallgatókat 

mind az iskolarendszerű-, mind pedig az azon kívül eső képzések terén.  

A kezdetben „személyzeti menedzsment” (Personnel Management) 

elnevezéssel illetett - elsősorban a vállalati személyzeti ügyek intézésére 

specializálódott - tevékenységek mellett hamar széles körben elterjedtté vált az 

„emberi erőforrás menedzsment” (Human Resource Management) megjelölés 

is, amit néhány szerző megkülönböztet az előbbi fogalomtól a szemléletmód, az 

elvek, a funkciók és a gyakorlati alkalmazás tekintetében. N.F. Elbert (Elbert, 

Karoliny, Farkas, Poór 1999) amerikai szerző szerint „az alkalmazottak olyan 
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befektetések, amelyek hatékonyan vezetve és fejlesztve képesek hosszú távú 

előnyöket biztosítani a szervezetnek a magasabb termelékenység, a jobb 

teljesítmény elérése érdekében.” Ehhez viszont olyan elvek, eljárások, 

programok szükségesek, amelyek egyaránt kielégítik a munkavállalók szociális 

és gazdasági igényeit. Míg a megközelítésmódok és a szervezeti gyakorlati 

alkalmazások szempontjából számos különbséget tapasztalhatunk világszerte, 

addig az emberi erőforrás, mint elsődleges tőke központi szerepét illetően teljes 

egyetértés uralkodik a szerzők között. Az angolszász szakirodalomban így is 

általánossá vált a kettős címszó – Personnel / Human Resource Management - 

használata a témakört illetően. 

László Gy. (1997) szerint az emberi erőforrás elsődlegesnek és 

speciálisnak tekinthető a többi erőforráshoz viszonyítva, mert sajátos 

értékteremtő, alkotó képességgel rendelkezik, illetve egyfajta kettős 

természettel és abból származó hatással bír. Így egyfelől – makro-nézőpontból – 

a foglalkoztatás és a munkajövedelmek egyszerre érvényesülő jelentős 

társadalmi-gazdasági hatását tapasztalhatjuk, másfelől – mikro-szinten – a 

munkaerő, mint termelési tényező ugyancsak kettős arculattal jelenik meg: 

egyszerre kell figyelembe venni, mint erőforrást (gazdasági-gazdálkodási 

jelleg), és mint embert (szellemi-, mentális-, kulturális-és biofizikai 

dimenziókból, valamint individuális és társadalmi alapon egyaránt közelíthető 

entitás). Ezeket – az emberi erőforrással kapcsolatos – gyakran egymással 

szemben álló megközelítésmódokat és az ezekből származó elvárásokat és 

követelményeket egyszerre, egymással összefüggésben kell figyelembe venni, 

érvényesíteni, ami nem könnyű feladat. Ráadásul azt a mindenkori soktényezős 

külső (társadalmi, munkaerőpiaci) és belső (szervezeti, szakmai, individuális) 

feltételrendszert is egészében szükséges szemlélni, amely teret ad az emberi 

erőforrás különböző módon való felhasználásának, megközelítésének. 

Mindezek a szempontok együttesen határozzák meg az emberi erőforrás 

menedzsment jelentőségét.  

A fejlett piacgazdasággal rendelkező országok nemzetgazdasági és 

szervezeti szinteken egyaránt leszűrt évtizedes gyakorlati következtetései 

alapján azt lehet mondani, hogy ott, ahol a felső vezetés felismerte az emberi 

erőforrások központi szerepét a szervezeti-intézményi hatékonyság fokozása 

érdekében, nagyobb sikerrel oldották meg az alkalmazkodási kényszerből adódó 
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problémákat, feladatokat. Ennek az általános tapasztalatnak is köszönhető, hogy 

a későbbiekben az emberi erőforrás menedzsment funkcióit, eszközeit 

felhasználó szervezetek köre jelentősen kibővült. A kezdetben ipari vállalatok 

belső rendszereiben alkalmazott személyzeti funkciók hamar megjelentek a 

szolgáltatások, a mezőgazdaság, illetve a közigazgatás és a non-profit szektor 

terén is. Az új megközelítésmód túllépte a szervezeti kereteket, térségi, 

regionális, nemzetgazdasági és európai uniós vetületekben is fontos kérdéssé és 

elsődlegesen fejlesztendő területté vált. A fogalom alá kerülő kérdések skálája 

szintén jelentősen kiszélesedett. Az oktatás, az egészségügy, a szociális 

ellátások mára egyre szorosabban közelednek, - bizonyos részben illeszkednek - 

az emberi erőforrás menedzsment tématerületéhez, amely képes sajátos 

szempontjai által új típusú megoldásmódok hagyományos területeken való 

alkalmazására. 

 

 

1.3. A PROBLÉMA FELVETÉSE  

 

Az emberi erőforrás menedzsment adaptációja a mezőgazdaság 

szervezetrendszerébe, átalakuló folyamatainak összefüggéseibe, illetve az agrár 

felsőoktatás struktúrájába számos problémával, viszontagsággal jár. Részben 

ennek is köszönhető, hogy a hazai szakirodalomban egyelőre még csak csekély 

mértékben, a nemzetközi színtű irodalomban pedig inkább csak közvetve 

találkozunk a mezőgazdaság területén alkalmazott humán erőforrás 

menedzsment témájú közlésekkel. 

Az adaptáció kezdetekor számos problémát kell megvizsgálni, amelyek 

az említett kontextusban még egyáltalán nem, vagy csak kis mértékben vetődtek 

fel. Így például részletesen kell tanulmányozni azokat a társadalom-, illetve 

gazdaságtörténeti és gazdaságszociológiai folyamatokat, amelyekből a XX. 

század első felében fokozatosan kialakultak és elkülönültek azok a 

tevékenységek, funkciók, amelyek a fejlett nyugati társadalmakban a 

vezetéstudományon belül kezdték körvonalazni a személyügyi vezetési rendszer 

létrejöttét. Speciálisan alakult ez a fejlett ipari társadalmakban és sajátos ez a 

fejlődés a posztszocialista országokban is, ahol más társadalmi-, politikai és 

gazdasági alapokról indultak az említett folyamatok.  
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Magyarországon a II. Világháborút követően az agrárértelmiség és a 

mezőgazdasági tevékenységből élők társadalompolitikai helyzete, 

érdekérvényesítési esélyei megváltoztak. A mezőgazdaság hagyományos 

szervezeti és működési rendszerének központilag szervezett, a társadalmi 

szemléletmódhoz és gyakorlathoz képest rendszeridegen átszervezése ellenére 

sem jöttek létre azonban kolhozok. A szövetkezeteket kezdettől fogva nem 

integrálták a tervutasításos rendszerhez, nem létezett velük szemben 

profilkötöttség és kötelező beszolgáltatás sem. Az egyéni vállalkozások sajátos 

mintájaként működtek a specializált árutermelő „háztáji” gazdaságok, valamint 

számos melléküzemági tevékenység.  

Mindezek alapján az 1970-es években már viszonylag számos piaci 

elem létezett a magyar agráriumban: ilyen elemek voltak a működő piaci 

mechanizmusok, a szövetkezetek vállalatszerű gazdálkodása, a termelési 

rendszerek üzleti alapon történő szervezése és működtetése, a magán-és 

csoportos vállalkozás „közös” tulajdoni keretek között, valamint az 1970-es 

években végbement parasztpolgárosodás. 

A gazdasági szerkezetváltás nyomán, 1989-et követően az ágazat 

helyzete kritikussá vált: az állami dotációk megszűntek, a hagyományos piacok 

beszűkültek, a foglalkoztatottak száma drasztikusan csökkent, mint ahogy a 

kibocsátás volumene is.  

Az iparban és a szolgáltatási szektorban az átalakulás közben 

ugrásszerűen kezdett a személyügyi menedzsment fejlődni. Ebben fontos 

szerepet játszottak és játszanak ma is azok a multinacionális nagyvállalatok, 

amelyek eltérő vállalati kultúrájukkal, szervezeti és működési sajátosságaikkal 

fontos viszonyítási alapot jelentenek a hazai vállalatok, vállalkozások fejlődése 

szempontjából.  

Az agrárágazat válságba kerülésével felmerült ennek stratégiai színtű 

átalakítása, a többi ágazathoz hasonlóan történő újrastrukturálása. Az átalakuló 

szervezetrendszer, a kis-és közepes vállalatok elterjedése, valamint különösen 

az élelmiszergazdaság terén létrejövő vegyes tulajdonú nagyvállalatok megint 

csak sajátos fejlődési utakon kezdték meg az alkalmazkodást a külső környezet 

elvárásaihoz. A külső környezet változásait jellemző alapvető trendek, 

tendenciák közül kiemelkedően fontos az emberi tényezőre helyeződő egyre 

erőteljesebb hangsúly a vezetői munkában. Az agrárgazdaság és a 
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vidékfejlesztés szempontjából a helyi-, térségi és regionális gazdaságfejlesztési 

kezdeményezések közvetlen kapcsolatot létesítenek az emberi erőforrás 

menedzsment egyes funkcióival. 

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk folyamatában számos olyan 

követelmény teljesítése áll előttünk mind gazdasági, mind pedig társadalmi 

téren, amelyek Magyarország nemzetközi véráramba való bekapcsolódásának 

intenzívebbé válását eredményezik. Ebben a honi vállalatoknak fontos szerepe 

van a nemzetközi mércékhez való megfelelés tekintetében: a költséghatékony 

gazdálkodás, a minőségi termékelőállítás, a beszállítói lehetőségek jobb 

kihasználása, az exportorientáció további fokozása, az új, modern szervezési-

vezetési metódusok adaptálása, a piacorientált vállalati kultúra kialakítása stb. - 

mind az alkalmazkodás, a talpon maradás, a versenyképesség elérésének 

mérföldköveit jelentő elvárások, amelyekkel szemben a hazai vállalatoknak 

adekvát válaszokat kell megfogalmazniuk.  

Az emberi erőforrás elsődlegesen meghatározó tényezővé vált, 

amelynek fejlesztése nemzetgazdasági és vállalati szinteken is az első számú 

kitörési lehetőségek között említendő.  

 

 

1.4. A KUTATÁS HIPOTÉZISE  

 

A kutatás hipotézise szerint a dél-dunántúli mezőgazdasági társas 

vállalkozások vezetői még nem ismerték fel kellő mértékben az emberi 

erőforrás gazdálkodás jelentőségét a szervezeti változások menedzselésében.  

A mezőgazdasági vállalkozások személyzeti területe szervezeti és funkcionális 

szempontból is – az ágazatban az elmúlt időszakban tapasztalt drasztikus 

létszámleépítések, az üzemméret csökkenése következtében, a külső környezet 

kedvezőtlen feltételei, valamint a szemléletmód lassú változása vagy stagnálása 

és a munkavállalói érdekérvényesítés elégtelen volta miatt – visszafejlődött.  

Az elkövetkező időszak lehetőségeinek kihasználása, a mezőgazdasági 

társas vállalkozások talpon maradása, szervezeti hatékonyságuk növelése 

elsősorban azon a humán tőke bázison múlik, amely képes arra a szemlélet-és 

magatartásváltásra, ami a piaci mechanizmusok meghonosodása, gyakorlatba 

való integrációja szempontjából elsődleges jelentőséggel bír.  
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2. CÉLKITŰZÉSEK 

 

 

 

2.1. A DISSZERTÁCIÓ FŐ CÉLJAI 

 

A doktori értekezés elkészítésében vezérlő elvként hatott a 

mezőgazdasági vállalkozások többi ágazattól eltérő különböző szemléletbeli és 

magatartásbeli sajátosságainak kiemelése az emberi tényezőhöz, mint 

elsődleges erőforráshoz való közelítésen keresztül. Ti. e differenciáltság tartalmi 

elemei, részletei képezik azokat a mérföldköveket, amelyek mentén szervezett 

változásokat eredményező beavatkozások a kívánt célokhoz vezethetnek. Így a 

mezőgazdaság válságának megszűntetéséhez, a többi ágazathoz való 

felzárkóztatásához, nemzetgazdasági jelentőségének fokozásához, a 

mezőgazdasági vállalkozások versenyképességének erősítéséhez, valamint a 

mezőgazdasági tevékenységből élők megélhetési viszonyainak javításához, 

társadalmi megbecsültségük növeléséhez, egy széles társadalmi érdekközösség 

létrehozásához. 

Disszertációm fő célja az volt, hogy rámutassak az emberi tényező 

szervezeti szintű változások menedzselésében játszott elsődleges szerepére. 

Ennek érdekében empirikusan teszteltem annak az általános hipotézisnek az 

érvényességét, amely szerint az emberi erőforrás menedzsment szervezeti szintű 

alkalmazása a dél-dunántúli mezőgazdasági társas vállalkozások esetében 

egyelőre nem a kívánt fejlődés előmozdítását szolgálja. Ennek okai között az 

elmúlt évtizedben a mezőgazdaságban végbement folyamatok, intézkedések 

nem kellően hatékony mivolta, és a mai napig hatást kifejtő – az emberi 

erőforrásokkal kapcsolatos –  régi szemléletmód és hozzáállás szerepelnek 

elsősorban.  
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2.2. A RÉSZLETES CÉLOK ISMERTETÉSE 

 

A fő célként definiált „elsődleges szerep bemutatása”, valamint a 

vizsgált társaságok működésében tapasztalt „különbözőség” megállapítása a 

részletes célok tekintetében a fő célkitűzés tartalmi elemeinek vizsgálatában és 

az ebből leszűrt következtetések, megállapítások összegzésében teljesedett ki. 

Így külön próbáltam a mezőgazdasági társas vállalkozásokra jellemző 

specifikumokat tetten érni (sajátságos bérezési rendszer, alacsonyabb 

jövedelmek, szűkebb juttatások, eltérő érdekeltségi viszonyok, a természeti 

feltételek és az élő alapanyagok, valamint a szezonalítás miatt fellépő 

viszonylag magas kockázati arány, az eltérő képesítési feltételek és 

munkaszervezési eljárások stb.) a személyzeti terület szervezeti és működési 

struktúrában betöltött helye, szerepei, funkciói és ezek szervezeti hatékonyságra 

gyakorolt hatásai tekintetében. 

A mezőgazdasági társas vállalkozásokat azért választottam vizsgálatom 

alanyainak, mert – megítélésem szerint – az ágazathoz tartozó társaságok jó 

példát szolgáltatnak arra nézve, hogy az elmúlt évtizedekben elmaradt 

fejlesztési beruházások – ezek között az emberi tőkébe történő beruházás hiánya 

vagy nem kellően hatékony mivolta –, valamint a szemléletmód viszonylag 

lassú változása hogyan járultak hozzá egy hosszú időn át tartó válsághelyzet 

kialakulásához Magyarországon. Ebben nem pusztán a gazdaságban játszódó 

folyamatok és a központi intézkedések milyensége vagy éppen hiánya, hanem a 

vállalkozásokat irányító felső vezetők játszanak kulcsszerepet, akik körében az 

átalakulások, változások után sem, vagy csak kevéssé tapasztalható az a 

szemléletváltás, amely lehetővé tenné a modern irányítási technikák 

gyakorlatban való alkalmazását. Ezért külön jelentőséget szántam a vezető-

váltással és magatartásmóddal kapcsolatos kérdéseknek az általam felhasznált 

kérdőívben. 

A mezőgazdasági társas vállalkozások emberi erőforrásokhoz való 

hozzáállását nem pusztán önmagukban, hanem egymáshoz-, valamint a térségi-, 

regionális, nemzetgazdasági és európai uniós vetületekben vett adottságokhoz, 

feltételekhez viszonyítva is elemezni kívántam, hogy minél gazdagabb 
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összehasonlítási bázis álljon rendelkezésre, ami több következtetés levonására 

adhat lehetőséget. 

Nagymértékben segítette munkámat – és így a viszonyítási bázist 

szélesítette – a nagy mennyiségben hozzáférhető, széles megközelítési alapokon 

nyugvó hazai és nemzetközi szakirodalom is, amelynek minél teljesebb 

feldolgozására törekedtem.  

Vizsgálódásaim során olyan tág időhorizontot vettem fókusz alá (az 

1989-től 1999-ig tartó időszakot), amely lehetővé tette az adott vállalkozások 

főbb változási folyamatainak konkréttá válását és ezek folyamatukban való 

szemrevételezését. Ez lehetőséget adott a korábbi és a jelenlegi tendenciák 

megismerésére, és ezekből származóan a jövőre vonatkozó megállapítások 

megtételére. 
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3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

 

 

3.1. AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS KÜLSŐ ÉS BELSŐ 

KÖRNYEZETÉT BEFOLYÁSOLÓ FŐBB TÉNYEZŐK 

 

 

A külső és a belső környezet tényezői képesek befolyásolni, 

meghatározni egy-egy vállalkozás szervezeti stratégiáját, működésének 

változásait, köztük a munkaerő-gazdálkodási koncepció alakulását is.  

A külső befolyásoló faktorok közül a mindenkori társadalmi és 

gazdasági környezet, az uralkodó értékrend, valamint a munkaerőpiac jellemzői 

fejtenek ki jelentős hatást.  

A belső környezeti tényezők közül mérvadó az üzleti stratégia és az azt 

kiszolgálni igyekvő vállalati humán stratégia, az operatív célok, a pénzügyi 

kondíciók, a technikai-, technológiai jellegzetességek, valamint a 

munkacsoportok és az egyének jellemzői.  

Az emberi erőforrás menedzsment elemeit jeleníti meg az az eszközrendszer, 

amely a személyzetmenedzselési tevékenységekben ölt testet a személyzeti 

stratégia alá rendelten. Ezen belül a személyzeti egység és munkatársainak 

önálló szerepértelmezése és szervezeti struktúrában, hierarchiában elfoglalt 

helye, súlya válik mérvadóvá, valamint a munkavállalók és a munkaadók közti 

kapcsolatok, az érdekegyeztetések során felhasznált intézmények és eszközök. 

Az emberi erőforrás menedzsment tudománya nem pusztán mint egy 

mechanikus termelési tényezőt veszi figyelembe az alkotó munkát végző embert 

és csoportjait, közösségeit, hanem mint egy széles környezeti (szociális, 

gazdasági és kulturális) és egyéni (individuális-pszichés és biofizikai) rendszer 

alkotó elemeit. A megközelítésmód ezáltal széles spektrumúvá válik, a humán 

menedzsment témaköre egyaránt közelíthető pszichológiai, kulturális, fizikai-

biológiai, gazdasági, jogi és szociológiai szempontok szerint. (1. ábra) 
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1. ábra. A vállalati humán stratégia külső és belső feltételrendszere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: László, Gy. (1997), p. 22. 

 

 

3.1.1. A külső környezetet meghatározó tényezők rendszere 

 

3.1.1.1. Globális változások a világban  

 

A világban végbemenő mélyreható globális társadalmi-gazdasági 

változások egyre nagyobb alkalmazkodóképességet igényelnek a vállalatoktól, a 

vezetőktől és a munkavállalóktól. A változások diktálta kihívásokhoz való 

rugalmas szervezeti alkalmazkodás egyik fontos feltétele a változásra képes és 

hajlandó munkaerő rendelkezésre állása. 

A piaci igényekben és versenyben kifejeződő globalizációs hatások a 

terméktervezés és gyártmányfejlesztés, valamint a szolgáltatások összehangolt 

módon kivitelezett minőségjavulását, ezek együttes fejlesztését eredményezték. 

Társadalmi 

környezet 

Vállalati 

stratégia 

Munkaerőpiac 

Humán 

stratégia 

Munkatársak 
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Az ennek érdekében bevetett egyre magasabb színvonalú, modern technika, 

technológia következtében egyre magasabb képzettségű, univerzális 

szaktudással bíró foglalkoztatottakra van szükség.  

H.P. Martin és H. Schumann (1998) szerint az elkövetkező 

évtizedekben fokozatosan a munkaképes lakosság hozzávetőlegesen húsz 

százaléka elég lesz ahhoz, hogy lendületben tartsa a világgazdaság motorját. E 

szerint a munkára alkalmasnak mondhatók egy ötöde képes lesz megtermelni 

azt az áru-és szolgáltatás mennyiséget, amennyire a fogyasztók részéről igény 

mutatkozik. Ennek társadalmi hatásait vizsgálva az a kétségbeejtő helyzet állhat 

elő, amely szerint ez a munkavégző „szerencsés” húsz százalék lesz csak az, aki 

aktivitását a társadalmi lét más területein is kamatoztatni képes.  

H. Henzler, (idézi Martin és Schumann 1998) a McKinsey tanácsadó 

cég munkatársa szerint nemsokára az ipar is a mezőgazdaság útját fogja járni, 

mivel az árutermelés a keresőképes lakosság már csak egyre kevesebb 

százalékának nyújt a jövőben bért és megélhetést. A csúcstechnológia és az 

általa robbanásszerűen fejlődő kommunikáció, az egyre alacsonyabb szállítási 

költségek és a határokon átívelő szabad kereskedelem a világot egy egyre 

inkább egységesen működő piaccá igyekeznek gyúrni, ami egyre kíméletlenebb 

versenyhez vezet minden piacon, így a munkaerőpiacon is. A globális 

közelítésmód emberi erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos hatása, hogy 

megnőtt a különböző kulturális befolyásoltságot egyidejűleg tolerálni képes 

alkalmazottak iránti érdeklődés, ami a nemzetköziesedő vállalati kultúrák 

kialakulásának egyik fő záloga. 

A belső szervezeti magatartásmódban beállt változások között 

figyelemreméltó az alsóbb szintekre átruházott, delegált hatás-és feladatkörök 

elterjedése. Mindez a szervezeti kommunikáció, a munkaügyi kapcsolatok és az 

alkalmazottak folyamatos fejlesztését igényli.  

A szervezetek külső viselkedése szempontjából – különösen a 

multinacionális vállalatok esetében – tapasztalható, hogy piacszerzési és egyben 

költségcsökkentési törekvéseik megvalósítása végett termelési központjaikat a 

fejlődő régiókba telepítik. 

A jól képzett szakemberek iránti igények fokozódását erősíti az a 

demográfiai sajátosság, amely Európában már az 1990-es évtizedben a fiatal, 

munkaképes korosztály számbeli fogyatkozásából származott. 
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Nemcsak a szervezetek, a munkaadók, illetve a felső vezetők részéről 

fogalmazódtak meg azonban új igények, hanem a munkavállalók részéről is. Ezt 

reprezentálják a mobilitásra, autonómiára, az életminőség javítására való 

törekvések egyre erőteljesebb kifejeződései.  

A XX. század második felében ugrásszerű fejlődés következett be a 

felsőoktatás terén a fejlett országokban, ahol a folyamatos növekedés 

nélkülözhetetlen meghatározójává vált a jól képzett munkaerő. A piaci verseny 

kiéleződése és az új típusú szervezeti formák elterjedése előtérbe helyezték a 

csoportmunkát, a szakértői tevékenységet és a magas színvonalú 

ügyfélkiszolgálást. 

A korábbiakhoz képest átértékelődött a család és a munka szerepe. 

Néhány évvel ezelőtt még szokatlan jelenségként hatott, ha egy nő a családi 

teendői mellett nagy ívű karriert volt képes befutni, mára már más a helyzet. 

Másrészt viszont megfigyelhető annak a hajlandóságnak a csökkenése is, ami a 

család vállalati karrier érdekében való feláldozását jelenti. A munkaadók ezt 

mérlegelve egyre inkább alkalmazzák az ún. „család barát” munkahelyek 

kialakítását, ami által a családi, szülői és munkavállalói szerepek könnyebb 

összeegyeztethetőségét próbálják elősegíteni a dolgozók számára. 

Az emberi tényező új típusú megközelítése a vezetői munka 

gyakorlatában abban fejeződik ki leginkább, hogy az operatív vezetők 

közvetlenül részt vesznek az emberi erőforrás menedzsment tevékenységek 

irányításában, végzésében, mert ők a felelősök rendelkezési területükön minden 

erőforrás hatékony felhasználásáért, így az emberi erőforrásokért is. A 

mindennapi gyakorlat és az ennek során leszűrt tapasztalatok járulnak hozzá a 

vezetői szemléletmód megváltozásához.  

Bakacsi Gy. (1996) szerint az emberi tényező kezelésében tetten érhető 

változások fő területei a munkakör és az egyén kapcsolatának újradefiniálása, az 

empowerment, az autonóm munkacsoportok, a motivációk újragondolása, a 

vezetés újszerű felfogásai és a szervezetfejlesztés és a szervezeti tanácsadás új 

megközelítései. Mindezek tudatos, tervszerű – lehetőségekhez képest történő –

alkalmazása új perspektívát teremthet a hazai mezőgazdasági társas 

vállalkozások számára is piacorientált működésmódjuk kialakítása 

szempontjából. 
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3.1.1.2. Társadalmi és gazdasági változások Magyarországon  

 

 

3. 1.1.2.1. Társadalmi folyamatok, jelenségek 

 

A rendszerváltást megelőző és azt követő időszak társadalmi és 

gazdasági szempontok szerint való elemzése ráirányítja a figyelmet azokra a 

válságtünetekre, amelyek nagymértékben befolyásolták az életutak alakulását a 

„változás évtizedében”: értékválság, kedvezőtlen mentálhigiénés feltételek és 

demográfiai tendenciák, a perspektívák beszűkülése, az „elidegenedés” és az 

anómia jelenségei, inflációs hatások, munkanélküliségből származó problémák, 

stb. Mindez sokban közrejátszott a társadalom lélekállapotának, az egyének 

élethelyzetek és az emberi kapcsolatok minőségének alakulásában.  

Nem állíthatjuk természetesen, hogy ezek a válságtünetek ne léteztek volna már 

jóval korábban is. Az évtizedeken át, generációról generációra öröklődő negatív 

életstratégiák szoros összefüggést mutatnak azokkal a történelmi eseményekkel, 

amelyek a honi népesség jelenlegi jellemzőit, a társadalmi szerkezet mára 

kialakult viszontagságait tükrözik. 

A magyar társadalom szociálpszichológiai állapotának alakulásában 

döntő szerepet játszott az elmúlt évtizedekben végbement társadalmi 

átrétegződés, amelynek következtében az egyének élethelyzetében rendkívül 

gyors és nagy volumenű változások mentek végbe. A parasztból munkássá, a 

gyári munkásból funkcionáriussá, a hivatalnokból értelmiségivé válók 

viszonylag rövid időintervallum alatt voltak kénytelenek bejárni fejlődési 

pályáikat, ami az egyének és környezetük számos konfliktushelyzetének 

kialakulását eredményezte. De nem elsősorban a mobilitás rendkívül intenzív 

jellege, hanem annak „felülről” irányított, nem organikus jellege és 

megrekedése volt az, ami az egyének és közösségek szintjén különböző 

sérüléseket okozott.  

Erős F. (1993) szerint a ma élő nemzedékek közös jellemzője az, hogy 

közvetlen vagy közvetett formában részesei voltak egy totalitárius diktatúrának, 

amely tekintélyelvű, paternalista kötődési mintákat közvetített az egyének 

szocializációjában. Ez a rendszer az egyének kiskorúsítását, a hatalommal 

szemben való kiszolgáltatottságát biztosította és természetesen áthatotta a 
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társadalmi struktúrán keresztül a személyiség-struktúrát is. Mindennek 

eszközeként szolgáltak azok a szocializációs ágensek - a közvélemény, az 

ideológia, a tömegkommunikáció, az iskola, és még bizonyos fokig a családi 

rendszer is -, amelyek közvetítő szerepe által létrejött az adornoi értelemben 

feltételezett, a tekintélyelvű hatalom és a tekintélyelvű személyiség kölcsönösen 

egymásra épülő rendszere. Ez a társadalom, az egyének és csoportok fejlődési 

esélyeinek szempontjából azt jelenti, hogy többnyire még azok sem 

rendelkeznek megfelelő, demokratikus tapasztalatokkal, akik nem váltak 

szükségképpen tekintélyelvű személyiségekké, hiszen közösségi 

tapasztalataikban, élményeikben az ő esetükben is az alá-fölérendeltségi 

viszonyok dominálnak, a dolgok viszonylagos mozdulatlanságának, 

megváltoztathatatlanságának a tapasztalatai. Ez a berendezkedés 

nagymértékben áthatotta (megbénította) az egyéni és közösségi önálló módon 

való cselekvés, a kibontakozás és az önmegvalósítás lehetőségeit. 

Bibó I. már 1948-ban a „közösségi alkat” torzulásairól szólt Eltorzult 

magyar alkat, zsákutcás magyar történelem című tanulmányában.  

A rendszerváltást megelőző magyar társadalom visszásságainak kiváló 

elemzését adta sokak között Hódi S. (idézi Erős 1993.) Létélmény és Valóság 

című könyvében, aki jól érzékelte a valódi közösségek nélkül létező magyar 

társadalom ellentmondásait. Hódi olyan közösségeket tart ideálisnak, akik 

képesek ellensúlyozni az életlehetőségeket beszűkítő, a nemzeti, etnikai, 

munkamegosztásbeli válaszfalakat fenntartó, szürke, jellegtelen, pótlólagos 

élményszerűségekre építő, a politikai hatalom által támogatott álközösségek 

tevékenységét. Ezen „elidegenedett” csoportok, formációk helyett olyan 

közösségek kibontakozását tartja fontosnak, amelyek lehetővé teszik, hogy az 

egyén döntsön azokról a viszonyokról, amelyek őt más egyénekkel összekötik, 

azokról a kapcsolatokról, amelyek meghatározzák szabadságának és társadalmi 

integrációjának kereteit. Hódi közösséget jelentő eszményképét tehát azok a 

valódi csoportok személyesítik meg, amelyek lehetővé teszik az őket alkotó 

egyének totális kibontakozását.  

A kollektivizmus ideológiáját hirdető politikai rendszer éppen a kis 

közösségek felszámolását tartotta az egyik legfontosabb célkitűzésének. 

Ezeknek a természetes és spontán módon szerveződő kis formációk 

(egyesületek, csoportok, különböző nem hierarchikus szervezetek) a módszeres 
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likvidálása azt eredményezte hosszú távon, hogy a magán szféra szinte teljes 

mértékben a családi rendszer keretein belülre húzódott vissza, s a civil 

társadalom szerveződésének lehetőségei majdnem teljes mértékben elveszni 

látszottak. Persze az emberek természetes igényéből fakadó közösségi 

szerveződések létrehozása nem számolódhatott fel teljesen, bár demokratikus 

közösségek hiányában ezek az alegális csoportok, egyének a rendszerváltást 

megelőzően többnyire marginalizálódtak, vagy deviáns minősítést kaptak. 

A rendszerváltást megelőző időszakig nem jellemző túlzott jövedelmi 

különbségek kezdtek a 90-es évtized elején egyre inkább szembetűnővé válni, s 

a joghézagok, szabályozási elégtelenségek és hiányosságok kihasználásával 

többen is érdekérvényesítési cselekedeteik során felrúgták a közmegegyezés, a 

szolidaritás, az érték-és érdekközösség kereteit. Mindez a társadalom 

polarizálódásához, az egyes érdekcsoportok közti konfliktusok erősödéséhez 

vezetett, relatívvá változtatva az addig uralkodó értékeket, homályossá téve a 

tisztességes és tisztességtelen magatartásmódok közti különbségeket, diffúzzá 

változtatva a hagyományos társadalmi szerepeket. Erős szerint mindez egyfajta 

legitimációs válság kialakulásához vezetett, amelynek az volt a lényege, hogy 

az állam a legitimnek tartott szükségleteket és elvárásokat (mint pl. a teljes 

foglalkoztatottság vagy a gazdasági hatékonyság) a továbbiakban csak egymás 

rovására vagy egyáltalán nem volt képes érvényre juttatni, egymást követő 

próbálkozásai kudarccal végződtek, a restrikciós intézkedések az életszínvonal 

drasztikus süllyedéséhez és bizalmi válság kialakulásához vezettek. 

A legitimációs krízis e megfogalmazás szerint azt jelenti, hogy megszűnik a 

torzításmentes kommunikáció lehetősége a társadalom és a hatalom, illetve az 

egyes társadalmi csoportok között, ennek hiányában pedig megszűnik a 

létalapja annak a társadalmi tanulási folyamatnak, amely a társadalmi tőke 

keletkezésének forrásaként és a szocializációt jelentő identitás- és szerepkultúra 

kialakításának háttereként szolgál.  

Kolosi T. és munkatársai (Kolosi, Tóth, Vukovich 1998) 90-es 

évtizedet összegző megállapításai alapján, a humán szolgáltatások tekintetében 

(ezen belül főleg az egészségügy és az oktatás területein) ellentmondásos 

helyzet alakult ki, ami az elmúlt rendszer bizonyos mechanizmusainak 

továbbélését tükrözi. A társadalom egészségi állapotának javulásában nem 

képes számottevő eredményeket elérni az egészségügyi infrastruktúra jelenlegi 
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felépítettségét nézve, és az oktatási rendszer sem képes még teljes mértékben 

megfelelni a munkaerőpiaci szükségleteknek. Így mindkét rendszer még mindig 

gátakat szab a hatékony és kívánatos társadalmi mobilitásnak. 

Az iskolai végzettség adatai, az oktatási rendszer minőségi és mennyiségi 

jellemzői sorsdöntő szerepet játszanak a társadalmi szerkezet változásában, 

felerősíthetik mind az előnyök, mind pedig a hátrányok átörökítését.  

A kvalifikációs kritériumok szerepének fokozatos megváltozásával a népesség 

iskolai végzettsége tekintetében javuló tendencia bontakozott ki az 1990-es 

években. Nőtt a középfokon és a felsőfokú oktatásban résztvevők aránya, bár ez 

utóbbi esetében még mindig elmaradunk a fejlett országokban mért 

iskolázottsági szinttől.  

Noha az oktatás – ezen belül főleg a felsőoktatás – területén már érzékelhető a 

piaci mechanizmusok térhódítása, addig az egészségi állapot és az egészségügyi 

intézmények az egyik legellentmondásosabb helyzetet jelenítik meg. Az 

intézményi és ellátásbeli viszontagságok ellenére valamelyest javult a 

halandósági mutató, ezen belül is a csecsemőhalandóság terén következett be 

kedvező fordulat. A születéskor várható átlagos élettartam a férfiak esetében 

azonban még mindig alig haladja meg a nyugdíjkorhatárt, és az adatok 

általánosan véve még mindig sokkal rosszabb közegészségügyi viszonyokat 

érzékeltetnek, mint ami az ország fejlettségi állapotából következhetne. 

Mindezek mögött egyrészt még mindig a szocialista gazdaság emberi 

erőforrásokat pazarló módon kihasználó hozzáállása áll, másrészt pedig az 

állam elégtelen helytállása az egyenlőtlen társadalmi fejlődés 

ellensúlyozásában. 

A demográfiai helyzetet a halandóság és termékenység trendjei 

határozzák meg. Ezen a téren a természetes fogyás állapotával kell számolnunk. 

Csökkent a házasságkötések, míg nőtt a házasságon kívüli születések aránya.  

A belső migráció az utóbbi években a városokból a községek felé 

irányuló mozgást mutatott, ami egyrészt egy szuburbanizációs folyamatként, 

másrészt pedig a városokban feleslegessé vált munkaerő hazaköltözéséből 

keletkezett. Ezzel ellentétesen a külső vándorlás már hosszabb ideje pozitív 

mérleget mutat, ami részint összefüggésbe hozható a délszláv háború nyomán 

felerősödött menekülthullámok mozgásával.  
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A rendszerváltás foglalkozásszerkezetre ható jelentősége nemcsak az 

inaktív (ezen belül is a munkanélküli és nyugdíjas) népesség számarányainak 

változásában teljesedett ki, hanem a vállalkozóvá válással való 

próbálkozásokban.  

A Magyar Háztartás Panel (Kolosi, Bedekovics, Szívós 1998) adatai szerint a 

16 éven felüli népesség körében a vállalkozók aránya az 1992-es 3,6 %-ról az 

1996-ban mért 5,5 %-ra növekedett, majd 1997-től már nem nőtt lényegesen ez 

az arány. A háztartások keresztmetszetében a folyamatos növekedés alapján 

1996-ban már minden tizedik családnak volt vállalkozó tagja.  

Az iskolai végzettség vállalkozói magatartással összefüggésben vizsgált 

tényadatai szerint a szakképzettség a vállalkozással való próbálkozás aktusára, 

az egyetemi diploma pedig a vállalkozás sikerességére hatott egyértelműen 

pozitívan.  

A legújabb kutatások szerint – Medgyesi M. és Róbert P. (1998) által 

publikált munkaattitűdökkel kapcsolatos vizsgálat adatai szerint – átalakulóban 

vannak a lakosság munkával kapcsolatos beállítódásai, nézetei, értékei. Mindez 

abban teljesedik ki, hogy megfigyelhető a magasabb kereset, a munkahelyi 

biztonság és az előrejutási lehetőségek iránti igények fokozódása, miközben a 

munkavégzés időtartama már nem játszik olyan fontos szerepet. Mindemellett a 

rendszerváltás óta folyamatosan csökken a népesség munkavégzésre fordított 

ideje.  

A Magyar Háztartás Panel vizsgálat következtetései alapján egyértelmű, 

hogy a magyar társadalomban az 1990-es évtized végéig már lezajlottak azok a 

legfontosabb strukturális változások, amelyek hatásaként egyes rétegek végleg 

leszakadni látszanak, kívül rekednek az integrációs mechanizmusokon. Az így 

megjelenő szubkulturális jegyek átörökítése tapasztalható.  

 

 

3.1.1.2.2. Gazdasági változások 

 

Gazdasági szempontból a politikai ideológiából származó elvárásokat 

figyelembe vevő tervutasításos rendszer volt jellemző az 1970-es évekig. A 

teljes foglalkoztatottság eszméje alacsony munkabéreket, az ezeket kiegészíteni 

igyekvő állami dotációkat, kétkeresős családmodellt, e mellett rejtett 
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munkanélküliséget, káderpolitikát megvalósító több-színtű szelekciót és 

alacsony munkahatékonyságot eredményezett. A vállalati tervgazdálkodás 

egyik tipikus jellemzője volt az alacsony munkamorál. A dolgozók előtt jobbára 

hitelteleneknek bizonyultak az állami és pártvezetők, valamint a munkahelyi 

vezetők, akik sokszor politikai szempontból töltötték be vezető szerepüket.  

Az 1980-as években egyre markánsabban jelentkező negatív gazdasági 

hatások, az infláció erősödése, az állami dotációk fokozatos visszaszorulása, az 

árak emelkedésével visszaeső fogyasztás és életszínvonal-romlás fokozta a 

társadalom elégedetlenségét. A politikai hatalom fokozatosan olyan 

engedmények megtételére kényszerült, amelyek társadalmi és gazdasági téren is 

megalapozták a rendszerváltás nyomán előrelendülő demokratizálódási, 

piacosodási folyamatokat. A második gazdaság térnyerése, a kisvállalkozások, 

gmk-k megjelenése új utakat, lehetőségeket szabott.  

Az 1989-1990 fordulóján útnak indult, gazdasági-, társadalmi-, politikai 

területeket egyaránt átható rendszerváltás folyamata merőben új 

feltételrendszert teremtett, amelyben az egyéneknek, családoknak, 

csoportoknak, közösségeknek és szervezeteknek az addigiakhoz képest más 

tényezőkkel, feltételekkel, folyamatokkal kellett szembesülniük. Mindez 

megkívánta az alkalmazkodás új stratégiáinak kialakítását a társadalom és a 

gazdaság minden szereplőjétől.  

Az ipar és a mezőgazdaság területén kialakult munkaerő-felesleg hatalmasra 

duzzasztotta az inaktív népesség, ezen belül a munkanélküliek táborát. A 

kibocsátás visszaesése, az infláció és a munkanélküliség együttes növekedését 

kifejező stagfláció hatásai, a fogyasztás beszűkülése, az állami támogatások 

visszaesése kedvezőtlen gazdasági helyzetet eredményezett, ami negatív 

hatással járt a gazdasági szereplők számára.  

A privatizáció megindulása, és az ennek nyomán változó tulajdonosi szerkezet, 

az egyre szaporodó vállalkozások olyan új mintázatokat hoztak létre a gazdasági 

struktúrában, amelyek megalapozni igyekeztek egy magántulajdonon alapuló, 

piaci koordinációt feltételező új működésmódot. 

1995 után tapasztalhatóvá vált a gazdasági növekedés megindulása, ezt 

a TÁRKI konjunktúraadatai egyértelműen alátámasztották. Azonban a 

makroszinten megfigyelhető kedvező tendenciák elsősorban a nagyvállalatok 

körében erősödtek meg, egyelőre még kevésbé váltak érzékelhetővé a mikro-



 26 

szférában, a kis-és középvállalkozások java egzisztenciális gondokkal küzd 

jelenleg is.  

Az elmúlt tíz év talán legsokkolóbb jellemzője a foglalkoztatottság 

drasztikus csökkenése volt, amelynek volumenét jelzi, hogy 1989-ről 1995-re az 

átmenet előtti szint több mint egynegyedével lett kisebb. Mindenesetre a 

munkaerő iránti kereslet lassú, de határozott ívű fokozódása az 1995 után 

megindult kedvező konjunktúra számlájára írható. Kolosi T. és munkatársai 

szerint (Kolosi, Tóth, Vukovich 1998) a munkaerő iránti kereslet bővülése 

elsősorban a tercier szektorban prognosztizálható, ahová a gazdasági 

szerkezetváltás révén jelentős mennyiségű munkaerő áramlott az ipari és a 

mezőgazdasági ágazatokból. A szolgáltatások területe mellett a feldolgozóipar 

és más, javuló exportpotenciállal bíró ágazatok fejlődése biztosíthatja a 

foglalkoztatotti létszám további növekedését hosszú távon. Az 1996-1998-as 

adatok még arra utaltak, hogy a munkaerő iránti kereslet növekedése nem járt 

egyidejűleg a foglalkoztatottság bővülésével, mivel ezzel inkább a már a 

munkaerőpiacon lévők állásváltoztatási és keresetnövekedési lehetőségei nőttek 

meg, illetve a különböző részfoglalkoztatási formák iránti kereslet fokozódott.  

Az utóbbi időben a beruházások számának növekedése, a fekete foglalkoztatás 

részleges visszaszorulása már a foglalkoztatás bővülését eredményező feltételek 

erősödését is magával hozta, miközben fokozatosan csökkent a regisztrált 

munkanélküliek száma. Az aktív keresők között továbbra is csökkenő 

tendenciát mutat a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya. 

A lakossági jövedelmek 1978 óta tartó értékcsökkenése 1995-ben érte el 

a kritikus mélypontot, a jövedelmi szerkezet változása jól kiemelte a társadalom 

középrétegeinek vesztes pozícióba való kerülését. A reáljövedelmek 1997 óta 

történő növekedése elsősorban a magasabb kvalifikációval rendelkező 

munkavállalók keresetnövekedését és nem az átlagbér színvonalának 

emelkedését reprezentálta, így az időközben kialakult nagymérvű jövedelmi 

egyenlőtlenségek továbbra is fennmaradtak. A reálkeresetek csak 1999-ben 

érték el az 1993. évi szintet. 

1998-ban már a GDP tartós növekedésével, 1999 végétől az infláció 

egyszámjegyűvé való válásával, a munkanélküliség folyamatos csökkenésével 

lehetett számolni, ami reményteljes javuló tendenciák alapjául szolgált, s egyre 

kiszámíthatóbbá, biztonságosabbá tette a gazdasági folyamatokat. 
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A változás pozitív jellegét aláhúzta az a tény is, amit a TÁRKI 1998-ban 

végzett Háztartás Monitor Vizsgálat (Kolosi T. és mtsai 1998) eredményeiből 

szűrhetünk le: e szerint a munkaerőpiacon nyilvántartott összes álláshely 

csaknem háromnegyedét olyan munkáltatók biztosították, akik legalább részben 

magántulajdonosok kezében voltak.  

2000-ben folytatódott a munkanélküliség csökkenése és a 

foglalkoztatottak számának mérsékelt növekedése. A Központi Statisztikai 

Hivatal tájékoztatása szerint 2000-ben 267,4 ezren voltak állás nélkül, mintegy 

14 ezerrel kevesebben, mint egy évvel korábban. A munkanélküliségi ráta 6,5 

százalékra mérséklődött. A foglalkoztatottak száma meghaladta a 3,8 millió főt, 

ami 1999-hez képest 20 ezer főt meghaladó emelkedést jelentett. A 267,4 ezer 

munkanélküli között továbbra is több volt a férfi.  

 

 

1. táblázat: A munkanélküliségi ráta korcsoportok szerint (százalékban) 

 

Korcsoportok Százalék 

15-19 21,4 

20-24 10,6 

25-29 7,4 

30-39 6,3 

40-54 5,1 

55-59 3,3 

60-69 2,2 

70-74 1,3 

Átlagosan 6,5 

 

Forrás: Népszabadság. 2000. július 28. péntek, p.11. 

 

 

Változatlanul magasnak bizonyult a tartósan munkanélküliek aránya: az összes 

munkanélkülinek csaknem a fele, 130 ezer fő egy éve, vagy annál régebben nem 

tudott elhelyezkedni. A munkanélküliek 26 százaléka 25 évesnél fiatalabbnak 

bizonyult. Így a pályakezdő fiatalok körében 11,9 százalékos munkanélküliségi 
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ráta mutatkozott. (1. táblázat) Az EU tagállamaiban ez az arány meghaladja a 15 

százalékot. (2. táblázat) 

 

 

2. táblázat: A munkanélküliségi ráta és a foglalkoztatás volumene 

Magyarországon és az EU-ban 1994-1998 között 

 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Munkanélküliségi ráta 

Magyaro. 10,7 % 10,2 % 9,9 % 8,7 % 7,8 % 7,0% 

EURÓPA

I UNIÓ 
11,1 % 10,7 % 10,9 % n.a. n.a. n.a. 

Foglalkoztatottság 

Magyaro. 53,9 % 52,9 % 52,7 % 52,7 % 53,9 % 55,7 % 

EURÓPA

I UNIÓ 
59,5 % 59,7 % 59,6 % n.a. n.a. n.a. 

A reálkereset alakulása (előző év =100) és Ft-ban 

Magyaro. 107,2 % 

23049 Ft 

87,8 % 

25891 Ft 

95 % 

30544 Ft 

104,9 % 

38145 Ft 

103,6 % 

45162 Ft 

n.a. 

 

Forrás: KSH, Eurostat 

 

 

Az előzőek alapján azt mondhatjuk tehát, hogy Magyarországon az 

1990-es évtized során kialakult a piacgazdaság működését megalapozó 

feltételrendszer, létrejöttek a polgári demokrácia intézményei, és megfelelő 

ütemben bővül a gazdaság. Ugyanakkor a mikro-szféra képviselői, a 

szakszervezetek, illetve a bérből és fizetésből élők egyelőre ebből nem sokat 

éreznek. Az ellentmondás abban áll, hogy miközben az ipari termelékenység 

megközelíti az uniós átlagot, és egyre inkább megfelelünk a versenyképesség 

követelményeinek, addig a bérek, a jövedelmek, a szociális ellátás, a 

foglalkoztatás körülményei, a társadalmi párbeszéd nemcsak az EU normáktól 

marad el, hanem a hazai lehetőségektől is. Így az előny lassan a fejlődés gátjává 
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válhat. Különösen a foglalkoztatás és a bérek területén Magyarországnak még 

számos tennivalója akad az EU-hoz való csatlakozás menetében.  

 

 

3.1.1.3. A munkaerőpiac és külső szabályozó rendszerei 

 

A munkaerőpiaci változások közvetlenül hatnak a vállalati szinten 

folytatott emberi erőforrás-gazdálkodási tevékenységekre. A munkaerőpiac 

mennyiségi jellemzői között említhetjük a kereslet és a kínálat egymáshoz 

viszonyított nagyságát, és ebből következően a foglalkoztatás színvonalát, 

valamint a munkanélküliség arányát (munkanélküliségi ráta), jellegzetességeit 

(súrlódásos vagy globális, strukturális, átmeneti vagy tartós munkanélküliség). 

Ugyancsak a mennyiségi jellemzőkhöz tartozik a bérek, a munkafeltételek és 

körülmények, valamint a juttatások és a participációs lehetőségek színvonala. 

Ezek az elvárások olyan igényeket fogalmaznak meg, amelyekhez az adott 

vállalatnak igazodnia szükséges.  

László Gy. (1997) ezt úgy írja le, hogy a vállalatnak a saját releváns 

részpiacát kell alaposan megismernie, ehhez kell – aktív vagy passzív módon – 

illeszkednie. A piaci elvárások ereje pedig attól függ, hogy milyen a vállalat 

munkaerőpiaci pozíciója. Ezért kénytelen a szervezet elfogadni a „kívülről” 

meghatározott piaci feltételeket, vagy maga is alakítani képes azokat.  

A munkaerőpiac minőségi jellemzőire áttérve azok az általános érvényű 

kapcsolatok válnak fontossá, amelyek a munkaerőpiac szereplői között 

kialakulnak. Azaz hogy a piaci hatásokat mennyiben képes kompenzálni a 

munkavállalókról való gondoskodás intézményrendszere, mennyiben 

érvényesíthetők azok a szociális szempontok, kapcsolatok, amelyek az 

alkalmazottak érdekeit képviselik. 

A munkaerőpiac szabályozói között említhetjük azokat az eszközöket, 

amelyek a munkaerőpiac szabályait, működésének kereteit jelentik. Ezek között 

az elsődleges szabályozó elem a törvényhozás, illetve a kormányzat. Az ide 

tartozó eszközök közül a legfontosabbak a munkaerőpiaci szereplők jogait és 

kötelezettségeit rögzítő törvények, jogszabályok, a gazdaságpolitika 

eszközrendszere, amely a gazdaság belső struktúrájára gyakorolt hatása által 

határozza meg a munkaerőpiaci igényeket és elvárásokat. További fontos 
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elemekként jelennek meg a foglalkoztatáspolitikai, az elosztás-és 

népesedéspolitikai-, az oktatás-és szociálpolitikai eszközök is. Ezek a 

munkaerőpiaci egyensúly, a kereslet és a kínálat arányainak alakulásában, a 

munkaerő-kínálat volumenének és minőségi színvonalának változásában 

játszanak közre. 

A munkaerőpiacra jellemző sajátságos kiegészítő eszközök között találjuk az 

érdekegyeztetés, a partnerkapcsolatok során alkalmazott megoldásmódokat. 

 

 

3.1.1.4. A társasági formában működő vállalkozások helyzete és 

szerepük a magyar gazdaság fejlődésében  

 

Az Arthur Andersen (1999) nemzetközi tanácsadó cég munkatársai 

vizsgálataira alapulva a következő megállapításokat tehetjük. 

A társas formában működő hazai vállalkozások gazdasági 

teljesítményének alakulása, és a társaságok gazdasági növekedésben játszott 

szerepe alapján elmondható, hogy a makrogazdaság szerkezeti átalakulása az 

1990-es évtized végére nagyobbrészt befejeződött. Gyakorlatilag megállt a 

vállalkozásszám növekedése, illetve az évente újonnan alakuló és megszűnő 

vállalkozások száma megközelítően egyensúlyba került. Ezzel egyidejűleg 

látványos változások következtek be a tulajdonosi struktúrában. Míg 1995-ig 

még mindig az állami vagyonrész mutatta a legnagyobb arányt, addig az 1996. 

évtől a külföldieké lett a legnagyobb tulajdoni hányad. Ezáltal napjainkra már a 

hazai társaságok vagyonának minden második forintja külföldi tulajdonosi 

kézbe került. 

A gazdaság stabilizációjának, illetve az 1996. évtől beindult növekedés 

fő húzóerejének az export bővülését tekinthetjük. Emellett jelentősnek 

mondható fejlemény a beruházási arány növekedése és az infrastrukturális 

hátrányok (pl. távközlés) fokozatos javulása.  

A szerkezeti átalakulás előrehaladtával fokozatosan javult a vállalkozások 

teljesítménye. Ez alapvetően annak köszönhető, hogy a társaságok 

alaptevékenységeinek bevételei gyorsabban növekedtek, mint azok költségei. 

Azonban a vállalkozások összteljesítményének látványos javulása nem mentes a 

belső ellentmondásoktól sem. A pozitív gazdasági teljesítményeknek még 
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mindig kb. egyharmadát semlegesítik a negatív eredményű vállalkozások 

veszteségei, és az éves nyereség kb. kétharmadát a vállalkozások alig két 

százalékát kitevő nagy-és középvállalkozások adják. E mellett a mikro-és 

kisvállalkozások összegzett teljesítménye ugyan emelkedett, de az elmozdulás a 

vállalkozások számának mennyiségi bővüléséből következett, nem pedig a 

fajlagos teljesítmények javulásából. Viszont bővült a társas vállalkozások saját 

vagyona, de ehhez képest is gyorsabb ütemben nőtt a társaságok idegen 

forrásállománya. 

A szektorális vonatkozásokat nézve általános tapasztalat, hogy a régi 

hagyományokból építkező, megfelelő kapacitásokkal és szakképzett 

munkaerővel rendelkező ágazatok bizonyultak sikeresnek. Az ipari növekedés 

húzóágazatává a gépipar vált. A versenyképesség elérése szempontjából 

kulcsszerepet játszik a korszerű technológia és a szakképzett munkaerő 

alkalmazása. A szolgáltatások területén ugyancsak gyors fejlődés volt 

tapasztalható az elmúlt időszakban. A kínálati piac fejlődése a pénzügyi 

szférában, a kereskedelemben, a távközlésben és a vendéglátás területén 

domborodott ki elsősorban, ami az üzleti környezet fejlődése szempontjából 

pozitív hatást keltett.  

A mezőgazdaság és az élelmiszeripar esetében sajnos nem ilyen pozitív 

a kialakult helyzet. A mezőgazdaság termelési és foglalkoztatási mutatói 

drasztikusan csökkentek, a versenyképesség tekintetében elég nagy a lemaradás. 

Az élelmiszeripar helyzete vegyes sajátosságokat tükröz: az alapanyag ellátást 

biztosító mezőgazdaság válsága nagyban megnehezítette az ágazat piaci talpon 

maradását, viszont a nemzetközi termelési láncolatokba való integrálódás 

bizonyos vállalatok számára számos előnnyel járt. 

Összességében a társas formában működő, többségében hazai tulajdonú 

gazdálkodó szervezetek növekvő arányban járulnak hozzá a magyar gazdaság 

pozitív teljesítményeinek alakulásához. Azonban ez a kedvező változás nem 

arányosan érinti a vállalkozásokat. Egyfelől a teljesítmények 

össznövekményének 3/4-ét a társaságok alig egytizede szolgáltatja, másfelől 

viszont a társasági teljesítmények nagymértékben differenciálódnak a 

tulajdonosi struktúrától, vállalkozási mérettől, gazdálkodási formától, valamint 

a területi elhelyezkedéstől függően. (3. táblázat) 
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3. táblázat: Különbségek a vállalati hatékonyságban, vállalatnagyság szerint, 

1998-ban 

 

Létszám 

szerinti 

kate-

góriák 

 

21-50 

 

51-100 

 

101-

300 

 

301-

500 

 

501-

1000 

 

1001-

2000 

 

2001-

5000 

 

5000 

felett 

 

Összes 

A válla-

latok 

száma 

 

1935 

 

982 

 

918 

 

237 

 

189 

 

83 

 

31 

 

4 

 

4379 

Nettó 

hozzá-

adott 

érték 

(Ft) 

 

 

265774 

 

 

352939 

 

 

985356 

 

 

732784 

 

 

1616657 

 

 

1279350 

 

 

1343301 

 

 

510134 

 

 

7086295 

Alkal-

mazot-

tak 

száma 

 

55953 

 

71495 

 

158816 

 

91820 

 

129697 

 

113630 

 

92855 

 

36517 

 

750783 

Egy 

alkal-

ma-

zottra 

jutó 

hozzá-

adott 

érték 

(Ft) 

 

 

 

4,7 

 

 

 

4,9 

 

 

 

6,2 

 

 

 

8,0 

 

 

 

12,5 

 

 

 

11,3 

 

 

 

14,5 

 

 

 

14,0 

 

 

 

9,4 

 

Forrás: KSH 
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Nyilvánvaló, hogy a jövő gazdasági növekedése egyre inkább attól függ, hogy a 

gazdaság szereplői miként terelhetők a hatékonyabb és mérhetőbb 

teljesítményeket nyújtó vállalkozási formák felé. 

 

 

3.1.1.5. A Dél-Dunántúl az Európai Unió tükrében 

 

A Dél-Dunántúl helyzetértékelésének felvázolásához a Központi 

Statisztikai Hivatal adataira, Horváth Gy. és munkatársai (MTA Regionális 

Kutatások Központja Dél-Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs) által végzett 

kutatásokra, az Országos Területfejlesztési Koncepció és az Előzetes 

Regionális Fejlesztési Terv tényközléseire, valamint Széles Gy. és 

munkatársai (Kaposvári Egyetem Ökonómiai és Szervezési Intézet, Kaposvár) 

által összeállított tanulmányokra hagyatkoztam. 

A különböző szerzők részéről egybehangzó véleményként jelenik meg, hogy a 

Dél-Dunántúl egyelőre lemaradó-félben lévő régiónak számít az európai és a 

hazai regionális feltételekhez viszonyítva egyaránt.  

A régió területe Magyarország összterületének valamivel több, mint 15 

%-át teszi ki. Az itt élő lakosság számbeli aránya a hazai összlakosság csaknem 

10 %-át képviseli.  

A természeti és táji értékek gazdagságával találkozhatunk a Dunántúli –

dombsághoz tartozó régiót szemlélve, amelyek a mezőgazdasági 

tevékenységeknek kitűnő lehetőséget teremtenek. A termőföld mérete az 

országos átlaghoz képest nagyobb arányban van jelen. Országos 

összehasonlításban a régió agráralkalmassági értékszáma kedvező feltételeket 

jelent a mezőgazdasági termelés számára. 

A technikai infrastruktúra különböző fejlettségi szintet mutat, ezen belül 

a közlekedési és a környezetvédelmi infrastruktúra elmaradottnak mondható. 

Különösen fejletlen a közúthálózat, hiány mutatkozik a légi forgalomban, a 

telefonhálózat tekintetében viszont jelentős fejlődés ment végbe az elmúlt 

időszakban. A vasútvonalak kiépítettsége megfelelőnek mondható. A régióban a 

települések csaknem 99 %-a rendelkezik közüzemi vízellátással, azonban a 

szennyvízelvezetés tekintetében fejlesztések szükségesek. 
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A települési sajátosságok szélsőséges viszonyokat tükröznek. A 

megyeszékhelyeken kívül – európai viszonylatban mért – közepes méretű 

városokból hiány mutatkozik, míg aprófalvakból, zsáktelepülésekből az 

országos átlaghoz képest nagyobb gyakoriság jellemző. A széttagolt és 

szélsőséges jellegű településstruktúra vidékies jelleget kölcsönöz a régió 

arculatának. A településszerkezet legjellemzőbb vonásaként említhetők a Dél-

Dunántúl aprófalvas térségei. Baranya megyében a községek mintegy 70 %-a 

tartozik ebbe - a gazdasági fejlődés szempontjából kedvezőtlennek mondható - 

kategóriába. A városok közül minden tekintetben egyedül a megyeszékhelyek 

emelkednek ki. 

A népsűrűség országos viszonylatban a legalacsonyabbnak mondható 

a többi régióhoz képest, amit négyzetkilóméterenként hetven lakos reprezentál. 

Az uniós viszonylatban kedvezőtlennek mondható demográfiai sajátosságok, és 

az azokból fakadó negatívumok miatt a régió településeinek 38 %-át fenyegeti 

az elnéptelenedés, 54 %-ban pedig alacsony népsűrűséggel jellemezhetők. A 

népesedési helyzet fő jellemzői az alacsony élveszületési arányszám  és a magas 

halandóság. A természetes fogyás az 1980-as évek első felétől folyamatosan nő. 

A népesség korösszetétele az elöregedés tendenciáját tükrözi. A természetes 

fogyás mellett az elvándorlás is szerepet játszik a népességszám változásában. 

A régióban a gazdasági recesszió első időszakától fogva (1984) fokozatosan 

negatív népességvándorlási különbözet alakult ki. Mindezek alapján 1980-ról 

1998-ra a Dél-Dunántúl lakossága 73,6 ezer fővel csökkent, ami 3 %-os fogyást 

reprezentál. Valószínűsíthető, hogy a régió városainak lélekszáma gyorsabban 

fog csökkenni, mint a falvaké, ami a megindult dezurbanizációs folyamatokkal 

is összefügg a gazdasági és társadalmi egyéb változásokon kívül. 

Ahogyan országos viszonylatban, itt is jellemző az inaktív népesség 

részarányának növekedése. Az aktív foglalkoztatottak létszáma a munkaképes 

korú lakosság 50 %-a, míg a fejlett nyugati országokban ez az arány meghaladja 

a 60 %-ot. Ez főleg a magas munkanélküliséggel sújtott, valamint idős lakosság 

által lakott területeken okoz súlyos problémákat. Tartós tendenciának bizonyul a 

gazdasági aktivitás mérséklődése.  

A foglalkoztatási szerkezet átalakulásával a közszféra vált a Dél-Dunántúl 

legjelentősebb munkaadójává. A keresők nagyjából egynegyede az iparban 
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(különösen a feldolgozóipar) talált foglalkoztatási lehetőséget, mellette a 

kereskedelem biztosít elsősorban munkaalkalmakat.  

A foglalkoztatotti létszám 1992 és 1998 között közel 30 %-kal csökkent. (4. 

táblázat) A legnagyobb fogyatkozás e tekintetben a bányászatban következett 

be. Az európai viszonylatban még mindig magas agrárfoglalkoztatotti arány és a 

belső szerkezetében még az irányított piacgazdaság sajátosságait magán viselő 

tercier szektor csekély súlya az elmaradottság tipikus jelképei. A piaci 

szolgáltatásokban továbbra is alacsony a foglalkoztatottak száma.  

 

 

4. táblázat: A gazdaságilag aktív népesség és a foglalkoztatottság változása a 

Dél-Dunántúlon 

 

 Dél-Dunántúl Magyarország 

Gazdaságilag aktívak (ezer fő) 379,4 4.010,7 

Gazdaságilag nem aktívak  

(ezer fő) 

377,1 3.745,1 

Aktivitási arány (%) 50,2 51,7 

Foglalkoztatottak száma 1992-ben 

(ezer fő) 

263,7 4.796,2 

Foglalkoztatottak száma 1998-ban 

(ezer fő) 

189,9 3.697,7 

Változás (%) -28 -23 

Mezőgazdaságban alkalmazásban 

állók 1995-ben (ezer fő) 

29,2 295,1 

Mezőgazdaságban alkalmazásban 

állók 1998-ban (ezer fő) 

24,9 278,8 

Változás 1995-1998 között (%) -15 -5,5 

 

Forrás: Előzetes Regionális Fejlesztési Terv, 2000. 

 

 

 A régió munkanélküliségi rátája 1999-ben 8,2 %-os szintjével az 

országos átlag fölött állt (7 %). A tartós munkanélküliség viszont az országos 
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átlag alatti. A dél-dunántúlihoz hasonló munkanélküliségi értékeket Nyugat–

Európában inkább a depresszióval sújtott térségek mutatnak. A munkanélküli 

népesség 85 %-a a fizikai-, míg 15 %-a a szellemi foglalkozásúak közül került 

ki. 

 A közép-, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a dél-

dunántúli régióban jelentős elmaradottságot mutat az országos értékekhez 

képest, ami ellentmond a fejlett oktatási infrastruktúrának. Mindez arra utal, 

hogy a régió kvalifikált munkaerejének egy részét elveszíti.  

 A 164 kutatóhely csaknem 80 %-a Baranya megyében található, 

zömmel a Pécsi Egyetem keretei között. A K+F tevékenységek fejlődésének 

gátja a régió gazdasági fejletlensége. 

Horváth Gy.  (1995) kutatásai szerint a humán infrastruktúra számos 

eleme alkalmas a gazdasági, társadalmi kihívások teljesítésére, a 

külgazdaságbarát üzleti környezet megteremtésére. Ebben jelentős szerepet 

játszhatnak a régió felsőoktatási intézményei, amelyek kiterjedt nemzetközi 

kapcsolatokkal rendelkeznek, és a változások szellemi bázisai is egyben.  

A régió háztartásainak nettó jövedelmi viszonyai az országos átlaghoz 

képest való elmaradottságról tanúskodnak. A jövedelmek forrásösszetétele 

összefüggésben áll a lakosság által gyakorolt tevékenységek jellegének 

megoszlásával. Így megállapítható, hogy a Dél-Dunántúlon az országos 

átlaghoz képest alacsonyabb az aktív keresők száma, magasabb viszont az 

inaktív népesség (munkanélküliek és egyéb felnőtt korú eltartottak) számaránya. 

Az alkalmazotti fizetésekből származó havi bruttó átlagkereset nagysága 1997-

ben 50700 Ft-ot tett ki, ami 13 %-kal maradt el az országos szinttől. A régióban 

mért átlagkeresetek színvonala egyébként minden ágazatban az országos 

átlaghoz képest jelentős elmaradást mutat. 

A régió gazdasági teljesítménye, nemzetközi munkamegosztásban 

játszott szerepe lényeges elmaradást mutat az országos-, de még inkább az 

európai átlagtól. A gazdasági teljesítmények és a reálbérek alacsony színvonala 

relatíve alacsony külgazdasági forgalommal párosul. A betelepülő tőke 

viszonylagos nagyságrendjében alacsonynak mondható, és nem feltétlenül 

húzóágazatként jelenik meg. Továbbra is a mezőgazdasági termelés 

dominanciája érvényesül, amely mellett az ipari termelés visszaszorulása és a 

tercier szektor relatív fejletlensége nyújt nem túl bíztató képet. A tercier 
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szektoron belül a legnagyobb volumenű jövedelmet biztosítani képes 

tevékenységet a turizmus jelenti. Szélesedő kínálatával és fejlődő 

szolgáltatásrendszerével ez a beruházások fő területe. 

A Dél-Dunántúlon 1997 végén mintegy 75 ezer működő gazdasági 

szervezetet regisztráltak, ami az országos szám 9 %-át jelentette. A szervezetek 

90 %-a vállalkozásnak minősült, ezek között 31 %-os arányban szerepeltek a 

társas vállalkozások. Velük szemben 69 %-ot kitevő mértékben voltak 

jellemzőek az egyéni vállalkozások, ami viszont az országos átlagot meghaladó 

mértéket (63 %) jelent. A működő társas vállalkozások területi eloszlásukban 

egyenetlenséget reprezentálnak. Mind a társas-, mind pedig az egyéni 

vállalkozásokat nézve a 10 főnél kisebb létszámmal működők vannak 

túlsúlyban.  

A Dél-Dunántúl – országos összehasonlításban – egyike azoknak a 

területeknek, ahová a legkevesebb külföldi tőke áramlott be mindezidáig. 1997 

végén mintegy 1840, részint vagy teljes egészében külföldi tőkével alapított 

vállalkozás működött a régióban. Az egy vegyes vállalkozásra jutó külföldi 

tőkebefektetés alapján a Dél-Dunántúl a hazai régiók rangsorában az utolsó 

helyet foglalja el. Elsősorban a kereskedelmi és szolgáltató ágakat részesített 

előnyben a külföldi tőke, bár az utóbbi időszak eseményeit figyelve már az ipar 

jelenti a régióban a legnagyobb tőkefelvevő területet. 

A régió gazdasági térszerkezetét a megyeszékhelyeket erősítő 

viszonylag jelentős gazdasági központok és a széttagolt, gazdaságilag 

jelentéktelenebb agrárperifériák jellemzik. 

A mezőgazdaság mutatói intenzív termelésről tanúskodnak. A régióban 

megtermelt GDP-hez a mezőgazdaság 10,8 %-kal, az élelmiszeripar pedig 

csaknem 5 %-kal járul hozzá. Ez együttesen több mint másfélszerese az 

országos átlagnak. 1997 végén 2100 társas vállalkozás és 5600 egyéni 

gazdálkodó működött az ágazatban. Az összes régióban tevékenykedő 

vállalkozáshoz képest a mezőgazdaságiak részaránya csaknem 9 %, ami 

felülmúlja az 5 %-ot éppen meghaladó országos átlagot. A régió mezőgazdasági 

vállalkozásainak létszámnagyság szerint való kategorizálása alapján 

megállapítható, hogy zömük (csaknem 95 %) 10 főnél kevesebb munkavállalót 

alkalmaz. Mindössze 3 %-ra tehető az 50 főt meghaladó létszámmal gazdálkodó 

szervezetek aránya.  
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A birtokviszonyok egy magántulajdonon alapuló, vegyes formában 

működő rendszer kialakulását tükrözik, amelyben az EU-hoz képest nagyobb 

arányt képvisel a társas vállalkozások által uralt tulajdoni részarány. A 

földterület megközelítőleg 40 %-a egyéni gazdálkodók kezelésében áll. A 

termőföld felét nagyméretű, egyötödét pedig közepes és kisméretű gazdaságok 

művelik.  

Összegezve az eddigieket, a Dél-Dunántúl tekintetében a következő 

főbb megállapításokat tehetjük.  

Európa peremvidékeihez hasonló jellegzetességeket fedezhetünk fel a régió 

nemzetközi munkamegosztásban elfoglalt helyét vizsgálva. Ez a gyenge 

gazdasági teljesítőképességben és az alacsony külkereskedelmi forgalomban, 

valamint az exportértékesítés területi (megyeszékhelyekre helyeződő) 

koncentrációjában ölt elsősorban testet. Ezt tetézi az infrastrukturális 

elmaradottság is. Erősségként jelenik meg viszont az a humán erőforrás bázis, 

amely a felsőoktatási és a kutató intézményekben rendelkezésre áll. Különösen 

az agrár-és élelmiszeripari oktatás területén, valamint az agrár K+F 

tevékenységek terén jelentős a humán kapacitás. Ezért a régió stratégiai 

fejlesztési elképzeléseiben az emberi erőforrások elsőszámú prioritásként 

jelennek meg. Jól példázzák ezt a PHARE-, SAPARD- és egyéb uniós 

fejlesztési források alapján kidolgozott projektek. 

 

 

3.1.1.6. A mezőgazdaságot érintő változások az 1990-es évtizedben 

Magyarországon 

 

Magyarország természeti erőforrásai, talaj-és éghajlati sajátosságai 

megfelelő feltételeket biztosítanak a mezőgazdasági termeléshez. A 

mezőgazdasági művelés alatt álló területek arányát tekintve az elsők között 

állunk Európában. A hazai mezőgazdaság a bruttó hazai össztermék mintegy 6 

%-át képes jelenleg előállítani. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek a 

háztartások fogyasztásának kb. egyharmadát teszik ki. A mezőgazdasági 

termelés megközelítőleg félmillió család jövedelemszerzésében, 

egzisztenciájának megteremtésében játszik szerepet. 
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Az elmúlt évtized gazdasági szerkezetváltásból adódó hatásai – az 

elmaradt fejlesztési alapok hiánya, az agrárolló nyílása, a korábbi integrációs 

kapcsolatok felbomlása, új integrátorok hiánya, technikai fejletlenség, a 

támogatások szűkülése, a hagyományos piaci pozíciók elvesztése, a gyenge 

jövedelemtermelő képesség – elmélyítették a mezőgazdaság válságát 

Magyarországon. A termelés volumene nagymértékben visszaesett, az évtized 

folyamán összességében mintegy 40 %-kal mérséklődött.  

Különösen az állattenyésztés helyzete vett drámai fordulatot, ahol az 

állatállomány a szarvasmarha tekintetében 50 %-kal, a juhállomány esetében 

28-, a sertésállományt nézve 59-, a baromfiállománynál pedig 87 %-os 

csökkenést szenvedett el.  

Romlott a biológiai alapok színvonala és az előállított termékek 

minősége is. A korábbiakhoz képest jelentősen megnövekedett a műveletlen, 

parlagon hagyott földterületek aránya, hanyatlott a talaj kultúrállapota és 

visszaesett a növényvédelem színvonala is. 

A szélsőséges és szabályozatlan piaci feltételek közepette, a korábbi 

hazai-és az uniós szinthez képest, valamint más ágazatokhoz viszonyítva a 

mezőgazdasági termelés jövedelmezősége alacsony színvonalúra süllyedt.  

Az agrárolló erőteljes kinyílásában jelentős szerepet játszott az ágazat 

által felhasznált ipari eredetű anyagok árszintjének emelkedése, ami több mint 

50 %-kal haladta meg a mezőgazdasági termékek árnövekedését. (5. táblázat)  

Az agrár-hitelezés gyakorlatában az elmúlt időszakban nem sikerült 

véghezvinni azt az átalakítást, amely megfelelően szolgálná addicionális 

források képzését a termelés kívánatos ütemű bővüléséhez. 

Jelentős visszaesés volt tapasztalható a beruházások reálértékei 

tekintetében is. A mezőgazdaság beruházásokból történő részesedése az 1980. 

évi 12, 8 %-hoz képest az 1990-es évek elejére 2,2 %-ra zsugorodott. 

A termelés műszaki alapjai, az alkalmazott technológiák és eszközök 

minősége elmaradást mutat az európai színvonalhoz képest. 

A belföldi keresletcsökkenés és a hagyományos piacok összeomlása, 

valamint a visszaesett termelési szint mellett is túltermelés bontakozott ki, ami 

válsághelyzetek kialakulásához vezetett. A piaci szabályozatlanság a mai napig 

az egyik meghatározó oka a kialakuló értékesítési zavaroknak. 
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5. táblázat: Az agrárolló alakulása 

 

 

Év 

A termeléshez 

felhasznált ipari 

cikkek árindexe 

A termelői-

felvásárlási árak 

indexe 

 

Agrárolló 

1990 145,5 028,5 113,3 

1991 192,9 127,3 151,5 

1992 208,3 138,3 150,7 

1993 250,0 163,8 152,6 

1994 295,2 204,6 144,2 

1995 365,1 260,1 140,4 

1996 511,8 334,0 153,2 

1997 589,0 378,9 155,4 

1998 624,4 395,0 158,1 

 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, Mezőgazdasági termelés 1998. 

 Bp., 1999. 

 

 

Mivel a mezőgazdasági termékek java élelmiszeripari feldolgozást 

követően kerül értékesítésre, ezért a mezőgazdasági termékek legjelentősebb 

piacát az élelmiszeripar jelenti. A szakágazatok eltérő fejlődése következtében 

eltérő fejlettségű és versenyképességgel rendelkező vállalkozások alakultak ki 

az élelmiszeriparban. A kapacitások kihasználtsága, valamint különösen az 

élőmunka felhasználás hatékonysága még jelentősen elmarad az európai 

versenytársakéhoz képest. 

A kárpótlás, a tulajdonváltás, a szövetkezeti vagyonnevesítések által egy 

meglehetősen heterogén jellegű birtokszerkezet alakult ki az 1990-es évtized 

elején Magyarországon. A tulajdoni viszonyok átalakítása csaknem 6 millió 

hektár termőföldre terjedt ki, és mintegy 2,7 millió új tulajdonossal lehet 

számolni. Az 1991-től zajló kárpótlási folyamat során mintegy 1,6 millió 

tulajdonos jutott földhöz.  

Nemzetközi tapasztalatokra hagyatkozva egy család megélhetéséhez – intenzív 

körülmények között - kb. 30 ha földbirtokra van szükség minimálisan. Ezzel 
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szemben Magyarországon a földtulajdonosok csak alig több, mint 1 %-a 

rendelkezik ezt elérő birtoknagysággal. Ezt tetézi a megfelelő eszközök és 

sokszor a szaktudás hiánya is, amelyek együttesen komoly gátat szabnak a 

versenyképes gazdálkodás elérésében. 

A többféle jogcímen és területileg elszórtan fellelhető, tulajdonba került 

földterületeken való gazdálkodás megnehezítette a termelést. Nem történt 

lényeges elmozdulás a birtokrendezésben azóta sem, a kedvező művelési méret 

és az összevont, egységes földterületek kialakítása még várat magára.  

A földtulajdon és a földhasználat elszakadt egymástól, egy viszonylag 

tartós bérleti struktúra kialakulását eredményezve.  

A földár továbbra sem mutat reális piaci értékeket, a földforgalom gyakorlatilag 

stagnál. Míg a földtulajdon értéke jóval az uniós szint alatt marad, addig a 

bérleti díjak földértékhez viszonyított aránya még meg is haladja az uniós 

átlagot.  

Nem működik a följelzálogjog intézménye sem, ami a termelés hitelfedezetének 

jelentős elemeként kellene, hogy funkcionáljon. 

A mezőgazdaságot érintő állami támogatások rendszere a 90-es évtizedre a 

korábbi szintjéről fokozatosan csökkent, majdnem teljes mértékben 

felszámolódott.  

Az Agrárgazdasági Tanács által az agrárgazdaság 1998. évi 

helyzetéről készített állásfoglalás szerint az ágazat továbbra is kedvezőtlen 

helyzetének alakulásában nagyban közrejátszott az a tényező, amely szerint nem 

teljesült az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvényben 

rögzített több célkitűzés. Így például nem realizálódott az a törekvés, amely az 

agrártermelők számára a nemzetgazdaság más ágazataihoz viszonyított 

esélyegyenlőség, az arányos tőke-és munkajövedelmekhez való hozzájutás 

elérését célozta. A kívánt felzárkózás helyett az agrárkeresetek bruttó értéke 

alapján azt mondhatjuk, hogy 1998-ban is folytatódott a korábbiakhoz 

hasonlóan a mezőgazdasági keresetek nemzetgazdasági átlagtól való 

elmaradása, majd 1999-ben is tovább tartott ez a tendencia. A 

munkajövedelmek tekintetében az 1997. évi 73,7 %-ról 1998-ra 71,9 %-ra, majd 

1999-re 70,4 %-ra történő negatív változás következett be. A tőkejövedelmeket 

nézve hasonló jelenségekről számolhatunk be. Az agrárolló kinyílása 1998-ban 

1,7 %-kal tovább fokozódott, majd ez a változás 1999 folyamán felerősödve 10 
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% pontot meghaladó mértékben nőtt. Az EU-hoz mért támogatottsági elmaradás 

kompenzációja meg sem kezdődött. Összességében a tanács arra a 

megállapításra jutott, hogy nem teljesültek a törvény által előírt, jövedelmi 

pozíciót javító intézkedések, amelyek hiányában felgyorsult az ágazat 

lemaradása. Ez nagyban megnöveli annak a kockázatát, hogy az uniós 

csatlakozás idejéig a magyar agrárgazdálkodók érdekérvényesítési lehetőségei, 

esélyei nem erősödnek, hanem tovább gyengülnek, ami által ők a csatlakozás 

potenciális veszteseivé válhatnak. Az Agrárgazdasági Tanács nevében az elnöki 

tisztet betöltő Horn P. akadémikus (1999) a kialakult helyzet feloldására két 

alapvető megoldásmódot javasolt. Az első szerint az Országgyűlésnek az 

agrárgazdaság fejlesztéséről szóló törvény támogatások biztosításával 

kapcsolatos intézkedéseit be kell tartania, amelynek alapján az 

agrártámogatások reálérték tartása és GDP növekedése mellett elkezdődhet az 

Európai Unióhoz képest fennálló hátrányok csökkentése. Ugyancsak fontos a 

gazdálkodók tőkéhez jutási esélyeinek javítása érdekében, hogy beinduljon az 

agrár-megállapodás részét képező reorganizációs program is. A második 

variáció szerint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium olyan 

piacszabályozást kénytelen érvényesíteni, amely az ágazat által elszenvedett 

árveszteséget (1998-ban 350 milliárd forint körül) az árakon keresztül kívánja 

kompenzálni. Ez az alternatíva azonban azzal a veszéllyel jár, hogy az 

agrártermelés további csökkenése mellett a 2000. évre kalkulált inflációs trend a 

várakozásokhoz képest kedvezőtlenebbül alakul. Ez együtt jár az 

államháztartási mérlegek romlásával és a monetáris folyamatok irányváltásával. 

A Magyar Agrárgazdasági Tanács tájékoztatójában felhívta a figyelmet arra, 

hogy a 2000. évi kormányzati költségvetési előirányzatokban nem az a 

támogatási összeg szerepelt, ami az ágazat jövedelmi pozícióinak javítása 

szempontjából hatékonynak minősíthető. Így a 2000. évre prognosztizált 

várakozások negatív előjelűek voltak az agrárgazdaság helyzete és a vidék 

népességmegtartó képességének szempontjából. Mindez minimális esélyeket 

sem jelent az uniós csatlakozás előtt álló gazdálkodók számára. Hiszen az, hogy 

kisebb termeléssel csatlakozunk az unióhoz, mint ami az ország természetes 

termelési képességei alapján elvárható lenne, és így a kvóták és bázisok igen 

szűk keretek közé szorulnak, hosszú időre megpecsételhetik a hazai 

mezőgazdasági termelők, gazdálkodók, és rajtuk keresztül a vidék helyzetét.  
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Az ágazat további sorsa nagymértékben függ attól, hogy a magyar 

mezőgazdaság milyen helyzetbe kerül az uniós csatlakozás folyamatában, 

illetve azt követően. Mindenesetre az agrárpolitika szempontjainak 

formálásában és érvényesítésében elsősorban a termelési-és 

exportszerkezetében az EU-kvótákhoz és szabályokhoz igazodni képes 

mezőgazdaság kell, hogy megjelenjen. 

 

 

3.1.1.7. A mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a térségben élő lakosság, 

emberi erőforrások kapcsolatrendszere  

 

A mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és az emberi erőforrás fejlesztés ma 

már szorosan összekapcsolódó fogalmak. A vidékfejlesztés komplex feladatai 

közé tartozik a természeti és a táji erőforrások, hagyományok megőrzése, a 

mezőgazdaság fejlesztése, valamint a vidéki lakosság jövedelemszerzési, 

szociális és egyéb érdekérvényesítési lehetőségeinek, esélyeinek szélesítése.  

Bódi F. (1999) kutatásai alapján megállapítható, hogy a helyi szociális 

ellátó rendszerek működésüket nézve komoly történelmi hagyományokkal 

rendelkeznek. Már a XIX. században érvényben voltak bizonyos 

munkásvédelmet szavatoló törvények (mint pl. az 1884. XIV. tc. Ipartörvény), 

illetve önsegélyező és vállalati társpénztárak (betegsegélyező és 

rokkantpénztárak), amelyek az akkori foglalkoztatottaknak a kor színvonalának 

megfelelő védelmet nyújtottak. Az 1907. évi törvény (XLV. tc.) a biztosítási 

törvényhozás figyelemreméltó munkáját dicsérte a gazdasági cselédeknek 

szavatolt ingyenes gyógykezelés bevezetésével, amelynek költségeit a 

munkaadókra hárította. 1900-ban létrehozták az Országos Gazdasági Munkás és 

Cselédsegély Pénztárt. Az agrárnépesség zöme a gyorsan fejlődő és terjeszkedő 

biztosítási alapok ellenére sem részesülhetett azonban ilyen jellegű 

támogatásokból. Áttörést a Nagyatádi-féle földreform hozott, amelynek 

keretében több mint negyedmillió házhely került kiosztásra a falvakban 1920 és 

1939 között. A falusi népességnek otthont adó lakások felépítéséhez az 

Országos Falusi Kislakásépítő Szövetkezet nyújtott hosszúlejáratú kölcsönt az 

igénylőknek. Ennek köszönhetően mintegy 41 ezer lakás épült fel a 

magyarországi falvakban 1938-ig. Az akció sikeréhez - 8 ezer lakás 
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felépítésében nyújtott segítségével - hozzájárult az Országos Nép-és 

Családvédelmi Alap is. 

A közegészségügy szabályozását az 1876: XIV. tc. állami feladatként 

deklarálta. A községi hatóságok feladatköre volt a fertőző betegségekkel 

szembeni fellépés, munkájukkal nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a falusi 

népesség körében megnövekedett a születéskor várható élettartam, és csökkent a 

csecsemőhalandóság. Az 1934-ben működésbe kezdett Zöldkereszt mozgalom 

hatókörébe az egészségvédelmi körök, valamint a tüdő-és nemibeteg-gondozó 

intézmények tartoztak. 

A szegénygondozás adminisztratív eszközökkel történő kezelésében az 

1871-es községi törvényben találunk utalásokat, ezzel egyidőben rendelet írta 

elő a községek számára a szegényalapok létrehozását. A segélyezési politika 

szervezésének etalonjaként az 1931-ben meghirdetett „egri norma” vált, ennek 

mintájára hozták létre a „komáromi normát”, ami a falusi szegények, a 

sokgyermekesek, a cselédek és napszámosok minimális munkabérét, családi 

segélyezését irányozta elő. Ez azonban nem vált elterjedtté, így tervezett céljait, 

hatásait nem érvényesíthette teljeskörűen. A második világháború kitöréséig az 

agrár szociálpolitika nagymértékű lemaradást, fejletlenséget mutatott a városi 

szociális ellátáshoz képest. 

A háborút követő időszakban a vidékkel szemben tanúsított 

mellőzöttség és negatív megbélyegzettséget hozó ideológia rombolta az 

érdekérvényesítési lehetőségeket. Ez az ideológia a szocialista fejlődés 

ellenségeiként aposztrofálta a falun élők tömegeit.  

Az 1990. évi önkormányzatokról szóló, és az 1993. évi szociális 

törvény igyekeztek elvi rehabilitációban részesíteni a falu Magyarországát. Az 

új helyi, települési önkormányzatok egyértelművé tették az önkormányzati 

szociálpolitika jogi feltételrendszerét. Az állami normatíva alapján szervezett 

szolgáltatások mennyiségi és minőségi jellemzői azonban nem képesek egyelőre 

a szociális hátrányok kiküszöbölésére. 

A falvak és a vidék humán infrastrukturális elmaradottságának 

növekedése több település, vidéki térség esetében nagymértékben járult hozzá 

válsághelyzet kialakulásához az elmúlt évtizedekben. Nemcsak az elöregedő 

lakosság, a fiatalok elvándorlása, a munkanélküliség, az inaktív lakosság 

arányának növekedése, a pszichoszociális problémákhoz kapcsolódó 
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megbetegedések, és a megfelelő szemléletmód hiánya játszottak közre a falvak, 

a vidék szempontjából felmerülő negatív tendenciák felerősödésében. A korábbi 

évtizedek emberi erőforrásokat – ezek között főleg a vidéki lakosságot érintő –, 

a fejlesztés szempontjából elhanyagoló, a rendelkezésre álló kapacitások 

szempontjából pedig pazarló hozzáállása, és a jelenlegi ellátó rendszer aktív 

eszközeinek szűkös mivolta és működtetésük elégtelensége is nagyban 

hozzájárultak a kedvezőtlen feltételek kialakulásához. 

A hazai népesség közel fele falvakban és vidéki településeken él. 

Papócsi L. (1999) szerint a vidék népességmegtartó erejének fokozása, az ott 

élők életesélyeinek, lehetőségeik javítása elsősorban gazdasági kérdésnek 

tekinthető. Ti. a vidéki életmód csak egy bizonyos jóléti-egzisztenciális szint 

biztonsága mellett válhat vonzóvá a népesség számára. Ennek a szociális 

biztonságnak a megteremtésében elsősorban azok az ipari-szolgáltató 

tevékenységek játszhatnak szerepet, amelyek a „háztáji-nagyüzemi” integráció 

foglalkoztatási szerepének csökkenését kompenzálják. A táj-jellegű 

specifikumok előállítására és értékesítésére kiterjedő tevékenységek beindítása, 

a turizmus élénkítése, a kiegészítő jellegű ipari foglalkozások űzése azonban 

csak részei egy olyan többszintű beavatkozási folyamatnak, amely a 

vállalkozásélénkítés és munkahelyteremtés, valamint az infrastruktúra-fejlesztés 

komplex módon történő, együttes alkalmazásában teljesedik ki. 

A mezőgazdaságot érintő válság vidéki lakosságra gyakorolt hatása 

tekintetében elsősorban a munkanélküliség nyomán elszenvedett gazdasági és 

társadalmi hátrányok emelhetők ki. A kedvezőtlen adottságú településeken a 

munkanélküliségi ráta 50 %-ot meghaladó mértéket is elért.  

Az infrastrukturális fejletlenség, az alacsonyabb képzettségi szint, az 

érdekérvényesítés egyéb lehetőségeinek hiányában a munkanélküliség 

elsősorban a vidék, a falu társadalmát terhelte meg. A tartós munkanélküliek 

arányszámait vizsgálva megállapítható volt, hogy ugyancsak a falvakban, 

községekben élők közül kerültek ki gyakrabban, mint a városlakók közül. A 

falusi munkanélküliség alakulásában szerepet játszó főbb tényezők Lévai P. 

(1997) nyomán a következők: a városlakókhoz képest alacsonyabb képzettségi 

szint, a zömmel segéd-és betanított munkások magas számaránya, (akiket a 

legkönnyebben lehet helyettesíteni), az inaktív és a roma népesség relatíve 
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magas előfordulása, a településnagyságból és a földrajzi elhelyezkedésből 

adódó hátrányok, valamint az infrastrukturális adottságok elmaradottsága.  

A Magyar Háztartás Panel vizsgálat 1994-es eredményei (Andorka R. 

és mtsai) kb. 3 millió főt regisztráltak Magyarországon, akik a KSH által 

számított létminimum szintje alatt voltak kénytelenek megélni. Andorka R. 

(1996) szerint e népesség zöme a községi társadalmakban volt felfedezhető, 

ahol így kb. háromszor akkorára nőtt a szegénység, mint a fővárosban. A tartós 

szegénységgel sújtott népesség aránya 10,4 %-os volt a községekben, szemben a 

budapesti 1,2 %-os szinthez képest 1994-ben. Így a tartós szegénység súlyos 

formája mintegy kilencszer gyakoribbnak bizonyult a falvakban, mint a 

fővárosban. A lakáskörülmények és a tartós eszközök számbavétele alapján 

megállapíthatóvá vált, hogy a falusi háztartások ezen a téren is jelentős 

elmaradottságot mutatnak a városiakhoz képest. Andorka és munkatársai 

kutatásai alapján a hiányos felszereltségű háztartások aránya a falvakban közel 

kétszerese volt 1994-ben az országos átlagnak és többszöröse a megfelelő 

budapesti aránynak. 

Kopp M. és Skrabski Á. (1992) hazai falvak mentálhigiénés állapotát 

feltáró vizsgálatait összegezve kitűnt, hogy a neurotikus és depressziós tünetek 

a községekben élők körében túllépték a városokban mért hasonló arányokat, 

ami azonnali beavatkozást sürgetett. 

Kulcsár L. (1999) szerint a vidékfejlesztési programok középpontjában 

a vidéki ember áll, aki sajátos élethelyzetében adott szerepeinek összességeként 

éli életét. Ebben a megközelítésben a vidékfejlesztés nemcsak 

munkahelyteremtést, mezőgazdaság-fejlesztést, vagy környezetrendezést, 

hanem az emberi élet minden területét átfogó komplex fejlesztési 

beavatkozások rendszerét jelenti.  

A vidékfejlesztés gyakorlati megvalósítása tekintetében kistérségi 

irányultságú, komplex társadalmi, gazdasági és kulturális programokban valósul 

meg, és természetszerűleg igényli az ott élő lakosság aktív részvételét.  

A vidékfejlesztés sokrétű programokat foglal magába: elsősorban a belső 

(endogén) erőforrások mozgósítására irányul, amelyek közül a természeti 

(ökológiai), az emberi (humán) és a kultúrantropológiai (hagyományok, 

életmód, kultúra) játszanak fontos szerepet. (2. ábra)  
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2. ábra: A vidékfejlesztési programok jellegzetes területei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Kulcsár L. 1999. p. 29. 

 

 

Az EU fejlesztési prioritások alapján az elsőszámú célkitűzések között 

találjuk az emberi erőforrások fejlesztését, valamint az életminőség javítását. 
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felzárkóztatására létrehozták a Strukturális Alapokat, amelyek ma is forrást 

biztosítanak a fejlesztési beruházások kivitelezéséhez. 

Az 1997-ben közzétett, a Közös Agrárpolitika reformjára irányuló „Agenda 

2000” ugyancsak fő irányként jelölte meg a vidék megerősítését és fejlesztését. 

Az EU agrártámogatási stratégiájában a vidékfejlesztés kapott prioritást, míg az 

agrártermelés további fokozatos leépítésével kell számolni. 

 

 

3.1.1.8. Emberi, társadalmi és kulturális tőke  

 

A közgazdaságtudomány a tőkét a termelési tényezők egyikeként 

kezeli. Az ugyancsak ide tartozó földhöz és munkához képest a tőke speciális 

jelentőséggel rendelkezik: gazdasági tevékenység eredményeként létrejőve 

további termelés alapjaként szolgálhat. Gazdaságtörténeti tényadatok alapján 

tudjuk, hogy a munkamegosztás mellett a tőkejavak birtoklása jelentette a 

társadalmi differenciálódás legfőbb mozgatórugóját. 

Általános vélekedés szerint bizonyos W. Petty (1676) könyvelő volt az 

első, aki alkalmazta az emberi tőke fogalmát, amikor 1676-ban a hadihajók és 

hadigépek, valamint egyéb háborús felszerelések terén elszenvedett hadi 

veszteséget összevetette az emberéletben elszenvedett veszteségekkel. 

A. Smith, (1776) a filozófus-közgazdász a nemzeti tőke részének és a 

gazdasági jólét egyik alapvető forrásának tekintette az ország lakosainak összes 

megszerzett tudását és hasznos képességét. Továbbá ő volt az, aki „A nemzetek 

gazdagsága” című munkájában elsőként mutatott rá arra, hogy az emberi tőkébe 

és a munkaerőpiacon hasznosítható képességekbe történő beruházás hogyan 

befolyásolja a személyi jövedelmek és a bérstruktúra alakulását. Mégis sokáig a 

tekintélyes A. Marshall (1920) által való vélekedés, - miszerint nem célszerű a 

tőke fogalmát az emberekre alkalmazni – volt uralkodó nézet a kérdés 

szempontjából. Ez a vélekedés konzerválta a munkaerőről alkotott klasszikus 

felfogást, miszerint az nem más, mint csekély tudást és manuális 

szakképzettséget kívánó munkavégzési képesség, amellyel a dolgozók 

nagyjából egyformán rendelkeznek. Később maga Marshall is változtatott a 

véleményén és az emberi tőkébe történő befektetések hosszú távú jellegét, 

valamint a befektetést végrehajtó család szerepét emelte ki. 
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A korai, tárgykörben publikáló szerzők között említhetjük még A. Lotka és L. 

Dublin nevét, akik kidolgozták az emberi tőke első kvantitatív alkalmazását 

(Lotka - Dublin, 1930). Az általuk alkalmazott kalkulációt korszerűsítve H. 

Miller úgy találta, hogy erős és szisztematikus kapcsolat áll fenn a tanulás és a 

személyes gazdasági siker között (Miller, 1960). J. R. Walsh volt az első, aki 

megállapította az emberi tőke értékének betudott költségeket (Walsh, 1935). F. 

Knight pedig arra a kérdésre keresett választ, hogy növekvő gazdaságban a 

társadalom produktív tudáskészletének javítása milyen szerepet játszik a 

csökkenő hozadék törvényének kompenzálásában (Knight, 1944). 

Az 1950-es, 60-as években kezdtek körvonalazódni azok a folyamatok a 

modern közgazdaságtanban, amelyek a tőke fogalmának többirányú 

értelmezéséhez, kiterjesztéséhez vezettek. A folyamatok kezdeményezői közül 

elsősorban a Nobel-díjjal elismert T. Schultz nevét szükséges megemlíteni, aki 

„Beruházás az emberi tőkébe” című (Schultz, T.W., 1961,1983) korszakalkotó 

tanulmányában közvetlen párhuzamot állított fel az emberi erőforrásokba és a 

fizikai tőkeállományba történő befektetések között. Schultz és a vele azonos 

nézeteket valló gondolkodók szerint a racionális döntések alapján cselekvő 

gazdasági szereplő azért vállalkozik az emberi tőke fejlesztését célzó 

beruházásokra, mert várakozásai szerint ezek hozama idővel meghaladja a 

beruházás költségeit. Schultz a beruházás hasznait és költségeit elemezve jutott 

el az emberi tőke koncepciójának egyik legfontosabb makroökonómiai 

alkalmazásához, a gazdasági növekedés magyarázatához. Schultz szerint az 

emberek önmagukba való beruházás révén bővíthetik a rendelkezésre álló 

választási lehetőségeket. Ez az egyik lehetséges útja a jólét növelésének. A 

dolgozók gazdasági értékkel bíró tudás és szakképzettség megszerzése révén 

válhatnak tőketulajdonosokká. Ez a tudás és szakképzettség tudatos beruházás 

eredményeként áll elő, és ez más emberi beruházásokkal együtt szervesen 

hozzájárul a technikailag fejlett országok magasabb termelékenységi szintjének 

eléréséhez. Azoknak az országoknak az esetében, akiket azért tartanak 

szegénynek, mert tőkehiányban szenvednek, a tőkeinjekcióknak feltétlenül 

fedezniük kell az emberekbe való pótlólagos beruházások költségeit is, nem 

csak az építmények, berendezések, készletek biztosítását kell, hogy szolgálják. 

Hiszen csakis így érhető el, hogy az emberi képességek lépést tudjanak tartani a 

fizikai tőke minőségi és mennyiségi gyarapodásával, és így nem válnak a 
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gazdasági növekedés korlátozó tényezőivé. Schultz értelmezésében az oktatás 

bizonyos mértékig fogyasztást jelent, amikor adott szükségleteink kielégítését 

célozza, viszont túlnyomórészt mégis beruházás, amelynek célja, hogy olyan 

képességekre tegyünk szert, amelyek jövőbeni szükségleteink kielégítését teszik 

lehetővé a várható keresetnövekedés által. Minthogy az oktatás beruházás, 

eredménye pedig a tőke egy sajátos formája, ezért az oktatásban résztvevő 

befogadó személy részeként megjelenő hozadékot Schultz emberi tőke 

elnevezéssel illette. Ez a tőke a személyiség szerves részeként nem idegeníthető 

el, mégis tőkeként működik, ha értékkel bíró szolgáltatást képes nyújtani. Az 

oktatás e schultzi értelemben vett felfogásának az alapja az a feltevés, hogy a 

nemzeti jövedelem növekedése jelentős részben e tőkefajta bővülésének 

eredménye.  

A schultzi gondolatokon haladó J. Kendrick empirikus tények alapján 

bebizonyította, hogy az emberi tőkébe való beruházások hozadékrátája 

nagyságrendjében a nem emberi tőke hozamához hasonlítható (Kendrick, 1976).  

Ugyancsak az emberi tőke többszempontú megközelítésének 

kialakításában ért el lényeges eredményeket S. Rosen, aki az emberi tőke 

modelljeinek hatékonyságát mutatta be néhány fontos empirikus kutatási 

irányhoz kapcsolódóan (Rosen, 1977): itt említhetők a munkajövedelmek és az 

életkor, valamint a nemi hovatartozás összefüggéseit elemző kutatások, a 

munkaerőpiaci diszkriminációval és a témakörhöz kapcsolódó oktatáspolitikai 

alkalmazásokkal foglalkozó híradások. Rosen szerint a tőke olyan készlet, ami a 

kibocsátás és a jövedelem jelenlegi és jövőbeni áramlásának forrásaként bír 

értékkel. Ehhez képest az emberi tőke olyan tőke, amelyet az egyének 

képességei és produktív ismeretei alkotnak. Ebből következően az emberi 

tőkébe való beruházás hozama abban áll, hogy növeli az egyén szakértelmét és 

ezáltal jövedelemtermelő képességét, valamint a gazdasági döntéshozatal 

hatékonyságát. Rosen szerint azok az egyének, akiket tartós szegénység súlyt, 

kevesebb, és értékét tekintve csekélyebb képzettséggel rendelkeznek, mint azok, 

akik jobb anyagi körülmények között élnek. Ezért a szegénység 

visszaszorításának legalkalmasabb eszközeként azt tartja, ha a szegények 

számára több és jobb erőforrást biztosít a társadalom az oktatáson és a szakmai 

képzéseken keresztül.  
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Ferge Zs. (1997) neves magyar szociológus is kifejtette azon 

véleményét, amely szerint a leghatékonyabb szociálpolitikai beavatkozást a 

foglalkoztatáspolitika aktív eszközeinek (elsősorban a munkaerőpici 

képzéseknek, átképzéseknek) az alkalmazása jelentheti, mivel az ilyen jellegű 

beruházások által olyan eszköz kerül a rászorulók kezébe, amelyet 

munkavállalási esélyeik fokozására, s ezáltal szociális jólétük javítására 

használhatnak fel önállóan változtatva helyzetükön.  

Rosen és más kutatók külön figyelmet szenteltek az emberi tőke és a 

gazdasági demográfia közti kapcsolatnak. A kérdéskörben folyt kutatások 

tapasztalatai szerint az életpálya során nemcsak az emberi tőke szintje változik 

meg, hanem természete és produktív szerepe is. Mivel a fiatalabb 

munkavállalók alapvetően más feladatokat látnak el és ehhez tartozóan más 

felelősségterheket viselnek, mint az idősebbek, ezért a munkaerőpiacon 

meglehetősen életkor-függő az emberi tőke különböző formáinak kínálata és az 

ezek között zajló verseny. Így pl. amikor az USA-ban az 1950-es években, a 

népességrobbanás idején születettek az 1970-es években beléptek a 

munkaerőpiacra, az iskolázott fiatal dolgozók hirtelen megnövekedett kínálata 

csökkentette a bérrátát és a tanulás hozadékrátáját. A vizsgálatok tehát 

bebizonyították, hogy a hozadékokat és a bérrátákat befolyásolja a 

munkavállalók száma. Mindez arra irányítja a figyelmet, hogy számolni kell az 

életpálya során megszerzett különböző képzettségek fejlettségével is. 

A tőkefajtákkal kapcsolatos kutatások kitűnő lehetőséget teremtettek a 

közgazdaságtan és a szociológia közti interdiszciplináris határmezsgyék 

létrehozására. Szociológusok érdeme, hogy az eredeti, közgazdászok által 

előterjesztett tőkefelfogások az 1970-es, 80-as évekre újabb, nagymértékű 

értelmezési távlatokat hódítottak meg. Túl a gazdasági horizonton, a társadalmi 

és kulturális jelenségvilág is az erőforrás-vizsgálatok színtereivé váltak. Ennek 

köszönhetően az emberi tőke fogalma mellett a társadalmi-és kulturális tőke 

fogalmak nemzetközi szakirodalomban való meghonosodását is konstatálhatjuk. 

J. Coleman (1986) empirikus adatok felhasználásával, interperszonális 

kapcsolatrendszerbe ágyazottan elemezte az emberi tőke felhalmozási 

folyamatának leglényegibb komponensét, a tanulás aktusát. Fontos felismerése, 

hogy az egyes szociális mezőkben előforduló személyközi kapcsolatok (mint pl. 

a családi kötelékek, vagy a vallási relációk) nagymértékben hatással vannak az 
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egyén tanulási előmenetelének sikerességére. Coleman szerint a társadalmi tőke 

fogalmát maga a funkciója definiálja: olyan különböző entitások csoportjáról 

van szó, amelyek megkönnyítik bizonyos társadalmi szereplők cselekvéseit. A 

társadalmi tőke is termelő jellegűnek tekinthető, mivel lehetővé teszi 

máskülönben elérhetetlen célok megvalósítását, helyettesíthetősége pedig 

korlátozott. A többi tőkefajtához képest a társadalmi tőke a cselekvők közti 

viszonyok struktúrájában ölt testet. Coleman értelmezése szerint az emberi tőke 

az egyén által elsajátított készségekben és tudásban ölt testet. A személyek 

olyan átformálásával jön létre, amely új cselekvésmódokat lehetővé tevő 

készségekkel és képességekkel, valamint kognitív tudáskészlettel gazdagítja az 

egyéneket, akik ezáltal fokozni képesek egyéni érdekérvényesítési esélyeiket. A 

társadalmi tőke a személyek közötti viszonyokban ölt testet, és akkor 

keletkezik, amikor a személyközi viszonyokban áll be olyan jellegű változás, 

ami a cselekvést elősegítheti. A társadalmi tőke fogalmának az értéke abban 

fejeződik ki tehát, hogy meghatározza azt a funkciót, amely megadja, hogy a 

cselekvők számára milyen értékük van erőforrásként a társadalmi struktúra azon 

vonásainak, amelyeket érdekeik érvényesítésében felhasználhatnak. Minden 

társadalmi viszony-rendszer és mindenfajta társadalmi struktúra előmozdítja a 

társadalmi tőke valamilyen formáját, mivel a cselekvők tervszerűen kialakított 

kapcsolataikat mindaddig fenntartják, amíg azok előnyt jelentenek számukra. A 

társadalmi tőke különösen fontos hatást gyakorol a következő nemzedék emberi 

tőkéjének termelésére.  

A modern gazdaságszociológia képviselői, mint A. Portes és J. 

Sensenbrenner (1993) rámutattak, hogy a társadalmi kapcsolathálók 

erőforrásként történő aposztrofálása a gazdaság társadalmi beágyazottságának 

természetes mivoltát bizonyítja. Értelmezésük szerint a társadalmi tőke fogalma 

a társadalmi előnyök és hátrányok előfordulásának magyarázatára is kiterjed, és 

nem pusztán a privilegizált helyzetekre koncentrálódik. 

A társadalmi tőke típusainak elméleti kidolgozásához és 

megkülönböztetéséhez járult hozzá É. Durkheim az értékintrojekciót-, G. 

Simmel pedig a kölcsönös cserét tárgyaló szociológiai okfejtéseivel, valamint 

K. Marx a korlátozott szolidaritást-, M. Weber pedig a kikényszeríthető 

bizalmat bemutató gazdaságszociológiai értelmezéseivel.  
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É. Durkheim (1893) szerint az értékintrojekció a társadalmi tőke egyik 

elsődleges forrása, mivel arra ösztönzi az egyéneket, hogy viselkedésüket ne 

pusztán a kapzsiság irányítsa. Az ilyen viselkedésmód válik azután erőforrássá a 

közösség számára. Az erőforrás e durkheimi megközelítése ma is központi 

eleme a szociológiai gondolkodásnak, és gyakran előfordul a társadalmi 

struktúrák gazdasági cselekvésmódra gyakorolt hatásainak példájaként.  

G. Simmel klasszikus munkájában (Simmel, 1955) a csoporthoz való 

tartozás dinamikáját állítva elemzése középpontjába világít rá a csereelmélet 

jelentőségére. Az elmélet szerint a társadalmi lét nem más, mint elsődleges 

tranzakciók sokasága, amelyek során információk, értékek, egymást támogató 

kifejezésmódok (szívességek, megbecsülések) cserélnek gazdát. Ezekből a 

kölcsönös tranzakciókból jön létre a társadalmi tőke, ami így nem más, mint a 

kölcsönösség elvén alapuló „váltók” felhalmozódása. Itt az egyéntől nem azt 

várják azonban, hogy egy meta-színtű csoportnormalitásnak megfelelően 

viselkedjen, hanem éppen ellenkezőleg, önös céljait kell, hogy kövesse. A 

Simmel által feltételezett tranzakciók során a pénz vagy egyéb anyagi javak 

helyett megfoghatatlan társadalmi javak cserélnek gazdát.  

A K. Marx által felvetett „korlátozott szolidaritás” (Marx és Engels, 

1948) a társadalmi tőke következő forrása. Ez azokhoz a szituációs 

körülményekhez kapcsolható, amelyek az értékintrojekciótól független elvi 

alapokon nyugvó csoportorientált viselkedést eredményezik. Ennek klasszikus 

példáját adta Marx a proletáröntudat keletkezésének és a munkások osztályba 

való szerveződésének elemzésével. A belső szolidaritástudat a munkásosztály 

fegyvereként szolgál a tőkés kizsákmányolással szemben. Az ennek révén 

kibontakozó kollektív érzés alakítja át a munkaadó és a munkavállaló közti 

egyéni piaci ellentétet csoport-üggyé. Így jut el Marx a tiszta piaci verseny 

elemzésétől a társadalmiság eszméihez. Nála viszont a társadalmiság a piaci 

harc veszteseinek önvédelmi csoportosulásaként fogható fel. Tehát a korlátozott 

szolidaritás nem az elfogadott értékek introjekciójából, és nem is az egyének 

kölcsönös cseréiből jön létre, hanem a közös problémával szembesülni 

kénytelen emberek egyéni helyzetükre adott közös válaszából. Amennyiben a 

kialakult érzés kellően erősnek bizonyul, akkor az egymás iránti kölcsönös 

segítség normájának betartását eredményezi, amelyre mint erőforrásra 

számíthatnak a saját céljaikat követő egyének. 
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A M. Weber nyomán (Weber, 1947) felmerült társadalmi tőke forrást, a 

„kikényszeríthető bizalmat” a Weber által megkülönböztetett formális és 

materiális racionalitás közti különbségtevés világítja meg a leginkább. Míg a 

formális racionalitás az általános normákra és a nyitott cserére épülő 

tranzakciókhoz kötődik, addig a materiális racionalitás viszont konkrét 

kötelezettségeket foglal magában olyan monopóliumokkal szemben, amelyek 

hasznosak valamely meghatározott csoport számára. A lényeg az, hogy az egyes 

csoporttagok jelenbeli igényeiket alárendelik a kollektív elvárásoknak, 

miközben arra számítanak, hogy részesülhetnek azokból a hosszú távú piaci 

előnyökből, amelyeket a csoport-tagság biztosít. A társadalmi tőkét tehát az 

hozza létre, hogy az egyes tagok megfelelnek a csoportvárakozásoknak. Ebben 

az esetben azonban a motivációt nem az értékek elismerése jelenti, hanem 

azoknak a gazdasági előnyöknek a reménye, amelyek a csoportban való léthez 

kapcsolódnak. Az uralkodó motiváció a hasznosság, azonban a cselekvő 

viselkedése itt nem egy másik egyénre, hanem az egész közösség szintjén létező 

társadalmi kapcsolathálóra irányul. 

M. Weber a szociológia egyik klasszikusa több szempontot is adott a rétegződés 

és a mobilitás kutatómunkájához ami szervesen kapcsolódik az emberi és a 

társadalmi tőke gondolatköréhez. Weber társadalmi rétegződésről alkotott 

modellje szerint az egyének életesélyei a társadalomban uralkodó hatalmi 

viszonyrendszer által determináltak. E szerint minél több hatalmat birtokol 

valaki, annál inkább képessé válik életesélyei javítására. Weber szerint a 

hatalom háromféle lehet: gazdasági, szimbolikus és politikai hatalom. A 

hatalom megoszlása tekintetében az osztályok, a rendek és a pártok játszanak 

fontos szerepet, mivel ezen csoportosulások tagjai bizonyos mértékű gazdasági, 

szimbolikus és politikai hatalommal rendelkeznek.  

A weberi hagyományból kiindulva H.D. Flap és N.D. De Graaf 

„Társadalmi tőke és megszerzett foglalkozási státus” című tanulmánya (Flap, 

H.D.- De Graaf, N.D., 1985) ahhoz a problémához kapcsolódik, hogy milyen 

szerepet játszanak a társadalmi kapcsolathálók az elosztási folyamatokban. A 

munkaerőpiaci viselkedési mechanizmusokat tárgyaló nemzetközi szakirodalom 

már korábban is többször azzal a kinyilatkoztatással állt elő, hogy sokkal több 

azon személyek száma, akik személyes ismeretségek, csatornák kihasználásával 

jutnak álláshoz, mint ahogyan azt egyébként feltételezik. A szerzők a Weber 
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által kidolgozott hatalom-koncepciót egy új elemmel bővítették ki: ez a 

társadalmi hatalom kategóriája. Az emberek között fennálló személyes 

kapcsolatok hálói és az ezeken keresztül mobilizálható erőforrások társadalmi 

tőkeként foghatók fel. A társadalmi kapcsolathálók társadalmi tőkeként való 

felfogása által juthatunk el ahhoz a feltételezéshez, amely szerint minél több 

társadalmi tőkével rendelkezik valaki, annál jobb lesz az életminősége. Azaz a 

megfelelő társadalmi kapcsolatokkal rendelkezők jobb álláshoz tudnak jutni, 

ami által magasabb jövedelemre tehetnek szert. Társadalmi vetületben 

megfogalmazva az előbbieket azt mondhatjuk, hogy minél nagyobb a társadalmi 

tőke eloszlásában mutatkozó egyenlőtlenség, annál nagyobb a vonzó 

foglalkozások elosztásában mutatkozó egyenlőtlenség. 

 A társadalmi tőke fogalma fontossá vált a társadalmi és a 

munkaerőpiaci státus és presztízs megszerzésével foglalkozó kutatások mellett a 

nemzetközi migrációt elemző vizsgálatok esetében is. A migráció társadalmi 

beágyazottságát a már említett Portes és Sensenbrenner mellett P. Fernandez-

Kelly világította meg érzékletesen. Gazdaságszociológiai elemzését 

antropológiai jellegzetességekkel színesítve jelenítette meg a társadalmi tőke 

mellett a kulturális tőke fogalmának tartalmi jelentőségét. Fernandez-Kelly 

ugyancsak nagy hangsúlyt helyezett a társadalmi kapcsolathálók fontosságának 

megvilágítására. Véleménye szerint az interperszonális hálózatok funkcióit és 

egyéb jellemzőit minden olyan vizsgálatban figyelembe kell venni, amely a 

gazdasági cselekvés társadalmi alapjainak kutatásával foglalkozik. Ezek a 

társadalmi kapcsolathálók olyan bonyolult formációk a szerző értelmezése 

szerint, amelyek az egyének és a csoportok számára segítenek megszűrni és 

értelmezni a külvilág részéről érkező információkat, ezekhez különböző 

jelentéseket társítanak, valamint erőforrásokat allokálnak és ellenőrzést 

gyakorolnak a viselkedésre. Ezeknek a hálózatoknak további fontos jellemzője a 

multiplexitás, vagyis az, hogy milyen mértékben alkotják őket eltérő társadalmi 

státussal rendelkező, egymáshoz sokféleképpen kapcsolódó egyének, akik 

összetett szerepeket játszanak különböző tevékenységeik során. A 

kapcsolatoknak és a szerepeknek a sokfélesége okozza az intézményi átfedések 

kialakulását. A különböző méretű és formációjú csoportok személyes 

kapcsolataikon keresztül integrálódnak egy egésszé, amit a társadalom jelképez. 

Az említett multiplexitás magas foka azért fontos, mert ezáltal nő meg annak a 
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valószínűsége, hogy az erőforrásokkal kapcsolatos információk (pl. egy 

kedvező állásról) és a tudás (mint pl. a vállalkozói know-how) eljut az egyes 

egyénekhez.  

P. Bourdieu (1972) szisztematikus elemzések során foglalkozott a 

gazdasági-, a társadalmi- és a kulturális tőke fogalmak megkülönböztetésével, 

valamint a kulturális tőke típusainak (inkorporált, tárgyiasult és intézményesült 

kulturális tőke) kidolgozásával. Egy olyan összetett osztályfogalmat vezetett be, 

amely számításba veszi a tőke különböző formáit. Mezőelmélete Marx és 

Weber tételein épülve fel, a cselekvőket gazdasági, társadalmi és kulturális 

jellemzőik alapján helyezi el a társadalmi térben. A mezőkön belül az egyes 

cselekvőkről azt feltételezhetjük, hogy versenyeznek a társadalmi pozíciókért. 

Ez az a verseny, ami képes megteremteni a bourdieui értelemben felvázolt 

társadalmi struktúrát, amelyet nála társadalmi térképként közelíthetünk, és ami 

elhelyezi a cselekvőket a rendelkezésükre álló tőke teljes nagysága és típusainak 

kombinációi alapján. Álláspontja szerint a tőke három alapvető formában fordul 

elő: gazdasági -, társadalmi- és kulturális tőkeként, és hogy  melyik alakjában 

jelenik meg, az felhasználásának mindenkori területétől, valamint azoktól a 

transzformációs költségektől függ, amelyek elengedhetetlenek hatékony 

működése szempontjából. Míg a gazdasági tőke Bourdieu látásmódja szerint 

közvetlen módon pénzzé alakítható, és elsősorban a tulajdoni formában való 

intézményesedésnek kedvez, addig a kulturális tőke bizonyos feltételek megléte 

esetén gazdasági tőkévé konvertálható, és különösen az iskolai végzettséget 

alapul vevő intézményesedésre hajlamos. Ezekhez képest a társadalmi tőke 

lényegi feltételek mellett ugyancsak gazdasági tőkére váltható, és ez főleg a 

nemesi és egyéb magas társadalmi címek alapján történő intézményesedést 

generálja.  

Bourdieu hagyományai alapján H.K. Anheier, J. Gerhards és F. P. 

Romo (1995) a Bourdieu-féle kulturális mező szerkezetét és a kulturális elit 

társadalmi tagozódását vették fókusz alá standard hálózatelemzési technikák 

felhasználásával. Megfigyeléseik szerint a gazdasági, a társadalmi és a 

kulturális tőke eltérő strukturális mintákat hoz létre. A gazdasági tőke a 

társadalmi tőkétől a hierarchia tekintetében tér el, a kulturális tőkétől pedig a 

szegmentáció szempontjából különbözik. A társadalmi tőke a kulturális tőkétől 

ugyancsak a hierarchia alapján differenciálódik.  
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P. DiMaggio (1985) a kulturális tőke fogalmát a házastárs-választás és 

az iskolai teljesítmények összefüggéseivel hozta kapcsolatba a modellépítő-

hipotézistesztelő módszer alkalmazásával. 

Míg a kulturális tőke fogalma a kvantitatív elemzésekben többnyire 

egybeesik, vagy szorosan közel áll a Bourdieu-féle intézményesült tőke, vagy az 

iskolai végzettség alapján kreált egyéni ismérv kategóriájához, addig R. Ulin 

(1986) történeti-antropológiai megközelítésében egészen más tartalmi 

meghatározottságot mutat. Ulin kvalitatív vizsgálati módszert használva jutott el 

a kulturális tőke kollektivisztikus felfogásához. 

A szintén Nobel-díjas G. Becker (1996) által bevezetett személyi tőke 

fogalma kitűnően integrálja és egymást kölcsönösen előfeltételező 

fogalmakként írja le az emberi és a társadalmi tőke kategóriáit. Becker Schultz 

útmutatásai nyomán elméletét a beruházás hozadékrátája köré építette fel. A 

racionális cselekvő egészen addig a pontig folytatja a beruházást, amíg a 

befektetés marginális hozadékrátája egyenlő nem lesz a pénzalap 

lehetőségköltségével. Mivel Becker az egyén képzettségének és 

jövedelemtermelő képességének fejlődésére fókuszált, így az emberi tőkéről 

alkotott felfogása a „permanens jövedelem” és a vagyon elméleteként fejlődött 

ki. Nagyon fontos Becker azon különbségtevése is, amely szerint az emberi tőke 

azon típusát, amely kizárólag valamilyen vállalaton belüli alkalmazásában 

tekinthető emberi tőkének, differenciálta az emberi tőke azon típusától, 

amelynek vállalaton túlmutató, általánosabb értéke van. A vállalatspecifikus 

tőke fogalma tartalmilag már nagyon közel áll a szervezeti tőke kategóriájához, 

ami az egyének adott szervezet működéséhez történő hozzájárulásával áll elő. 

Ennek az értéke azonban elveszik, amikor a munkavállalói jogviszony 

megszűnik, és ezért a hiányt újabb beruházással kell pótolni. A szervezeti-, vagy 

vállalatspecifikus tőkéhez képest az általános értelemben vett emberi tőke olyan 

képzettséget reprezentál, ami nem kötődik különösen valamilyen szervezethez, 

és nagyobb értékveszteség nélkül hasznosítható más vállalkozásokban is. A 

vállalatspecifikus tőke fogalma áll azoknak a jelenlegi vizsgálatoknak a 

hátterében, amelyek a munkaerőpiaci és más szerződéseket a tranzakciós 

költség alapján veszik figyelembe.  
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3.1.2. A szervezeti feltételek rendszere 

 

 

3.1.2.1. Az emberi erőforrás menedzsment fogalma, céljai és funkciói 

 

 

3.1.2.1.1. Az új szemléletmód kialakulásának történeti előzményei 

 

A különböző vezetési iskolák eltérő fontosságot tulajdonítottak a 

személyzeti / emberi erőforrás menedzsment kérdéskörének. A tudományos 

vezetés képviselői (Taylor, Gilberth, Gantt) munkamódszer-tanulmányok 

kidolgozásával kívánták az igazságosnak ítélhető teljesítménynormát 

meghatározni, így kitűzve elérendő munkacélokat az alkalmazottak elé. 

Azonban szemléletmódjuk szerint a munkavállalók éppen olyan termelési 

tényezőkként jelentek meg, mint ahogyan a gépek, az alapanyagok vagy a tőke.  

Az évszázad 30-as, 40-es éveiben kezdett egyre nagyobb hangsúllyal 

előtérbe kerülni az „emberi viszonyok tana” (Human Relations) a vállalati 

gyakorlatban. Az új elvek már számot vetettek a szociálpszichológiai tényezők 

munkateljesítményekre gyakorolt erőteljes befolyásával is. Mayo és 

Roethlisberger a motivációkeltés és a megelégedettség kérdésköreit vizsgálva 

jutott fontos megállapításokhoz, amelyek szerint a csoportviszonyok és a 

vezetési stílus jellegzetességei egyaránt figyelembe veendőek a termelékenység 

fokozása szempontjából. Mindezek hatására az ipari termelésben közreműködő 

társaságok egyre szélesebb körben kezdtek olyan magatartástudományi 

módszerek vállalati körülmények között való alkalmazásába, amelyek az 

egyének közti kapcsolatok, a szervezeti kommunikáció fejlesztését célozták. 

Különösen fontos szerephez jutottak ettől kezdve a külső tanácsadók, akik 

segítettek a felmerülő személyes és személyközi problémák szervezetfejlesztési 

szempontból hatékony megoldásával. 

A szemléletmód vállalati gyakorlatban végbemenő változása a 

törvényalkotói tevékenységben is kirajzolódott, amit jól példáz az 1935-ben az 

USA-ban bevezetett Wagner-törvény, ami elsőként adott lehetőséget a 

dolgozóknak kollektív érdekeik törvényes eszközökkel való védelmére és 

érvényesítésére. 
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Az 1970-es évektől az Egyesült Államokban kibontakozó új 

személyzeti menedzsment irányvonal egyre nagyobb sikerrel állította azonos 

irányba és egymást kölcsönösen kiegészítő érdekviszonyba a szervezeti célokat 

és az azokat kiszolgáló alkalmazottak szociális igényeit. Ez a megközelítés már 

gyökeresen különbözik az embert pusztán termelési tényezőként nyilvántartó 

korabeli felfogástól. A szemléletmód másságát hangsúlyozza az ember, mint 

elsődleges szervezeti erőforrás figyelembevétele, amely csakis 

interdiszciplináris módon közelíthető meg: a gazdasági racionalitás mellett a 

szociális, kulturális és pszichológiai igényekből fakadó elvárások is 

egyszersmind meg kell, hogy jelenjenek a szervezeti humánpolitika 

célrendszerében és gyakorlatában. E szerint az alkalmazottak differenciált 

természetes szükségleteinek kielégítése nélkül nem szerezhető meg az az 

elköteleződés, szervezeti hűség, lojalitás, ami biztosíthatná a szervezeti célok 

sikeres teljesítését. 

Az 1960-as, 70-es évek vállalati magatartáskutatási eredményei tovább 

finomították az uralkodó nézetet az emberi erőforrások tekintetében. Ezek 

szerint az alkalmazottak olyan emberi tőke-befektetéseknek tekintendők, 

amelyek folyamatos fejlesztése által érhető el a szervezeti szinten értelmezett 

hatékonyságnövelés, amely mögött a megfelelő kvalifikációval rendelkező, 

kellően motivált és elégedett, lojális dolgozók jobb teljesítményei állnak. Ezt a 

munkafeltételek, a munkahelyi környezet emberközpontúvá formálásával, 

valamint megfelelő személyzeti elvek és programok érvényesítésével szükséges 

alátámasztani. Ezek nemcsak biztosítják a szükséges feltételeket, hanem arra 

ösztönzik a munkavállalókat, hogy saját egyéni és csoportos, valamint 

szervezeti érdekeik alapján további fejlesztéseket vigyenek véghez, ami a 

vállalati célok teljesítését is szolgálja. Azaz a gazdasági és szociális érdekek 

olyan összhangját sikerüljön kialakítani, amelyek hosszabb távon biztosítják 

egy emberek által fenntartott értékteremtő célzatú közösség társadalmi és 

gazdasági hasznosságát. 

Magyarországon a második világháború előtt a közintézményekben 

tapasztalt személyzeti munka nagyjából megfelelt a fejlett nyugati országok 

hasonló területeken végzett gyakorlatának. A századforduló és a második 

világháború között olyan állami rendelkezések biztosították a közszolgálatban 
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dolgozók érdekeit, mint pl. a „Pénzügyi szolgálati és minősítési szabályzat”, 

ami a szakhivatalnokok képesítési és minősítési feltételeit szabályozta.  

1945 után általánossá vált a káderpolitika alkalmazása, ami politikai alapon 

kontraszelektálta az egyéni érvényesülés lehetőségeit, és ugyancsak politikai 

elvek hatották át a személyzeti munka irányítását meghatározó rendeleteket és 

határozatokat. 

Az 1968-ban kibontakozó reformfolyamat sem hozott lényeges változásokat a 

személyzeti munka terén. Továbbra is a központi intézkedések voltak 

mérvadóak, mint pl. a központi bérszabályozás, s az ezzel együtt érvényesülő 

állami szociális dotációk alkalmazása. 

Csak az 1980-as évektől kezdődött meg a személyzeti terület átalakulása a 

gazdasági és társadalmi reformok velejárójaként, de még ekkor is erőteljesen 

jellemző volt a politikailag megbízhatónak ítélt vezetők kiválasztása. 

Az 1989-90 fordulóján nekilendülő rendszerváltó folyamatban 

újraértékelődött a munkaerőhöz való hozzáállás mikéntje. Az első fontos 

teendők közé tartozott az addig viszonylagosan külön kezelt humán igazgatási 

területek integrációja – a személyzeti, szociális, munkaügyi és munkavédelmi 

feladatok azonos keretek között történő újraszervezése. A szakmával 

foglalkozók szerint egy tartalmában új, komplex, emberközpontú személyügyi 

szervezetet, feladatrendszert (humán szféra) kell létrehozni, mert a személyzeti 

és munkaügyi rendszer válságának megoldásához alapvető fontosságú a 

munkaügyi, személyzeti és szociális szervezetek integrált munkája a 

piacorientált vállalkozói gazdaságban.  

A témakör elismert szakértői azt a véleményt fogalmazták meg, 

miszerint „a hazai munkaszervezetek személyügyi tevékenysége sem a múltban, 

sem napjaink átalakuló gyakorlatában nem elégíti ki a piacgazdaság 

követelményrendszerét.” (Farkas, Poór, Karoliny, 1999) Az okok között a 

tulajdonosi érdekeltség hiánya, a vállalati önállóság korlátozott mivolta, az 

irracionális elemekkel átszőtt költségérzéketlenség és a kézi vezérlésű 

gazdaságirányítás mellett a stratégiai gondolkodás és a humán szemlélet hiánya, 

a tartalmi és szervezeti széttagoltság, valamint a tevékenységet és a 

munkavállalókat egyaránt jellemző alacsony presztízs egyaránt meghatározó 

környezetformáló elemekként hatottak. Mindezek hatására nem valósulhatott 
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meg az erőforrásokkal – így az emberi tényezővel sem - való hatékony 

gazdálkodás. 

Az 1990-es évtized végére már rendelkeztünk néhány – ha nem is túl 

nagy mintára épülő – gyakorlati eredményeket összegző vizsgálattal, de a 

lényeges módosulások ellenére sem vált pozitívvá a Magyarországon működő 

szervezetek személyzetmenedzselési munkájáról kialakult kép.  

 

 

3.1.2.1.2. A személyzeti / emberi erőforrás menedzsment fogalmának 

megközelítései 

 

A személyzeti / emberi erőforrás menedzsment fogalmának 

definiálására számos kísérlet tanúi lehetünk a szakirodalmat olvasva. N. F. 

Elbert (1999) szerint „a személyzeti / emberi erőforrás menedzsment a 

személyes és a szervezeti célok egyidejű maximalizálására tervezett programok, 

funkciók, tevékenységek összessége.” (Carell, M.- Elbert, N.F.- R. Hatfield, 

1999) J. S. Harrison és C. H. St. John (1998) szerint a hatékony emberi 

erőforrás menedzsment versenyelőnyt biztosít a szervezet számára (Harrison, 

J.S.-C.H. St. John, 1998) R. L. Gomez-Mejia és szerzőtársai (1998) vélekedése 

szerint az a tény, hogy az emberi erőforrások terminológia széles körben 

elterjedt a nemzetközi szakirodalomban annak tudható be, hogy a felső vezetés 

a fejlett világban az elmúlt időszakban már felismerte az emberi erőforrások 

stratégiai jelentőségét. (Gomez-Mejia, R.L.-D.B. Balkin-L. Cardy, 1998) 

Farkas F., Poór J. és Karoliny M.-né, a tématerület jeles hazai képviselői, 

valamint amerikai szerzőtársuk ((Poór, J. - Karoliny, M., - Farkas, F. - Elbert, 

N.F., 1999) definíciója alapján „a személyzeti / emberi erőforrás menedzsment 

azon funkciók kölcsönösen egymásra épülő együttese, amelyek az emberi 

erőforrások hatékony felhasználását segítik elő az egyéni és a szervezeti célok 

egyidejű figyelembevételével.”  
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3.1.2.1.3. Célkitűzések, funkciók és eszközök. A személyzeti / emberi 

erőforrás menedzsment stratégiai jelentősége 

 

Az új megközelítés fő céljai között említhetjük a szervezeti célok 

kialakításának és megvalósításának elősegítését, a szervezet megfelelő 

mennyiségű és minőségű munkaerővel való folyamatos ellátását. Ugyancsak a 

fő célkitűzésekhez tartozik a munkaerő szervezeti célok irányában történő 

hatékony alkalmazása. A végső cél a szervezeti hatékonyság biztosítása, ami a 

társaságok hosszú távon való fennmaradását és fejlődését, növekedését 

eredményezi.  

A részcélok között merülhetnek fel azok az általános érvényű igények, 

amelyek a fő célok megvalósítását elősegítik: az általános személyzeti elvek 

minden munkavállaló felé való eljuttatása, a megfelelő szervezeti viselkedés és 

munkamagatartás mintáinak közvetítése, a minél magasabb teljesítmények 

elérése a rendelkezésre álló munkaerő optimális felhasználásával, minőségi 

termékek létrehozása, a munkaerőköltség megfelelő szinten tartása, de egyben 

versenyképes bérszint biztosítása, megfelelő munkahatékonyság elérése a 

fluktuáció és a hiányzások alacsony szinten való tartásával. Mindehhez pedig 

olyan környezeti feltételek biztosítása társul, amelyek nemcsak a szervezet, 

hanem az egyén érdekeit, jogait, fejlődését és megelégedettségét is szavatolják. 

A személyzeti / emberi erőforrás gazdálkodás funkciói és eszközei 

tekintetében széles az alkotóelemek skálája. Itt említhető elsőként az emberi 

erőforrás tervezés és auditálás, ami a teljes humán erőforrás rendszer szintézisét 

biztosítja azáltal, hogy kialakítja azt a politika- és programrendszert, ami az 

emberi erőforrás célok teljesülésén keresztül a szervezeti célok elérésének 

elősegítését is szolgálja. A tervezési fázisban történik a szervezetet körülvevő 

külső-, és a sajátságos feltételeket reprezentáló belső környezet elemzése, 

amelyekhez úgy integrálja a vezetés a személyzeti döntéseit, hogy azok 

együttesen elősegíthessék az alkalmazotti és a szervezeti célok teljesülését.  

A tervezés funkciójánál kell szót ejtenünk az emberi erőforrás 

menedzsment stratégiai jelentőségéről. A tématerület jeles amerikai képviselője, 

D. Ulrich (1998) meglátása szerint a terület jelentős átalakulás során, a korábbi 

adminisztratív, érdekegyeztető funkciók mellett integrálta magába a 

stratégiaképző és változásmenedzselő szerepeket. A szervezeti működés 
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tekintetében egyaránt szükség van egy külső - a piaci magatartás, fellépés 

módját meghatározó -, és egy belső stratégiára, amely a szervezeti erőforrások 

biztosítását, alkalmazását és kontrollját jelenti. E két stratégiai paraméternek 

szükségképpen illeszkednie kell egymáshoz, és együttesen kell, hogy 

visszatükrözzék a szervezet arculatát. Akár növekedést eredményező-, akár 

stabilitásra törekvő stratégiai megoldásmódokat követ a társaság, minden 

esetben az alkalmazotti magatartásra terelődik a hangsúly, ami a stratégiai 

választás alapján differenciált.  

Az emberi erőforrás menedzsment stratégiai jelentőségéről szót ejtve 

szükséges különbséget tenni két fogalom között: a stratégiai emberi erőforrás 

menedzsment fogalma tartalmilag nem egyenlő az emberi erőforrás 

stratégiáéval. Armstrong és Long (1994) értelmezése segít a két fogalom 

különválasztásában: „a stratégiai EEM azt az általános irányt szabja meg, 

amelyet a szervezet követni óhajt, hogy alkalmazottai révén elérje céljait. Az 

EE- stratégiák pedig a szervezet specifikus szándékai szerint arra 

összpontosítanak, hogy mit kell tenni, vagy mit kell változtatni.” Walker 

(1994) nézőpontja alapján az emberi erőforrás stratégia azt határozza meg, hogy 

a szervezet hogyan motiválja alkalmazottait az üzleti célkitűzések teljesítésére.  

A vállalati / üzleti stratégia és az emberi erőforrás stratégia 

kapcsolatrendszere olyan összhangot kell, hogy képviseljen, amelyben a humán 

célok teljesítése az üzleti célok abszolválását biztosítja az emberi erőforrások 

oldaláról. Ez az integráció háromféle kapcsolattípus gyakorlatban való 

előfordulását feltételezi. Az első típusban az emberi erőforrás rendszer egyfajta 

alkalmazkodó magatartással csak az üzleti célok megvalósításában játszik 

szerepet. Itt a személyzeti funkciók válasz-eszközök az üzleti stratégia 

szempontjából. Az egymásra ható viszonyulásban a humán szempontrendszer a 

stratégiaalkotó szerepén túl már a cég vezetési filozófiájára is képes közvetlen 

hatást gyakorolni. A harmadik megközelítés egy olyan teljesen integratív 

jellegű, dinamikus, sokszempontú kapcsolatot feltételez, amely a viszonosság 

helyett már az üzleti- és emberi célkitűzések reflexív kölcsönhatását jelenti. (3. 

ábra) 

 

 



 64 

3. ábra. Az üzleti és az emberi erőforrás stratégia kapcsolatrendszere 
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Forrás: Butler, J.E.- Ferris, G.R.- Napier, N.K. (1991) in: Személyzeti / emberi 

erőforrás menedzsment, p.93. 

 

 

A második funkció a munkakörelemzés és tervezés. A 

munkakörelemzés fontos információkat szolgáltat a szervezetben előforduló 

munkakörök lényegéről, és az ezeket ellátó alkalmazottaktól elvárt 

teljesítmények minőségi és mennyiségi kritériumairól. A munkakörelemzés 

adatgyűjtési tevékenységen alapul, amelynek végeredménye a munkaköri leírás 

és a munkaköri specifikáció megalkotása. Az utóbbi tartalmazza azt az elvárt 

tulajdonság együttest (azaz az előzetesen megszerzett kognitív tudást, 

képességeket és készségeket, attitűdöt, tapasztalatot, motivációt, azaz 

kompetenciát), amit figyelembe vesznek az állás betöltésekor, és amely 

információ nélkülözhetetlen a toborzási terv összeállításához. A 

munkakörtervezés az elemzést követően a munkakörök azon szempont szerinti 

strukturálását valósítja meg, amelynek fő célja a munkavállaló munkakörből 

származó feladatok ellátásával való megelégedettségének szavatolása egy 

optimális teljesítményszint elérése mellett. 
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A következő eszköz az erőforrás-biztosítás tárháza, amelyen belül a 

munkaerő toborzása, kiválasztása és a leépítések valósulnak meg. Butler és 

szerzőtársai (Butler-Lundy-Cowling, 1996) a személyzetbiztosítás megnevezés 

alatt értik az alkalmazottak megszerzését és szervezetbe illesztésének kezdetét 

jelentő toborzás, kiválasztás és orientálás funkciókat. Míg a toborzási eljárás a 

kiválasztás számára szükséges mennyiségű megfelelő képzettséggel bíró 

jelentkező feltárására irányul, addig a kiválasztás a legmegfelelőbb jelentkező 

különböző módszerekkel való kiszűrésére szolgál. E mellett a kiválasztás még a 

szervezeten belüli munkaerő-mozgás esetében is szerepet játszik – pl. az 

előléptetések esetében -, valamint a szervezet elhagyását jelentő aktus 

alkalmával is, amit az elbocsátás jelképez. Egy szervezet alapvetően maga 

képezheti, fejlesztheti ki a számára megfelelő munkaerőt, vagy megvásárolhatja 

azt. A választás szempontjából dönteni kell, hogy belső-, vagy külső forrásból 

kívánják-e kielégíteni munkaerő-szükségletüket és hogy ehhez milyen 

módszereket, eszközöket használnak fel. A leépítés megvalósulhat elbocsátás, 

létszám-leépítés, ideiglenes leépítés és önkéntes távozást elősegítő programok 

formájában, amelyet a természetes létszámfogyás is kiegészít. Az erőforrás-

biztosítás tehát egyrészt a megfelelő képzettséggel rendelkező munkaerővel 

látja el a szervezetet, másrészt meghatározza alkalmazási időintervallumát, 

helyét és költségét is egyben. 

A funkciók közül negyedikként említhetjük a munkakör-értékelést, ami 

elsősorban a fizetési szisztéma alakítása szempontjából fontos. E mellett azt a 

folyamatot is jelenti egyben, amely meghatározza egy adott munkakör 

fontosságának, súlyának szervezeten belüli relatív értékét. A munkakör-

értékelés folyamata három egymásra épülő lépésből tevődik össze: először a 

mintaként szolgáló, ún. „etalon munkakörök” elemzése történik, majd ennek 

alapján kerülhet sor azon alapelveknek a definiálására, amelyek az egész 

szervezet szintjén való értékelést teszik lehetővé. Végül az összes munkakör 

számbavételét követően módosításokat eszközölnek adott pontokon az előzőleg 

kidolgozott munkaköri értékekhez képest. 

Az ösztönzés kiemelten fontos területként jelenik meg az emberi 

erőforrás menedzsmenten belül. A megfelelő alkalmazottak megszerzése, a 

célorientált, lojális dolgozók megtartása, képességeik kiaknázása és szervezeti 

igények szerinti továbbfejlesztése, a kívánt munkahatékonyság biztosítása 
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egyaránt céljai között szerepelnek. Mind a külső-, mind pedig a belső motiváció 

ide tartozik, valamint a pénzbeli és a nem pénzbeli eszközök egyaránt. Az 

ösztönzési politika, stratégia és gyakorlat egymásra épülésével jön létre az 

ösztönzési rendszer, ami adott szervezet esetében megtestesíti az ösztönzés 

funkcióját. Ez a funkciórendszer rendeli hozzá a munkavállalók 

javadalmazásának fő alapelveit és céljait, valamint eljárási szabályait és 

módszereit az üzleti stratégiához. Az ösztönzési rendszer elemei testesítik meg 

az ösztönzési csomagot, amelynek tartalma a bérjellegű elemek (az alapbér, és a 

teljesítményfüggő változó bér) mellett a juttatások (pénzbeli és nem pénzbeli 

elemek). 

Az ösztönzéssel szorosan összefügg a teljesítményértékelés funkciója, 

mivel általában az ösztönzési eszközök, eljárások adott teljesítményszintekhez 

köthetők. A teljesítményértékeléssel elérhető célok között említhető az 

alkalmazottak fejlettségi szintjének megállapítása, adottságaik, potenciáljuk 

kézzelfoghatóvá, mérhetővé tétele, amelyek fontos információkat szolgáltatnak 

a munkaerő-tervezés, valamint az utódlási tervek és az ezekhez tartozó 

előléptetési célok kialakításához. További lényeges információkat kaphatunk 

általa a képzési-fejlesztési igények, szükségletek meghatározásához, és a 

munkaköri célok átértékeléséhez. Utoljára, de nem utolsósorban a 

teljesítményértékelés egy olyan kommunikációs csatornát is létrehoz a szervezet 

és a foglalkoztatott között, amelyen keresztül tisztázhatók és újraegyeztethetők 

azok az elvárások, amelyeket kölcsönösen támasztanak egymással szemben. 

Ezáltal valósul meg a szervezet részéről a dolgozó irányába történő visszajelzés, 

ami arról nyújt információkat, hogy mennyiben elégedett a vezetés az egyéni 

munkavégzés hatékonyságát illetően.  

Ugyancsak kulcsfontosságú területként értékelhetjük az emberi 

erőforrások fejlesztésének kérdését. Az emberi erőforrás fejlesztés olyan 

folyamatos fejlesztési célú beavatkozások sorozatát jelenti, amely az egyéni 

képességek és hozzáállások megváltoztatásával a szervezet változását, 

alkalmazkodási képességét, a teljesítmények növekedését segíti elő. Az 

előzetesen felmért igények és az emberi erőforrás adott minőségi színvonala a 

kiindulás a fejlesztési igények megfogalmazása, és az ennek alapján tervezett 

beavatkozások szempontjából. Az alkalmazott fejlesztési módok, technikák a 

vállalaton belüli és a vállalaton kívüli módszerekre, programokra különíthetők. 
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Egyaránt szerepet kapnak a frontális jellegű, kognitív ismeretszerzést célzó-, 

valamint a tapasztalati tanulásra koncentráló csoport-jellegű módszerek.  

A munkaügyi kapcsolatok fenntartása a munkaerőpiaci partnerek 

intézményesített együttműködésének biztosításához való hozzájárulást jelent. A 

munkaerőpiac szereplői egymás közti érdekkülönbségeik feloldására, 

egyeztetésére intézményesített és a társadalom által legalizált megoldásokat 

alkalmaznak. A kapcsolatrendszer az egyéni (szubjektív) elemek mellett 

egyaránt tartalmaz szociális, gazdasági és politikai elemeket is. A két alapvető 

érdekcsoport – a munkaadók és a munkavállalók – között ilyen módon fennálló 

szociális kapcsolat (partneri viszony) az a színtér, amelyben a felek, mint 

egyenrangú szereplők próbálkoznak egyéni érdekérvényesítési törekvéseik 

kifejezésre juttatásával. A kapcsolatrendszer mind makro (társadalmi-

nemzetgazdasági)-, mind mezo (ágazati, regionális)-, mind pedig mikro szinten 

(vállalati, üzemi) kifejtheti hatásait. 

Az informatika fejlődése erőteljes befolyást gyakorol az emberi 

erőforrás menedzsment területére. A fejlett információs technológia 

alkalmazása számos olyan pozitív lehetőséget jelent, amelyek kihasználásával a 

személyzeti célok, szerepek és funkciók könnyebben teljesíthetővé válnak, 

hatékonyságuk megnő. Így a személyzeti információs rendszer működtetése az 

emberi erőforrás rendszer egyik húzóerőként ható funkcióját jelenti, amely 

fontos szerepet képes betölteni a decentralizáció, a kultúraváltás és a 

tudásmenedzselés területein is az információk feldolgozása és tárolása mellett. 

A változásokat a szervezetek életében természetes, mindennapi 

jelenségekként kell, hogy megközelítsük. Létrejöhetnek spontán, és tudatos 

előkészítés által is, kihathatnak a szervezeti szintek mindegyikére, érinthetik a 

működés különböző struktúráit. A változások hatókörük szerint alapvetően 

egyéni (individuális, személyre szabott) és szervezeti szinteken mehetnek 

végbe. A szervezeti szinteken létrejövő változások egyaránt kiterjedhetnek a 

feladatokra, a struktúrákra és a rendszerekre, amelyek kölcsönhatásai által a 

változás folyamatjelleget ölt. A szervezet által, a vezetők irányításával generált 

tudatos, célszerű átalakítások a külső környezet kihívásaira adott válasz-

kísérleteknek felelnek meg, amelyek által a szervezet belső sajátosságai 

tekintetében megkísérel a külső feltételekhez, elvárásokhoz alkalmazkodni. A 

szervezeti kultúra azon közös viselkedési szabályok, filozófiák és 
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gondolkodásmód, valamint normák, értékek, hiedelmek és nyelvi kifejezésmód 

rendszere, amely összességében egy sajátságos, a szervezetre tipikusan jellemző 

atmoszférát jelenít meg. C. Handy (1984) a szervezeti kultúra négy alaptípusát 

különböztette meg: a szerep-, a feladat-, a hatalom-és a személykultúrát. A 

szervezeti kultúra testesíti meg azt a belső integrációt, amely által a szervezet 

képessé válik erőforrásai összehangolt módon történő felhasználására a külső 

hatások kezelése érdekében.  

A szervezeti kommunikáció különböző csatornái és megnyilvánulási 

formái (írásos tervek, körlevelek, utasítások, munkaköri leírások, 

dokumentációk, valamint értekezletek, munkamegbeszélések, stb.) szavatolják 

az operatív működés összehangolt módon történő kivitelezését. Az emberi 

erőforrás gazdálkodással foglalkozó szervezeti egység, munkatársak ebben 

kulcsszerepet játszanak: az új munkatársak rajtuk keresztül integrálódnak a 

szervezet egészéhez, ők közvetítik azokat az elvárásokat, szabályokat, 

magatartásmódokat, amelyek érvényesülése által a szervezet biztosítottnak érzi 

a kitűzött célok teljesítését. A szervezeti kommunikáció fejlesztése nélkül nem 

lenne teljeskörűen megvalósítható azoknak az igényeknek az összehangolása, 

amelyek egyaránt származnak a munkaadó és az alkalmazottak részéről. 

Végül a funkciók közül szükséges megemlíteni a kompetencia alapú 

emberi erőforrás menedzsmentet. A kompetencia témájának középpontba 

helyezése arra a kérdésre keresi a választ, hogy melyek azok a jellegzetességek, 

amelyek alapján különbségek alakulnak ki az egymáshoz képest nagyjából 

azonos képességű egyének teljesítményében. A kérdés fontos jelentőséggel bír a 

munka-és szervezeti hatékonyság terén: a vezetők előtt folytonosan megoldásra 

vár az a probléma, hogy hogyan és mivel motiválják az alkalmazottakat a jobb 

teljesítmény elérése érdekében, illetve melyek azok az egyéni és csoportos 

fejlesztési szükségletek, amelyek a teljesítménynövekedés alapjaiként 

szolgálnak. Továbbá, hogy miként lehet értékelhetővé, mérhetővé tenni a 

teljesítményeket, és milyen módon hatékony ezek visszajelzése a 

munkavállalók felé. Mindezek alapján a kompetencia definícióját Boyatzis 

(1982) nyomán megadva a következőket mondhatjuk: a kompetenciák olyan 

meghatározó személyes jellemzők, amelyek befolyással bírnak az egyéni 

teljesítmény színvonalára. Az egyes kompetencia-megnevezések és modellek a 
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szervezeti értékek megerősítése mellett egyidejűleg megtestesítik a vállalati / 

üzleti prioritásokat is. 

Mindezek a célok, eszközök és funkciók szervesen közrejátszanak 

olyan belső szervezeti folyamatok, struktúrák és rendszerek kialakításában, 

amelyek folyamatosan képesek a piaci verseny ellensúlyozására, vagy annak 

megszerzésére az emberi erőforrások oldaláról. 

 

 

3.1.2.2. Érdek, érdekeltség, érdekegyeztetés és munkaügyi kapcsolatok 

 

 

3.1.2.2.1. Az érdek és érdekeltség kérdéskörének gazdaságszociológiai 

és gazdaságtörténeti megközelítése 

 

Erős F.  (1993) szerint a társadalomtudományok feladata a 

meghatározó érdekviszonyok tartalmi és formai jellegzetességeik szerint való 

feltárása. Az egyes jelenségek mögött kiemelt szerepet játszanak az egyének és 

csoportok kapcsolatait, az emberi tevékenységeket befolyásoló, racionális 

hatóerőként definiálható érdekviszonyok is.  

M. Weber (1922, 1987) szerint a szociológia az a tudomány, amely a 

társadalmi cselekvés értelmező megértésére, és ezen keresztül a cselekvés 

menetének és hatásainak oksági magyarázatára törekszik. A Weber által 

felállított számos fogalmi kategória közül - az érdek és érdekeltség témaköre 

szempontjából - fontos szerepet tölt be a társadalmi cselekvés fogalma, amely a 

cselekvő vagy a cselekvők által szándékolt értelme szerint mások viselkedésére 

van vonatkoztatva, és menetében mások viselkedéséhez igazodik. A társadalmi 

cselekvésen belül tényleges szabályszerűségeket figyelhetünk meg. Szokásról 

beszélünk például, ha a társadalmi cselekvésben ténylegesen van valamilyen 

esély szabályszerű beállítottságra. A szokást szokáserkölcsnek nevezzük, ha a 

tényleges gyakorlást az biztosítja, hogy az élet régóta meggyökeresedett keretek 

között zajlik. Ezzel szemben az érdekviszonyok által meghatározott (érdektől 

függő) szokásról beszélünk, - Weber álláspontja szerint – ha, és amennyiben a 

szokás empirikus meglétére csakis azért van esély, mert az egyének tisztán 

célracionálisan egyforma várakozásokhoz igazodnak cselekvésük során. 



 70 

A weberi logika alapján a piacon érdekeltek saját gazdasági érdekeik 

realizálását tekintik elsődleges célnak, és a cél eléréséhez viselkedésüket mint 

eszközt használják fel, miközben mások előre látható viselkedésével 

kapcsolatos várakozásaikat is ehhez a célhoz igazítják. Minél célracionálisabb a 

szereplők cselekvése, annál hasonlóbban alakulnak ki bizonyos egyformaságok 

és szabályszerűségek a beállítottságukban és a cselekvésükben. Ez gyakran 

jóval szilárdabbnak bizonyul, mintha a cselekvés a kötelező érvényűnek tartott 

normákhoz és kötelességekhez igazodnék.  

A cselekvés racionalizálásának egyik lényeges eleme, hogy a meggyökeresedett 

szokáserkölcshöz való belső alkalmazkodást az érdekviszonyokhoz való 

tervszerű alkalmazkodás váltja fel. Az érdekviszonyok stabilitása azon a 

szabályszerűségen alapul, hogy ha az egyén cselekvésében nem igazodik mások 

érdekéhez (nem számol mások érdekével), akkor ellenállást vált ki a többi 

szereplőből. Így fennáll az a veszély, hogy a végén saját érdekei is kárt 

szenvednek.  

Az elmúlt évtizedekben a játék-és döntéselmélet, illetve a 

konfliktuskutatás is sokat foglalkozott a fent leírt jelenséggel. A 

szakirodalomban Hankiss E. (1983) által „társadalmi csapda”, illetve 

„társadalmi dilemma” néven is említett és kategorizált fogalmak az említett 

jelenség két vetületét, illetve pontosabban két egymást követő időbeli fázisát 

jelölik. A „társadalmi dilemma” első megközelítésben olyan döntés-, illetve 

konfliktushelyzetként írható le, amelyben a szemben álló felek, ha mindannyian 

önérdekük optimális érvényesítésére törekszenek, végül külön-külön is és 

együttesen is rosszabbul járnának, mintha érdekeiket egyeztették volna. A 

„társadalmi csapda” viszont olyan hibás, a társadalom ellenőrzése alól már 

kicsúszott automatizmus, amely egy adott társadalmi dilemma rossz, szűken 

önérdekű megoldásának következtében alakult ki, s amely a döntést hozók 

szándékával ellentétes eredményre vezet: ahelyett, hogy a megszerezni kívánt 

javakhoz hozzájuttatná őket, megfosztja őket e javaktól, vagy legalábbis 

megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi számukra e javak megszerzését. 

A társadalmi dilemmák (s belőlük  gyakran kifejlődő társadalmi csapdák) olyan 

helyzetekben alakulnak ki, amelyeket a játékelmélet a nem zéró összegű 

(változó összegű) játszmák kategóriájában jelez. A zéró összegű (állandó 

összegű) játszmákban, mint ismeretes, az egyik fél csak a másik rovására 
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nyerhet. Ha nyer mondjuk öt értékegységet, akkor a másik szükségszerűen 

veszít öt értékegységet (vagyis kettejük nyereségének, illetve veszteségének 

összege mindig zéró). A társadalmi gyakorlatban azonban legalább ilyen 

gyakori az a döntés-, illetve konfliktushelyzet, amelyben a két fél nemcsak 

egymástól, hanem egymással együttműködve valamilyen külső forrásból is 

nyerhet. Ezt a nem zéró összegű játszmatípust leggyakrabban az ún. „fogoly 

dilemmájával” szokták a szakemberek modellálni. A zéró összegű játszmákra 

kidolgozott optimális stratégia, az ún. minimax (vagy maximin) stratégia a saját 

érdekeit maximálisan érvényesíteni akaró racionálisan gondolkodó ellenféllel 

szemben a lehetséges legnagyobb hasznot biztosítja az embernek. Ezáltal van 

esélye az adott játszmán belül lehetséges legnagyobb haszonra, illetve legkisebb 

kárra, függetlenül attól, hogy ellenfele hogy dönt. (A játékelmélet ezt úgy 

fogalmazza meg, hogy az ilyen játszmában domináns stratégiája van az 

embernek: olyan stratégiája, amely minden más döntésnél jobb, minden más 

döntést dominál.) A domináns stratégia azonban csak a zéró összegű 

játszmákban a legjobb, a lehetséges legnagyobb hasznot biztosító stratégia.  

László Gy. (1997) szerint az egyéni cselekvést alakító motivációs 

rendszer kulcsfontosságú eleme az érdek, ami az egyének, illetve csoportjaik, 

szervezeteik magatartását döntő mértékben befolyásolja. Az érdekben egyfajta 

tudatos szükséglet ölt testet, amely arra készteti az egyéneket, hogy 

célracionális módon tegyenek kísérletet szükségletük kielégítésére. A szükséglet 

kielégítésére irányuló cselekvés bizonyos személyek adott szituációkban, 

folyamatokban realizálódó kapcsolatrendszerét hozza létre, amelyen keresztül 

az érdek kifejezésformát ölt. Az érdeknek ezt a rendszerbe ágyazott 

megnyilvánulását nevezzük érdekeltségnek. Ebben tehát az tükröződik vissza, 

hogy mi az a cselekvés, magatartásforma, ami a racionális szükséglet-kielégítést 

biztosítja. Az egyén csak ezen a rendszerszerű érdekeltségen keresztül válik 

képessé a kiindulópontot jelentő érdek érvényesítéséhez. A rendszerszerűség, a 

kapcsolati és folyamatjellegű meghatározottság az egyéni mellett kollektív 

szempontok felmerülését is jelenti egyben. Így az egyéni célracionális cselekvés 

közvetlen átjárást biztosít a kollektív cselekvés logikája felé, mint lényeges 

szervező koncepció megközelítéséhez, amelynek konkretizálásához többen is 

hozzájárultak.  
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M. Olson (1965, 1971, 1997) szerint sokan - különösen, ha gazdasági 

célkitűzésről van szó - magától értetődőnek tekintik, hogy azok a csoportok, 

amelyek közös érdekekkel rendelkező egyénekből állnak, rendszerint közös, 

illetve személyes érdekeik realizálására törekednek. E nézet fontos szerepet 

játszott például több szakszervezet- elméletben, az osztálycselekvésre 

vonatkozó marxi elméletekben, az ellensúlyozó hatalom fogalmán nyugvó 

elgondolásokban, valamint a gazdasági intézményekkel kapcsolatos 

vizsgálódásokban és a politikatudományban. Különösen az Egyesült 

Államokban hódított ez a feltételezés, ahol az érdekszövetségek (pressure 

groups) működésének vizsgálatát az a csoportelmélet befolyásolta a 

legerőteljesebben, amely föltételezte, hogy a csoportok közös vagy 

csoportcéljaik megvalósítása érdekében szükség esetén cselekvésre szánják el 

magukat. A kérdéses nézet végül jelentős szerepet játszott számos, közismert 

szociológiai elemzésben is. 

Olson eszmefuttatása nyomán az az elgondolás, miszerint a csoportok érdekeik 

realizálására törekszenek, azon a föltevésen alapul, hogy a csoportot alkotó 

egyének önös érdekeik alapján cselekszenek. Így pl. senki sem csodálkozik 

azon, hogy az egyes üzletemberek nagyobb profitok, az egyes munkások 

magasabb bérek, az egyes fogyasztók pedig alacsonyabb árak elérésére 

törekszenek. Olson koncepciója alapján valójában azonban nem igaz, hogy az a 

feltételezés, amely szerint a csoportok érdekeik realizálására törekszenek, 

logikailag következik a racionális, önérdekből eredő viselkedés premisszájából. 

Ti. a csoporthoz tartozó egyének még akkor sem törekednének a csoportcél 

elérésére, ha mindannyian nyernének ezen, s ha mindannyian racionálisan, 

önérdeküket szem előtt tartva cselekednének. A kutatási tapasztalatok szerint 

meglehetősen nagy csoportlétszám esetén, s ha az egyéneket kényszer vagy 

valamilyen más sajátos eszköz alkalmazásával nem késztetik közös érdekeik 

realizálására, akkor a racionálisan, önérdekből cselekvő individuumok nem 

törekszenek arra, hogy realizálják közös vagy csoportérdekeiket. Pontosabban 

csak akkor tesznek kísérletet erre, ha kényszerítik őket vagy ha valamilyen 

ösztönzőt helyeznek kilátásba számukra azzal a feltétellel, hogy hozzájárulnak a 

csoportcélok elérésével járó költségek vagy terhek viseléséhez. Az effajta nagy 

csoportok - kényszer vagy az előbb említett külön ösztönzők alkalmazása nélkül 

- szervezeteket sem fognak létrehozni közös céljaik megvalósítása érdekében.  
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Olson okfejtését látjuk beigazolódni a szakszervezetek és egyéb gazdasági 

érdekeket érvényesíteni igyekvő tömörülések esetében. 

A főként gazdasági célokat követő szervezetek – így például a szakszervezetek, 

a farmerszervezetek és más érdekszövetségek tagjai saját, individuális érdekeik 

alapján cselekednek. Az önös érdekeket szem előtt tartó viselkedés tehát 

általánosan jellemzi ezeket a szervezeteket. Buchanan és Gordon (1962) 

meggyőző érvekkel igazolta, hogy az önös érdekeket szem előtt tartó viselkedés 

meglehetősen gyakori a politikában.  

Az érdekszövetségekről alkotott filozófiai elméletek fejlődésében fontos 

szerepet játszott a pluralizmus. A politikai filozófia meglátása szerint a 

magántársulások közül különösen a szakszervezeteknek, a felekezeteknek és a 

szövetkezeteknek szükséges nagyobb szabadságot biztosítani alkotmányos 

szerepeik növeléséhez. Az állam e magántársulások fölött nem rendelkezhet 

korlátlan befolyással. A pluralista gondolkodásmód ezeket a magántársulásokat 

az állam és az egyén között megvalósuló kapcsolatok demokratikus 

viselkedésmódra lehetőséget adó színtereiként aposztrofálja. A pluralizmus 

ezáltal kedvező intellektuális környezetet biztosít az érdekszövetségek 

szerveződése és működése szempontjából. Lindsay (1943) szerint az 

érdekszövetségek a spontaneitás, a demokratikus kezdeményezések és a szabad 

megvalósítási lehetőségek szféráját jelentik.  

A magánszervezetek független, önkéntes, spontán szerveződő jellegéről alkotott 

meggyőződésben osztozott J. P. Boncour (1900) is.  

A francia szövetkezeti gondolkodás ugyancsak magáévá tette a pluralisztikus 

hangvétel jellegzetességeit.  

A szociológia francia atyjaként emlegetett É. Durkheim Boncuorhoz 

hasonló „korporatistaként” hitt a foglalkozási alapon szervezett társulások 

spontán, szabad szerveződésében, valamint ezek pozitív társadalmi hatásaiban.  

A korporatív állam elmélete különösen Franciaországban volt népszerű. E 

szerint a kormányzat a képviseletet és az államapparátust ipari-foglalkozási 

csoportokon keresztül gyakorolja a területi-közigazgatási felosztás helyett. E 

kormányzati gyakorlat megvalósításában az érdekszövetségekre helyeződik a 

hangsúly. 

A foglalkozási alapokon nyugvó képviselet amerikai képviselője az 

intézményi közgazdaságtan neves alakja, J. R. Commons volt. 
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Megfontolásaiban sikerrel kapcsolta össze a foglalkozási-ipari képviselet és az 

érdekszövetségek jelentőségének bemutatását. Commons (1957) szerint az 

amerikai gazdaságpolitika formálásában az érdekszövetségek a leginkább 

képviseleti jellegű intézmények, és így a legkedvezőbb hatást képesek kifejteni. 

Számára az érdekszövetségek egy igazságos és egyben racionális gazdasági 

rend elérésének eszközei, a köztük fennálló konfliktusok pedig a haladás és a 

reform motorjai. Commons az érdekszövetségek közül a szakszervezeteket, a 

farmerszervezeteket és a szövetkezeteket a demokrácia éltető erejeiként a 

társadalom legfontosabb intézményeiként jelölte meg.  

Commons gondolatmenetét K. Parsons (1941) vitte tovább, és tett 

értékes megállapításokat a társadalmi konfliktusok és az agrárprogramok 

kapcsolatrendszerét illetően.  

Hozzá kapcsolódott J. K. Galbraith (1952), aki szerint az ellensúlyozó 

hatalmi erő az érdekszövetségek politikai cselekedeteiben kell, hogy 

megnyilvánuljon a gazdasági és társadalmi folyamatok terén. Az 

érdekszövetségről alkotott modern elméletek képviselői között az amerikai 

politikai írók és Latham (1952) is egyetértettek abban, hogy a társadalom 

szerkezete egyesületi jellegű, és ezen belül a csoportok olyan alapvető 

társadalmi formációk, amelyek az érdekszövetség terén fontos tartalmi 

jelentőséggel bírnak. Ebben a felfogásban a társadalom szempontjából tett 

kinyilatkoztatások igaznak bizonyulnak a csoportok, a társadalmi és gazdasági 

közösségek esetében is. Ahogyan Commons esetében, úgy Latham is a 

csoportérdekre helyezi a hangsúlyt az egyéni érdekkel szemben abbéli 

meggyőződését hangoztatva, hogy a társadalom mind politikai, mind pedig 

gazdasági közösségeiben csoportalapú.  

A modern pluralisták közül a legjelentősebb A. F. Bentley, aki a 

legnagyobb hatást volt képes gyakorolni csoportmegközelítésen alapuló 

nézeteivel a tudományos gondolkodásra. The Process of Government (1949) 

című művében az érdekszövetségek gazdasági és politikai életben játszott 

domináns szerepét húzza alá. Bentley a társadalom csoport-vetületekben való 

létezésének okaként a vagyont jelölte meg. Véleménye szerint csoport 

egyáltalán nem is létezhet valamely érdek nélkül, azaz definíciója szerint az 

érdek megegyezik a csoporttal. Továbbá társadalmon kívüli lényegiséggel 

felruházott egyénekről egyáltalán nem beszélhetünk, az individuális 
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cselekedetek kifejezhetők egyéni-és társadalmi megnyilvánulásokként. A 

társadalmat, mint egészet fókusz alá véve Bentley szerint nincs másról szó, mint 

egy domináns csoport vagy irányzat egész társadalomra kiterjedő, egyetemleges 

fellépéséről. Modelljében az egyes csoportokat egymással való konfliktusaik 

terminusában határozta meg azt állítva, hogy minden érdekcsoport csupán más 

érdekcsoportokhoz való viszonyításban nyer értelmet. E modell szerint a 

kormányzat a csoportok befolyásának egyensúlyát megteremteni igyekvő 

intézmény. Ez az okfejtés szolgált eszközként a gazdaságpolitikai folyamatok 

megértéséhez.  

D. Truman Bentley nyomdokain haladva az önkéntes társulások 

szociológiai elméletét kísérelte meg kiterjeszteni. Truman kulcsmotívuma a 

társulások megszaporodásának elkerülhetetlen mivolta, amelynek okaként a 

munkamegosztás növekedését, a gyors technikai változásokat, a társadalom 

bonyolultabbá válását és ezzel a csoportigények megnövekedését jelölte meg. A 

társulásoknak azt a hajlandóságát, hogy a társadalmi csoportérdekekből fakadó 

igények kielégítésére jöjjenek létre, különösen a gazdaságra tartotta igaznak.  

 

 

3.1.2.2.2. Az érdekegyeztetés folyamata, szereplői és társadalmi 

feltételrendszere 

 

Az érdekegyeztetés – László Gy. (1997) nyomán – egymással 

szembenálló érdekcsoportok között létrejövő partnerkapcsolat eredményeként 

jöhet létre. Az érdekegyeztetés folyamata a következő fontosabb lépéseket 

tartalmazza. Az első fázist az érdekfeltárás és az intézményesített képviselet 

megszervezése jelenti. Az érdekek ütköztetése során felmerülő konfliktus során 

felszínre kerülnek azok a különbözőségek, eltérések, amelyek mentén a 

feszültségek generálódnak, de azok az azonosságok is, amelyek megfelelő 

kompromisszumkészség esetén a jövőbeni megegyezés alapjaként 

szolgálhatnak. Az érdekvédelem során kísérlet történik a saját érdekek 

megvédésére, érvényesítésére az érdekharc folyamatában. Az érdekvédelem 

folyamán lehetőség kínálkozik az eltérő álláspontok tárgyalásos úton való 

rendezésére, amelynek során a felek konszenzus elérésére törekszenek. A 

konszenzuskereső magatartás eredményeként, kölcsönös előnyök biztosításával, 
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a konfliktus fokozatosan feloldódik, ezzel egyidejűleg a különböző felek által 

képviselt érdekek egyensúlyba kerülnek, a tárgyalásokat folytató partnerek közti 

viszony stabilizálódik. 

Az érdekegyeztetés nyílt hatalmi struktúrát és decentralizált döntési me-

chanizmust igényel. Ehhez azonban szükséges, hogy a hatalom kizárólagosságra 

törekvés helyett partneri alapon fogadja el más érdekcsoportok meglétét és 

érdekérvényesítési próbálkozásait. Továbbá lehetőség kell, hogy adódjon egy 

legális intézményi struktúra kialakulásához, amely képes megfelelően 

működtetni az érdekegyeztetés folyamatát. Ebben fontos szerepet kell, hogy 

játsszanak az alulról építkező, spontán, demokratikus kezdeményezések. 

Kiegyensúlyozott partnerkapcsolat csak abban az esetben jön létre, ha egy 

viszonylagos erőegyensúly alakul ki a partnerek között, valamint mindannyian 

tudatában vannak annak, hogy az egyeztetés annak az együttműködésnek az 

érdekében folyik, amely a mindannyiuk számára kedvezőbb megoldás 

kialakulásának egyedüli útját jelenti. Ahhoz, hogy alakítani lehessen a 

megállapodás tárgyát, szükség van bizonyos mozgástérre is, ezért nem 

szerencsés az „eleve meghatározott szabályok mellett mindenáron való kitartás” 

sem. Az érdekegyeztetés csak ezen feltételek érvényesülésének hatására válhat a 

társadalmi folyamatok elfogadott részévé. 

A korábbi rezsim hierarchikus gazdaságirányítási rendszerében egy, a 

politikai mechanizmust kiszolgáló, hivatalos és formalizált érdekegyeztetési 

rendszer működött. A Kormány és a szakszervezetet képviselő SZOT alkotta a 

legfelsőbb szintű érdekegyeztető fórumot. Vállalati szinten rendszeresen sor 

került a vállalatvezetés, a pártképviselet és a szakszervezeti vezetők 

egyeztetéseire. Ezek alá tartoztak az „üzemi demokráciát” megjeleníteni akaró 

termelési tanácskozások, amelyek a munkások részvételével zajlottak. Ebben a 

hierarchikus rendszerben a hatalmat képviselő állami és pártvezetés nem 

konszenzusra törekvő magatartással lépett fel, hanem mintegy ellenőrizte azokat 

az érdekérvényesítésre törekvő megnyilvánulásokat, amelyek a dolgozók 

részéről merültek fel. 

Piaci koordinációban a munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek 

mind horizontális, mind vertikális analógia szerint kialakult rendszere működik. 

A munkaadói érdekképviseletek között jelentős szerepet játszanak a gazdasági 

kamarák, a szövetségek, és a szakmai egyesületek, szakmai kamarák. 
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A gazdasági kamarák működése az 1994. évi XVI. törvény hatálya alá esik. A 

törvény megfogalmazása szerint a gazdasági kamara, mint köztestület, a 

gazdálkodó szervezetek – államigazgatástól elkülönült - önkormányzata, 

amelynek célja, hogy előmozdítsa a gazdaság fejlődését és szerveződését, az 

üzleti forgalom biztonságát és a piaci magatartás tisztességét, a gazdasági 

tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesülését, valamint 

ellásson a gazdaság működésével összefüggő egyes közigazgatási feladatokat, 

amelyeket a törvény feladatkörébe utal. A gazdasági kamarák tehát 

összgazdasági érdekeket képviselnek a kormányzattal és a piac egyéb 

szereplőivel szemben, bár ágazati, szakmai, munkáltatói érdekképviseleti 

tevékenységet nem láthatnak el, és gazdasági tevékenységet is csak közhasznú 

társaságokon keresztül gyakorolhatnak. Másrészt, mint önkormányzatok 

bizonyos államigazgatási feladatok ellátása útján meghatározott feladatok és 

kötelezettségek teljesítését kérik számon a gazdaság szereplőitől. 

Tevékenységeik közül kiemelendő az általános gazdasági érdekek képviselete, a 

piaci információk és elemzések szolgáltatása, valamint a munkaerőpiaci 

képzésekben való aktív közreműködésük. További sajátosságaikhoz tartozik, 

hogy a kamarák alulról építkező, autonómiára törekvő szervezetek, amelyek 

kamarai osztályokból, helyi szervezeti egységekből, területi gazdasági 

kamarákból, illetve országos intézményekből épülnek fel. Működésük, 

fennmaradásuk, társadalmi-gazdasági súlyuk és érdekérvényesítési képességük 

szempontjából lényeges kritérium a kötelező tagság intézménye. Ilyen 

szervezetek például Magyarországon a kereskedelmi és iparkamarák, vagy az 

agrárkamarák. 

A szövetségek a munkáltatók, a vállalkozók és tulajdonosok által alapított 

szervezetek, amelyeket az említett szereplők saját, különálló, és együttes 

érdekeik védelme érdekében hoznak létre. Mind a funkciók, mind pedig az 

irányultság tekintetében kettős jelleget képviselnek. A funkciók szempontjából 

egyfelől vállalkozói alapon lépnek fel a kormányzati és más gazdasági erőkkel 

szemben, másfelől munkaadói alapon a munkavállalókkal szemben igyekeznek 

saját érdekeket érvényesíteni. Ebben a folyamatban fontos szerepet játszanak a 

kollektív tárgyalások. Az irányultság szempontjából egyrészt kifelé mutató 

jellegről beszélhetünk, amikor az állam és más piaci szereplőkkel szemben 

történő fellépésről van szó, másrészt pedig befelé ható irányultságról, ami belső 
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koordinációs, tanácsadói szerepekben, illetve szolidáris magatartásmódban ölt 

testet. Példaként említhetjük a Gyáriparosok Szövetségét.  

A szakmai egyesületek egy adott szakmához tartozó szervezeteket és 

szakembereket tömöríti egy egységbe. A tagság és a célok tekintetében 

elsősorban a szakmai jelleg dominál, és nem a vállalkozói vagy a 

munkaerőpiaci érdekérvényesítés. Bár az egyesület olyan társadalmi 

szervezetként működik, amely nem minősül hivatalosan érdekképviseleti 

intézménynek, mégis tevékenysége útján egyfajta lobby-jelleget is ölthet, 

amellyel közvetve, de mégis képes bizonyos mértékig érdekérvényesítésre. 

A szakmai kamara az egyesülettel szemben törvény által elismert szakmai, 

érdekképviseleti és önkormányzati szervezet. A gazdasági kamarához képest az 

különbözteti meg, hogy a szakmai kamara – nevéhez híven – kimondottan 

szakmai orientációval bír. Ilyen szervezet például a Magyar Orvosi Kamara. 

A kamarák és a szövetségek általában funkcionális és földrajzi alapon építkező 

struktúrát alakítanak ki. Így a szakmai-ágazati szint egész szakmák, illetve 

iparágak vertikális integrációját jelenti, a területi meghatározottság esetében 

regionális, illetve helyi szerveződésű horizontális integrációról beszélhetünk, 

míg ezek kombinációjaként vegyes, szakmai és ezektől független területi 

tagolású országos felépítmények is jellemzőek. 

A munkavállalói érdekképviseletet a szakszervezetek, a munkavállalói 

kamarák, valamint egyesületek látják el. 

László Gy. (1997) nyomán a szakszervezetek küldetésének lényegiségéről azt 

mondhatjuk, hogy a szakszervezetek olyan munkavállalói érdekképviseleti 

szövetségek, amelyek az egyesülési szabadság alapján a munkavállalói jogok és 

érdekek (gazdasági és szociális) védelmét, érvényesítését kísérlik meg a 

munkaerőpiacon. Horizontális tagozódást követve a szakmai és ágazati alapon 

való szerveződés figyelhető meg a szakszervezetek esetében, illetve a „vegyes” 

formációk. Vertikális analógiát alkalmazva országos-, helyi- (regionális) 

szerveződéseket, valamint vállalati szintű szakszervezeteket különböztethetünk 

meg.  

Míg a szakmai szakszervezetek az azonos szakmához tartozó munkavállalókat 

szólítják meg, és elsősorban szakmai jellegű munkaerőpiaci kontrollt 

igyekeznek gyakorolni, addig az ágazati szakszervezetek egy adott iparág 

dolgozóit fogják egységbe, függetlenül a szakmai, foglalkozási, vagy területi 



 79 

sajátosságoktól. További jellemzőkként említhetők a szakmai szakszervezetek 

esetében a szociálpolitikai beavatkozások, amelyekkel a tagok szociális 

biztonságának fokozását kívánják elérni. E mellett jelentős közösségformáló 

hatást fejtenek ki.  

Az ágazati szakszervezet hatékonyabbnak tekinthető az előbbi formához képest, 

mivel koordináltabb, egységesebb és stabilabb organizmusként áll szemben a 

munkaadói érdekképviselettel. Az ágazati jellegzetességek érvényesítésén 

keresztül gazdaságpolitikai szempontból jelentős hatást képesek kifejteni, 

miközben vállalati szinten is megfelelő megoldásmódok kínálkoznak. A hátrány 

itt abban jelentkezik, hogy az eltérő nagyságú, szakmájú, szociális helyzetű 

érdekcsoportok közti érdekközösség és érdekkifejeződés nehezebben válik 

elérhetővé. 

A vertikális alapon létrejövő felépítmény országos-, ágazati (szakmai, 

funkcionális), regionális (helyi, területi) és vállalati (üzemi) szinteket foglal 

magában. 

A munkavállalói kamarák szerveződésének alapelve ugyancsak a kötelező 

tagság, azonban lényegesen ritkábban előforduló formát jelent, mint a gazdasági 

kamarák. Ausztriában a munkavállalói kamara szorosan együttműködik a 

szakszervezetekkel, és jelentős információs és szakértői kapacitásainak 

kihasználásán keresztül fejt ki hatást a gazdaságpolitikai folyamatok 

alakulására. 

Az egyesületek egyre meghatározóbb szerepet játszanak a magyar társadalom 

színterein is. A nyugdíjasok egyesületei, a fogyasztóvédelmi célzatú, vagy a 

nagycsaládosok érdekeit felvállaló szerveződések Magyarországon is 

megszokottak, ismertek és elismertek egyaránt. Ahogy nevük is sokszor 

reprezentálja, általában egy meghatározott társadalmi csoport aktuális 

problémáinak megoldása érdekében létrejövő autonóm polgári szerveződések, 

akik bár nem rendelkeznek kamarai jogosítványokkal, mégis képesek lobby-

jelleget ölteni.  
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3.1.2.2.3. A korporatizmus lényege és piacgazdasági modelljei 

 

A makro- korporatizmus fogalma alatt – László Gy. (1997) nyomán – a 

munkaerőpiaci partnerek társadalmi szinten történő, gazdasági és társadalmi 

problémák megoldására irányuló együttműködését értjük. Az együttműködés 

testületi (korporatív) jelleggel valósul meg, azaz a kormányzat és az 

érdekképviseleti szervezetek által közösen működtetett testületek, fórumok és 

intézmények, valamint mechanizmusok játszanak szerepet az érdekegyeztetés 

folyamatában. 

R. Biskup (1986) szerint a szociális partnerség ilyen módon felépülő 

rendszere határozza meg a partnerkapcsolatokra jellemző feladat-és 

érdekérvényesítési kereteket. Azaz a szociális partnerség nem más, mint egy 

közös gazdasági vagy szociális célra irányuló kooperatív és felelős 

érdekérvényesítő mechanizmus, ami a felek kölcsönös bizalmán és 

egyenjogúságán alapul. A korporatizmus egyfajta „társadalmasítást” is jelent 

abban az értelemben, hogy a hatalom mintegy partnerként kezeli az 

érdekképviseleteket, és ezáltal lehetőséget biztosít a döntési folyamatokba való 

bevonódáshoz, ami azonban a közös felelősség kérdését veti fel. A szociális 

partnerség pozitív jellege abban domborodik ki leginkább, hogy az egyes 

érdekképviseletek és a kormányzat közti együttműködés során kialakított 

konszenzus megerősíti a társadalmi békét, ami stabil gazdasági viszonyok 

kialakulásához vezet.  

A makro-szintű szociális partnerkapcsolatok két alapvető piacgazdasági 

modellje alakult ki. Az egyik az ún. bipartit (kétoldalú) kapcsolatrendszer, 

amelynek szereplői a munkaadók és a munkavállalók érdekképviseletei. A 

másik az ún. tripartit (háromoldalú) kapcsolatrendszer, amelynek keretei között 

a két előbb említett partner mellett megjelenik az állami, kormányzati képviselet 

is. Míg a kétoldalú egyeztetések során inkább a kollektív megállapodások és a 

munkavállalók vezetői döntésekben való részvételének (participáció) céljából 

érintett közvetlenebb munkaügyi kérdések vetődnek fel, addig a háromoldalú 

érdekfórum magasabb szintű egyeztetést jelent. Itt elsősorban azok a 

kormányzati hatáskörbe tartozó össztársadalmi és gazdasági kérdések kerülnek 

tárgyalásra, amelyek közvetettebb módon, de szélesebb vetületekben érintik a 

munkavállalói érdekképviselő intézményeket. A háromoldalú kapcsolatrendszer 
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legfontosabb kérdései közé tartozik a foglalkoztatás, a jövedelempolitika és 

bértárgyalások, az infláció, az adóztatás, és a szociális ellátások. 

A szociális partnerség – H. U. Niedenhoff nyomán - az egymással 

kooperatív módon együttműködő munkaerőpiaci szereplők kapcsolatrendszerét 

jelenti. Alapelvei között említhetjük a koalíciós szabadság, az esélyegyenlőség 

és az autonóm szerződéskötési jog törekvéseit, szabályozóeszközei a 

tarifaszerződésről szóló törvény mellett a bérmegállapodások, a kollektív 

szerződések és különböző más szerződéstípusok. Az érdekérvényesítés 

eszközrendszere pedig magában foglalja a szerződés felmondása, a tárgyalás (és 

megszakítása), a sztrájkról való szavazás, a sztrájk, a kizárás, az egyeztetés és a 

megállapodás elemeit. (4. ábra) 

 

 

4. ábra: A szociális partnerség elve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: H.U. Niedenhoff, p. 59. 
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 A kormányzati munka korporatív érdekképviseleti ellenőrzését jelentik 

a participatív jellegű – a döntési folyamatokban részvételt biztosító – partner 

kapcsolatok. Ennek az egyeztetési szisztémának az a lényege, hogy a 

munkaadók és a munkavállalók a kormányzat képviselőivel közös 

konzultációkon egyeztetnek a főbb gazdaságpolitikai -, jogszabály-előkészítő-, 

és munkaerőpiaci kérdésekről. 

 

 

3.1.2.2.4. Munkaügyi kapcsolatok 

 

A munkaügyi (ipari) kapcsolatok a partnerkapcsolatok mikro-szintjét 

jelenítik meg. Jelentőségük abból a természetesnek mondható tényből fakad, 

hogy a munkaerőpiac szereplői egymással ellentétes érdekeket képviselnek, 

amelyek mentén feszültségek kialakulása várható. A szembenállásból származó 

összeütközések megelőzését, az ellentétek feloldását és a konszenzus 

megteremtését szolgálják a munkaügyi kapcsolatok, amelyek intézményesített 

kapcsolati, egyeztetési, együttműködési formákat kínálnak fel a célok elérése 

érdekében. A munkaügyi kapcsolatok rendszerének két alapvető területét 

kívánom a következőkben érinteni: az egyik a kollektív tárgyalások, a másik 

pedig a participáció kérdése. 

 

 

3.1.2.2.4.1. A kollektív tárgyalások 

 

A kollektív tárgyalások a munkaadói képviselet és a szakszervezetek 

között zajlanak abból a célból, hogy kollektív szerződés születhessen az 

egymással szemben álló érdekek konszenzus útján való együttes 

érvényesítéséről. Elsősorban a bérek, a jövedelem, valamint a munkafeltételek 

és a felek közti kapcsolatok szabályozásának, az együttműködés kereteinek a 

kérdései merülnek fel a kollektív tárgyalások során.  

A kollektív tárgyalások folyamat-jelleggel mennek végbe. Az első fázis a 

tárgyalások előkészítése, ezen belül az információk összegyűjtése, a tagság 

elvárásainak felmérése, a tárgyaló delegáció kialakítása, valamint a tárgyalási 

pozíció és taktika meghatározása és a tárgyalási szabályzat kidolgozása. A 
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második szakasz maga a tárgyalás lefolytatása, majd végül a megállapodás 

jóváhagyása következik. 

A kollektív tárgyalások egyik leghangsúlyosabb kérdését jelentik a 

bértárgyalások. A bérek tekintetében az elmúlt tíz évben folyamatos 

leértékelődés volt tapasztalható Magyarországon. Ennek folytán jelentős 

különbségek alakultak ki a bér-és munkajövedelmekben: így a legnagyobb és a 

legkisebb jövedelmek között akár százszoros is lehet a különbség.  

Béraránytalanságok figyelhetők meg az egyes ágazatokban is: például a textil-, 

a bőripar, a kereskedelem, a vendéglátás, az egészségügy és a szociális területek 

az alsó bérkategóriához tartoznak.  

A nemek tekintetében is megfigyelhető ugyanez a jellegzetesség: a nők 

általában még mindig kevesebb bért kapnak ugyanazért a munkáért, mint a 

férfiak.  

Az Európai Charta – amelynek egy részét ratifikálta a magyar parlament 

is – megfogalmazza: minden magyar családnak és munkavállalónak joga van a 

„tisztességes bér”-hez. A charta szerint „tisztességes bér”-nek számít a 

mindenkori nettó átlagbér 60 %-a. Mivel a „tisztességes bér” kategóriája és a 

minimálbér elválaszthatatlanok egymástól, éppen ezért a szakszervezetek 

üdvözlik a kormány minimálbér-emelési törekvéseit. A szakszervezetek szerint 

egy több évre szóló bérfejlesztési programra van szükség, amelyből évi 4 %-os 

reálbér-emelkedés fakad. Fontos azonban, hogy a minimálbér emelésével 

párhuzamosan a munkáltatók terheit kompenzálni képes adó- és TB- 

kedvezmények is fokozatosan bevezetésre kerüljenek. 

 

 

3.1.2.2.4.2. Participáció 

 

A participáció intézménye részvételi lehetőséget biztosít a 

munkavállalók számára a vállalati döntési folyamatokban. Ez véleményalkotási, 

javaslattételi és együttdöntési jogosultságot jelent, ami minden munkavállalót – 

illetve képviselőiket – alanyi jogon illet a munkajogviszonyból közvetlenül 

származóan. A részvételi jog közvetett gyakorlata alakult ki, amit a vállalati 

szinten tevékenykedő üzemi tanácsok képviselnek. Az üzemi tanács rendelkezik 

tehát konkrétan azokkal a Munka Törvénykönyve által biztosított 
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jogosítványokkal Magyarországon, amelyek az együttdöntési és véleményezési 

jogosultságok mellett kiterjednek a tájékozódási jogra is. Az együttdöntési jog a 

kollektív szerződésben meghatározott jóléti célú források felhasználását jelenti 

elsősorban. A véleményezési jog főleg az átszervezésekkel, átalakításokkal, a 

személyügyi nyilvántartás rendszerének kialakításával, a foglalkoztatást 

elősegítő támogatások körével, illetve a nyugdíjazással és a megváltozott 

képességű dolgozók rehabilitációjával, valamint a szabadságolással, a 

teljesítménykövetelményekkel, a belső szabályrendszer jellegzetességeivel és a 

dolgozók elismerésével kapcsolatos kérdésekre terjed ki. A tájékozódási jog 

magában foglalja a gazdasági helyzetet, a tevékenységi kört, a béreket, a 

foglalkoztatás jellemzőit és a munkafeltételek alakulását összesítő információk 

munkavállalókhoz való eljuttatását. A közalkalmazotti törvény hatálya alá eső 

munkahelyeken az üzemi tanácsok helyett közalkalmazotti tanácsok 

funkcionálnak.  

A munkavállalói részvétel célja abból a hipotézisből ered, amely szerint 

az alkalmazott akkor érez késztetést a vállalat munkájához való hozzájárulásra, 

ha ez neki személyes anyagi érdekévé válik. Ezért a vállalat hatékony 

működéséhez szükséges gazdasági és szociális teljesítmény fokozása 

szempontjából kulcsfontosságúak azok a tényezők, amelyek a munkavállalók 

érdekeltségét, részvételét, felelősségvállalását és lojalitását hivatottak erősíteni. 

Bár a humánpolitikai vezetők nem osztják a fenti tézist, kétségtelenül igaz, hogy 

a gazdasági és szociális célok összeegyeztetése számos nehézséget takar, s ezek 

feloldása, enyhítése céljából a vállalatvezetők az alkalmazottak döntési 

folyamatokba való minél nagyobb fokú bevonására, felelőssé tételére 

törekednek.  

„A gazdaságilag csak az lehet sikeres, aki az alkalmazottakkal szemben 

is sikeres” koncepció követői szerint a munkavállalók, mint speciális szervezeti 

erőforrások, stratégiai változókként játszanak szerepet a vállalat működése 

szempontjából. A francia Személyzeti Vezetők Országos Szövetsége (ANDCP) 

vizsgálatai alapján a pénzügyi részvétel az egyik legmegfelelőbb eszköz a 

gazdasági és szociális célok összeegyeztetésére. Ez által például lehetővé válik 

a vállalat számára, hogy alkalmazottai vásárlóerejét általános béremelések 

nélkül növelje meg. A munkavállalói pénzügyi részvétel leggyakrabban 

alkalmazott formái a következők: részesedés az eredményekben, vállalati 
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érdekeltség, vállalati takarékossági elv, részvényvásárlási opció és alkalmazotti 

részvénytulajdonlás.  

A humánpolitikai vezetők véleménye szerint a részvételi formák 

együttes alkalmazása által befolyásolható hatékony módon a munkavállalói 

magatartás, hozzáállás.  
 

 

3.2. ÉRDEK ÉS ÉRDEKELTSÉG A MAGYAR 

MEZŐGAZDASÁGBAN 

 

 

3.2.1. A főbb érdekcsoportok és jellegzetességeik 

 

A piacgazdasági fejlődés érdekviszonyainak mezőgazdasági 

vonatkozásait tárgyalja Márton J. „Az integrálódó mezőgazdaság” című (1997) 

művében. Ebben négy fő érdekcsoportot különít el egymástól: a 

mellékfoglalkozást biztosító kisüzemeket, a családi-paraszti gazdaságokat, a 

tőkés mezőgazdasági nagyüzemeket, és az ipari, kereskedelmi banktőke 

érdekeltségét. 

A tulajdonváltást követően a mezőgazdasági termelők jelentős része 

szélsőségesnek nevezhető piaci viszonyok között találta magát 

Magyarországon. A mezőgazdasági termelők és a feldolgozó intézmények közt 

korábban működő kooperációs, és szerződéses alapú kapcsolatok nagyrészt 

felbomlottak. A keresleti-kínálati viszonyok kiszámíthatatlan volta egyenlőtlen, 

ingadozó termelést és eloszlást eredményez a mai napig a mezőgazdasági 

termékek piacán.  

Karalyos Zs. (2000) szerint a vállalkozói-érdekeltségi szerkezet hazai 

körülmények közt is a Márton János által korábban megállapított tőkés 

feltételrendszer jellegzetességeit kezdi magára ölteni. Azaz a hazai 

mezőgazdaságban is kezd meghonosodni a tőkés fejlődésnek megfelelő mind a 

négy említett érdekeltségi-vállalkozói forma. Karalyos alapján a jelenség 

lényegisége abban áll, hogy milyen arányok alakulnak ki az egyes formák 

között, illetve hogyan alakulnak a köztük lévő kapcsolatok, ti. ez 
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determinálhatja az ágazat jövőbeni tőkés jellegű tulajdonosi-vállalkozói 

szerkezetét. 

Jelenleg több mint egymillióra tehető azoknak a száma, akik 2-3 

hektárnak megfelelő nagyságú kisüzemi feltételek között gazdálkodnak 

Magyarországon. Ők a mezőgazdasági vállalkozói réteg kevésbé piaci, mint 

inkább szociális alapú csoportját képviselik. Általában alkalmazottként keresett 

jövedelmüket, nyugdíjukat vagy éppen munkanélküli ellátásukat próbálják 

kiegészíteni bizonyos mezőgazdasági tevékenységek végzéséből származó 

addicionális jövedelemmel. Köztük találunk őstermelőket és kistermelőket is. 

Tevékenységük a kevésbé szabályozható körbe tartozik, fennmaradásuk pedig 

nagyban függ attól, hogy a kormányzati gazdaságpolitika képes lesz-e alternatív 

jövedelemszerzési lehetőségek biztosításával "kiváltani" őket az ágazatból, vagy 

szervezett kilépésük helyett a piaci verseny éleződésével és a munkamegosztás 

korszerűsödésével egzisztenciális tragédiák folytán vonulnak vissza. Az 

alternatívák szempontjából sorsdöntő az EU- integrációs területfejlesztési 

politika várható hatása, amely a vidék eltartó képességét a mezőgazdaság 

mellett alternatív foglalkoztatási lehetőségek szavatolásával kívánja fokozni. 

A következő csoportot a családi gazdaságok alkotják, amelyek mint termelő 

bázisok az európai-utas fejlődés letéteményeseinek tekinthetők. A történelmi 

hagyományok és az alapvető eszmei kritériumok – úgymint önállóság és 

függetlenség - hiányában és differenciált volta miatt a családi gazdaságok 

fejlődése, gazdasági lehetőségei elmaradnak az európai viszonylatokhoz képest. 

Történelmi szempontból nem ment végbe körükben a termelési tényezők 

koncentrációja, termelési kultúrájuk és hagyományaik nem a nyugati minták 

alapján szerveződtek. A szövetkezetek jelenlegi helyzete és a szolgáltatások 

elégtelen színvonala kellően alátámasztják ezt az érvelést. 

Harmadik tényezőként a tőkés mezőgazdasági nagyüzemek említhetők. Az 

olcsó termőföld, a privatizációs és egyéb folyamatok gyenge állami kontrollja, a 

tulajdoni és szervezeti szétszóródás, valamint a korábbi termelői integrációk, 

kapcsolatok felbomlása, a tönkrement vállalkozások esetében folytatott 

felszámolások kedvező feltételeket kínálnak a tőkés mezőgazdasági nagyüzem, 

és az ezzel együtt járó vagyoni koncentrálódás kialakulásának. Az egykori 

állami gazdaságok és szövetkezetek privatizációs hullámokon átesett, társasági 

formában működő utódszervezetei, és a megfelelő méretekkel és technikai-, 
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pénzügyi kondíciókkal rendelkező magángazdaságok jelentik azt a formálódó 

érdekkört, amely megpróbálja kihasználni az említett lehetőségeket. Jelenleg 

ezek a vállalkozások – piacképes árualapok létrehozásával – a honi 

mezőgazdasági termelés mintegy felét képesek előállítani. Ők lehetnek azok az 

új integrátorok, amelyek a kisebb üzemek bevonásával egy piacképes 

kapcsolatrendszer létrehozásának alapjait teremtik meg. Egyelőre azonban 

problémát jelent, hogy ezek a piacképes formációk nem alkotnak egy egységes 

hálózatot sem földrajzi, sem pedig funkcionális szempontból. További 

nehézséget jelent, hogy a tönkrement szövetkezetek nélkül vegetáló családi-

paraszti gazdaságok olyan intézményhiányos helyzetbe kerültek, amely 

szolgáltatási és integrációs hiánnyal párosulva súlyosbítja amúgy is sanyarú 

léthelyzetüket.  

Az integrációs feladatokat ellátni képes „központi magok” hiánya miatt 

kialakuló hátrányos helyzetű térségekben a termelői érdekkör zsugorodása 

mellett kényszerűen tör előre a feldolgozóipari, kereskedelmi tőke majorizáló 

tevékenysége. Mivel ez a folyamat csak az integrátor profiljához illeszkedni 

képes, szelektált funkciók átvételét jelenti, ez nem jelent mást, mint hogy a 

mezőgazdasági termelő a saját földjével és munkaerejével a kereskedelmi és 

banktőke „bedolgozójává” válik. Ez azonban kedvezőtlenül hat a termelői 

érdekek szempontjából. 

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy az agrárpolitika formálóinak 

nagyobb hangsúlyt kellene kifejtenie annak érdekében, hogy az említett négy 

főbb érdekcsoport közti arányok úgy alakuljanak, ami egyfajta egyensúlyt, 

érdekközösséget eredményez, és az ágazat szempontjából elvárt pozitív 

fejlődést segíti elő.  

 

 

3.2.2. Agrár érdekképviseletek és jogi szabályozás Magyarországon 

 

Az agrár érdekképviselet eszközrendszere elsősorban a törvényi, 

jogszabályi feltételeken alapul. A törvények közül elsőrendűen fontos a 

szövetkezeti, az egyesületi és a kamarai törvény. Ezek koordinálják az 

érdekképviselet intézményeit és szabályozási kritériumait.  
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Az eszközök és módszerek között említhetjük a különböző színtű 

egyeztetések rendszerét, a kormány és a tagszervezetek felé tett 

kezdeményezéseket, a nyilvánosság intézményét, egyes szolgáltatásokat, 

valamint a tervezett akciókat, demonstrációkat. 

Az 1993. évi VI. törvény az agrárpiaci rendtartásról rendelkezik, amely 

a mezőgazdasági, a halászati, az élelmiszeripari, valamint az erdészeti 

termékekre vonatkozó, azok sajátos termelési és piaci viszonyaiból fakadó 

szabályozási rendszer. Intézményrendszere a minisztériumot, a tárcaközi 

bizottságot, a terméktanácsokat, valamint az Agrárrendtartási Hivatalt foglalja 

magában. A tárcaközi bizottság az agrárpiaci rendtartás döntéseinek 

előkészítését végzi, mint érdekegyeztető fórum. Munkájában részt vesznek a 

miniszterek és a terméktanács képviselője mellett a gazdasági kamarák, az 

érintett termelők, feldolgozók és forgalmazók, valamint a fogyasztók érdekeit 

védő képviselők egyaránt. Ezt a jogszabályt módosította az 1999. évi 

LXXXVII. törvény, amely a korábbi szabályozás további korszerűsítésének 

igényével lépett életbe. 

Az 1994. évi XVI. törvény értelmében a gazdasági érdekképviseleti 

jogok gyakorlására vonatkozó szabályok tekintetében úgy rendelkezik, hogy a 

gazdasági előterjesztések Kormányhoz történő beterjesztése előtt meg kell kérni 

az érdekelt országos gazdasági érdekképviseleti szervezet, illetve – 

meghatározott esetekben – az érintett országos gazdasági kamara véleményét. E 

tekintetben országos gazdasági érdekképviseleti szervezetnek minősül 

különösen az a munkáltatói érdekképviseleti szervezet, amely tagja az 

Érdekegyeztető Tanácsnak. 

Az Agrárgazdasági Tanács fő feladata, hogy segítse a Kormányt az 

agrárágazatot érintő döntéseinek megalapozásában. Az Agrárgazdasági Tanács 

munkájában a gazdasági érdekképviseletek tizenegy képviselő útján, a 

gazdasági kamarák kettő-, a szakmai kamarák és szövetségek három-, a Magyar 

Tudományos Akadémia részéről egy fő-, az egyes felsőoktatási intézmények 

oldaláról három-és a tudományterület szakavatott képviselői részéről pedig hat 

fő útján vesznek részt.  

Az agrárgazdaságban működő érdekképviseleti szervezetrendszerhez a 

következők tartoznak: szövetkezeti érdekvédő szervezetek (MOSZ), 

magántermelők (MAGOSZ), a Magyar Agrár Kamara, valamint szakmai 
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szövetségek, egyesületek és a terméktanácsok. Főbb törekvéseik közé tartozott a 

kárpótlás intézményének megteremtése és folyamatának lebonyolítása, a 

szövetkezetek átalakítása (1992), a kamarai pozíciók megerősítése, valamint az 

állami támogatások érvényesítése. Az eredmények tekintetében 

figyelemreméltó a Nemzeti Agrárprogram megalkotásában játszott szerep, az 

agrárium fejlesztéséről szóló 1997-es törvény születése, a földművelésügyi 

tárcán belül létrehozott Agráregyeztető Fórum fenntartása, valamint az 

Agrárfejlesztési Bizottság támogatása. 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által létrehozott 

Agrárkoordinációs Fórum résztvevői a következő szervezetek: ÁFÉSZ-ek 

Országos Szövetsége (ÁFEOSZ), Agrárinformációs Országos Szövetség 

(AIOSZ), Agrár Munkaadói Szövetség (AMSZ), Kertbarátok és Kistermelők 

Országos Szövetsége (KKOSZ), Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége 

(MAGOSZ), Mezőgazdasági Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége 

(MEDOSZ), Mezőgazdasági Termelők és Szövetkezők Országos Szövetsége 

(MOSZ), Magyar Paraszt Szövetség (MPSZ), Magyar Agrárkamara (MAK) és 

az Országos Gazda Szövetség (OGSZ). 

 

 

3.2.3. Szövetkezeti érdekek  

 

Magyarországon a szövetkezésnek másfél évszázados hagyománya 

létezik. A mezőgazdasági-, a fogyasztási-, a hitel-, a lakás-, és az ipari 

szövetkezetek jelentős hagyományokkal, tapasztalatokkal és értékekkel 

rendelkeznek. Napjaink szövetkezetekkel kapcsolatos történései nem mentesek 

a viharoktól. A közgazdaság csaknem valamennyi szektorában működő hét 

szövetkezeti ágazat – fogyasztási-, mezőgazdasági-, ipari-, takarék-, lakás-, 

diákfoglalkoztatási-és szolgáltató – szervezetei a piacgazdaság kihívásaival 

szemben próbálnak helytállni. A mintegy két és félmillió tagot tömörítő 

szövetkezeti szervezetrendszer működésére azonban még mindig rányomja a 

bélyegét az elmúlt politikai rendszerből ránk maradt előítélet. 

Az állampárt ideológiája által átitatott szövetkezeti érdekviszonyok 

mind az egyéni-, mind pedig a kollektív kapcsolatokra hatással voltak. A 

szövetkezet vezetősége gyakorolta az irányítási funkciókat, az elnök képviselte 



 90 

egyben a tulajdonosokat is. Ez az egyközpontú vezetői modell – Karalyos Zs. 

(1998) szerint - mind a belső- (tagi-önkormányzati terület), mind pedig a külső 

(politikai, helyi-önkormányzati, érdekvédelmi) kapcsolatok szempontjából 

mérvadónak bizonyult. Ebben az is közrejátszott, hogy a múlt rendszerben a 

tulajdonosi jelleg meglehetősen homogén formában létezett, és a tulajdonosi 

érdekeltség alárendelt szerepet játszott. Így a stratégiai tulajdonlás intézménye 

nem tudott kialakulni, mivel a szövetkezeti vezetés érdekviszonyai és a 

tulajdonosi irányítás összemosódtak egymással.  

A magántulajdonon alapuló szövetkezetek a szövetkezeti elvek és 

önkormányzat alapján működve szavatolják tagjaik érdekeit, ezen keresztül az 

egyéni családi gazdaságok megerősítését. Működésük során nem csak a hazai 

jogi szabályozásnak, hanem a nemzetközi szövetkezeti értékekre is figyelemmel 

kell lenniük.  

A Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége (SZNSZ) 1995-ben 

Manchesterben tartott tanácskozásán sor került a szövetkezeti identitás 

megreformálására, valamint a korábbiak mellett két új alapelv is deklarációra 

került: az egyik az autonómia elve a kormányzati kapcsolatokban, a másik pedig 

a közösség, a társadalom iránti felelősség elve. A szövetkezetek az új 

referendum szerint olyan személyek autonóm társulását jelentik, akik 

önkéntesen egyesültek abból a célból, hogy közös gazdasági, társadalmi és 

kulturális céljaikat közös tulajdonú és demokratikusan irányított vállalkozásuk 

útján megvalósítsák. Az értékek szempontjából a szövetkezetek az önsegély, az 

egyéni felelősség, a demokrácia, az egyenlőség, az igazságosság és a 

szolidaritás értékein alapulnak. A szövetkezeti elvek a szövetkezeti értékek 

gyakorlatba való átültetésének vezérfonalát jelképezik. Ezek között említhetjük 

az önkéntesség és nyitottság, a demokratikus tagi ellenőrzés, a tagok gazdasági 

részvétele, az autonómia és függetlenség, az oktatás, képzés és tájékoztatás, a 

szövetkezetek közti együttműködés és a közös felelősség elveit.  

A világ szövetkezeti rendszere manapság azzal van elfoglalva, hogy új 

identitását érvényesíteni tudja a folytonosan változó külső környezetben, 

amelyre a gazdaság globalizálódása és a piac liberalizálódása a jellemző. A 

szövetkezetek kettős arculatát fejezi ki, hogy egyrészt hatékony és eredményes 

vállalatokként kell funkcionálniuk, másrészt pedig tagjaik szociális igényeiből 

fakadó szükségletekkel szemben is meg kell állniuk a helyüket. Ebből 
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következően a szövetkezés alapvető célja a tagok gazdasági és szociális 

szükségleteinek és érdekeinek kielégítése, a gazdasági tevékenység 

folytatásához szükséges termelési, beszerzési, értékesítési, feldolgozási és egyéb 

csatornák integrációja, az eszközök rendelkezésre való felkínálása. Nemzetközi 

tapasztalatok szerint a szövetkezetek képesek felvenni a versenyt a 

monopóliumokkal, és hatékony szerepet töltenek be a kis-és középvállalkozások 

fejlesztésében. Az ENSZ 1999-es főtitkári jelentése egy olyan irányelv-

tervezetet is magában foglal, amely a szövetkezetek fejlesztését támogató 

környezet kialakítását tűzte ki célul. Az Irányelvet az ENSZ közgyűlésének és 

titkárának kérésére a szövetkezetek támogatása és fejlesztése céljából 

létrehozott bizottság (COPAC) dolgozta ki. A bizottság kiemelte: a 

szövetkezeteket olyan jogi személyként kell elismerni, s működésüket úgy kell 

segíteni, hogy valóban egyenlők lehessenek minden más társasággal és 

vállalattal. Az ENSZ törekvésének súlyát jelzi, hogy a Nemzetközi Munkaügyi 

Szervezet (ILO) Irányító Testülete úgy határozott 1999 márciusában, hogy 

munkájában a szövetkezeti politika és szabályozás nemzetközi 

felülvizsgálatának elsőbbséget biztosít. A szövetkezetek Rochdale óta jó 

munkahelyteremtők. 

Az átalakulás következtében Magyarországon a szövetkezetek belső 

érdekviszonyai bonyolulttá váltak. Belső intézményrendszerük és működési 

mechanizmusuk nem követte a tulajdonosi szerkezetben és a vállalkozási 

formákban érvényre jutó változási tendenciákat. Így a régi felépítmény bizonyos 

tekintetben erősebbnek bizonyult, mint a piacgazdasági kihívások. Ez az 

érdekek szempontjából azt jelenti, hogy nem alakult ki az az új típusú 

intézményi struktúra és működési rendszer, amely megfelelő feltételeket biztosít 

a különböző érdekek képviseletének, az érdekegyeztetés folyamatának.  

A szövetkezeti érdekeket az Országos Szövetkezeti tanács igyekszik 

érvényesíteni Magyarországon, amely hét országos szövetkezeti szövetség 

összefogásával működik. Tagjai: Általános Fogyasztási Szövetkezetek Országos 

Szövetsége (ÁFEOSZ), Lakásszövetkezetek Országos Szövetsége (LOSZ), 

Magyar Iparszövetség (OKISZ), Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők 

Országos Szövetsége (MOSZ), Országos Takarékszövetkezeti Szövetség 

(OTSZ), Magyarországi Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos 
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Szövetsége (MAGOSZ), Magyarországi Diákvállalkozások Országos 

Szövetsége (Diák-Ész), Szövetkezeti Kutató Intézet és Könyvtár. 

Az 1992-es szövetkezeti, illetve az ún. átmeneti törvény rendelkezéseit 

figyelembe véve került nevesítésre a szövetkezeti vagyon Magyarországon. 

Ennek következtében több mint egymillió – a jogszabályok által 

kedvezményezett – személy jutott üzletrészhez. Az üzletrészvagyon kérdésében 

a szövetkezeteken belül három, egymással ellentétes érdekeket érvényesíteni 

igyekvő tulajdonosi érdekcsoportot különböztethetünk meg: egyrészt az aktív 

tagokat, másrészt a nyugdíjas tagokat, harmadrészt pedig a kívülállókat. A 

három tulajdonosi csoport között feszülő érdekellentét egyrészt az érdekek 

időtartamában, másrészt pedig a munkahelyek megőrzését biztosító és az 

osztalékigényt kielégítő jövedelem-felhasználás kérdéseiben öltött testet. A 

jövedelmezőség alacsony színvonala, a vagyoni leértékelődés és a munkahelyek 

megtartására, valamint a fejlesztésekre fordított források miatt az 

üzletrésztulajdonhoz kötődő osztalékfizetési várakozások kezdettől fogva 

kielégítetlenek maradtak. Főként a nyugdíjas tagok és a kívülálló üzletrész-

tulajdonosok körében vált érzékelhetővé az elégedetlenség fokozódása az 

említett problémából kifolyólag. A szövetkezeti üzletrészvagyon kérdése 

számos érdekcsoport szempontjából fontos problémaként merül fel, kihat az 

egész ágazat jövőbeni fejlődésére, a szervezeti és működési területekre 

egyaránt.  

A szövetkezeti érdekek között feszülő szabályozatlan feszültségek 

csillapítása tekintetében figyelembe kell venni, hogy olyan sajátos 

vállalkozások, amelyek egyaránt rendelkeznek társadalmi-szociális-, valamint 

üzleti-vállalkozói motivációkkal. Azaz tulajdonképpen a versenyszféra és a 

szociális gazdaság határán ellensúlyoznak. Mindezek okán olyan 

felépítménnyel, szervezeti jellegzetességekkel és vezetési modellel kell 

rendelkezniük, amely a tagi (tulajdonosi) érdekek garanciáiként érvényesülnek. 

Ehhez a tulajdonosi irányítás megerősítésére, a tulajdonosi és operatív vezetés 

intézményeinek markáns szétválasztására és egy hatékonyabb ellenőrzési 

mechanizmusra van szükség. A nyugat-európai - különösen a holland és a dán 

szövetkezetek - jó példák a tulajdonosi és a vállalkozás-vezetői funkciók és 

érdekek különválasztása szempontjából. 
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A közvetett hatások tekintetében érdemes felhívni a figyelmet az 

AGENDA 2000 1999. márciusi dokumentumának mezőgazdaságról szóló 

fejezetére, amelyben a következő megállapításokat olvashatjuk: a jövőben a 

közösségi költségvetés egyre kisebb hányada áll majd rendelkezésre az 

agrártermelés támogatására, amelyből kifolyólag megszűnik a garancia a családi 

alapokon szerveződő gazdaságok európai modelljének fenntartására. Azaz az 

uniós elképzelések szerint egy heterogén, formagazdag üzemi rendszer 

kialakítása válik kívánatossá, és nem egy kizárólagos forma kerül 

szorgalmazásra. Továbbá a közös agrárpolitika második legfontosabb elemeként 

deklarált vidékfejlesztés szempontjából a gazdálkodó szervezetek szintjén is 

érvényesülni képes univerzális, többfunkciós mezőgazdaság kap majd 

létjogosultságot. Ugyanitt érdemes megfontolni, hogy várhatóan a 

kompenzációs támogatások sem az eltérő termelési és méretbeli adottságok 

szerint alakulnak majd.  

Ugyancsak figyelemreméltó fejlemény az Európai Unióban a 

szövetkezetekről készülő ún. „Fehér Könyv”, amelynek a következtetése szerint 

egyenlő lehetőségeket kell biztosítani a szövetkezetek számára ugyanúgy, mint 

bármilyen más gazdálkodó szervezetek esetében. R. Rodrigues (1998), a 

Szövetkezetek Nemzetközi Szövetségének elnöke szerint alapvető fontosságú, 

hogy az emberi erőforrások minőségi javításába invesztáljanak a szövetkezetek, 

mivel ez szükségszerű elsősorban egy olyan vezető réteg kialakulása 

szempontjából, amely elkötelezett a modern menedzsment technikák felé, és 

ami által a döntéshozatal összeegyeztethetővé válik a szövetkezeti rendszer 

lényegét jelentő demokrácia elvével.  
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

 

 

4.1. A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI ÉS A VÁLASZTOTT 

MEGKÖZELÍTÉSMÓD 

 

 

A Kaposvári Egyetem Ökonómiai és Szervezési Intézet Gyakorlati és 

Üzemvezetési Tanszéke keretei között, az „Emberi erőforrás menedzsment” 

című tantárgyhoz kapcsolódóan, 1997-ben kezdtem meg az ágazathoz tartozó 

társas vállalkozások humán erőforrás vizsgálatát. Kutatásom fő célkitűzése az 

volt, hogy megkíséreljem egy átfogó, komplex kép kialakítását az emberi 

tényező jelentőségéről a változó külső és belső tényezők, elsősorban a hazai 

mezőgazdaság tendenciáinak, lehetőségeinek közepette. 

Kutatásom során az általános és a globális felől a különös és a tipikus 

felé haladva, a nemzetközi és a hazai szakirodalom áttekintésével, valamint 

vállalati színtű elemzések felhasználásával foglalkoztam azokkal a globális 

trendekkel és változási tendenciákkal, amelyek mind a nemzetközi színtereken, 

mind pedig a honi feltételek közepette külső környezeti hatótényezőkként 

befolyásolják a vállalkozások belső feltételeinek, működési sajátosságainak 

változását.  

Az általam fókusz alá vett vállalkozásokat olyan rendszerelemekként 

értékelem, amelyek szerves részei az őket körülvevő környezetnek, miközben 

ők maguk is több szempontból közelíthető, összetett, bonyolult belső 

rendszerrel (belső környezettel, amely különböző alrendszerekre bontható) 

bírnak. A belső alrendszerek közül külön figyelmet szenteltem a személyzeti 

menedzsment fogalomköréhez tartozó érdekeltségi szisztéma leképezésének. 

Az általam alkalmazott kérdőívben az 1989-től 1999-ig tartó változási 

időszak humán erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos eseményeit, intézkedéseit, 

folyamatait szándékoztam végigkövetni az egyes vállalkozások esetében. Az 

eredményekből arra próbáltam következtetni, hogy hogyan változott meg az 

emberi tényező megközelítése, milyen szempontok érvényesülnek elsősorban a 
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személyzeti területen, és milyen funkciók, politikák és programok jellemezték, 

és fémjelzik jelenleg az adott vállalkozások munkaerő-gazdálkodási gyakorlatát. 

A tématerület feldolgozását négy alapvető tudományág oldaláról 

közelítve, interdiszciplináris módon kezeltem. Így a közgazdaság-tudományi-, a 

jogi-, a szociológiai- és a pszichológiai aspektusok feltérképezésére egyaránt 

igyekeztem kitérni.  

A kutatás szakaszai az alábbi időintervallumokat ölelték fel: 1997. 

áprilisa és decembere között elsősorban a hazai és nemzetközi szakirodalom 

tanulmányozásával foglalkoztam. 1998. januártól 1998. júniusáig tartott a 

próbafelvétel lefolytatása az előzetesen megszerkesztett kérdőív alapján. Az 

előfelvétel során szerzett tapasztalatok értékelése, valamint Dr. Karoliny 

Mártonné, a Pécsi Tudományegyetem Vezetési és Szervezési Tanszékének 

egyetemi docense szakértői segítségével 1998 végére kialakítottam a kérdőív 

végleges formáját. Az 1999. januárjától 1999. decemberéig tartó periódusban 

történt a primer adatgyűjtés személyes megkérdezés módszerével. Előzetesen 

mintegy 70 vállalkozást kerestem meg levélben, személyesen, illetve telefonon, 

közülük 54 vállalkozott az adatfelvételben való részvételre. Végül 50 

mezőgazdasági társas vállalkozás közül 46 esetében sikerült értékelhető módon 

elvégezni a kérdőíves megkérdezést. Az információszerzést nehezítette, hogy a 

különböző vállalkozások eltérő módon járultak hozzá az adatok 

felhasználhatóságához, nem minden kérdésre sikerült kielégítő választ kapni, 

illetve a kérdések egy része értelmezhetetlenné vált, mert bizonyos funkciók, 

tevékenységek egyáltalán nem voltak felfedezhetők egyetlen szervezet esetében 

sem. Elsősorban ott sikerült bővebb adatokhoz jutni, ahol közvetlen vagy 

közvetett ismeretség által nagyobb bizalommal fogadtak, illetve ahol a 

vállalkozás szervezeti és működési sajátosságaiból adódóan a tématerülethez 

szorosabban illeszkedő tevékenységek nagyobb mértékben voltak 

felfedezhetőek. 2000. január és június közé esett az adatfeldolgozás és az 

eredmények értékelése. Az adatok kiértékelésének fázisában nehéz feladatnak 

bizonyult az „értékelhetőnek” minősíthető kérdőívekből kapott felhasználható 

információk kiszűrése, valamint a konkrét kérdésekre adott válaszok kódolása, 

amelyek révén az elemzés elvégezhetővé vált. 

A feladat megoldásához a szociológiai kutatás módszereit alkalmaztam, 

az adatok jellege szerint elkülöníthető szekunder és primer adatgyűjtést 
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végeztem. Az adatfeldolgozás és értékelés során számítógépes programokat 

(Word, Excel, Power Point) használtam fel. 

 

 

4.2. A SZEKUNDER KUTATÁS 

 

A szekunder kutatás során elsősorban a hazai és nemzetközi 

szakfolyóiratok, konferenciák, tudományos közlemények és szakkönyvek 

információit használtam fel több évre visszamenően. Ezek segítségével 

ismertem meg a téma jelentőségét, azokat a hazai és nemzetközi fő trendeket, 

tendenciákat, folyamatokat, történéseket, intézkedéseket, politikákat és 

intézményeket, amelyek a kutatási téma szempontjából fontosnak mondhatóak, 

és segítettek a tématerületen eligazodni. 

 

 

4.3. A PRIMER KUTATÁS 

 

A primer kutatást során azt vizsgáltam, hogy milyen funkciók, 

folyamatok, tevékenységek és politikák játszanak szerepet a személyzeti 

menedzsment mezőgazdasági társas vállalkozások szintjén történő 

érvényesülésében és mik ennek a hatásai, következményei az üzleti / vállalati 

hatékonyság növelésére. 

 

 

4.3.1. A mintavétel 

 

A vizsgálat kérdőíves megkérdezés formájában zajlott le, amelynek 

során 50 dél-dunántúli mezőgazdasági jogi személyiségű társas vállalkozást 

kerestem meg. Az adatfeldolgozás során a feltérképezett 50 mezőgazdasági jogi 

személyiségű gazdasági társaság (részvénytársaságok és korlátolt felelősségű 

társaságok), valamint szövetkezetek közül az értékelhető adatokkal rendelkezők 

(46 szervezet) kerültek feldolgozásra. Ez a szám a régióban található összes 

mezőgazdasági jogi személyiségű társas vállalkozás csaknem öt százalékát 

jelenti az 1999. december végi KSH adatok alapján.  
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A lekérdezés során az 1989-től 1999-ig tartó „változás évtizedének” 

emberi erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos történéseit próbáltam nyomon 

követni az egyes vállalkozásoknál. 

A mintavétel rétegzett véletlen mintavételi eljárással történt. Az 

ágazathoz tartozó összes dél-dunántúli vállalkozásból kiválasztottam a jogi 

személyiségű társas vállalkozásokat, amelyeket szervezeti forma szerinti (rt, kft, 

szövetkezet) csoportokra bontottam. Minden csoportból véletlenszerűen 

választottam ki a mintába kerülő vállalkozásokat.  

A véletlenszerűség mellett a reprezentativitás biztosítása végett a 

létszám kategória ismérv alapján szelektáltam tovább. Vizsgálatom alanyai 

elsősorban az 50-99 fős létszám kategóriához tartozó dél-dunántúli 

mezőgazdasági társas vállalkozások (a minta 60 %-a), mivel úgy gondolom, 

hogy a személyzetmenedzselési tevékenységek, szerepek, specialisták, 

szervezeti egységek, folyamatok és politikák vizsgálata szempontjából ez a 

létszámnagyság minimálisan szükséges. Ezen vállalkozások közül is 

többségében részvénytársaságok (67 %) képviselik a mintát, mivel meglátásom 

szerint a részvénytársaságok szervezeti és működési jellemzői felelnek meg 

leginkább azoknak a feltételeknek, amelyek alapján elvárható a személyzeti 

tevékenységek stratégiai és operatív szinten való hosszú távú figyelembevétele. 

Az egyes vizsgálati csoportok külön-külön 1-2 % közötti részarányt 

képviselnek, összességükben csaknem 5 %-át kitéve a régióban működő 

mezőgazdasági jogi személyiségű társas vállalkozásoknak. 

Az ágazatban tevékenykedő összes dél-dunántúli társas vállalkozáshoz képest a 

vizsgált vállalkozások aránya mintegy 2,5 %.  

 

 

4.3.2. Az alkalmazott kérdőív és mélyinterjú forgatókönyv 

 

Az általam alkalmazott kérdőív általános jellemzői a következők: 

típusát tekintve nem önkitöltő, az adatok lekérdezése során többnyire jómagam 

működtem közre kérdező biztosként. A kérdőív nyitott és zárt kérdéseket 

egyaránt tartalmaz, de többséget alkotnak a zárt kérdések, ami a kiértékelés 

szempontjából lényegi könnyebbséget jelentett. 
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A kérdőív 3 kérdéscsoportban, összesen 33 fő-és 13 alkérdést tartalmaz. Az első 

kérdéscsoport (1.-10. kérdések) a vizsgált vállalkozások általános adataira 

fókuszál. Itt szerepelnek a tulajdonosi körben történt változásokkal, a jellemző 

tulajdonosi kategóriák átalakulásával kapcsolatos kérdések, a felsővezetői 

gárdát érintő létszámváltozásokról, a vállalkozás térségben betöltött szerepéről, 

a vállalkozás történetéről, a piaci partnerek számának alakulásáról, a szervezeti 

forma, illetve struktúra változásairól, a tevékenységi kör átalakulásáról 

érdeklődő kérdések. A kérdéscsoport végén a belső szervezeti környezet főbb 

szempontok szerinti jellemzését adó, valamint a vállalkozás GYELV-elemzését 

segítő kérdések találhatóak.  

A második kérdéscsoport (11.-29. kérdések) válaszai alapján a vállalkozások 

emberi erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos jellegzetességei felől 

informálódhatunk. Ebben a csoportban a személyzetgazdálkodási politika céljai, 

a személyzeti ügyekkel foglalkozó belső szervezeti egység jellegzetességei 

(belső tagozódása, elnevezése, vezetői és alkalmazottainak létszáma, funkciói, 

eszközei, forrásai) alapján szemrevételezhetjük a változások tendenciáit. 

Ugyanitt kerülnek tisztázásra a vezetők és az alkalmazottak munkahelyi 

szerepeikhez való hozzáállásának, magatartásának átalakulását feltáró -, 

valamint a munkahatékonysággal-és a foglalkoztatottak általános adataival 

(létszám, besorolási kategóriák, iskolázottság) kapcsolatos kérdések. A 

kérdéscsoportot a bérezéssel és az ösztönzési csomag nem bérjellegű elemeinek 

változásával, valamint a teljesítményértékelési szisztémával kapcsolatos 

kérdések zárják.  

Az utolsó csoportban (30.-33. kérdések) találjuk az emberi erőforrás 

menedzsment hatékonyságának megítélését segítő kérdéseket, majd a kérdőív a 

a vállalkozásnál tetten érhető személyügyi modell leképezésével és a 

személyzeti terület GYELV-elemzésével zárul. 

 

 

4.3.3. Az adatgyűjtés 

 

Az adatgyűjtés módszereként az egyes vállalkozásoknál történő 

személyes megkérdezést választottam. A válaszadók az egyes társaságok 

vezetői és beosztottjai közül kerültek ki. Bár ez roppant időigényes feladatnak 
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bizonyult, mégis hasznos volt abból a szempontból, hogy a személyes részvétel 

egy egészen más jellegű tapasztalat megszerzését tette lehetővé, mint ahogy az 

egyébként elvárható lett volna. Ti. a személyes találkozások, kontaktusok által 

megfelelő bizalom alakult ki, a megkérdezettek számára az egyes kérdések 

értelmezése könnyebbé vált, a válaszok őszintébbek és pontosabbak voltak, így 

a megszerezhető információk mind mennyiségi-, mind pedig minőségi 

szempontból gazdagodtak, felhasználhatóbbá váltak.  

 

 

4.3.4. Az adatfeldolgozás 

 

A felvétel folyamán összegyűjtött adatok feldolgozását a szakirodalom 

útmutatásai alapján négy alapvető munkafolyamatra osztottam: elsőként a 

kérdőívek ellenőrzésére került sor, majd a kódolás és a táblázás, végül pedig az 

eredményeket bemutató táblák összeállítása következett. 

Az anyag ellenőrzésének lépésében megvizsgáltam, hogy minden 

kérdésre sikerült-e választ szerezni az egyes kérdőívekben. A felfedezett 

hiányosságokat - amennyire lehetett - utólagos részadatok telefonon történő 

begyűjtésével pótoltam. Szemrevételeztem, hogy az egyes kérdésekre kapott 

feleleteket el tudom-e olvasni a kódoláshoz, illetve hogy van-e értelme a 

válaszoknak, azaz hogy a felelet jelentése világossá vált-e. A „pontosság” 

elvárásai szerint azt is ellenőriztem, hogy a válaszok mennyiben felelnek meg 

az említett igénynek és próbáltam ügyelni a nyilvánvaló ellentmondások 

kiküszöbölésére. 

Az „egyöntetűség” ellenőrzése során megfigyeltem, hogy a kérdezők 

egyöntetűen értelmezték-e a kérdéseket és utasításokat. Az ellenőrzés stádiumán 

a fenti alapelvek figyelembevételével túljutva, a kérdőív kódolhatóvá és további 

elemzésre felhasználhatóvá vált. 

A kódolás fázisa ott kezdődik, amikor a kérdőív ellenőrzése után az 

adatokat előkészítettük az elemzéshez. A felméréseknél a kódolásnak az a célja, 

hogy a kérdésekre adott válaszokat értelmes csoportokba soroljuk, s így 

kiemeljük a lényeget. A kódolási keret megalkotásánál figyelembe vettem, hogy 

nem lehet merev, egyetemes szabályokat kidolgozni. Mivel a kódolás egyetlen 

funkciója az, hogy összesítsük az adatokat, célszerűtlen lett volna túl sok 
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kategória felállítása, de próbáltam elkerülni a túl kevés kategóriából származó 

csapdahelyzeteket is. Cseh-Szombathy L. és Ferge Zs. (1971) szerint a kutató 

megteheti, hogy első lépcsőben a saját gondolatai és céljai szerint kódolja a 

kategóriákat, de készen kell állnia arra, hogy a válaszokból vett minta alapján 

módosítsa ezeket. Magam is ezt a szokásos eljárást követtem: megvizsgáltam a 

teljes anyagból egy reprezentatív mintát, s feljegyeztem a konkrét kérdésre adott 

válaszokat. Így fokozatosan kirajzolódott előttem valamilyen séma, amire fel 

tudtam építeni a végleges kódolási keretet.  

Az egyes kategóriákat megpróbáltam minél pontosabban definiálni, hogy a 

kutatás céljainak megfelelő lényeges vonatkozásokat képes legyek kifejezni.  

Mivel a magatartásmódokra vonatkozó kérdések több vonatkozást is felöleltek, 

ebben az esetben magatartásértékelő skálát alkalmaztam, amelyhez 

meghatározott kódokat igazítottam azon fő szabályt szem előtt tartva, hogy a 

kódolási keret összhangba kerüljön a kutatási céllal.  

A táblázás lépésében a már ellenőrzött és kódolt adatokat táblázatokban 

összesítettem. A táblázás alapjában véve azt jelenti, hogy megszámláljuk az 

egy-egy osztályba tartozó eseteket. Az adatok jellege miatt mechanikus 

táblázást alkalmaztam. 

 

 

4.3.5. A kiértékelés 

 

A kiértékelésnél az adatok jellegéből kifolyólag nem volt szükség 

többváltozós vizsgálati módszerek alkalmazására. Az egyszerűbb módszerek 

közül felhasználtam a témához alkalmazható néhány szükséges matematikai-

statisztikai módszert: pl. átlagszámításokat végeztem, rangsorokat állítottam fel, 

százalékszámításokat végeztem, viszonyszámokat képeztem stb. 

Mindezek mellett a kérdőívek és mélyinterjúk során nyert adatokat 

esettanulmányok formájában, esszé-jelleggel is feldolgoztam. 
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Az emberi erőforrás gazdálkodás külső és belső környezetét befolyásoló 

tényezők – ezen belül az érdek és érdekeltség témakörének tárgyalását – 

követően a következő fejezetekben az általam folytatott kutatás eredményeit 

szándékozom bemutatni. 

A „Dél-dunántúli mezőgazdasági társas vállalkozások humán erőforrás 

vizsgálata” című, kérdőíves megkérdezésen alapuló felmérés során az 1990-es 

évtized mezőgazdasági társas vállalkozások emberi erőforrás gazdálkodásában 

visszatükröződő történéseit igyekeztem leképezni. 

A gazdasági, társadalmi és politikai színtéren bekövetkezett 

változásokból kifolyólag a társaságok szervezeti és működési struktúráikat 

egyaránt érintő, komplex belső átalakuláson estek át az 1990-es évtized 

folyamán.  

Az átalakulás a vizsgált vállalkozások esetében különböző 

időpontokban következett be. A szövetkezeteknél ez az időpont 1992-re esett, 

amennyiben a továbbiakban is szövetkezetként működtek tovább. A többi 

vizsgálat alá vont társas vállalkozás esetében, - illetve azon szövetkezetek 

esetében, amelyek a későbbiekben nem ebben a szervezeti formában maradtak 

fenn, esetleg megszűntek, és szervezeti egységeik a továbbiakban más 

vállalkozási keretek között tevékenykedtek -, 1991 és 1995 között következett 

be az átalakulás. 

A mezőgazdaságban mintegy 5470 működő szervezetet és egyéni 

vállalkozást regisztráltak 1999. december 31-én a Dél-Dunántúlon a KSH adatai 

szerint. Ebből a vizsgálatom alanyát képező jogi személyiségű társas 

vállalkozásokhoz tartozó kft-k, rt-k és szövetkezetek száma 1030 volt. Az 

eredmények alapjául szolgáló információkat adó 46 mezőgazdasági társas 

vállalkozásból 14 a kft-, 18 az rt- és ugyancsak 14 a szövetkezet szervezeti 

formához tartozott. Közülük 17 szervezet Somogy megyében, 12 Tolnában, 17 

pedig Baranyában található. (6. táblázat) 
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6. táblázat: A mezőgazdaságban működő jogi személyiségű társas 

vállalkozások és a vizsgált társaságok aránya a Dél-Dunántúlon, 1999. 

decemberében 
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KFT 227 6 2,64 181 4 2,21 296 4 1,35 704 14 1,99 

RT 18 5 27,77 10 6 60 28 7 25 56 18 32,14 

SZÖ-

VETKE
ZET 

 

112 

 

6 

 

5,36 

 

81 

 

2 

 

2,47 

 

77 

 

6 

 

7,79 

 

270 

 

14 

 

5,19 

Össze-

sen 

357 17 4,76 272 12 4,41 401 17 4,24 1030 46 4,47 

 

Forrás: KSH adatai alapján 

 

 

 

5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

 

 

5.1. A VIZSGÁLT VÁLLALKOZÁSOK NÉHÁNY ÁLTALÁNOS, 

FŐBB JELLEMZŐJÉNEK VÁLTOZÁSA AZ ÁTALAKULÁS SORÁN 

 

 

A kérdőív első kérdéscsoportjában található kérdések között a 

tulajdonosi körben, illetve a menedzsment körében történt változásokról, a 

vállalkozások adott térség gazdasági és társadalmi életében betöltött szerepéről, 

a történeti fejleményekről, a piaci partnerek számarányában és a szervezeti  
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forma jellegében, illetve felépítettségében történt módosulásokról próbáltam 

minél konkrétabb képet kapni. Ugyanitt informálódtam a társaságok 

tevékenységi körében-, illetve belső környezetében (szervezeti stratégia, 

működési vagy operatív célok, pénzügyi kondíciók, alkalmazkodóképesség, 

alkalmazott technika, technológia színvonala, valamint az elvégzett munkák, 

produktumok színvonala és az alkalmazottak egyéni és csoportos jellemzői) 

végbement változásokat illetően. Az első kérdéscsoportot a vállalkozások 

GYELV-elemzésének elkészítésével zártam. 

 

 

5.1.1. A tulajdonosi körben történt változásokról 

 

A tulajdonosi kör változásainál arra voltam kíváncsi, hogy történt-e 

változás a tulajdonosi szerkezetben, illetve hogy milyen jellegű tulajdonosi 

kategóriák voltak jellemzőek korábban, és hogyan változott ez meg az 

átalakulást követően.  

A vállalkozások tulajdonosi jellemzőivel foglalkozó első kérdésre adott 

válaszokból kiderül, hogy mindegyik vizsgált vállalkozás esetében történt 

változás a tulajdonosok körében az átalakulás során. 

A szövetkezetek esetében – amennyiben az átalakulást követően is 

szövetkezeti formában működtek tovább –, a tulajdonosi kör külső üzletrész-

tulajdonosokkal való kibővüléséről beszélhetünk, akik a vagyonnevesítés során 

jutottak szövetkezeti tulajdonrészhez. A szövetkezetek esetében az átalakulást 

(1992) megelőzően a szövetkezeti tagok (tagi tulajdon) gyakorolták a 

tulajdonosi jogokat, azonban a szövetkezeti II. törvény alapján a kívülálló 

üzletrész-tulajdonosok is tulajdonosokká váltak. 

Az átalakulást megelőzően a jelenleg rt-és kft formában működő 

vállalkozások esetében az állami tulajdon volt elsősorban jellemző. Az 

átalakulást követően általában vegyes tulajdonosi szerkezetek alakultak ki, 

amelyekben az állami tulajdon jelenléte továbbra is fennmaradt (16%), de 

mellette a belföldi társasági tulajdon vált a meghatározó tulajdonosi 

kategóriává, ami az összes vállalkozásra vetítve 32%-ban vált jellemzővé. Az 

MRP szervezeti tulajdon 3-, a többségi külföldi tulajdon 14-, az önkormányzati 

tulajdon 6%-ban található a vállalkozások tulajdonosi szerkezetében. A belföldi 
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magánszemély tulajdonát jelentő kategória 29%-ban fordul elő a vizsgált 

vállalkozások esetében. (5. ábra) 

 

 

5. ábra: Jellemző tulajdonosi kategóriák részaránya a vizsgált rt-k és kft-k 

esetében az átalakulást követően 

 

 

 

A kapott adatokból kitűnik, hogy a korábban döntő mértékben uralkodó 

állami tulajdont felváltotta a magántulajdonon alapuló különböző tulajdonosi 

kategóriák vegyes rendszere. A vizsgált vállalkozások esetében a „belföldi 

társasági tulajdon”, illetve a „belföldi magánszemély tulajdona” kategóriák 

fordulnak elő legnagyobb arányban, azonban megtalálhatók – különböző 

mértékben – a többi tulajdonosi kategóriák is. 

 

 

5.1.2. Személyi változások a menedzsment körében 

 

A tulajdonosi kör átalakulása személyi változásokhoz vezetett a 

felsővezetők esetében is. Itt azt vizsgáltam, hogy milyen létszámú vezetői gárda 
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irányított a korábbiakban, illetve jelenleg, és a régi vezetők közül hányan tagjai 

a jelenlegi felső vezetői körnek.  

A vizsgált vállalkozások 96%-ánál történt személyi változás a 

menedzsment körében.  

A felső vezetők létszámának változását figyelemmel kísérve kiderült, 

hogy az átalakulást megelőzően a 4-7 fő közötti létszámmal működő 

menedzseri gárdák jelentették a többséget mintegy 30%-os arányban, míg az 1-

3-, és a 8-10 fő közötti menedzsment létszámok 26%-ban voltak jellemzőek. A 

10 felsővezetőnél nagyobb létszámú irányító testületek 17%-ban jellemezték az 

átalakulást megelőző állapotot.  

Az átalakulást követően továbbra is fennmaradt a 4-7 fős gárdák 

elsőbbsége, azonban az 1-3 főt számláló felsővezetői formációk már az ezzel 

megegyező 43%-os részarányt képviselve osztoznak a rangsor első helyén. 

Jelentős leszakadással – 9-, illetve 4%-os aránnyal következnek ezek után a 8-

10 fő közötti-, valamint a 10 fő feletti létszám-kategóriák. 

Az összes korábbi felső vezető mintegy 18 %-a jelenleg is stratégiai 

szintű döntéshozóként szerepel.  

 A vezetők létszámváltozásának vizsgálatából tehát kiderült, hogy a 

vizsgált vállalkozások csaknem mindegyikénél történtek személyi változások a 

felső vezetők körében. A szervezeti méretek szűkülésével csökkent a 

felsővezetők száma is. Mind az átalakulást megelőzően és azt követően 

jellemző a 4-7 fő közti vezetői létszám, de a követő időszakban a szűkebb, – 1-3 

fős – irányítói testületek ugyanannyira meghatározó kategóriát alkotnak. A 

korábbi stratégák kisebbik része ma is felső vezetőként játszik irányító szerepet 

a jogutód vállalkozások élén. 

 

 

5.1.3. A vállalkozások adott térség gazdasági és társadalmi életére 

gyakorolt szerepének változása 

 

Arra a kérdésre, hogy hogyan értékelik szerepüket, jelenlétüket a térség 

gazdasági és társadalmi életében az átalakulást megelőzően és azt követően, a 

vizsgált vállalkozások többsége a „jelentős, meghatározó szerep” kategóriáját 

adta válaszul.  
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6. ábra: A vállalkozások adott térség gazdasági és társadalmi életére gyakorolt 

szerepének változása 

 

 

 

 

Ez a válasz az átalakulást megelőzően 87%-ban, az átalakulást követően 

74%-ban vált jellemzővé. A változási időszak előtt átlagos, viszonylagos 

szerepet töltött be a vállalkozások további 13 %-a, míg az átalakulást követően 

ez 17%-ban határozódott meg. A vállalkozások 9%-a a változásokat követően 

már csak gyenge, a térség életében nem meghatározó szerepet képes betölteni. 

(6. ábra) 

A vállalkozások adott térség gazdasági és társadalmi életében betöltött 

szerepének vizsgálatából kiderül, hogy bár csökkenő mértékben, de a vizsgált 

vállalkozások többsége ma is jelentős szerepet tölt be. Foglalkoztatási 

szempontból – új vállalkozások hiányában – még ma is a korábbi vállalkozások 

jelentik gyakran az egyetlen közeli, elérhető munkavállalási lehetőséget, bár a 

korábbiakhoz képest a vállalkozások foglalkoztatási lehetőségei jelentősen 

beszűkültek. Ugyancsak így van ez a különböző integrációs kapcsolatok, az 

igénybe vett szolgáltatások tekintetében. A helyi gazdák – saját kapacitások 

hiánya miatt – ma is nagymértékben rá vannak szorulva a működő társas 

vállalkozás által nyújtott különböző szolgáltatásokra, kapcsolatokra.  
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5.1.4. A vállalkozásokkal kapcsolatban álló piaci partnerek 

számának változása 

 

Az átalakulás során az egyes vállalkozásokkal üzleti kapcsolatban lévő 

piaci partnerek száma tekintetében jelentős változások érhetők tetten: az 

átalakulást megelőzően az összes vizsgált vállalkozás esetében 1385 piaci 

partnerrel lehetett számolni. Ez a szám az átalakulást követően 2908-ra 

növekedett, ami azt jelenti, hogy az egy vállalkozásra jutó piaci partnerek száma 

átlagosan 30-ról 63-ra nőtt, ami több mint 100 %-os növekedésnek felel meg. 

Az átalakulást megelőzően a 0-5-, illetve a 11-50 partnert jelző arányok 

domináltak (35-35 %-os arányban), míg az átalakulást követően a 11-50 partner 

(26 %) vált a leggyakrabban előforduló kategóriává. (7. ábra). 

 

 

7. ábra: Az egy vállalkozásra jutó piaci partnerek számának változása az 

átalakulás során 

 

 

 

A vállalkozásokkal kapcsolatban álló piaci partnerek számának jelentős 

növekedése az új piaci lehetőségek keresését szemlélteti elsősorban, ami nem 

minden esetben jelent hosszabb távú, tartós kapcsolatot.  
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5.1.5. A szervezeti formában és struktúrában bekövetkezett 

változásokról 

 

Az átalakulás minden vállalkozás esetében a szervezeti forma 

módosulását vonta maga után. Míg korábban a szövetkezetek (a vizsgált 

vállalkozások 44 %-a), az állami gazdaságok (30 %) és az állami vállalatok (26 

%) képviselték a skálát, addig a későbbiekben elsősorban a részvénytársasági 

forma (39 %), valamint a szövetkezetek és a korlátolt felelősségű társaságok 

(31-30 %) váltak jellemzővé. (8. ábra) 

 

 

8. ábra: A vizsgált vállalkozások szervezeti forma szerinti változása 

 

 

 

 

 

A szervezeti struktúrák tanulmányozása során felrajzolható 

organogramokról elmondható, hogy a változásokat követően ezek lényegesen 

egyszerűbb felépítettséget mutatnak. Mind horizontális-, mind pedig vertikális 

síkon mozogva szűkülést, csökkenést állapíthatunk meg, különösen a közép-és 

alsóbb-színtű vezetői szintek tekintetében érhető ez tetten. Mindez összefügg a 

nagyarányú létszámleépítésekkel, valamint a profilváltással, mivel ezek által 

bizonyos funkciók, tevékenységek átalakultak, illetve meg is szűntek az egyes 

vállalkozások esetében.  
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9. ábra: Az átalakulást megelőzően jellemző szervezeti felépítés egy szövetkezet 

esetében 
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10. ábra: Az átalakulást követően jellemző szervezeti felépítés ugyanazon 

szövetkezet esetében 
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Egyes feladatkörök strukturális változása is utolérhető: jól kirajzolódik 

például a könyvelői tevékenység és beosztás felértékelődése, magasabb 

szervezeti szinten való tetten érésével.  

A fenti ábrák a szervezeti struktúra változását mutatják be átlagos és 

tipikus példákon keresztül. (9-10. ábrák) 

 

 

5.1.6. A társaságok tevékenységi körében bekövetkezett módosulások 

 

A tevékenységi körben beállt változások szükségképpen következtek a 

piaci átalakulásokból. Míg korábban az összes vizsgált vállalkozás mintegy 

164-féle különböző főbb tevékenységet végzett, addig ez a szám a változásokat 

követően 142-re csökkent. Ez azt jelenti, hogy míg az átalakulást megelőzően 

egy vállalkozás átlagosan 4 főbb tevékenységet látott el, addig a 90-es évtized 

végére ez 3-ra változott.  

Mind az évtized kezdetén, mind pedig a vizsgálatba vont időszak végén 

rangsor szerint a növénytermesztés, az állattenyésztés és a feldolgozás 

képviselték elsősorban a profilt. Ezeknek a részaránya változott meg csupán: a 

növénytermesztés esetében 70 %-ról 65 %-ra, az állattenyésztés esetében 65 %-

ról 47 %-ra, a feldolgozóipari tevékenységeknél pedig 43 %-ról 39 %-ra 

csökkent a részarány. Mindössze két kategóriában - a tanácsadás és oktatás, 

illetve az egyéb szolgáltatások terén - tapasztalható csak az arányok 

növekedése, az előbbi esetében 4 %-ról 13 %-ra, az utóbbi szerint pedig 39-ről 

56 %-ra nőtt az arány.  

A többi kategóriában - takarmány-előállítás, kereskedelem, 

terménytárolás/ raktározás - ugyancsak a részarány csökkenéséről számolhatunk 

be: az első kettőnél 4 -, míg a tárolás/ raktározás esetében viszont meglepően 

nagyarányú, mintegy 34 %-os csökkenés állapítható meg. A szállítási, a 

gépüzemi és a faipari tevékenységek pedig a megelőző és az átalakulást követő 

időszakban egyaránt ugyanazt az arányt képviselve (9-, 22-és 9 %) színesítik a 

tevékenységi skálát.  
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5.1.7. A szervezetek belső környezetében beállt változások 

 

A szervezetek belső környezetének változását nyolc fő általános 

kategória alapján szemrevételeztem: a szervezeti stratégia, a működési vagy 

operatív célok, a pénzügyi kondíciók, a flexibilitás vagy alkalmazkodó-készség, 

illetve az alkalmazott technológia, technika színvonala, az elvégzett munkák 

(produktumok) teljesítésének színvonala, valamint az egyének (alkalmazottak) 

és a munkacsoportok általános jellemzőinek 1-4-ig terjedő skálán történő 

megállapításával. 

A szervezeti stratégia vagy annak a hiánya azért fontos a vizsgálat 

szempontjából, mert befolyásolja az emberi erőforrás politika és gyakorlat 

kialakítását. A működési vagy operatív céloknak, döntéseknek közvetlen hatása 

lehet bizonyos személyzeti tevékenységekre. A szervezet pénzügyi kondícióitól 

függ a munkaadók képessége a bérfizetésre, a képzés finanszírozására, a 

juttatások biztosítására. Az alkalmazott technológia változásai pedig hatással 

lehetnek a teljesítendő munka jellegére, a kialakítható munkakörök természetére 

és ezeken keresztül az alkalmazottaktól elvárt jártasságokra, képességekre és 

képzettségre. A szervezeten belül kialakított munkakörök jellemzői 

befolyásolják az igényelt szakképzettséget, a szükséges gyakorlatot, az oktatás 

és képzés fontosságát, valamint a javadalmazás mértékét és jellegét. A 

munkakör természetét elsősorban az alkalmazott technológia, a gyártott termék, 

illetve a nyújtott szolgáltatás jellemzői befolyásolják. Az alkalmazott egyének 

és az általuk létrehozható teamek, munkacsoportok szempontjából fontos 

figyelembe venni, hogy az egyének sokfélesége a képességek, a képzettség, a 

gyakorlat, a világkép, az attitűdök, a preferenciák, az értékek, a normák, a 

motiváció, az érdekek, az egész személyiségen át tükröződő jellegzetességek 

tekintetében igen heterogén képet mutatnak. Mindezek befolyásolják a 

munkahelyi környezet kialakulását, illetve változását.  

Az 1-4-ig terjedő osztályozó skálán alkalmazott minősítések (kitűnő, 

megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő) alapján a következő 

megállapítások tehetők: a szervezeti stratégia esetében az átalakulást megelőző 

időszakra a ”részben megfelelő” minősítés vált jellemzővé (57 %), míg a 

változási időszak végére ugyanezzel az aránnyal a „megfelelő” címke vált a 

többséget képviselővé.  
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7. táblázat: A szervezetek belső környezetének változása 
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és százalék-arány 

A szervezet belső környezetét jellemző 
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és százalék-arány 
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Megfelelő (61) 

Részben megfelelő 

(74) Az egyének (alkalmazottak) jellemzői 
Megfelelő (70) 

Részben megfelelő 

(83) A munkacsoportok jellemzői 
Megfelelő (78) 

 

 

A működési vagy operatív célok tekintetében hasonló tendencia 

figyelhető meg, míg a pénzügyi kondíciókat nézve a legnagyobb arányú a 

változás: míg az átalakulást megelőzően a válaszadók 83 %-a a „megfelelő” 

minősítést választotta, addig az átalakulások utáni időszakra a „nem megfelelő” 

jelző vált többségében jellemzővé (61 %).  

A flexibilitás (alkalmazkodó-készség) az értékelés szerint a megelőző 

időszakra nézve „nem megfelelő”-nek titulálható (52 %), ez a későbbiekre 

„részben megfelelő” minősítésűre (70%) változott.  

Az alkalmazott technika, technológia egyszerre nyerte el a „megfelelő” 

és a „részben megfelelő” kategóriákat (43-43 %) az évtized kezdetére 

vonatkoztatva, míg a periódus végére a „részben megfelelő” minősítés vált 

mérvadóvá (52 %), maga mögött hagyva a „megfelelő” kategóriát megjelölők 

táborát (48%).  

Az elvégzett munkák (produktumok) teljesítésének színvonala az 

átalakulás előtt csak „részben volt megfelelő” a nyilatkozók többsége szerint 

(57 % találta így), miközben a változási időszak végére érve ez a szempont már 

többnyire „megfelelő”-nek bizonyul (61 %).  
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Ugyanez mondható el az egyének (alkalmazottak), valamint a 

munkacsoportok esetében is, némi arány eltolódással: az alkalmazottak a 

változást megelőzően 74 % szerint, a munkacsoportok pedig 83 % válaszai 

alapján bizonyultak „részben megfelelőnek”. A „megfelelő” kategóriák az 

átalakulást követően ugyanezen szempontok alapján 70-, és 78 %-os többségi 

részaránnyal képviseltetik magukat. (7. táblázat) 

A társas vállalkozások a bizonytalan külső feltételek mellett tudatosabb 

célmeghatározással igyekeztek tehát belső stabilitásukat biztosítani. A létszám 

csökkentése a kvalifikáltabb, jobban szervezett munkavállalói csoportok 

kialakulása felé mozdította el a tendenciát, ami kedvez a minőségi munkavégzés 

elvárásainak. 

 

 

5.1.8. A vizsgált vállalkozások GYELV- elemzése 

 

Az első kérdéscsoportot a vállalkozások általános szervezeti és 

működési kritériumait értékelő GYELV-elemzés zárja. Az egyes válaszok 

osztályozása során kialakított átlagosnak és tipikusnak nevezhető SWOT-

analízist a következő táblázat tartalmazza: (8. táblázat) 
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8. táblázat: A vizsgált vállalkozások GYELV-elemzése az átalakulást megelőző 

és azt követő időszakokra vonatkozóan 

 

Erősségek Gyengeségek 

Átalakulás előtt Átalakulás után Átalakulás előtt Átalakulás után 

stabil piac magántulajdon  tér-

nyerése 

tervutasításos 

gazdálkodás 

likviditási problémák, 

tőkehiány 

széles tevékenységi kör piacorientáció 

erősödése 

politikai ideológia 

hatásai 

állami támogatások 

szűkülése 

kiterjedt (integrációs) 

kapcsolatok 

szervezeti átalakulás 

során szerzett 

flexibilitás 

szervezeti és működési 

rugalmatlanság 

tevékenységi kör 

szűkülése 

 bővebb kapacitások 

 

fejlesztések, 

beruházások indítása 

piaci-és működésbeli 

megkötöttségek 

elavult technológia 

szakképzett vezetők vagyoni helyzet 

stabilizálódása 

magántulajdonon 

alapuló szemlélet 

hiánya 

jövedelmezőség 

gyengülése 

Lehetőségek Veszélyek 

Átalakulás előtt Átalakulás után Átalakulás előtt Átalakulás után 

pénzügyi és piaci 

biztonság 

költséghatékony 

gazdálkodás 

felesleges, nem kellően 

motivált munkaerő 

szűkülő piac, 

bizonytalan külső 

(gazdasági) környezet 

állami támogatások és 

egyéb szociális 

dotációk 

minőségi termék-

előállítás 

fejlesztési alapok 

képzésének 

elmulasztása 

szűk kapacitások 

rendelkezésre álló 

munkaerő 

versenyképes méret 

kialakítása 

pazarló gazdálkodás erősödő konkurencia 

meglévő technika és 

technológia 

tevékenységi kör 

megváltoztatása 

irracionális vezetői 

döntések, sok 

átszervezés 

piaci szakértelem 

hiánya 

olcsó erőforrások új vezetési szemlélet, 

módszerek és oktatás  

Paternalista vezetői 

hozzáállás 

integrációs kapcsolatok 

hiánya 
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5.2. A VIZSGÁLT VÁLLALKOZÁSOK SZEMÉLYZET-

GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGEIBEN VÉGBEMENT 

VÁLTOZÁSOK AZ 1990-ES ÉVTIZEDBEN 

 

 

A szervezetek mérete, formációjuk jellege, belső felépítettségük 

befolyásolja a személyzeti menedzsment lehetőségeit: a kisebb szervezetekben 

általában nincs elkülönülő személyzeti egység, így az operatív vezetők között 

oszlik meg a személyzeti menedzsment minden funkciója. Ahogy a szervezeti 

méret nő, ahogy a struktúrák egyre jobban kiteljesednek, úgy jelenik meg az 

adminisztratív ügyeket bonyolító szakember, később pedig maga a szervezeti 

egység. 

A második kérdéscsoport a személyzeti egység szervezeti struktúrában 

elfoglalt helyével, céljaival, vezetőinek és beosztott dolgozóinak létszámával, a 

területen alkalmazott funkciókkal foglalkozik.  

 

 

5.2.1. A személyzet-gazdálkodási célkitűzések változása 

 

A vállalkozások személyzet-gazdálkodási célkitűzéseit hat általános 

kategória leképezésén keresztül vizsgáltam meg.  

A válaszadók többsége a kategóriák közül a „megfelelő képzettségű és 

számú munkaerő biztosítása a szervezet számára” lehetséges célt jelölte meg 

válaszként mind az átalakulás előtti-, (83 %) mind pedig az azt követő (78 %) 

időszakra vonatkozóan. A megelőző periódus fontos célkitűzése volt még a 

térségben élők foglalkoztatása (74 %), valamint a személyzeti irányelvek 

közvetítése a dolgozók felé (65 %). A vállalati célok teljesítése, a munkaerő 

optimális felhasználása, alkalmazása és az alkalmazottak elégedettségének 

biztosítása csak kisebb részarányban (4-4 %) jellemezték a válaszadók szerint 

az átalakulást megelőzően a vállalkozások személyzeti politikáját.  

A későbbiekben a megfelelő munkaerő biztosítása után második 

legfontosabb célként az alkalmazott munkaerő optimális felhasználása került 

megjelölésre (70 %), mellette a vállalati célok teljesítése lépett előre az 

átalakulást követő időszakot jellemző rangsorban (65 %-os arányt elérve). 
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Figyelemreméltó az alkalmazottak elégedettségének biztosítását jelentő cél 

részarányának felívelése is, ez a korábbihoz képest 33 %-ra növekedett. A 

személyzeti irányelvek közvetítése 17 %-ban, a térségi munkaerő 

foglalkoztatásának biztosítása pedig már csak 4 %-ban, a legnagyobb arányú 

csökkenést elszenvedve vált jellemzővé. (9. táblázat) 

 

 

9. táblázat: A személyzet-gazdálkodási célkitűzések változása 

 

Az átalakulást megelőzően 

jellemző arányok (%) 

A munkaerő-gazdálkodási 

politika célkitűzései 

Az átalakulást követően 

jellemző arányok (%) 

83 Megfelelő képzettségű és számú 

munkaerő biztosítása 

78 

65 Személyzeti elvek közvetítése 17 

4 Vállalati célok teljesítése 65 

74 Térségi munkaerő 

foglalkoztatása 

4 

4 Munkaerő optimális 

felhasználása 

70 

4 Alkalmazottak elégedettségének 

biztosítása 

33 

 

 

A kapott adatok egyértelműen mutatják, hogy a vállalkozások a 90-es 

évtized folyamán szükségszerűen fel kellett hogy hagyjanak a feleslegessé vált 

munkaerő foglalkoztatásával, vállalati célkitűzéseik tekintetében az optimális 

mennyiségű, és megfelelően kvalifikált munkaerő megtartásának igénye felé 

mozdultak el. 
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5.2.2. A személyzeti ügyekkel foglalkozó részleg belső tagozódása 

 

A szervezet méretétől, szervezeti struktúrájától és a törzskari szervezeti 

egységnek tulajdonított tényleges fontosságtól függően változhat a részleg belső 

tagozódása és a szervezeti hierarchiában elfoglalt helye.  

A személyzeti ügyekkel foglalkozó részleg belső tagozódásának 

változásait próbáltam nyomon követni a következő kérdés által. A 

szakirodalomból rendelkezésre álló viszonyítási alapkategóriák (alacsony-, 

közepes-és erős tagozódás) felhasználásával térképeztem fel és azonosítottam 

be az egyes vállalkozásoknál tetten ért személyzeti egységek szervezeti 

struktúrában elfoglalt helyét. 

Az alábbi példák jól érzékeltetik a kérdés szempontjából bekövetkezett változás 

jellegét. (11.-12. ábrák) 

 

 

11. ábra: A személyzeti egység belső tagozódása az átalakulást megelőzően egy 

állami vállalat esetében 

 

 

     Vállalatvezető 

 

  Személyzeti 

vezető 

 

  

 Munkaügy   Oktatás, 

képzés, 

fejlesztés 

 

 

Bére-

zés, 

juttatá-

sok 

SZTK/TB Felvétel, 

elbocsátás 

Munka-és 

tűzvéde-

lem, bizton-

ságtechnika 

 Továbbképzések, 

tanfolyamok szervezése 
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12. ábra. A személyzeti egység belső tagozódása az átalakulást követően egy 

állami vállalat esetében 

 

 

           Vállalatvezető 

 

Személyzeti vezető 

 

TB-és munkaügyi ügyintézők 

 

 

Az elemzés során megrajzolt ábrák és a rendelkezésre álló viszonyítási 

alapmodellek összehasonlításából megállapítottam, hogy az átalakulás előtt a 

vállalkozások személyzeti részlegének többsége (52 %) az alacsony tagozódású 

kategóriához tartozott, miközben másik részük (48 %) közepes tagozódásúnak 

volt mondható.  

 

 

13. ábra: A személyzeti egység belső tagozódásának változása az átalakulás 

során 

 

 

 

 

 

52

78

26

48

22

-26

0 0 0

-40

-20

0
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40
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80

1 2 3

Átalakulás

előtt

Átalakulás

után

Változás

% 

Tagozódások: 

1: Alacsony tagozódás, 2: Közepes tagozódás, 

3: Erős tagozódás. 
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A változások folyamán a kategóriák rangsora nem, arányuk viszont 

jelentősen megváltozott: túlsúlyba került az alacsony tagozódás (78 %), 

miközben több mint a felével csökkent a közepes tagozódást mutató személyzeti 

egységgel rendelkező vállalkozások aránya (22 %). (13. ábra) 

 

 

5.2.3. A személyzeti egység névváltozásai 

 

A személyzeti egység elnevezéséből is következtetni lehet a terület 

vállalati stratégiában és működésben elfoglalt helyére, kiterjedtségére, 

fontosságára, megbecsültségére. Már az is külön jelentőséggel bír, hogy 

egyáltalán van-e külön személyzeti szervezeti egysége az adott vállalkozásnak.  

A kérdés vizsgálata szempontjából hat külön válasz-kategóriát 

képeztem az előzetesen felmért válaszok alapján: külön jelentőséggel 

szerepelnek itt az osztály és a csoport formációra utaló hierarchikus jellegű-, 

valamint a funkcionális jellegű elnevezések, mint pl. a humánpolitikai osztály 

vagy a munkaügyi csoport.  

A változások irányát jól reprezentálja, hogy míg a korábbi szervezeti 

struktúrákban a személyzeti terület elsősorban osztály-jellegű formációban és 

ehhez tartozó kiterjedtséggel szerepelt (a válaszok 43 %-ban munkaügyi 

osztály, 35 %-ban pedig személyzeti osztály elnevezéssel találkozhattunk, és 22 

%-ot tett ki a munkaügyi csoport kategóriája), addig az átalakulást követően a 

vállalkozások jelentős hányadánál megszűnt ez a terület önálló szervezeti 

egységként létezni (48 %).  

A csoport-jellegű formációk a vizsgált társaságok esetében teljesen 

felszámolódtak, míg az osztályszerű felépítmények továbbra is összességében 

többséget alkotva fennmaradtak: 13 %-ban személyzeti-, 26 %-ban munkaügyi 

osztály elnevezésekkel, valamint további 13 %-ban pedig humánpolitikai 

osztály megjelöléssel (összesen 52 %) működik a személyzeti funkciókat ellátó 

szervezeti egység az adott vállalkozásoknál.  
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5.2.4. A személyzeti funkciókat ellátó munkatársak létszámának 

változása  

 

A személyzeti ügyekkel foglalkozó munkatársak számarányát a 

szervezeti méreten kívül még más tényezők is befolyásolják, de egy 1983-as 

amerikai felmérés szerint (Elbert, Karoliny, Farkas, Poór, 1999) a 100 

alkalmazottra jutó személyzeti szakemberarány átlagosan 0,6.  

Ez azt jelenti, hogy egy személyzeti specialista a kisebb szervezetekben, illetve 

pl. a pénzügyi szektorban átlagosan 110, míg a 2500 főnél nagyobb 

szervezetekben, illetve pl. az egészségügyben átlagosan mintegy 330 

alkalmazott ügyeit intézi.  

Magyarországon ez az arány egy legutóbbi felmérés szerint a hatékonyan 

működő nagyvállalatoknál 150 fő körül mozog. 

A személyzet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásában 

közreműködő alkalmazottakat két csoportra (vezetők és beosztottak) osztottam 

fel arra a kérdésre választ keresve, hogy hány fő végzett korábban 

tevékenységeket a szakterületen, és létszámuk hogyan változott meg vizsgálati 

csoportonként. 

A személyzeti vezetők változásokat megelőző létszámát tekintve azt 

mondhatjuk, hogy az esetek döntő többségében (74 %) egy fő irányította a 

humán feladatokat ellátók munkáját, aki általában nem tartozott a felsővezetők 

közé. Jellemző volt még a 2-3 fős vezetői létszámot jelző válasz-kategória 

előfordulása is, ami 26 %-ot tett ki.  

Az átalakulást követő időszakra a válasz-kategóriák rangsora nem 

változott meg, viszont az arányok már eltérőek: még döntőbb mértékben (91 %) 

vált jellemzővé az egy fős vezetés, akik között már több felsővezetőt is találunk 

(többnyire ez azonban azt jelenti, hogy a személyzeti egység megszűnésével, a 

területen munkát végzők leépítésével vagy más munkakörbe helyezésével 

közvetlenül a vállalkozás vezetőjének a hatáskörébe került a személyzeti ügyek, 

feladatok egy része). A 2-3 fős irányítói gárdák erősen visszaszorultak, már 

csak 9 %-os részarányt képviselve jelennek meg. 
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10. táblázat: A személyzeti funkciókat ellátó munkatársak létszámának 

változása a vizsgált vállalkozások esetében 

 

Átalakulás előtt  Átalakulás után 

237 
Személyzeti területen dolgozók 

(vezetők és beosztottak) száma az 

összes vállalkozás esetében 

126 

64 
Személyzeti feladatokat ellátó 

vezetők száma az összes 

vállalkozás esetében 

52 

173 
Személyzeti feladatokat ellátó 

beosztottak száma az összes 

vállalkozás esetében 

74 

5 
Egy vállalkozásra jutó, személyzet 

feladatokat ellátó munkatársak 

átlagos száma (vezetők és 

beosztottak) 

3 

1 
Egy vállalkozásra jutó, személyzeti 

feladatokat ellátó vezetők átlagos 

száma 

1 

4 
Egy vállalkozásra jutó, személyzeti 

feladatokat ellátó beosztottak 

átlagos száma 

2 

 

 

Hasonló tendencia figyelhető meg a humán területen munkát végző 

beosztottak számarányának alakulásában is. A 90-es évtized kezdetén a 2-5 fő 

közé eső létszám-kategória jelentette a többséget (39 %), de jellemző volt még a 

6-10 -, (22 %) és az egy fős (22 %), sőt még a 10 beosztottat is meghaladó 

létszám (4 %). A foglalkoztatotti létszám redukálódása a személyzeti terület 

létszámszűkülésével járt együtt a későbbiekben: egyszerre került többségbe a 

beosztottak abszolút hiányát jelentő nulla szám az egy fős létszám-kategória 

mellett (35-35 %). A 2-5 fős „közepes” létszámú gárdák már csak a rangsor 

harmadik helyén fordulnak elő, mintegy 26 %-os arányra szűkülve. A 6-10 fős 

kategória ugyancsak jelentős mértékben vesztve a súlyából, mindössze 4 %-ban 

maradt jellemző, miközben a 10 főt meghaladó beosztottal működő egységek 

teljes mértékben eltűntek a vizsgálatba vont társaságok köréből. (10. táblázat) 

Az átalakulást megelőzően az összes vállalkozás esetében 237 fő volt a 

munkaerő-gazdálkodási teendőket ellátó személyzeti specialisták száma 

(vezetők és beosztottak együttesen), és így egy társaságra átlagosan 5 fő 
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személyzeti munkatárs jutott. Az átalakulást követően ezek a számarányok a 

következőképpen változtak meg: az összes vállalkozás esetében fellelhető 

humán feladatokkal megbízott szakemberek száma 126 fő, ami egy 

vállalkozásra vetítve átlagosan 3 alkalmazottat jelent.  

A személyzeti vezetők száma 64-ről 52 főre, a szakterületen 

beosztottként dolgozók létszáma pedig 173-ról 74-re csökkent az összes 

vállalkozást együtt véve, átlagosan. Ennek alapján az egy vállalkozásra jutó 

humán vezetők átlagos létszáma mind az átalakulást megelőzően, mind pedig 

azután 1 főben határozható meg vállalkozásonként. Ugyanezek az arányok az itt 

figyelembe vett beosztottak tekintetében a megelőző időszakban 4-, a követő 

periódusban már csak 2 főt jelentenek társaságonként átlagosan. 

 Tehát a foglalkoztatotti létszám szűkülésével párhuzamosan csökkent a 

személyzeti területen dolgozók száma is. 

 

 

5.2.5. Személyzetmenedzselési funkciók az átalakulás előtt és után 

 

A megkérdezett szervezetek humán erőforrás gazdálkodási funkcióinak 

vizsgálatát egy tizenöt konkrét tevékenységet tartalmazó lista felhasználásával 

végeztem el. A tevékenységek között találhatók az emberi erőforrás 

biztosításával (munkaerőigény előrejelzése és tervezése, munkakör-elemzés és 

tervezés,  toborzás, kiválasztás, munkaviszony létesítése, bevezetés, betanítás) 

kapcsolatos teendők. Ugyancsak ide tartoznak az alkalmazottak munkahelyi 

környezetben történő optimális alkalmazásával és fejlesztésével, valamint 

motiválásával és elégedettségének biztosításával (képzés, továbbképzés, 

életpálya menedzselés, munkakör értékelés, teljesítményértékelés, 

panaszkezelés, fegyelmi eljárások, ösztönzés, motiválás, személyzeti 

információs rendszer működtetése) foglalkozó feladatok. A szervezet 

fejlesztését és a munkaügyi kapcsolatok ápolását célul kitűző funkciók 

(változásmenedzselés, vállalati kommunikáció fejlesztése, munkaügyi 

kapcsolatok ápolása) is itt kerültek tisztázásra.  

A kérdésre adott válaszokból kiderül, hogy az összes vizsgált 

vállalkozás esetében a változást megelőzően összesen mintegy 229 különböző 
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funkció fémjelezte a szervezetek működését, ami vállalkozásonként átlagosan 5 

funkció érvényesülését jelenti.  

Az átalakulás folyamán csökkent, de nem túlzott mértékben az 

alkalmazott főbb funkciók száma, ami az összes vállalkozás esetében 202, 

vállalkozásonként átlagosan pedig 4 fő feladat alkalmazására utal.  

A rangsor tekintetében a munkaügyi kapcsolatok ápolása áll az első helyen (100 

%) a legáltalánosabban gyakorolt tevékenységként a megelőző és a követő 

időszakban egyaránt, hozzá az erőforrás biztosítással kapcsolatos közvetlen 

feladatok (toborzás, kiválasztás, munkaviszony létesítése) társulnak ugyanilyen 

arányban, de csak az átalakulás előttre vonatkozóan. A változások kezdetekor a 

rangsorban a bevezetés, betanítás és a panaszkezelés, fegyelmi eljárások 

lefolytatása (91 %), majd a munkaerő fejlesztésével (képzés, továbbképzés) és a 

teljesítményértékeléssel kapcsolatos teendők következtek (83-83 %). Még az 

„élmezőnyhöz” tartozott az ösztönzés, motiválás (78 %), a munkaerőigény 

előrejelzése és tervezése (65-65 %), valamint a munkakör-elemzés és tervezés 

(57 %) a vállalati kommunikáció fejlesztése (57 %) mellett. A személyzeti 

információs rendszer működtetése már a fele arányt sem érte el (48 %), majd 

fokozatosan leszakadva következtek a munkakör értékelés (39 %), a 

változásmenedzselés (21 %), és az életpálya menedzselés (17 %) funkciók.  

A rangsor a 90-es évtized végére átalakult a személyzeti területen 

alkalmazott feladatok tekintetében. A munkaügyi kapcsolatok ápolása után a 

teljesítményértékelés vált a leggyakrabban felhasznált tevékenységgé (87 %). 

Ezt a munkakör-értékelés (74 %), és a munkakör-elemzés és tervezés (70 %), 

valamint a munkaerőigény előrejelzése, az ösztönzés és motiválás, valamint a 

személyzeti információs rendszer működtetése (65-65%) követik. A 

munkaerőigény tervezése, a munkaerő-fejlesztés és a panaszkezelés még a 

társaságok többségére jellemző feladatoknak mondhatók, egyaránt 61 %-os 

részarányt képviselve. Azonban az erőforrás-biztosítással kapcsolatos feladatok, 

mint a toborzás, kiválasztás és a munkaviszony létesítése (48 %), valamint a 

bevezetés és betanítás funkciók (43 %) már nem érik el a fele arányt sem. A 

szervezetfejlesztés szempontjából fontos metódusok, mint pl. a 

változásmenedzselés és a vállalati kommunikáció fejlesztése meglepő módon 

meglehetősen kevéssé jellemzők a vizsgált társaságok körében (39-, illetve 30 



 124 

%). Ugyanígy az életpálya menedzselés, ami mindössze 13 %-os arányt 

képvisel a válaszok között. (11. táblázat) 

 

 

11. táblázat: A személyzetmenedzselési funkciók változása a vizsgált 

vállalkozások esetében 

 
Jelenlegi 

funkciók 

aránya 

 

Funkciók megnevezése 

Korábbi 

funkciók  

aránya 
65% Munkaerőigény előrejelzése (1). 65% 

61% Munkaerőigény tervezése (2). 65% 

70% Munkakör-elemzés és tervezés (3). 57% 

48% Erőforrás-biztosítás: toborzás, kiválasztás, munkaviszony 

létesítése (4). 

100% 

43% Bevezetés, betanítás (5). 91% 

61% Munkaerő-fejlesztés: képzés, továbbképzés (6). 83% 

13% Életpálya menedzselés (7). 17% 

87% Teljesítményértékelés (8). 83% 

61% Panaszkezelés, fegyelmi eljárások (9). 91% 

100% Munkaügyi kapcsolatok ápolása (10). 100% 

30% Változásmenedzselés (11). 22% 

39% Vállalati kommunikáció (12). 57% 

74% Munkakör-értékelés (13) 39% 

65% Ösztönzés, motiválás (14) 78% 

65% Személyzeti információs rendszer működtetése (15) 48% 

 

 

Miközben a személyzeti egységek, a terület vezetőinek és 

beosztottainak létszáma tekintetében jelentősebb csökkenést tapasztalhatunk, a 

humán menedzselési funkciók köre nem szűkült drasztikus mértékben. 

Ez azt jelenti, hogy egy személyzeti specialistára az átalakulást megelőzően egy 

fő feladat ellátása hárult, az átalakulást követően viszont a feladatok száma 

megközelítőleg 2-re nőtt. Ehhez hozzá kell vennünk azt, hogy gyakran nem 

személyzeti specialista látja el – hanem általában egy operatív vezető – saját 

munkakörén belül az egy főre számolva duplájára nőtt emberi erőforrás-

gazdálkodási tevékenységeket. 
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12. táblázat: Az egy vállalkozásra jutó átlagos foglalkoztatotti létszám és a 

személyzeti feladatokat végző munkatársak 100 fő foglalkoztatottra vetített 

átlagos számának változása a vizsgált vállalkozások esetében 1989-1999 között 

 

 

Évszá-

mok 

Egy vállalkozásra jutó átlagos 

foglalkoztatotti létszám 

100 fő foglalkoztatottra jutó 

személyzeti munkatársak átlagos 

száma 

1989 348 1,43 

1990 325 1,53 

1991 296 1,68 

1992 265 1,69 

1993 223 1,79 

1994 192 2,08 

1995 163 2,45 

1996 135 2,59 

1997 117 2,56 

1998 108 2,77 

1999 100 3 

 

 

Mindez az éves szinten megállapított konkrét foglalkoztatotti létszám-

adatokhoz viszonyítva a következőképpen fest: ha az 1989-1999-ig tartó 

periódus egy vállalkozásra jutó átlagos foglalkoztatotti létszám-adatait vesszük, 

akkor a 100 fő munkavállalóra jutó személyzeti specialisták száma 1-3 fő 

közötti növekvő tendenciát mutat. Ez annak az eredményeként következett be, 

hogy a foglalkoztatotti létszám nagyobb arányban csökkent, mint a mellette 

tapasztalható személyzeti munkatársak létszám-csökkenése. Az egy 

vállalkozásra jutó átlagos foglalkoztatotti létszám és a személyzeti feladatokat 

végző munkatársak 100 fő foglalkoztatottra vetített átlagos számának változását 

mutatja a fenti táblázat a vizsgált vállalkozások esetében 1989-1999 között: (12. 

táblázat) 
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Arra a részkérdésre, hogy milyen mértékben kell az eddigiekhez képest 

funkciókat betöltenie a személyzeti területnek a közeljövőben, a válaszadók 

döntő többsége (87 %) úgy ítélte meg, hogy a szakterületen a jelenleg 

gyakorolthoz képest még több feladatra lesz szükség. A feleletet adók 9 %-a 

szerint a számításba vett tevékenységekhez képest kevesebb funkció gyakorlása 

válik majd szükségessé, és 4 % szerint nem változik a feladatok száma.  

A jövőben különösen fontosnak ítélt funkciók a válaszok szerint a 

teljesítményértékelés és a munkaerő-fejlesztés (39-39 %) lesznek, miközben 

még mindig jelentős arányban szerepel a leépítés kategóriája  is (35 %). Ezeket 

követően az erőforrás biztosítás két eleme (a felvétel és a kiválasztás) szerepel a 

válaszok 26 %-át képviselve, majd az emberi erőforrás információs rendszer 

működtetése (17 %) következik. A munkavégzés átszervezésének teendői, a 

munkakör-elemzés, tervezés-és értékelés, valamint az ösztönzés egyaránt 13 %-

os részarányban határozódtak meg. A rangsort a változásmenedzselés (9 %), az 

emberi erőforrás tervezés és a munkaügyi kapcsolatok ápolása funkciók (4-4 

%), valamint a szervezeti kommunikáció (0%) zárják. (13. táblázat) 

 

 

13. táblázat: Az EEM funkcióinak megítélése jövőbeni fontosságuk alapján 

 

Az EEM funkciói Jövőbeni fontossága alapján kialakított arány (%) 

Leépítés 35 

Felvétel, kiválasztás 26 

Munkaszervezés 13 

Munkakörelemzés-, tervezés-, értékelés 13 

Emberi erőforrás tervezés 4 

Ösztönzés 13 

Emberi erőforrás információs rendszer 17 

Teljesítményértékelés 39 

Munkaerő fejlesztés 39 

Munkaügyi kapcsolatok 4 

Változásmenedzselés 9 

Szervezeti kommunikáció 0 
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A funkciók közül részletes vizsgálat alá vettem a toborzáskor és a 

kiválasztás során, valamint a kompenzációs- és a teljesítményértékelési rendszer 

alkalmazásánál felhasznált elemeket. 

A toborzás esetében 9 különböző eszköz, forrás felsorolása és ezekből 

való választás lehetősége könnyítette meg a válaszadók dolgát. A kapott 

információk eredményeként leszűrhető, hogy az átalakulást megelőzően 

vállalkozásonként felhasznált 1-6 különböző eszköz eggyel bővült általánosan 

az átalakulás folyamán. Míg az átalakulást megelőzően a három különböző 

forrásból merítők száma volt elsősorban meghatározó (az esetek 52 %-ában), 

addig az évtized vége felé közeledve a kétféle megoldást alkalmazók tábora vált 

meghatározóvá (30 %), bár a három, illetve négy eszközt felhasználók sem 

maradtak el túlságosan ettől az aránytól (22-22 %-ot képviselve). 

 A megelőző időszak leggyakrabban alkalmazott toborzási metódusait a 

munkatársak ajánlásainak figyelembevétele mellett az oktatási intézményekkel 

fenntartott kapcsolat útján történő megkeresés jelentette (83-83 %). Ezek mellett 

a saját adatbázisra való támaszkodás (65 %) és a spontán felvételek (61 %) 

fordultak elő az általános gyakorlat részeként. Kisebb mértékben, de előfordult 

a reklámok és hirdetések útján való toborzás is (17 %), valamint a munkaerő-

közvetítők és a munkanélkülieket átképző intézmények közreműködésének 

igénybevétele (4-4 %). 

A 90-es évtized végére a rangsor eleje csak kis mértékben változott 

meg: a munkáltatók továbbra is elsősorban munkatársaik személyes 

ajánlásaiban bíznak (74 %), e mellett a saját adatok felhasználása megtartotta a 

sorban elfoglalt második helyét (61 %). A reklám és a hirdetés eszközének 

felhasználása a korábbiakhoz képest jóval gyakoribbá vált (az érintett 

társaságok 43 %-a alkalmazza a toborzás során), és ugyancsak megnőtt a 

munkaerő-szolgálati irodák, a munkaerő-közvetítők szolgáltatásainak előtérbe 

helyezése (39 %). A munkanélkülieket átképző szervezetek és az oktatási 

intézmények a követő időszakban már azonos részarányt tesznek ki (30-30 %), 

míg a korábbiakban jelentősnek mondható spontán felvételi forrás már csak 17 

%-ban fordul elő. A rangsort utolsóként, - azonban a toborzás eszközeinek ezen 

ágazatban meglehetősen új elemeként - a fejvadász cégek megkeresése zárja (13 

%). (14. táblázat) 
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14. táblázat: A toborzás során alkalmazott eszközök arányának változása 

 
Átalakulás 

előtt jellemző 

arányok (%)  

 

Jellemző toborzási eszközök, források 

Átalakulás 

után jellemző 

arányok (%) 
65% Saját adatbázis (1) 61% 

17% Reklám, hirdetés (2) 43% 

4% Munkaerő-szolgáltató irodák, munkaerő-közvetítők 
(3) 

39% 

4% Munkanélkülieket átképző intézmények (4) 30% 

83% Oktatási intézmények (5) 30% 

0% Fejvadász cégek (6) 13% 

0% Munkaerő kölcsönzők (7) 0% 

83% Munkatársak ajánlásai alapján (8) 74% 

61% Spontán felvétel útján (9) 17% 

 

 

A kiválasztás funkció vizsgálata szempontjából 18 különböző eszköz 

felsorolása jelentette azt a skálát, amelynek alapján összeállíthatóvá vált az 

egyes vállalkozások által alkalmazott metódus. Ebben az esetben az átalakulást 

megelőző és azt követő eszközök rangsorának elején szinte nem tapasztalható 

lényegi változás: mindkét sorban a feladatok meghatározása (100-100 %) áll az 

első helyen, majd az egészségügyi alkalmassági vizsgálat (91-, illetve 87 %), és 

a fizetési szint meghatározása (83-83 %) váltak uralkodóvá a kiválasztás során 

alkalmazott eszközök tekintetében. Még mindig nem jelent különösebb 

változást a rangsorban a jelentkezések áttekintése (70-, és 78 %), valamint a 

személyes ajánlások igénybevétele (70-, illetve 74 %) sem. Ezek után már 

némileg eltérő a két időszakot figyelembevevő választás: a 90-es évek elején a 

kiválasztási eljárás során az eddig említetteken kívül az általános felvételi 

politika meghatározása (65 %) mellett a háttér vizsgálatok (52 %) a 

vállalkozások fele arányát meghaladó mértékben voltak jellemzőek.  

A többi eszköz részaránya egyre csökkenő tendenciát mutatva a következő 

mértékben határozódott meg: a munkakör-elemzés és a jelentkezési lap 

alkalmazása 39-39 %-ban, a munkakörtervezés 30-, az interjúzás 26-, és a 

kezdeti szűrés 22 %-ban volt jellemző. A munkaköri specifikáció készítése 17-, 

magának a kiválasztási eljárásnak az előzetes meghatározása 13-, az 

alkalmassági teszt pedig 9 %-os részarányt tett ki. A rangsort az egyéb 

kategóriájába sorolt eszközök zárják, mintegy 4 %-ot kitevően. 
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15. táblázat: A kiválasztás során alkalmazott eszközök arányváltozása 

 
Átalakulás előtt jellemző 

arányok (%) 

Jellemző eszközök, források 

 

Átalakulás után jellemző 

arányok (%) 

A hatékony kiválasztást megalapozó, előkészítő személyzeti tevékenységek 

39 Munkakörelemzés (1) 61 

30 Munkakörtervezés (2) 57 

65 Általános felvételi politika 

meghatározása (3) 

43 

83 Fizetési szint meghatározása (4) 83 

100 Feladatok meghatározása (5) 100 

17 Munkaköri specifikáció (6) 48 

13 A kiválasztási eljárás meghatározása 

(7) 

30 

Kiválasztási módszerek, eszközök 

70 Jelentkezések áttekintése (8) 78 

22 Kezdeti szűrés (9) 17 

39 Jelentkezési lap (10) 35 

9 Alkalmassági teszt (11) 9 

0 Munkaminta-vételezés (12) 0 

0 Hazugságvizsgálat (13) 0 

0 Őszinteségteszt (14) 0 

91 Egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

(15) 

87 

26 Interjú (16) 52 

52 Háttér vizsgálat (17) 28 

70 Személyes ajánlások (18) 74 

4 Egyéb (19) 9 

 

 

Az évtized végén a társaságok kiválasztási gyakorlatát színesítő további 

elemek sora a következőképpen alakul: jelentősen megnőtt a korábbiakhoz 

képest a munkakörelemzés (61 %), a munkakör-tervezés (57 %), az interjúk (52 

%), valamint a munkaköri specifikáció (48 %) kiválasztás során felhasznált 

részaránya. Csökkent viszont az általános felvételi politika (43 %) és a 

jelentkezési lap (35 %) igénybevételét jelző százalékos mérték. A kiválasztási 

eljárás meghatározása (30 %) gyakoribb, a háttérvizsgálat (22 %) viszont 

ritkább előfordulást mutatnak. A követő periódus rangsorának záró elemeit a 

kezdeti szűrés (17 %), az alkalmassági teszt és az egyéb beavatkozások (9-9 %) 

jelentik. 

A felsoroláshoz tartoztak még a munkaminta-vételezés, a 

hazugságvizsgálat és az őszinteségteszt elemek is, azonban ezek sem az 

átalakulást megelőző, sem pedig az azt követő időszak tekintetében, egyetlen 

válaszadónál sem fordultak elő. Ez különösen a hazugságvizsgálat és az 
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őszinteségteszt esetében egyáltalán nem meglepő, hiszen ezeket a módszereket 

elsősorban a különleges előzetes biztonsági intézkedéseket igénylő, bizalmi 

munkakörök betöltése során használják az ipar és a szolgáltatások terén működő 

társaságok. (15. táblázat) 

A kiválasztás eszközrendszerét vizsgálva általánosságban még 

megállapítható, hogy mind a változások kezdetét jelentő években, mind pedig a 

vizsgált időszak végén 1-13 között változott a vállalkozásonként a kiválasztás 

során felhasznált eszközök száma. Míg azonban a korábbiakban a tíz különböző 

eszközt alkalmazók voltak előnyben (a társaságok 22 %-a), addig a későbbiekre 

a 3, az 5, a 7 és 8, valamint a 13-féle megoldás közül választók ugyanolyan 

részarányt képviselve fordulnak elő (13 -13 %). 

A megkérdezettek többségének (65 %) véleménye szerint a jövőben 

egyre gyakoribbá válik az univerzális és a speciális szaktudás elvárásainak 

egyaránt eleget tenni képes munkavállaló iránti igény gyakorlatban való 

jelentkezése. Mivel a folyamatos korszerűsítés alatt álló technika, technológia 

alkalmazása mindinkább programozott munkavégzést és megbízható, magasabb 

szaktudást igényel, így a munkaerő kiválasztása szempontjából a szakmai 

alkalmasság válik döntő fontosságúvá. A többirányú foglalkoztatás 

hatékonyabb élőmunkaerő-felhasználást kíván. Mindezek mellett az önálló 

munkavégzés képessége és az érdekeltség válnak kulcsszavakká.  

 

 

5.2.6. A vezetők és a beosztottak munkához való hozzáállásának 

változása 

 

Fontosnak tartottam, hogy a kutatás során a munkavégzéshez való 

vezetői és alkalmazotti hozzáállás változásáról is képet kapjak. A 

munkamagatartás kihat az egyéni-, a csoportos-és a szervezeti szintű 

teljesítmények alakulására, a hatékonyság egyik fontos összetevője. 

A vezetők munkához való hozzáállásának változását a beosztottak 

vélemény-változásának tükrében próbáltam érzékeltetni. Ennek érdekében 

vállalkozásonként három olyan munkatárssal készítettem interjút, akik a 

vizsgálati periódus során végig beosztottként munkavállalói jogviszonyban 

álltak az adott társaságnál. 
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Az interjúk során a válaszadók 20 különböző kritériumot figyelembe 

véve, 1-5-ig terjedő osztályozó skálát alkalmazva minősítették a vezetők 

magatartását. A válaszadók által adott értékek átlagát tűntettem fel a kérdőívben 

lévő érték-oszlopokban, majd a megelőző és az azt követő időszak összesített 

átlagát összehasonlítva próbáltam következtetni a változás mértékére. (16. 

táblázat) 

A vezetők munka-magatartását jellemző felsorolt kritériumok közül a 

gyors reakciókészség esetében megállapított átlagérték változása jelenti a 

legnagyobb volumenű elmozdulást: mintegy 1,4 -del magasabb ez az érték, mint 

az átalakulást megelőző időszakra megállapított szám. 

 

 

16. táblázat: A vezetők munkához való hozzáállását reprezentáló kritériumok 

értékátlagainak változása 

 
Kritériumok Vezetőkre jellemző kategóriák  értékátlagai 

 az átalakulást megelőzően  az átalakulást követően  

Példaértékűség (1) 3,1 3,9 

Szakmai hozzáértés (2) 4,0 4,6 

Vezetői rátermettség (3) 3,2 4,1 

Kapcsolat más vezetőkkel (4) 4,2 4,6 

Kapcsolat a beosztottakkal (5) 3,4 3,9 

Kezdeményezőkészség (6) 3,2 4.3 

Ítélőképesség (7) 3,4 4,3 

Problémamegoldó készség (8) 3,1 3,8 

Felelősségvállalás (9) 3,1 4,2 

Függetlenség (10) 2,8 4,1 

Pontosság (11) 3,3 4.3 

Csapatmunka (12) 2,8 4,0 

Feladattal való elkötelezettség (13) 3,4 4,7 

Hiányzás gyakorisága (14) 3,7 4,7 

Szervezési készség (15) 3,3 4,5 

Gyors reakció-készség (16) 3,0 4,4 

Személyes megjelenés (17) 3,6 4,5 

Pozitív szemléletmód (18) 3,1 4,0 

Igazságosság (19) 3,1 3,5 

Őszinteség (20) 3,2 3,3 

ÖSSZESÍTETT ÁTLAG 3,3 4,2 

 

 

A változás mértéke alapján felállított rangsorban a függetlenség és a feladattal 

való elkötelezettség (1,3), a csapatmunka és a szervezési készség (1,2), a 

kezdeményezőkészség és a felelősségvállalás (1,1) kritériumok esetében 
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állapítottam meg 1-nél nagyobb mértékű pozitív irányú változást. Pontosan egy 

egész értékkel jobb a válaszadók megítélése a pontosság és a hiányzás 

gyakorisága esetében. A többi kritériumot szemrevételezve ettől csökkenő 

mértékű változások állapíthatóak meg: a vezetői rátermettség, az ítélőképesség, 

a személyes megjelenés és a pozitív szemléletmód tekintetében 0,9 az 

elmozdulás nagysága. A példaértékűség 0,8-, a problémamegoldó-készség  0,7-, 

a szakmai hozzáértés 0,6-, valamint a beosztottakkal való kapcsolat 0,5 

értékeket mutatnak. A sorban haladva végül a vezetőkkel való kapcsolat és az 

igazságosság (0,4) kritériumai, majd pedig az őszinteség (0,1) változásának 

mértéke található. 

Mindezek alapján tehát azt mondhatjuk, hogy a vezetői munka-

magatartásban a dolgozók részéről megfigyelt legnagyobb mértékű változás a 

reakciókészség tekintetében állapítható meg, míg a legkevésbé az őszinteség 

kritériuma jelez elmozdulást. 

Az időszakok összesített átlagai közti különbség 0,9, míg az összes kritérium 

tekintetében megállapítható átlagos változás értéke 0,8. 

 

 

17. táblázat: A beosztottak munkához való hozzáállását reprezentáló 

kritériumok értékátlagainak változása 

 
Az átalakulást 

megelőzően  

Jellemző kritériumok Az átalakulást 

követően  
3,5 Szakmai hozzáértés (1) 4,2 

3,2 Csapatszellem, csapatmunka (2) 4,0 

3,2 Szervezettség (3) 4,0 

2,7 Hiányzások gyakorisága (4) 4,4 

3,8 Fluktuáció aránya (5) 4,0 

3,6 Magatartásmód a vezetők felé (6) 4,8 

3,4 Magatartásmód a dolgozók között (7) 4,2 

3,0 Példaértékűség (8) 3,8 

3,1 Személyes megjelenés (9) 3,7 

3,1 Felelősségvállalás (10) 4,1 

2,5 Kezdeményezőkészség (11) 3,4 

2,7 Feladattal való azonosulás (12) 3,9 

2,9 Pontosság (13) 3,8 

2,6 Önállóság (14) 3,5 

2,6 Önérdek-érvényesítés képessége (15) 3,2 

2,5 Gyors reakciókészség (16) 3,7 

2,8 Szolidaritástudat (17) 3,3 

3,0 ÁTLAG 3,9 
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A beosztottak munkához való hozzáállásának változását a vezetők 

esetében elvégzett módszerrel azonosan végeztem. Itt azonban - a vezetői-

beosztotti számarányokra való tekintettel, valamint az elmúlt időszakban 

bekövetkezett jelentős mértékű vezető-cserékre való tekintettel – 

vállalkozásonként egy olyan személyt kértem fel a válaszadásra, aki a megelőző 

és a követő periódusban egyaránt vezetőként funkcionált.  

A felsorolt magatartás-értékelő kritériumok a beosztottak esetében 

némileg eltérőek mind tartalmuk, mid pedig számuk szerint a munkahelyi 

környezetben betöltött, a vezetőktől eltérő szerepértelmezésből adódóan. (17. 

táblázat) 

  A 17 felsorolt magatartás-kritérium esetében bekövetkezett 

értékváltozásokat szemügyre véve elmondható, hogy a legnagyobb változás a 

hiányzások gyakorisága tekintetében következett be (1,7) a beosztottak 

magatartásában, ami a válaszadók szerint nagymérvű csökkenést mutat a 

korábbiakhoz képest. Ugyancsak egy egész értéket meghaladóan változott a 

vezetők irányában tapasztalható magatartásmód, a feladattal való azonosulás és 

a gyors reakciókészség kritériuma (1,2). A felelősségvállalás esetében egy 

egész, a kezdeményezőkészség, a pontosság és az önállóság tekintetében ennél 

már kevesebb, 0,9 az átlagok közti  változás mértéke. A csapatmunka iránti 

fogékonyság, a szervezett munkavégzésre való készség, a dolgozók egymás 

iránt tanúsított magatartása, valamint a példaértékűség esetében 0,8 a 

megállapított elmozdulás nagysága. A szakmai hozzáértés 0,7-, a személyes 

megjelenés és az önérdek-érvényesítés képessége 0,6-, a szolidaritástudat pedig 

0,5-es változási értéket mutatnak. A sort a fluktuáció zárja, amelynek esetében 

0,2 mértékű az elmozdulás (azaz csökkenés) az átalakulást követő időszak 

javára. 

A két időszak összesített átlagai közti különbség a beosztottak esetében is 0,9, 

és ugyancsak 0,8 az összes kritérium átlagos változását jelző szám a vezetőknél 

mértekhez megegyezően. 
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5.2.7. Egyéb munkahatékonysági kritériumok változása 

 

A korábbi rendszer vállalati szintű emberi erőforrás-gazdálkodására 

jellemző volt a meglehetősen alacsony munkamorál, ami munkahatékonysági 

problémákkal párosult. Az alacsony bérek, a sokszor kedvezőtlen 

munkafeltételek, a munkahelyi párt-, valamint szakmai vezetők hiteltelensége, a 

kapun belüli munkanélküliség jelensége mind befolyást gyakoroltak a teljesítés 

színvonalára.  

A vezetői és beosztotti munka-magatartás vizsgálatához társítva - 

ugyancsak a hatékonyság tárgyköréhez tartozóan –, érdekes tapasztalatok 

szűrhetők le a szervezetek esetében tapasztalt munkahatékonysági problémák 

jellegének és számarányainak előfordulását illetően. 

Tizenegy alapvető, általánosan ismert probléma felsorolásával és az adott 

időszakokban megállapított előfordulási arány kiszámolásával tudtam leképezni 

a változást a kérdés tekintetében. 

 

 

18. táblázat: Munkahatékonysági problémák előfordulási arányának változása a 

vizsgált vállalkozások esetében 

 
Az átalakulást megelőzően 

jellemző arányok (%) 

Jellemző problémák Az átalakulást követően 

jellemző arányok (%) 
65 Szervezetlenség (1) 39 

43 Leállás (2) 35 

30 Lassítás (3) 17 

74 Fegyelmi gondok (4) 39 

61 Presztízsharcok (5) 65 

61 Érdekharcok (6) 70 

56 Szakszerűség hiánya (7) 26 

39 Gyakori fluktuáció (8) 26 

61 Gyakori hiányzások (9) 4 

52 Nem megfelelő vezetők (10) 4 

17 Sok selejt termék (11) 4 

 

 

A korábbiakban az egy vállalkozásra jutó munkahatékonyságot 

befolyásoló problémák száma átlagosan 6 volt, míg ez az átalakulást követő 

időszakra a felére csökkent.  Jelentősen átalakult a problémák rangsora a két 
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időszakot összevetve. Az évtized elején a fegyelmi gondok (74 %), a 

szervezetlenség (65 %), a presztízsharcok, valamint az érdekharcok és a gyakori 

hiányzások (61-61 %) jelentették a leggyakrabban előforduló problémákat. 

Ehhez képest a vizsgált periódus végére az érdekharcok (70 %) és a 

presztízsharcok (65 %) után a szervezetlenség és a fegyelmi gondok egyaránt 

némileg háttérbe szorultak (39-39 %). A szakszerűség hiánya (57 %), a nem 

megfelelő vezetők (52 %) és a leállás (43 %) mellett a gyakori fluktuáció (39 

%) alkotják a megelőző időszak rangsorának „középmezőnyét”. A helyzet 

nagyjából ugyanígy alakult az átalakulás után is: a leállás még mindig 

tekintélyes arányban fordul elő (35 %), mellette a szakszerűség hiánya és a 

gyakori fluktuáció 26-26 %-os részarányt tesznek ki. A változások előtti 

időszak jellemzőiként a sor végén a lassítás (30 %) és a sok selejt termék (17 %) 

szerepelnek. Ez a követő periódusra a következőképpen alakult: a lassítás (17 

%), a gyakori hiányzások, a nem megfelelő vezetők és a sok selejt termék 4-4 

%-os arányt tesznek ki. (18. táblázat) 

 

 

5.2.8. A foglalkoztatotti létszám és a dolgozók iskolai végzettség 

szerinti összetételének változása 

 

A foglalkoztatottak esetében külön vizsgáltam a létszámváltozási és a 

képzettség alakulásával kapcsolatos adatokat. 

A dél-dunántúli társas vállalkozások túlnyomó része a 20-49 főig 

terjedő kategóriához tartozik a foglalkoztatotti létszám alapján. Jelentős arányt 

képez az 50-99 fő alkalmazottal rendelkező cégek száma is, azonban a 100 és 

199 fő közötti sávból már csak 57 társaság részesedik, majd hirtelen drasztikus 

mértékben lecsökken a további létszám kategóriákhoz sorolható vállalkozások 

száma. Így a 200-249 főt foglalkoztatókból 7-et, a 300-499 fős alkalmazotti 

gárdát irányítókból már csak 5-öt, végül az 1000 alkalmazottnál többet 

foglalkoztatni képesek közül 3-at találunk. 

A létszámok esetében érvényes kategóriák szerinti osztályozást 

alkalmazva a vizsgált vállalkozások közül 11 társaság a 20-49 fő közötti 

kategóriához sorolható, közülük 4-4 somogyi és baranyai, 3 pedig tolna megyei. 

A huszonhét, 50-99 foglalkoztatottal működő társaságból 10 Somogy 
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megyéhez, 8 Tolna-, és 9 további Baranya megyéhez tartozik. Az öt 100-199 

munkavállalónak keresetet biztosító szervezetből 2-2 somogyi-, illetve baranyai 

illetőségű, míg 1 tolnai. Egy-egy vállalkozás képviseli a 200-249- (Baranya 

megyéből), a 300-499- (Somogy megye) és az 1000 fő (Baranya) munkavállalót 

foglalkoztató társaságokat. A 250-300 dolgozónak munkát adó, valamint az 500 

és 999 alkalmazott között foglalkoztató cégek közül egy sincs a régió 

vállalkozásai között. Az általam fókusz alá vett vállalkozások többnyire az 50-

99 fős létszám kategóriához sorolhatók. (19. táblázat) 

A foglalkoztatotti létszám változását tekintve egyértelműen csökkenő 

tendencia állapítható meg a vizsgálatba vont vállalkozások körében. Az 1989-es 

évre az összes vizsgált társaság esetében megállapított 15897 fős 

összfoglalkoztatotti létszám a periódus végét jelentő 1999-es évre 4610 főre 

csökkent, ami a korábbi szint mintegy 29 %-át teszi csak ki. 

 

 
19. táblázat: A vizsgált vállalkozások létszám-kategória szerinti bontásban 

1999. decemberében 

 
Létszám-

kategóriák 

Vizsgált társas 

vállalkozások száma 

Foglalkoztatottak száma 

1999-ben 
20-49 11 385 

50-99 27 1820 

100-199 5 722 

200-249 1 243 

300-499 1 320 

1000 főtől 1 1120 

Összesen 46 4610 

 

 

Az összességében csaknem kétharmados részarányt (71 %) képviselő 

létszámveszteség éves ütemét tekintve az 1992-93 években volt a legnagyobb 

arányú, amikor a kezdeti létszám több mint 12 %-át kitevő csökkenés 

következett be a foglalkoztatottak körében. (20. táblázat) 

Az egy vállalkozásra jutó átlagos foglalkoztatotti adatokat nézve 

kitűnik, hogy a vizsgálati periódus kezdetét jelentő 1989-es évben ez a szám 

348 főt tett ki, majd az 1999-es év végére ez kereken 100 főre csökkent.  
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20. táblázat: A foglalkoztatotti létszám változása 1989-1999 között a vizsgált 

társas vállalkozások esetében 

 

 
 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Foglalkoz-

tatottak 

száma (fő) 

 

15897 

 

14927 

 

13615 

 

12204 

 

10263 

 

8822 

 

7510 

 

6232 

 

5370 

 

4990 

 

4610 

Egy 
vállalko-

zásra jutó 

átlagos lét-
számcsök-

kenés (fő) 

 
 

348 

 
 

325 

 
 

296 

 
 

265 

 
 

223 

 
 

192 

 
 

163 

 
 

135 

 
 

117 

 
 

108 

 
 

100 

 

 

A munkavállalói létszám besorolási kategóriánként való változásának 

megállapításához hat kategóriát alkalmaztam: külön vizsgáltam a felső-, a 

középvezetők, az adminisztratív dolgozók, valamint a szak-, a betanított-és a 

segédmunkások körében bekövetkezett létszámcsökkenés volumenét. 

Mindeközben kiderült, hogy a legnagyobb arányú fogyás a felsővezetői kört 

érintette, ahol a létszám mintegy 82 %-kal csökkent korábbi szintjéhez képest. 

A középvezetők száma 81,5 %-kal, az adminisztratív munkaköröket betöltők 

száma 76 %-kal, míg a segédmunkások aránya 73 %-kal fogyatkozott meg. A 

betanított munkások esetében 68%-kot meghaladóan érzékelhető -, legkevésbé 

pedig a szakmunkásokat érintette, de még náluk is csaknem 59 %-ot elérő a 

létszámcsökkenés nagysága. (21. táblázat) 

 
21. táblázat: A foglalkoztatotti létszám alakulása besorolási kategóriánként a 

vizsgált vállalkozások esetében 1989-1999 között 

 
Besorolási 

kategóri-

ák 

 

1989 

 

1990 

 

1991 

 

1992 

 

1993 

 

1994 

 

1995 

 

1996 

 

1997 

 

1998 

 

1999 

Felsővez. 1119 1044 953 854 540 437 385 291 237 219 197 

Középvez. 1908 1791 1633 1464 1401 1010 748 669 557 449 353 

Adminiszt. 2067 1940 1769 1586 1224 982 782 691 651 547 489 

Szakmunk. 3357 3134 2859 2562 2491 2379 2108 1879 1552 1440 1389 

Betanít..m. 3497 3283 2995 2684 2397 2234 2048 1359 1137 1216 1106 

Segédmun. 3949 3735 3406 3054 2210 1780 1439 1343 1236 1119 1076 

Összesen 15897 14927 13615 12204 10263 8822 7510 6232 5370 4990 4610 
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A besorolási kategóriák átlagában való változásokat szemlélve mindez 

azt jelenti, hogy míg 1989-ben vállalkozásonként átlagosan 24 személy töltött 

be különböző felső vezetői posztokat, addig 1999-re számuk 4-re csökkent. A 

középvezetői szint esetében ugyanezt az időintervallumot szemlélve, 41 főről 8-

ra fogyatkozott a létszám. Az adminisztratív feladatokat ellátóknál az átlagosan 

jutó 45 személyből 11 maradt alkalmazásban az évtized utolsó évében, míg a 

szakmunkások kategóriájában az 1989-es 73 főhöz képest 30-as számot 

tapasztalunk. A betanított dolgozóknál 76-ról 24 főre, a segédmunkásoknál 

pedig 86-ról 23 munkavállalóra apadt a kezdeti átlagos foglalkoztatotti létszám.  

A dolgozók iskolai végzettség szerint való változásának 

megállapításához a létszámadatok leképezéséhez hasonlóan hat kategóriát 

vettem figyelembe: a felsőfokú végzettséggel rendelkező (egyetemet vagy 

főiskolát végzett) munkavállalók esetében 82 %-kal, az érettségivel rendelkezők 

(szakközépiskolát vagy gimnáziumot végzettek, illetve ezt követően esetleg 

technikusi minősítéssel is bírók) körében pedig csaknem 79 %-kal csökkent a 

munkavállalói létszám. A szakmunkások (szakmunkásképzőt végzettek) és a 

betanított munkát végzők (szakiskolai-, vagy betanító jellegű képzettséggel 

rendelkezők) a már előzőleg megállapított létszámadataik arányában változtak. 

A nyolc általános iskolát kijártak majdnem 65 %-kal, a nyolc általános osztály 

alatt iskolázottak pedig 68 %-ot meghaladó mértékben fogyatkoztak meg. (22. 

táblázat) 

Ugyanez a tendencia az egy vállalkozásra eső, a képzettségi kategóriák 

alapján differenciált átlagos adatok szemszögéből nézve a következőképpen 

fest. Míg 1989-ben 31 felsőfokon kiművelt fő képviselte a vállalkozások 

esetében a legkvalifikáltabbak átlagos számát, addig 1999 végére közülük már 

csak hatan maradtak alkalmazásban. Az érettségizettek 80-ról 17 főre -, a nyolc 

általánossal rendelkezők 65-ről 23 főre-, míg a nyolc általános alatt teljesítők 

21-ről 0,7-re fogyatkoztak meg átlagos  számarányaik tekintetében. A 

szakmunkások és a betanított munkát végzők körében a már megállapított 

létszámadatok szolgálnak információként.  
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22. táblázat: A dolgozók iskolai végzettség szerinti változása a vizsgált 

társaságok esetében 1989-1999 között 

 
Iskolai 

végzettség 

kategóriái 

 

1989 

 

1990 

 

1991 

 

1992 

 

1993 

 

1994 

 

1995 

 

1996 

 

1997 

 

1998 

 

1999 

Egyetem v 

.főiskola 

1437 1227 1091 960 701 551 492 374 302 287 261 

Szakközép-
iskola 

v.gimnáz. 

 
3657 

 
3548 

 
3264 

 
2944 

 
2464 

 
1878 

 
1423 

 
1277 

 
1143 

 
928 

 
778 

Szakmunk. 

képző 

3357 3134 2859 2562 2491 2379 2108 1879 1552 1440 1389 

Szakiskola 

v.betanító 
képzettség 

 

3497 

 

3283 

 

2995 

 

2684 

 

2397 

 

2234 

 

2048 

 

1359 

 

1137 

 

1216 

 

1106 

8 

általános 

2973 3213 3005 2703 2038 1646 1343 1266 1184 1080 1045 

8 ált. alatt 976 522 401 351 172 134 96 77 52 39 31 

Összesen 15897 14927 13615 12204 10263 8822 7510 6232 5370 4990 4610 

 

 

A munkavégzőkkel szemben, a kvalifikáltság-növeléssel kapcsolatos 

egyre határozottabban megnyilvánuló elvárás alapján szemügyre vettem a 

különböző képzési, továbbképzési lehetőségeket kihasználók arányát is, illetve 

azt, hogy mennyiben fordítanak gondot a vállalkozások alkalmazottaik 

fejlesztésére. Külön próbáltam leképezni a vállalkozáson belül szervezett és 

bonyolított-, valamint a vállalkozáson kívüli képzésben résztvevők arányát 

mind az átalakulást megelőző-, mind pedig az azt követő időszakra 

vonatkozóan. A rendelkezésre álló adatok alapján elmondható, hogy az évtized 

elején a vállalkozásokon belül indított különböző képzésben résztvevők 

jelentették a többséget (58 %) a külső lehetőségeket kihasználókhoz képest (42 

%), míg ez az arány az évtized végére pontosan megfordult. Ez betudható a 

belső képzési lehetőségek csökkenésének is. (23. táblázat) 

Az egy vállalkozásra jutó képzésben résztvevő (vagy azon már átesett, végzett) 

személyek átlagos számarányát nézve azt látjuk, hogy ez a megelőző 

periódusban 55 főt-, az átalakulást követően viszont már 89 főt jelent. 
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23. táblázat: A vállalaton belüli és azon kívül szervezett képzésekben 

résztvevők arányának változása a vizsgált társaságok esetében 1989-1999 között 

 

Képzésben résztvevők 

Vállalaton belüli képzésben résztvevők 

aránya (%) 

Vállalaton kívüli képzésben résztvevők 

aránya (%) 

Átalakulás előtt Átalakulás után Átalakulás előtt Átalakulás után 

58 42 42 58 

 

 

Az 1989-es és 1999-es foglalkoztatotti létszám adatokkal összevetve az 

előzőleg megállapítottakat észrevehető, hogy míg az évtized elején (1989-1995) 

csak minden hatodik munkavállaló részesült valamiféle képzésben, addig az 

1999-es évben már gyakorlatilag nem találunk olyan dolgozót, aki ne vett volna 

részt legalább egy képzési-, továbbképzési beavatkozáson vagy éppen ne lenne 

részese annak. 

 

 

5.2.9. A munkaköri változásokból fakadó kvalifikációs elvárások 

 

Az elmúlt évtized társadalmi-, gazdasági-, politikai átalakulásai nyomán 

változások indultak meg a munkaerőpiacon és a foglalkoztatásban. Jellemző 

például, hogy az előző rendszer által preferált bizonyos szakmák, munkakörök 

elvesztették korábbi jelentőségüket, megszűntek vagy átalakultak, míg más 

szakmák felértékelődtek. A piaci kihívásokból származóan a kreatív, magas 

képzettségű, univerzális alkalmazottak iránti igény növekedése 

prognosztizálható, különösen a fejlődő iparágakban. 

A kvalifikáltsággal kapcsolatos igények megváltozását támasztja alá az 

egyes munkakörök betöltéséhez szükséges képzettség alakulásának 

szemrevételezése az adott vállalkozások esetében. A válaszadók a képzettség 

szempontjából alkalmazott kategóriákat (felsőfokú, középfokú, alapfokú, 

képzettség nélkül) társították néhány jellemző, megadott munkakör tekintetében 

mind az átalakulást megelőzően, mind pedig a változási időszak végét 

figyelembe véve. A segéd-és betanított munkaköröknél az egyik példaként vett 
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„mezőgazdasági munkás” kivételével a többi munkakör a „képzettség nélkül” 

betölthető kategóriájáról az „alapfokú” képzettséggel betölthető kategóriájára 

változott: ilyenek voltak pl. jellemzően a „fűrészes”, a „raktári munkás” és a 

„tehenész”.  

 

 

24. táblázat: Jellemző munkakörökhöz szükséges képzettség alakulásának 

változása 

 
Múltbeli jellemző 

képzettségi szint 

Jellemző munkakörök 

megnevezése 

Új képzettségi szint 

Fizikai dolgozók: segéd-és betanított munkások 
képzettség nélkül mezőgazdasági munkás képzettség nélkül 

képzettség nélkül fűrészes alapfokú 

képzettség nélkül raktári munkás alapfokú 

képzettség nélkül tehenész alapfokú 

Fizikai dolgozók: szakmunkások 
képzettség nélkül halász alapfokú 

alapfokú gépkezelő középfokú 

alapfokú targoncás alapfokú 

alapfokú mezőgazdasági gépszerelő középfokú 

Szellemi dolgozók: adminisztratív munkát végzők 
középfokú könyvelő felsőfokú 

alapfokú titkárnő középfokú 

alapfokú számlázó középfokú 

Szellemi dolgozók: középvezetők 
középfokú telepvezető felsőfokú 

középfokú üzemvezető felsőfokú 

középfokú osztályvezető felsőfokú 

középfokú ágazatvezető felsőfokú 

Szellemi dolgozók: felsővezetők 
felsőfokú kerületi igazgató felsőfokú 

felsőfokú vezérigazgató helyett. felsőfokú 

felsőfokú kereskedelmi igazgató felsőfokú 

felsőfokú főágazatvezető felsőfokú 

 

 

A következő csoportot (szakmunkások) alkotó munkaköröknél 

mindegyik esetben elmozdulást tapasztaltam: a „halász” a „képzettség nélkül” 

kategóriából az alapfokúakhoz-, a „gépkezelő”, a „targoncás” és a 

„mezőgazdasági gépszerelő” pedig az alapfokúból a „középfokú” végzettséggel 

betölthetőekhez sorolódtak előbbre. A szellemi dolgozók közül az 

„adminisztratív munkát végzők” csoportjába tartozó jellemző munkaköröknél a 
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„könyvelő” középszintről felsőfokra, a „titkárnő” és a „számlázó” pedig 

alapvégzettségről középfokra került a munkaadói igények szerint. A szellemi 

dolgozók következő csoportját alkotó középvezetői beosztások mindegyike a 

korábban igényelt középszintről a felsőfokú végzettséggel betölthető 

kategóriába kerültek át: „telepvezető”, „üzemvezető”, „osztályvezető” és 

„ágazatvezető”. A szellemiek harmadik csoportját jelképező „felső vezetők” 

(„kerületi igazgató”, „vezérigazgató”, „kereskedelmi igazgató” és „főágazat 

vezető”) korábban és jelenleg is a felsőfokon kvalifikált egy-vagy többdiplomás 

szakemberek táborába tartozókat jelentette. (24. táblázat) 

A technológiai és technikai fejlesztések alkalmával elsődlegesen 

szükséges gondoskodni a fejlett műszaki eszközöket alkalmazni képes, képzett 

alkalmazottakról. Csak így biztosítható a gépek, berendezések, eljárások stb. 

optimális kihasználása, a hatékonyság növekedése. 

 

 

5.2.10. Változások az ösztönzésben 

 

Az ösztönzési rendszer szempontjából vizsgálat alá vettem az egyes 

vállalkozásoknál alkalmazott átlagbérek színvonalát besorolási kategóriánként, 

igyekeztem feltérképezni a bérezési szisztémát megjelenítő bérjellegű elemek 

kérdését és az ezeket kiegészítő juttatások rendszerét is. 

Magyarországon az állami és a magánszektor szervezeteinél 1992-ben 

megszűnt a központi bérszabályozás, a minimálbér tekintetében hozott 

intézkedések eltérő, kisebb értéket állapítottak meg a mezőgazdaságban 

foglalkoztatott munkavállalók esetében.  

A már említett hat besorolási kategóriában számított átlagos alapbér 37 

ezer ötszáz forint (a felső vezetők körében számolt átlag alapbér) és 14 ezer 

négyszáz forint (segédmunkások esetében megállapított átlag alapbér) között 

változott az átalakulást megelőző időszakban. A két szélsőérték között 

feltételezhető skálán nem torzult arányokat mutató egyéb értékek szintje a 

következőképpen változott: a középvezetők 24 ezer ötszáz, az adminisztratív 

kategóriába sorolhatók 15 ezer hétszáz, a szakmunkások 18 ezer kettőszáz és a 

betanított dolgozók pedig 16 ezer egyszáz forintos alapbér átlag szintet értek el. 

 



 143 

25. táblázat: Adott besorolási kategóriákhoz tartozó alapbér-változás mértéke 

1989-1999 között a vizsgált vállalkozások esetében 

 
 

Besorolási 

kategóriák 

Alapbér 

átlag / fő az 

átalakulást 

megelőzően 

(ezer Ft) 

Alapbér 

átlag / fő az 

átalakulást 

követően  

(ezer Ft) 

 

A változás 

mértéke  

(ezer Ft) 

 

A változás mértéke 

 (%) 

Felső vezetők 37,5 99,2 61,7 165 

Középvezetők 24,5 55,8 31,3 128 

Adminisztratív 

dolgozók 

15,7 35,2 19,5 124 

Szakmunkások 18,2 44,9 26,7 147 

Betanított munkások 16,1 38,7 22,6 140 

Segédmunkások 14,4 35,2 20,8 144 

 

 

Ehhez képest jóval szélesebb skálán differenciált, és kevésbé 

kiegyensúlyozott arányokat tartó az átalakulást követő időszakra megállapított 

alapbér átlagok sora: a korábbi szinthez képest legnagyobb mértékű növekedés 

a felső vezetők körében tapasztalt alapbérek tekintetében állapítható meg, 

mintegy 165 %-ot elérve az évtized során (99 ezer kettőszáz forint). Ezt követi a 

rangsorban a szakmunkások alapbér növekedését adó 147 %-os többlet (44 ezer 

kilencszáz forint), majd a segédmunkát végzők 144-, (35 ezer kettőszáz forint) a 

betanított dolgozók 140-, (38 ezer hétszáz forint) és a középvezetők 128 %-os 

mértékű (55 ezer nyolcszáz forint) alapbér-növekedése. A sort az adminisztratív 

munkaköröket ellátók zárják az esetükben megállapítható 124 %-os 

emelkedéssel (35 ezer kettőszáz forint). (25. táblázat) 

A bérezési rendszer elemei tekintetében utolérhető változások 

leképezésére a válaszadókat arra kértem, hogy válasszák ki azokat az elemeket 

az általam összeállított listáról, amelyeket a korábbiakban, illetve jelenleg 

felhasználnak. 

Az alapbérhez tartozó csoportban a következő elemeket különítettem el: 

órabér, havibér, éves fizetés és teljesítménybér. A változó bér csoportjában a 
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pótlékok mellett a bónuszt, a dolgozói részvényt, a jutalékot és a prémiumot, 

valamint az egyéb kifizetéseket (pl. nyereségrészesedés) soroltam fel.  

 

 
26. táblázat: Bérjellegű elemek arányának változása a vizsgált vállalkozások 

esetében 

 
Átalakulást megelőzően 

jellemző arányok (%) 

Az ösztönzési csomag 

jellemző bérjellegű elemei 

Átalakulást követően  

jellemző arányok (%) 
100 Alapbér (1) 100 

65 Órabér (1a) 61 

100 Havibér (1b) 100 

0 Éves fizetés (1c) 0 

74 Teljesítménybér (1d) 74 

83 Változó bér (2) 87 

74 Pótlékok (2a) 65 

9 Bónusz (2b) 13 

39 Egyéb kifizetés: pl. 
nyereségrészesedés (2c) 

35 

0 Dolgozói részvény (2d) 26 

9 Jutalék (2e) 26 

22 Prémium (2f) 17 

9 Egyéb (2g) 9 

 
Egyéb: pl. 13. havi fizetés, jutalom 

 

 

Az itt alkalmazott elemek száma az átalakulás előttre vonatkozóan 1-9 között 

mozgott vállalkozásonként, az időszak végére ez egy elemmel bővült. 

 Az alapbérhez tartozó havibér mind a korábbiakban, mind pedig a követő 

időszakban minden vizsgált vállalkozás esetében előfordult. Az órabér az 

átalakulás előtt valamivel gyakrabban (65 %), az évtized végére valamivel 

kisebb mértékben (61 %) került felhasználásra. Az éves fizetés sem 

megelőzően, sem pedig az átalakulás után nem jellemző előfordulását tekintve. 

A teljesítménybér viszont mindkét időszakban ugyanolyan arányban (74 %) 

fordult elő a társaságok esetében. A változó bér kategóriáján belül a pótlékok 

alkalmazásának gyakorisága kisebb mértékben visszaszorult (74 %-ról 65 %-

ra), míg a bónusz esetében kisebb - (9-ről 13 %-ra), a dolgozói részvényt és a 

jutalékot nézve pedig nagyobb mértékű növekedés következett be: előbbi 

esetében nulláról 26 %-ra, az utóbbi szerint pedig 9-ről ugyancsak 26 %-ra nőtt 

előfordulásuk aránya. A prémiumot felhasználók száma csökkent (22-ről 17 %-
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ra), és az egyéb kifizetéseket (mint pl. a nyereségrészesedés) alkalmazók tábora 

is szűkült: 39-ről 35 %-ra. (26. táblázat) 

A bérjellegű elemek mellett az ösztönzési csomaghoz társulnak a 

juttatások is, amelyeknek igen széles körét ismerjük. A kérdés tekintetében 28 

különböző juttatást tartalmazó lista áttanulmányozását követő választásokból 

leszűrhető kép összegezve a következő: az átalakulást megelőzően a vizsgált 

vállalkozások által alkalmazott juttatások rangsorát az utazási hozzájárulás 

nyitja (96 %), ami a követő periódusban a társaságok 78 %-nál jelenik meg. A 

fizetés-előleg 87 %-ban fordult elő korábban és jelenleg is, míg a megelőzően 

83 %-ban jellemző kedvezményes vállalati hitelek, a tanulmányi szabadság és a 

telefonszámla-térítés a későbbiekre 52-, 48-és 26 %-os arányban vált jellemzővé 

a társaságok között. A pótszabadság és az egészségügyi ellátás 78-78 %-os 

részarányban volt jelen, amelyek 52-, illetve 48 %-ra csökkentek. Ugyancsak 

szűkült korábbi szintjéhez képest a vállalati termék kedvezményes vásárlásának 

lehetősége (70-ről 39 %-ra), az étkezési hozzájárulás (70-ről 65 %-ra) és a 

vállalati üdültetés előfordulásának gyakorisága. A korábban még a többséget 

reprezentáló 65 %-ról 52-, illetve 35 %-ra fogyatkozott a vállalati gépkocsi és a 

szolgálati lakás igénybevételének lehetősége. A megelőző időszakban népszerű 

sportolási lehetőségek 57 %-ról 35 %-ra, a munkaruházat biztosítása 52-ről 44 

%-ra változott, miközben ugyanazon mértékben maradt meghatározó a 

munkahelyi biztosítások köre (52 %). Miközben csökkent a tandíjat átvállaló 

munkaadók számaránya (43-ról 22 %-ra), nagymértékben megnövekedett a 

végkielégítést alkalmazni kényszerülők tábora: 30-ról 91 %-ra változva. A 

rangsor utolsó harmadában a munkaviszony megszűnésekor végzendő 

tanácsadás és a státusz gépkocsi használat esetében bekövetkezett 

aránynövekedést (26-ról 43 %-ra, illetve 22-ről 26 %-ra), és a munkahelyi 

könyvtárhoz való hozzájutást, valamint a kedvezményes áruvásárlási kölcsön 

igénybevételét és az albérleti hozzájáruláshoz való hozzáférést jellemző 

arányesést (22-ről 9-, 17-ről nulla-, és ugyancsak 17 %-ról 9 %-ra történő 

fogyást) állapíthatunk meg.  

A telefonszámla-térítés esetében kétszeres, 13-ról 26 %-ra való emelkedést, 

viszont a vállalati bölcsőde és óvoda tekintetében 4-ről nulla %-ra szűkülést 

vehetünk észre.  
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27. táblázat: A vizsgált vállalkozások által alkalmazott juttatási elemek 

változása 

 
Átalakulás előtt jellemző 

arányok (%) 

Jellemző juttatási elemek Átalakulás után  

jellemző arányok (%) 
52 Munkahelyi biztosítások (1) 52 

30 Végkielégítés (2) 91 

26 Tanácsadás a munkaviszony 

megszűnésekor (3) 

43 

83 Kedvezményes vállalati hitelek (4) 52 

17 Kedvezményes áruvásárlási kölcsön (5) 0 

96 Utazási hozzájárulás (6) 78 

17 Albérleti hozzájárulás (7) 9 

0 Átköltözési segély (8) 0 

87 Fizetés-előleg (9) 87 

70 Váll-i termék kedvezm. vásárlása (10) 39 

43 Tandíj átvállalása (11) 22 

78 Pótszabadság (12) 52 

83 Tanulmányi szabadság (13) 48 

4 Vállalati bölcsőde (14) 0 

4 Vállalati óvoda (15) 0 

57 Sportolási lehetőségek (16) 35 

22 Könyvtár (17) 9 

65 Vállalati gépkocsi (18) 52 

22 Státusz-gépkocsi (19) 26 

83 Gépjármű költségtérítés (20) 83 

70 Étkezési hozzájárulás (21) 65 

52 Ruhapénz / munkaruha (22) 43 

13 Telefonszámla-térítés (23) 26 

0 Hitelkártya (24) 17 

0 Rádiótelefon (25) 65 

78 Egészségügyi ellátás (26) 48 

70 Vállalati üdültetés (27) 17 

65 Szolgálati lakás (28) 35 

 

 

A rangsort a megelőző időszakban alkotó utolsó három elem esetében a 

következő változások fordultak elő: az átköltözési segély maradt nulla 

százalékos, a hitelkártya használata a nulláról 17 %-ra változott, a rádiótelefon-

használat pedig a legnagyobb mértékű növekedést produkálta a nulláról 65 %-ra 

való emelkedésével. (27. táblázat) 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a juttatási csomag felsorolásban 

szerepeltetett elemei közül 18 esetben csökkenő, 6 esetben növekedő és 4 elem 

tekintetében pedig stagnáló előfordulási arányról beszélhetünk. A változások 

előtt az utazási hozzájárulás, a fizetés-előleg, a kedvezményes vállalati hitelek 

biztosítása és a tanulmányi szabadság mellett a telefonszámla-térítés 
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bizonyultak a leggyakrabban előforduló juttatásoknak. A követő időszak 

tekintetében a végkielégítés, a fizetés-előleg és a gépjármű költségtérítés 

foglalják el a rangsor első három helyét. 

Míg az átalakulást megelőzően az egy társaságra jutó alkalmazott 

juttatási elemek átlagos száma 13 volt, addig az átalakulást követő időszakban 

ez a szám 11. Ez is mutatja, hogy a munkaadók kihasználva a munkaerőpiac 

erősen kínálati jellegét visszafogták a munkavállalók felé nyújtható juttatások 

körét. 

 

 

5.2.11. Teljesítményértékelés 

 

A teljesítményértékelési rendszert szemrevételezve az egyes 

vállalkozásoknál megállapítottam, hogy minden vizsgált szervezet esetében 

létezik valamiféle teljesítményértékelési szisztéma. A különböző 

teljesítményértékelési módokat három különböző szempont alapján próbáltam 

egymástól megkülönböztetni: ezek a célok, az értékelés dimenziói és szintjei, 

valamint az alkalmazott módszer voltak. 

A célok vizsgálata tekintetében 8 különböző választási lehetőséget 

állítottam fel. Ezek közül a válaszadók 57-57 %-os többséget alkotva az „egyéni 

erőfeszítés ösztönzése és jutalmazása”, valamint az „információk szolgáltatása 

az alkalmazott adottságairól, potenciáljáról a munkaerő-tervezés számára” 

célokat emelték ki. „Az alkalmazott helyzetének – erős és gyenge pontjainak – 

és fejlődésének megítélése és megismerése” 35 %-ban, a „munkaköri leírások 

és munkacélok rendszeres áttekintése és felülvizsgálata” válasz 22 %-ban, „az 

egyéni képzési igények rendszerezett értékelése” és az „információk biztosítása 

az előléptetési célokhoz és az utódlási tervekhez” célok pedig 13-13 %-ban 

fordultak elő. A rangsort az „egyéb célok” (4 %) és „a vállalati kultúra 

átörökítése az eljárásban domináns értékeken keresztül” (0 %) választások 

zárják.  

A teljesítményértékelési szisztéma dimenziói, szintjei tekintetében öt 

alternatíva között oszlott meg a válaszadók tábora. Abszolút többséget (100 %) 

ért el „a szervezeti eredményeket, kimenetet (pl. a profitot, a piaci részarányt, a 

befektetés hozadékát)” kategória. Mögötte „a szervezeti egység szintű 
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eredményeket, kimenetet (pl. a szervezeti egység gazdaságossága, a baleseti 

arány, a termelési szint, a forgalmi érték stb.)” alternatívát előnyben részesítők 

(78 %), majd „az egyéni feladat eredményeit, a kimenetet (pl. az alkalmazott 

által elkészített munkaegységek számát)” választók (70 %) következnek. Végül 

„az egyéni magatartást, tevékenységet (azokat a lépéseket pl., amelyeket egy 

telepvezető követ a napi munkája során)” kategóriát relevánsnak minősítők (39 

%) és az „egyéni tulajdonságokat, személyiségjellemzőket (amelyek 

befolyásolják a munkamagatartást: attitűdök, készségek, képességek, mint pl. a 

felelősségtudat, szorgalom, megbízhatóság, kezdeményezőkészség, 

kifejezőkészség, terhelhetőség stb.) fontosnak tartók (4 %) kerülnek sorra.  

Az utolsó kritérium az értékelés módja, módszere volt. Itt két csoportba 

osztottam a lehetséges válaszokat: egyrészt külön vizsgáltam az egyéneket 

értékelő technikákat, másrészt pedig a több személyt egyidejűleg értékelő 

módszereket. Az egyénekre szabott értékelő módozatok közül a válaszadók 91 

%-a alkalmaz „munkanormát”, 26 %-uk „osztályozó, értékelő skálákat”-, és 

további 21 % a „kötetlen formájú jelentést” tartja megfelelőnek. A „kritikus 

esetek módszere”, a magatartásformákkal jellemzett osztályozó skála”, a 

„magatartás-megfigyelő skála” és a „célközpontos vezetés” ugyancsak a 

lehetséges alternatívák között szerepeltek, azonban ezeket egyetlen válaszadó 

sem jelölte meg. 

A csoportokra, szervezeti egységekre érvényes értékelő módszerek között a 

„rangsorolás” 74 %-ban került a rangsor első helyére, e mellett az egyéb 

módszerek” megjelölés (17 %) és a „kényszerített szétosztás” (4 %) szerepelt 

még a válaszok között.  

 

 

 

5.3. A SZEMÉLYZETMENEDZSELÉSI TEVÉKENYSÉGEK 

HATÉKONYSÁGÁNAK VÁLTOZÁSA 

 

 

Az utolsó kérdéscsoport az emberi erőforrás hatékonyságának 

megítélésére alkalmas elemeket állítja fókuszba a következő alkérdésekben 

tárgyalt főbb szempontok szerint: munkavállalói jogok és érdekek változása, 
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jogszerűség (a szakszervezetek jelenlétével és tevékenységével kapcsolatban), 

megelégedettség, hiányzások aránya, fluktuáció mértéke, munkaerő stabilitás,  

panasz-szám változása, balesetszám előfordulási aránya, valamint a sztrájkok és 

az ehhez hasonló munkahelyi demonstrációk száma. 

Ezeket követően próbáltam besorolni adott kritériumok alapján a 

vállalkozás személyzeti területen tapasztalt gyakorlatát a humán erőforrás 

menedzsment vállalati szinten alkalmazott modelljei közé. Végül a személyzeti 

terület GYELV-elemzését végeztem el az egyes társaságok esetében. 

 

 

5.3.1. Munkavállalói jogok és érdekek változása 

 

Az alkalmazotti jogok és érdekek érvényesülésének lehetőségeit egy 

három-fokozatú skála (erős, közepes, gyenge) alkalmazásával igyekeztem 

szemléletessé tenni. A munkavállalói jogok és érdekek tartalmát illetően hét 

különböző szempontot soroltam fel, amelyekhez a válaszadók hozzárendelték a 

három-fokozatú skála általuk jellemzőnek ítélt mérték-kategóriáját, a megelőző 

és a követő időszakokat összehasonlítva értékelve. 

A „versenyképes bérek biztosítása” szempont tekintetében a megelőző 

periódust nézve a válaszadók mintegy 65 %-a a  „közepes” minősítést, 31 %-uk 

a „gyenge”-, és további 4 %-uk az „erős” kategóriát választotta. A követő 

periódus esetében a „gyenge” és a „közepes” mértéket adók egyenlő arányban 

(48-48 %) szavaztak, míg itt is a kisebbséget az „erős” minősítést választók 

alkotják (4 %). Hasonlóan a „közepes” választás dominál az „előrejutási 

lehetőség biztosítása” tartalmi szempont értékelésénél, ahol ezt a választ a 

változások kezdeti időszakára vonatkoztatva 87 %-ban, az évtized végét 

figyelembe véve pedig 57 %-ban kaptam.  

Az átalakulás előtti periódust még a „gyenge” és az „erős” válaszok 

egyenlő (4-4 %) aránya jellemzi, míg a követő időszakban 39 %-ban a „gyenge” 

és a maradék 4 %-ban az „erős” minősítés jelenik meg.  
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28. táblázat: A munkavállalói jogok és érdekek érvényesülésének változása a 

vizsgált vállalkozások esetében 

 
Munka-

vállalói jogok 

és érdekek 

 

Érvényesülésük mértéke 

 

 Átalakulás előtt (%) Átalakulás után (%) 

 Gyenge Közepes  Erős Gyenge  Közepes Erős 
Versenyképes 

bérek biztosítása 

(1) 

 

30,43 

 

65,21 

 

4,34 

 

47,82 

 

47,82 

 

4,34 

Előrejutási 
lehetőség 

biztosítása (2) 

 

4,34 

 

86,95 

 

4,34 

 

39,13 

 

56,52 

 

4,34 

Megfelelő 
munkahelyi 

környezet 

biztosítása (3) 

 

21,73 

 

73,91 

 

4,34 

 

13,04 

 

69,56 

 

17,39 

Demokratikus 
jogok biztosítása 

(4) 

 

21,73 

 

69,56 

 

8,69 

 

26,08 

 

69,56 

 

4,34 

Munkavállalói 

részvétel 
biztosítása a 

vállalati döntési 

folyama-tokban 
(5) 

 

 

 

60,86 

 

 

 

34,78 

 

 

 

4,34 

 

 

 

17,39 

 

 

 

69,56 

 

 

 

13,04 

Munkavállalói 

érdekkép-viselet 
működésének 

biztosítása (6) 

 

 

34,78 

 

 

52,17 

 

 

13,04 

 

 

39,13 

 

 

56,52 

 

 

4,34 

Szociális jólét, 

biztonság 
biztosítása (7) 

 

13,04 

 

73,91 

 

8,69 

 

47,82 

 

47,82 

 

4,34 

 

 

A „megfelelő munkahelyi környezet biztosítása” esetében ugyancsak a 

„közepes” jelzőt választók (74 %) élveznek elsőbbséget, maguk mögé utasítva a 

„gyenge” (22 %), és az „erős” (4 %) válaszadókat, mindezt a kiindulási 

időszakra értve. A kutatás szempontjából figyelembe vett időszak végét nézve 

70 %-os a „közepes”-, 17 %-os az „erős”-, és 13 %-os a „gyenge” minősítéssel 

élők tábora.  

A következő szempontot a „demokratikus jogok biztosítása” jelentette, 

amelynél mind az átalakulást megelőző-, mind az azt követő időszak 

tekintetében azonos arányban (70-70 %) szerepelnek a „közepes” válaszadók. 

Őket követik a „gyenge” jelzőt használók (megelőzően 22-, a következő 
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periódusra nézve 26 %-ban), majd az „erős” minősítés mellett voksolók (9-, 

illetve 4 %-os részaránnyal). A felsorolásban szerepelt még a „munkavállalói 

részvétel biztosítása a vállalkozás döntési folyamataiban” szempont is, amelyet 

a válaszadók 61 %-a „gyengének”-, 35 %-a „közepesnek”-, és további 4 %-a 

pedig „erősnek” titulált a kezdeti évekre vonatkoztatva. Ugyanez a 

későbbiekben 70 %-ban a „közepes”, 17 %-ban a „gyenge”-, és 13 %-ban az 

„erős” kategóriát nyerte el.   

A sort a „munkavállalói érdekképviselet működésének biztosítása” és a 

„szociális jólét, biztonság garanciája” szempontok zárják. Mindkettő esetében a 

„közepes” minősítéssel élők alkotják a többséget a megelőző periódusra 

vonatkozóan (52-, illetve 74 %), míg ezután a „gyenge” (35-és 13 %) kategóriát 

választók -, végül az „erős” mellett szavazók (13-és 4 %) következnek. Az 

utolsó felsorolási elem követő időszakot jellemző kategóriáit nézve a kép a 

következő: a „gyenge” és az „erős” válaszadók egyensúlya mellett (48-48 %), 

az „erős” értéket adók kisebbségi volta (4 %) a jellemző. (28. táblázat) 

Összességében azt mondhatjuk, hogy a jogok és érdekek tartalmi 

szempontjait képviselő kategóriák közül az átalakulást megelőző időszakot 

jellemezve egy kivételével (a munkavállalói részvétel biztosítása a vállalkozás 

döntési folyamataiban) a „közepes” válasz-kategória dominál, míg az 

átalakulást követő periódust nézve kivétel nélkül jellemző ugyanezen 

minősítésnek a többségi előfordulása. 

 

 

5.3.2. Jogszerűség 

 

A jogszerűség kérdését vizsgálva arra voltam elsősorban kíváncsi, hogy 

létezik-e szakszervezet az adott vállalkozásoknál, és ha igen, akkor mi a 

szerepe, jelentősége a munkavállalói jogok, érdekek érvényesítése terén. 

Ugyanitt vált érdekessé, hogy milyen jellegű érdekek előfordulása tapasztalható, 

és ezek között milyen jellegű kapcsolat (érdekszövetség vagy érdekkonfliktus) 

húzódik meg. 

Az első alkérdésre a válaszadók 87 %-a felelt úgy, hogy nem létezik 

munkavállalói érdekképviselet társaságuk szervezeti keretein belül, és csak 13 

% képviselte a „létezik érdekképviselet” választ.  
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Tovább vizsgálódva került terítékre a működő érdekképviselet 

hatékonyságának kérdése a munkavállalói jogok, érdekek érvényesítése terén. E 

tekintetben ugyancsak az „erős”, a „közepes” és a „gyenge”, valamint a „nincs 

érdekképviselet” válasz-lehetőségeket kínáltam fel. Ezek közül az előbbiekhez 

hasonlóan 87 %-ban a „nincs érdekképviselet” visszajelzés került többségbe, a 

fennmaradó kisebbségi arányt alkotó vállalkozásoknál is (ahol fellelhető a jog-

és érdekvédő szerveződés) 9 % a „közepes”, és mindössze 4 % élt az „erős” 

minősítéssel. (14. ábra) 

 

 

14. ábra: A munkavállalói érdekképviselet hatékonyságának mértéke a 

vállalkozások esetében 

 

 

 

A társaságok esetében szerepet játszó különböző érdekek előfordulását 

kutatva azt mondhatjuk, hogy alapvetően három különböző érdek együttes 

jelenléte jellemzi a vállalkozások belső érdek-rendszerét: a tulajdonosi-, a 

vezetői-és az alkalmazotti érdekek ezek. (15. ábra) 
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15. ábra: A belső érdekrendszer szereplői a kft-k és az rt-k esetében 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árnyaltabb képet kapunk a szövetkezetek esetében, ahol az aktív tagok, 

a nyugdíjas tagok, a külső üzletrész-tulajdonosok – köztük a saját jogon-, illetve 

az öröklési jogon vagyonért jelentkezők –, valamint az alkalmazottak 

differenciált érdekek mentén gyakorolják a szervezeti együttműködést. (16. 

ábra) 

 

 

16. ábra: Az érdekrendszer szereplői a szövetkezetek esetében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érdekszövetség előfordulásának lehetséges variációit kutatva, ez főként 

a tulajdonosi és vezetői érdekcsoportok között a leggyakoribb (a válaszadók 61 

%-a találta így), e mellett a tulajdonosi-alkalmazotti viszonylatban 39-, a 

vezetői-alkalmazotti kapcsolatban pedig 4 %-nak megfelelő előfordulási 

arányban tapasztalható. További 9 % szerint társaságuk esetében semmilyen 

viszonylatban nem jellemző az érdekszövetség jelenléte. (17. ábra) 

Tulajdonosok 

Vezetők Alkalmazottak 

Aktív tagok Nyugdíjas tagok 

Külső üzletr. tulajd. Alkalmazottak 
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17. ábra: Érdekszövetség előfordulása és intenzitásának jellege a vizsgált 

vállalkozások esetében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

Jelmagyarázat: 1: Erős érdekszövetség (61%), 2: Közepes erősségű érdekszövetség 

(39%), 3: Gyenge intenzitású érdekszövetség (4%). 

 

18. ábra: Érdekellentét és érdekkonfliktus előfordulása és intenzitásának jellege 

a vizsgált vállalkozások esetében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

Jelmagyarázat: 1: Erős érdekellentét (83%), 2: Közepes erősségű érdekellentét (30%),                  

3: Gyenge intenzitású érdekszövetség (22%). 

Tulajdonos 

Vezető Alkalmazott 

Tulajdonos 

Vezető Alkalmazott 

1 2 

3 

3 2 

1 
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Az érdekkonfliktus kérdésére áttérve, ez többségében a vezetői-

alkalmazotti kapcsolatokat terheli (83 %) a kapott információk szerint, de 

előfordul a tulajdonosi-alkalmazotti (30 %)- és a tulajdonosi-vezetői (22 %) 

csoportok között is.  

További 9 % nem tapasztalt érdekkonfliktusnak megfelelő problémát 

vállalkozása esetében, miközben 4 % válaszadó erre a kérdésre nem tudott 

érdemi feleletet adni. (18. ábra) 

 

 

5.3.3. Az alkalmazottak megelégedettsége 

 

A munkavállalók megelégedettsége a munkahelyi környezettel, az ezt 

jellemző feltételekkel, lehetőségekkel, javadalmazásukkal és egyéb 

körülményeikkel ugyancsak fontos kérdés a személyzet-menedzselés terén. 

Ezen körülmények javulása ti. kapcsolatban áll a szervezeti hatékonyság 

kérdésével.  

Az itt kapott válaszokat egy négy-fokozatú értékskálán elhelyezve, 

adott időszakokhoz viszonyítva értékeltem a kapott információkat. Az 

értékskála fokozatai a „gyenge”, „közepes”, „megfelelő” és „kimagasló” 

kategóriák közül való választás lehetőségét biztosították. A vizsgált időszakot 

ebben az esetben kétéves bontásokban, illetve 1999-et önmagában közelítettem 

meg.  

Az eredmények szerint az 1989-90-es és az 1991-92-es 

intervallumokban többségében „közepes” értékelés jellemző a megelégedettség 

szempontjából (65-, illetve 57 %-ban), ugyanerre az időpontra vonatkozóan a 

„gyenge” minősítés 22-és 30 %-ban-, a „megfelelő” kategóriát képviselő 

válaszok pedig egyaránt 13-13 %-ban váltak meghatározóvá, miközben a 

„kimagasló” érték itt nem került szóba. Az 1993-94 - és az 1995-96-os évekre 

nézve megállapítható, hogy a „gyenge” válasz-kategória vált a leggyakoribbá, a 

feleletek 65-, illetve 52 % -ában, míg ezután a „közepes” 26%-ban a 93-94-es 

periódusra-, és 17 %-ban a 95-96-os időszakra vált jellemzővé, majd a 

„megfelelőnek” ítélt (9-és 30 %) kategóriák következnek. A „kimagasló” jelző 

ugyancsak kihasználatlan maradt e két intervallum tekintetében is.  Az 1997-98-

as-és az 1999-es évek tekintetében megint a „közepes” minősítés áll a rangsor 
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elején 52-52 %-os részarányt képviselve, miközben a „gyenge” és a 

„megfelelő” fokozatokat ugyanazon mértékben jelölték a válaszadók (22-22 %). 

E két intervallumban már a „kimagasló” értékválasztás is létjogosultsághoz 

jutott, ha nem is túlzott mértékben (4-4 %). (29. táblázat) 

 

 

29. táblázat: A munkavállalók elégedettsége a munkahelyi környezettel, 

munkájukkal, javadalmazásukkal és az egyéb feltételekkel  

(vállalkozásonként három munkavállaló által adott válaszokat összegezve) 

 
Az évek 

változása 

A munkavállalók megelégedettsége az összes kritériumot összegezve 

(%) 

 Gyenge (1) Közepes (2) Megfelelő (3) Kimagasló (4) 

1989-1990 21,73 65,21 13,04 0 

1991-1992 30,43 56,52 13,04 0 

1993-1994 65,21 26,08 8,69 0 

1995-1996 52,17 39,13 34,78 0 

1997-1998 21,73 52,17 21,73 4,34 

1999 21,73 52,17 21,73 4,34 

 

 

Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy összességében a „közepes” 

fokozattal jellemzett érték-kategória vált elsősorban meghatározóvá a 

megelégedettség kérdését vizsgálva. 

 

 

5.3.4. Hiányzások alakulása 

 

A munkahelyi hiányzások alakulását (mind az igazolt-, mind pedig az 

igazolatlan hiányzásokat együtt véve) ugyancsak az előbb említett 

intervallumokban vizsgáltam, ezekhez társítva a munkanapokban megadott 

hiányzási számokat.  

A kétéves bontások által tartalmazott értékek folyamatosan csökkenő 

tendenciát mutatnak. Míg az 1989-90-es intervallumra az összes vállalkozás 

esetében feljegyzett összes hiányzás 1264 munkanapot tett ki, addig 1991-92-

ben ez a szám 1144, 1993-94-ben kereken 1000, 1995-96-ban már csak 960, 

1997-98-ban 864, majd 1999-ben eléri az 544-et. E szerint az évtized során 
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korábbi szintjéhez képest 57 %-kal csökkent a vizsgált vállalkozások esetében 

tapasztalható összes hiányzás munkanapokban kifejezett számaránya. (30. 

táblázat) 

 

 

30. táblázat: A hiányzások számának alakulása a vizsgált vállalkozások 

esetében 

 
 

 

Az évek 

változása 

A hiányzások száma 

(igazolt és igazolatlan 

egyaránt) az összes 

vállalkozás esetében 

munkanapokban 

megadva 

Egy vállalkozásra 

jutó átlagos 

hiányzások száma 

munkanapokban 

megadva 

Egy alkalmazottra 

jutó átlagos 

hiányzások száma 

munkanapokban 

megadva 

1989-1990 1264 28 24 

1991-1992 1144 25 23 

1993-1994 1000 22 19 

1995-1996 960 21 14 

1997-1998 864 19 12 

1999 544 12 8 

 

 

Ha a hiányzások számát egy vállalkozásra átlagosan kifejezve 

szeretnénk megállapítani, akkor az 1989-90-es években egy vállalkozásra 

átlagosan 28 munkanapnyi-, 1991-92-ben 25-, 1993-94-ben 22-, 1995-96-ban 

21-, 1997-98-ban 19-és 1999-ben pedig 12 munkanapnak megfelelő hiányzás 

számolható el vállalkozásonként. 

Az egy alkalmazottra jutó átlagos hiányzásokat kiszámolva azt 

láthatjuk, hogy az 1989-90-es intervallumot jellemző 24 munkanap / fős igen 

magas átlag 1991-92-re 23-, 93-94-re 19-, 95-96-ra 14-, 97-98-ra már csak 12-, 

majd 1999-re 8 munkanapban határozódik meg. 

 

 

5.3.5. Fluktuációs tendenciák 

 

Az éves munkaerő-forgalom (fluktuáció) azt mutatja, hogy az adott 

vállalkozásnál hogyan alakult adott időszak alatt a ki-és belépők aránya az 

átlagos létszámhoz képest.  A fluktuáció általánosan elsősorban a szakképzetlen 
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munkaerő esetében érhet el magas értékeket, mivel e kategóriába tartozók 

munkaereje a leginkább konvertálható. A magas munkaerő-forgalom azt 

jelentheti egy vállalkozás esetében, hogy a társaság munkaerő-piaci pozíciója 

gyenge, de ugyanez utalhat a személyzeti munka gyenge színvonalára is. Magas 

érték akkor is előfordulhat, ha a szervezet hirtelen nagyobb arányú munkaerő-

létszám leépítésbe-, vagy felvételbe kezd.  

A fluktuációt a jelentősebb arányú létszámleépítések éveiben nagyobb számú 

kilépő munkavállaló, és csekély (vagy nulla) számú belépő jellemzi. 

A fluktuáció adott időszakokhoz tartozó mértékének kiszámításához az alábbi 

képletet használtam fel: 

 

 

               az elmúlt évben távozó  

                      összes létszám 

Éves munkaerő-forgalom =             x 100 

  az alkalmazottak átlagos  

 száma az adott évben 

 

 

A fluktuáció adott évekhez viszonyított értékeiről megállapítható, hogy 

1989-től 1993-ig emelkedő tendencia bontakozott ki, majd 1993 és 1994 között 

csökkenő-, 1994-ről 1995-re és tovább 1996-ig újra növekedő-, majd 1997-től 

1998-ig ismét fogyatkozó értékek jellemzőek. Végül 1999-re ismét kisebb 

arányú növekedés következett be. 

 Míg az első négy évben (1989-1992) viszonylag kiegyensúlyozott mértékben 

nőtt az éves munkaerő-forgalom (4,7-6,5-9,6-és 11,6 %-os értéknagyságok 

alapján), addig 1993-ra hirtelen tapasztalható ugrás következett be 18,9 %-os 

volument elérve. Ez 1994-re 16,3 %-ra csökkent, majd 1995-re ismét 

emelkedve elérte a 17,5 %-ot. Ekkor ismét kisebb ugrás által 1996-ban a 

fluktuáció elérte a vizsgált társaságok esetében tapasztalt évtizedes legmagasabb 

szintjét (20,5 %), majd innen fokozatosan süllyedni kezdett, előbb 16,1 %-ra 

(1997), majd további hirtelen zuhanás által 7,1 %-ra (1998) változott, végül 

ismét valamicskét emelkedve, 8,2 %-os szinten állt be 1999-ben.  
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Az átlagos éves munkaerő-forgalom a kapott értékek alapján számolva 

12,5 %-os nagyságot tesz ki. 

A fluktuáció besorolási kategóriánként való változását szemlélve 

szembetűnő, hogy átlagos értékét tekintve ez a felső vezetők körét érintette a 

legnagyobb mértékben (18,49 %). A középvezetői szinten tapasztalható átlagos 

munkaerő-forgalom 17,68 %-os mértéket jellemzően alakult, míg az 

adminisztratív dolgozók esetében ez a szám 14,79 %. A betanított munkát 

végzők kategóriájában tapasztalt fluktuáció átlagos mértéke 13,51 %, nem 

sokkal marad el e mögött a segédmunkásokat jellemző 13,40 % -os arány. A 

sort a szakmunkások zárják, az ő esetükben mindössze 9,05 %-os átlagos 

munkaerő-forgalom változás következett be az évtized folyamán. (19. ábra) 

 

 

19. ábra: Az éves munkaerő-forgalom besorolási kategóriák szerint való 

változása a vizsgált vállalkozások esetében 

 

 

 

 

5.3.6. Munkaerő stabilitás 

 

A munkaerő-stabilitás azt jelzi, hogy a vállalkozás milyen mértékben 

képes dolgozóit megtartani. Minél magasabb a stabilitási index, annál 

biztonságosabban tervezhető a munkaerő.  
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A stabilitási index kiszámításához az alábbi képletet használtam fel az egyes 

társaságok esetében: 

 

egy évnél régebben alkalmazott létszám 

Stabilitási index =                x 100 

teljes létszám egy évvel ezelőtt 

 

 

Az összes vizsgált vállalkozás esetében az index adott évekhez rendelt 

változásait szemlélve elmondható, hogy 1989-től 1993-ig csaknem egyenlő 

részarányok szerinti csökkenés tapasztalható, majd 1993-ról 1994-re kisebb 

mértékű növekedés-, majd 1994-től 1996-ig újból fogyás-, ezt követően 1996-

tól 1998-ig ismét növekedés-, végül pedig 1999-ben kismértékű csökkenés állt 

be. 

 A kiindulópontot jelentő 1989-es évre jellemző 95,5 %-os index elég 

stabilnak mondható. Ez azonban 1990-re először 93,9-, 1991-re 91,2-, 1992-re 

89,6-, majd pedig 1993-ra 84,1 %-os szintre fogyatkozott. Míg az 1994-es év 

némi stabilitásnövekedést mutatott azzal, hogy az index visszatért a 86 %-os 

volumenhez, addig 1995-ben 85,1-, 1996-ban pedig 83,0 %-ban határozódott 

meg, elérve ezzel mélypontját. Innentől kezdve fokozatos növekedés volt 

tapasztalható, amit az 1997-es év 86,2 %-os szintje és az 1998-ban tapasztalt 

92,9 % támasztottak alá, végül mégis némi fogyatkozással az 1999-re kialakuló 

92,4 % vált jellemzővé.  

Az összes vállalkozás tekintetében kiszámolt átlagos stabilitási index 89,1 %. 

 

 

5.3.7. A panasz-szám változása 

 

Ugyancsak az alkalmazottak elégedettségén keresztül közelítve a 

munkavállalói hatékonysághoz került megítélésre a vállalkozásoknál az 

alkalmazottak részéről regisztrált panaszok számarányának változása.  

A kapott válaszok alapján kreált csoportosítás az alábbi lehetőségeket 

tartalmazza: munkahelyi feltételekkel kapcsolatos-, bérezéssel-, vezetői 

magatartásmóddal szemben felmerülő-, más munkavállalók magatartásával 
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kapcsolatosan előforduló-, és egyéb tényezők alapján figyelembe veendő 

panaszok. A válasz-csoportokat a már megszokott időszakokhoz társítva 

következtettem a különböző jellegű munkavállalói panaszok számarányának 

változására. 

Az évtized első két évében az összes munkahelyi panasz többségét 

(44,7 %) a munkahelyi feltételekkel kapcsolatosan terjesztették elő. A dolgozók 

a bérezéssel szemben (35,9 %), a vezetők magatartását kifogásolva (10,7 %), és 

a más munkavállalók részéről tapasztalt magatartásmód ellen tiltakozva (6,8 %) 

emeltek panaszt az egyéb tényezők szerint emelt panaszok (1,9 %) mellett. 

Mindez leginkább az első két kategória tekintetében változott meg a következő 

periódusra. Ekkorra már a bérezés színvonalát reklamáló visszajelzések állnak 

az első helyen (45,7 %), maguk mögött tudva a munkahelyi feltételekkel 

kapcsolatban emelt (38,3 %)-, a vezetők viselkedésmódját érintő (5,3 %)-, a 

munkatársak hozzáállását firtató (6,4 %)-, és az egyéb ügyekben regisztrált 

panaszokat. A következő periódusban sem változott a rangsor. Az előbb 

felsorolt kategóriák arányában bekövetkező változások a bérekkel 

kapcsolatosan érkező visszajelzések elsőbbségét erősítették meg (52,5 %). 

Csökkent a feltételekkel kapcsolatosan felhozott (34,3 %)-, a vezetőkkel 

szemben emelt (3,0 %)-, és az egyéb tényezők szerint felhozott panaszok (2,0%) 

aránya, miközben valamivel nőtt a kollégák magatartását reklamáló jelzések 

száma (8,1 %). A továbbiakban ugyancsak a bérezéssel szemben emelt kritikai 

észrevételek túlsúlya maradt fenn némi növekedést produkálva (57,3 %). Ezt a 

belső környezet feltételeinek színvonalát kritizáló észrevételek (33,7 %-ra 

növekedve) követtek, mellettük a vezetői-és a munkatársak magatartásával 

kapcsolatban felhozott visszajelzések egyenlő részarányt felvéve változtak (2,3 

–2,3 %), miközben növekedett az egyéb panaszok száma (4,5 %). Az utolsó két 

intervallumra vonatkozóan ugyanaz a rangsor, és nagyjából szintén ugyanazok 

az arányok maradtak fenn: a bérekkel szemben támasztott panaszok maradtak a 

korábbi 57,3 %-on, majd 51 %-ra csökkentek. (31. táblázat) 

 Az egyes periódusok között tapasztalt összes változás mértéke 1989-90-

ről 1991-92-re 8,7 %-os csökkenést-, 91-92-ről 1993-94-re viszont 5,3 %-os 

növekedést mutatott. A továbbiakban még 10,1 %-ot elérő (93-94-ről 95-96-ra)-

, 7,9 %-ot érintő (95-96-ról 97-98-ra)-, és 40,2 %-ot is meghaladó (97-98-ról 

99-re) volumenű csökkenések következtek be a munkavállalók részéről 
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regisztrált különböző panaszok összes számarányát tekintve. Ez a kezdeti két 

évhez viszonyított 52,4 %-os átlagos csökkenő tendenciájú változásnak felel 

meg.  

 

 

31. táblázat: A panaszok arányának változása a vizsgált vállalkozások esetében 

1989-1999 között 

 
Az évek 

változása 

A panaszok számának változása (%) 

 

  

Munka-

helyi 

feltéte-

lekkel 

kapcso-

latban 

 (1) 

 

 

Bérezéssel 

kapcso-

latban 

(2) 

 

Vezetői 

magatar-

tásmód-

dal 

kapcso-

latban  

(3) 

Más 

munka-

vállalók 

részéről 

tapasztalt 

magatar-

tásmód-

dal 

kapcso-

latban (4) 

 

 

 

Egyéb 

tényezők 

alapján  

(5) 

 

 

 

 

Összesen 

1989-1990 44,66 35,92 10,68 6,80 1,94 100 

1991-1992 38,30 45,74 5,32 6,38 4,26 100 

1993-1994 34,34 52,52 3,03 8,08 2,02 100 

1995-1996 33,70 57,30 2,25 2,25 4,49 100 

1997-1998 31,70 57,32 2,44 6,1 2,44 100 

1999 34,7 51,02 2,04 8,16 4,08 100 

Összesen 36,63 49,41 4,65 6,2 3,1 100 

 

 

Az egy vállalkozásra jutó átlagos panasz-szám változását nézve 

megállapítható, hogy míg 1989/ 90 fordulóján 9 munkavállalói panaszt 

regisztráltak vállalkozásonként átlagosan, addig ez a szám 91-92-re 8-ra 

csökkent, majd a 93-94-es periódusra ismét 9. Ezt követően, 1995-96-ban előbb 

8-, majd 97 / 98-ban már csak 7-, 99-ben pedig még további csökkenést 

követően 4 ez a szám.  
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5.3.8. Munkahelyi balesetek számarányának változása 

 

A munkahelyi balesetek előfordulásának mértékét a panaszok 

számarányaihoz hasonló módon határoztam meg.  

E szerint az összes vállalkozás esetében feljegyzett összes előforduló 

baleset száma 451 volt 1989-90-re vonatkoztatva. A következő időszakra 27 %-

os csökkenés következett be, amit 7-, majd 23 %-os további fogyatkozás 

követett. Végül az 1997-98-ra megállapított 170-es szám 1999-re 

nagymértékben tovább csökkent (mintegy 60 %-kal). (32. táblázat)  

Mindez azt jelenti, hogy a kiindulási helyzetet jelentő 1989-90-es 

periódust meghatározó balesetszámhoz képest az évtized végére összességében 

85 %-kal csökkent a regisztrált munkahelyi balesetek száma. 

 

 

32. táblázat: A munkahelyi balesetek számának változása a vizsgált 

vállalkozásoknál összesen 1989-1999 között 

 
 

Az évek változása 

A munkahelyi balesetek 

számának változása a vizsgált 

vállalkozásoknál összesen 

(regisztrált esetszám) 

 

Az egy vállalkozásra jutó átlagos 

balesetszám 

1989-1990 451 10 

1991-1992 328 7 

1993-1994 305 7 

1995-1996 235 5 

1997-1998 170 4 

1999 69 2 

Összesen 1558 35 

 

 

Az egy vállalkozásra jutó átlagos baleset-szám 10-ről 7-re, majd a 93-

94-es időszakot jellemző stagnálás után 95-96-ra 5-re, végül 97-98-ra 4-re, majd 

még tovább fogyott 1999-re, amikor már csak 2 ilyen jellegű eset került 

feljegyzésre vállalkozásonként átlagosan. 
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5.3.9. Sztrájkok, egyéb demonstrációk előfordulása 

 

A munkahelyen előforduló sztrájkok és egyéb, ehhez hasonló jellegű 

kezdeményezések, demonstrációk előfordulása felől tudakozódva azt 

tapasztaltam, hogy a vizsgálatba vont társaságok egyikénél sem fordult elő ilyen 

jellegű kezdeményezés az elmúlt évtized során. 

 

 

5.3.10. A vizsgált vállalkozások személyügyi tevékenységének helye a 

humán erőforrás menedzsment modelljeiben 

 

A kérdőív utolsó előtti kérdése keretében megkíséreltem megállapítani, 

hogy az adott vállalkozások személyügyi tevékenységei a humán erőforrás 

menedzsment modelljei közül melyikhez állnak legközelebb. Viszonyítási 

alapként jellemeztem a fő modelleket adott kritériumok szerinti 

jellegzetességeikkel, amelyekkel összehasonlítottam az egyes társaságok 

részéről tapasztalt speciális motívumokat.  

 

 

33. táblázat: A vizsgált vállalkozások személyzeti területei a humán erőforrás 

menedzsment modelljeiben 

 
 

Modellek 

Átalakulás előtt 

jellemző arányok 

(%) 

Jelenleg jellemző 

arányok 

(%) 

Jövőbeni terveik 

szerinti arányok 

(%) 

Adminisztratív modell 

Paternalista modell 

Professzionális modell 

HRM-modell 

Egyik sem 

39,13 

30,43 

26,08 

0 

4,34 

34,78 

56,52 

4,34 

0 

4,34 

13,04 

13,04 

56,52 

13,04 

4,34 

 

 

A klasszikusnak mondható modellekkel való összehasonlítást mind a 

megelőző-, mind a jelenlegi (átalakulást követő) időszakra vonatkozóan 

megtettem, valamint az elkövetkező öt évre előre is kikértem a válaszadók 
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véleményét a tekintetben, hogy szerintük melyik modellt lesznek képesek 

megközelíteni. 

A kapott válaszok alapján azt mondhatom, hogy az átalakulást 

megelőzően az adminisztratív modellhez besorolható személyzeti 

menedzsmentek jelentették a többséget (39 %), amit a paternalista modellhez 

közel állók 30 %-os -, és a professzionális jellegűnek mondható tevékenységet 

végzők 26 %-os aránya követett. Négy százalék erejéig nem sikerült az 

összehasonlítás alapján a besorolást megtenni egyik modell irányában sem. A 

helyzet az átalakulást követő időszakra jelentősen megváltozott: előtérbe 

kerültek a paternalista modellhez tartozó személyzeti szervezetek (57 %), 

amelyekhez képest visszaszorultak az adminisztratív jellegű szerveződések (35 

%). Mellettük csökkent a professzionális gárdák súlyaránya (4 %), míg továbbra 

sem azonosítható 4 %-ot kitevő hányad.  Az elkövetkezendő öt évre 

megfogalmazott prognózisok alapján várhatóan a professzionális modellhez 

csatlakozók teszik majd ki a többséget (57 %), míg az adminisztratív és a 

paternalista berendezkedésű formációk száma csökken (13-13 %). Örvendetes, 

hogy kb. 4 %-ot elérő mértékben a piacgazdaságokban vezető szerepet játszó 

vállalkozásokra jellemző HRM-modell létrehozását tartják kívánatosnak. A 

korábbiaknak megfelelően szintén négy százalékra tehető majd a 

beazonosíthatatlan jellegű személyzeti tevékenységet végzők nagysága. (33. 

táblázat) 

 

 

5.3.11. A vizsgált vállalkozások személyzeti területének GYELV- 

elemzése 

 

Az utolsó kérdésre kapott információk összesítésével megkíséreltem 

megalkotni a vizsgált vállalkozásokra jellemző személyzeti területek átlagosnak 

és tipikusnak nevezhető GYELV-elemzését, amit az alábbi táblázat foglal 

magába. (34. táblázat) 
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34. táblázat: A vizsgált vállalkozások személyzeti területének átlagos és tipikus 

GYELV-elemzése 

 

A személyzeti terület 

erősségei gyengeségei 

az átalakulás előtt az átalakulás után az átalakulás előtt az átalakulás után 

kellő mennyiségű 

munkaerő rendelkezésre 

állása 

kvalifikációs kritériumok 

növekedése 

alacsony munkabérek elbocsátásokból adódó 

létszám-szűkülés, 

magasabb fluktuáció 

külön szervezeti 

egységként való működés 

célirányosabban motivált 

munkaerő rendelkezésre 

állása 

paternalista szemlélet, 

kiszolgáló, függő 

viszonyrendszer 

nincs külön szervezeti 

egység 

személyzeti ügyekkel 

foglalkozó munkatárs 

megléte 

magasabb képzettségű, 

tapasztalt munkaerő 

kötelező foglalkoztatás kevés személyzeti 

specialista 

kiterjedt munkaerő-

gazdálkodási funkciók 

a munkaerő, mint humán 

érték figyelembevétele  

szakmai profizmus hiánya szűkös bérviszonyok 

pontos munkaügyi 

nyilvántartás 

specialisták, tanácsadók 

alkalmazása 

káderpolitika 

érvényesülése 

juttatások szűkülése 

lehetőségei veszélyei 

az átalakulás előtt az átalakulás után az átalakulás előtt az átalakulás után 

továbbképzési lehetőségek 

kedvező áron való 

elérhetősége 

kevesebb, de 

kvalifikáltabb munkaerő 

alacsony munkamorál az ágazat alacsony 

jövedelemtermelő 

képessége 

bővebb juttatási rendszer szemléletváltás 

megindulása 

szétszórt munkaerő-

gazdálkodási funkciók 

további elbocsátások 

jövedelem- kiegészítő 

megélhetési lehetőségek 

fennállása 

minőségorientációt 

kiszolgáló 

tudásmenedzselés 

munkaerő-felesleg idény jellegű 

foglalkoztatás 

 a munkaerő, mint 

szervezeti érték 

figyelembevétele 

a munkaerő 

“értéktelensége” 

kapcsolódó 

jövedelemszerző 

tevékenységek szűkülése 
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6. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 

 

 

6.1. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A privatizáció során a korábbi mezőgazdasági vállalatok, állami 

gazdaságok és szövetkezetek jelentős részénél történt változás a tulajdonosi 

struktúra tekintetében. Sok esetben maguk a korábbi vezetők szereztek 

tulajdonjogot az állami cégből kiváló gazdasági társaságban. Így a tulajdonosi 

és a vezetői érdekek számos esetben ugyanazon személy(ek)ben testesülnek 

meg. A szövetkezeteknél az 1992-es átalakulási törvény a külső üzletrész 

tulajdonosokat is a tulajdonosi körbe vonta az aktív és a nyugdíjas tagok 

mellett, anélkül, hogy tulajdonrészük után osztalékot kaptak volna. Ez a 

fejlemény a szövetkezeti szereplők között érdekellentét, érdekkonfliktus 

kialakulásához vezetett. Az egyes kft-k és rt-k esetében jellemzően vegyes 

tulajdonosi szerkezetek jöttek létre, amelyekben a vezető szerepet játszó 

belföldi társasági tulajdon mellett különböző arányban jelenik meg a korábbi 

állami tulajdon, valamint a külföldi-, az MRP-, az önkormányzati és a 

magánszemélyi tulajdon. A vegyes tulajdonosi szerkezet a társas vállalkozások 

jellemző sajátosságává vált tehát, ami a magántulajdonon alapuló szemlélet és 

gyakorlati működés napi érvényesülésén keresztül segíti a piacosodás 

tendenciájának erősödését. 

A tulajdonosi kör átalakulása nagyobb arányú vezetőváltást jelentett. A 

nagyvállalati struktúra lebontásával, a szervezeti méretek csökkenésével együtt 

szűkült a felső vezetők létszáma, az alkalmazottak száma, egyszerűsödtek a 

szervezeti struktúrát jelentő felépítmények, és csökkent a vállalkozások adott 

térség gazdasági és társadalmi életében betöltött szerepe is. Ez a szerepvállalás 

a munkaadói szerep tekintetében is szűkülő tendenciával járt, annak ellenére, 

hogy egy-egy korábbi vállalat, gazdaság sokszor az egyetlen munkáltatóként 

biztosította a helybeliek számára a foglalkoztatási lehetőségeket és a 

munkajövedelmeket.  
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A szövetkezetek az átalakulást megelőzően a háztáji gazdaságok anyag-

és eszközellátottsága tekintetében, az integrációs kapcsolatok fennállása-, 

valamint számos infrastrukturális adottság (óvoda, iskola helyben való 

működése) szempontjából is fontos szerepet töltöttek be. A szervezetek 

változása a már meglévő lehetőségek egy részének elvesztését – 

munkaalkalmak, integrációs kapcsolatok, helyi infrastruktúra – jelentették, ami 

a korábbi szerepvállalás szintjének és minőségének karcsúsodásához vezetett. A 

jelentős arányú létszámleépítések, valamint a fluktuáció relatíve magas aránya 

a vállalkozások esetében a személyzeti menedzsment egyenetlen szinvonalára  

utaló jelekként foghatók fel. 

A piacosodás egyik legmarkánsabb bizonyítékát jelenti a vállalkozások 

piaci partnereinek számában bekövetkezett jelentős bővülés (100%-ot 

meghaladó arány) még akkor is, ha a kapcsolatok egy része jelenleg még nem 

kiforrt, komoly hagyományok és gyakorlat szabta rendben bonyolódik. 

Mindenesetre pozitív fejleményként könyvelhető el az említett tény az új piaci 

lehetőségek felkutatása szempontjából. 

A szervezeti forma és a tevékenységi kör változásai ugyancsak a 

piacorientáció jegyében mentek végbe. Előtérbe kerültek a nagyobb 

jövedelmezőséget biztosító tevékenységek, miközben összességében csökkent a 

tevékenységek száma a vállalkozásoknál. A tanácsadás és oktatás tevékenységi 

körön belüli részarányának növekedése a tudásintenzív szolgáltatások iránti 

igényre való válaszként értelmezhető. 

A szervezetek belső környezetének átalakulása egyedül a pénzügyi 

kondíciók tekintetében hozott negatív változást, összességében javuló tendencia 

rajzolódott ki a válaszokból. Különösen a flexibilitás, azaz az 

alkalmazkodókészség esetében tapasztalható nagyobb arányú pozitív változás 

(52%-ról 70%-ra javult a megítélések szerint). Ez némileg optimista és reális 

helyzetértékelésre enged következtetni, bár a likviditási probléma önmagában is 

rendkívül komoly kihívást jelent a szervezetek számára, ami még mindig nem 

megoldott. 

A vállalkozások szervezeti és működési sajátosságait összegző SWOT 

analízis általánosnak és tipikusnak mondható helyzetképet fest a mezőgazdasági 

társas vállalkozások jelenlegi és múltbeli viszonyairól. A felvázolt szempontok 

alapján arra következtethetünk, hogy a válaszadó vezetők saját helyzetüket, 
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lehetőségeiket, gyengeségeiket, erősségeiket és a rájuk irányuló veszélyeket 

többé-kevésbé megfelelően ismerik, ami a változások menedzselése 

szempontjából bíztató. 

A szervezeti méretek, az alkalmazotti létszám csökkenésével, a belső 

struktúrák egyszerűsödésével a személyzeti területek a korábbi kiterjedésükhöz 

képest szűkebb keretek közé szorultak. Csökkent a személyzeti specialisták 

száma (csaknem 47%-kal), több esetben sem személyzeti részleg, sem 

személyzetis nem áll rendelkezésre az emberi erőforrás-gazdálkodási feladatok 

ellátásának biztosítására. A személyzetmenedzselési feladatok részint operatív 

és felső vezetők hatáskörébe történő utalása arra enged következtetni, hogy a 

vállalkozások vezetői és tulajdonosai a költségtakarékosság miatt nem minden 

esetben engedhetik meg személyzeti specialisták alkalmazását. A munkaerő-

gazdálkodási szakemberek és apparátus hiánya vagy szűk keretrendszere nem 

jelenti egyértelműen a személyzetmenedzselési kérdések figyelmen kívül 

hagyását. Szakértői részvétel hiányában a felső vezetők és az operatív irányítók 

szemléletmódján, hozzáállásán, tapasztalatain és megszerezett ismeretein múlik 

szinte kizárólag az emberi erőforrás-gazdálkodás hatékonyságának kérdése. Ez 

szükségszerűen felveti a vállalkozások vezetőinek továbbképzési, fejlesztési 

igényét, szükségszerűségét, valamint külső tanácsadók alkalmazásának 

létjogosultságát. 

A személyzetgazdálkodási politika célkitűzéseiben beállt változások 

alapján elvárható, hogy az emberi tényező által figyelembe veendő soktényezős 

szempontrendszer (igények és szükségletek) minél több eleme játszik szerepet a 

jövőben a vállalati feltételek újraalkotásában. Ti. ez fontos előfeltétele a 

munkaerőmegtartó-képesség fokozódásának. 

A személyzeti részleg belső tagozódásának, formájának (osztály, 

csoport), elnevezésének változásából, valamint a személyzeti egységek és 

személyügyi specialisták redukálódásából arra következtethetünk, hogy a 

vizsgált vállalkozások munkaerő-gazdálkodási megfontolásai és mechanizmusai 

a kisebb szervezetekre jellemző megoldásmódokat követik. 

A személyzetgazdálkodási funkciók csekély mértékű csökkenése arra 

utal, hogy ezek a funkciók a vállalati tevékenységi rendszerben továbbra is 

fontos, nélkülözhetetlen szerepet töltenek be. A teljesítményértékelés funkció 

változások során történő vezető szerepbe való kerülése közvetve a minőségi 
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munkavégzés irányába történő elmozdulás tanújeleként fogható fel. A 

válaszadók többsége által alkotott vélemény szerint a jövőben az emberi 

erőforrás-gazdálkodási funkciók köre tovább bővül, ami a szakterület 

vállalkozások fejlesztésében betöltött stratégiai szerepének felértékelődésére 

utal. 

A toborzás és kiválasztás funkcióinak vizsgálatából megállapíthatóvá 

vált, hogy elsősorban a saját információk, illetve a személyes ajánlások alapján 

határozódik meg a megüresedő állások betöltésének kérdése. Az alacsonyabb 

kvalifikációval rendelkező munkaerő beszerzése nem jelent problémát a 

vállalkozások számára, mivel a külső munkaerőpiac e tekintetben megfelelő 

lehetőségeket biztosít. Azonban a speciálisan képzett, vagy ritkasági értékű 

szakértelemmel bíró dolgozók vállalkozásokhoz való vonzása és megtartása 

komoly gondot okoz a csekély jövedelmezőség, így az alacsonyabb bérszínvonal 

és szűkebb juttatások miatt. A kiválasztási eljárások esetében a szakmai 

hozzáértés, a megszerzett tapasztalatok, valamint a személyes jellemzők egyre 

nagyobb súllyal esnek a latba. 

A vezetők és beosztottak munkához való hozzáállását soktényezős 

szempontrendszer értékelése során sikerült felrajzolni. A vezetők és a 

beosztottak egymásról alkotott véleményváltozásának tükrében a következőket 

mondhatjuk: mindkét csoport esetében pozitív irányú változás ment végbe 

(mindkét esetben 0,9 az értékátlag változása), ami részint a munkalehetőség 

jobb megbecsülésével, valamint az új feltételrendszerben való egyéni és 

csoportos érvényesülés korábbiakhoz képest eltérő módozataival hozható 

összefüggésbe. Ugyanezen következtetés vonható le a munkahatékonysági 

problémák előfordulási arányai tekintetében. 

A foglalkoztatotti létszám adatok és az iskolai végzettség elemzése 

során kiderült, hogy az összfoglalkoztatotti létszám egyértelműen csökkenő 

tendenciát mutat, ami az ágazathoz tartozó vállalkozások szerkezetváltásból 

adódó válságával – az agrárolló kinyílásával, a jövedelmezőség csökkenésével, 

a tartalék-és fejlesztési alapok hiányával, a dotációk csökkenésével, a korábbi 

piaci pozíciók elvesztésével - hozható elsősorban összefüggésbe. Az átalakulás 

során zsugorodó szervezetek már nem bírták eltartani az indokolatlanul kiterjedt 

bürokráciát és vezetői létszámot, így ezek esetében következett be a legnagyobb 

volumenű fogyás. Rajtuk kívül a könnyen pótolható, konvertálható alacsonyabb 
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kvalifikációjú, vagy végzettség nélküli munkavállalók esetében történt 

drasztikus mértékű létszám szűkülés.  

A belső képzési lehetőségek csökkenése a külső fejlesztési, képzési 

alkalmak magasabb arányú igénybevételéhez vezetett. A különböző képzéseken, 

átképzéseken résztvettek megnövekedett aránya összefüggésben áll a 

kvalifikációs elvárások változásával, ami egy univerzális szaktudással bíró 

munkavállalói réteg kialakulását segíti elő. 

A magasabb szintű képzettség iránti igények szoros összefüggést 

mutatnak az egyes munkakörök átalakulásával, ami a munkakörtervezés funkció 

felértékelődését is jelenti egyben. 

A bérek és a juttatások - mint ösztönzők - tekintetében vegyes 

sajátosságokat mutat. A besorolási kategóriáknak megfelelő alapbérbérszintek 

az átalakulás folyamán relatíve nagy szórást mutatnak. Különösen a 

felsővezetők körében nőtt meg az átalakulás során a bérszint (61,7 %-os 

növekedés), míg a segédmunkások esetében kevésbé változott (20, 8 %-kos 

növekedés). A juttatási csomag elemei csökkenő mértékben járulnak hozzá a 

bérek ösztönzésben betöltött szerepéhez. 

A teljesítményértékelési szisztéma céljai, dimenziói és módszerei 

meghatározó szerepet kezdenek játszani a vállalati hatékonyság növelésében. 

A személyzetmenedzselési tevékenységek hatékonyságában beállt 

változások elsősorban a munkavállalói jogok és érdekek, a jogszerűség, a 

megelégedettség, a hiányzások száma, a fluktuáció és a munkaerő-stabilitás 

mértéke, valamint a panasz-szám, a balesetszám és a demonstrációk 

előfordulási gyakoriságával összefüggésben jellemezhetők. 

A munkavállalói jogok és érdekek érvényesülése átlagos, közepes 

színvonalúnak tekinthető, amely elsősorban a versenyképesnek nem nevezhető 

bérszínvonal és a szociális jólét szavatolásának elégtelen volta miatt jelent szűk 

keresztmetszetet. 

A jogszerűség elvárásaiból fakadóan meglehetősen negatív képet fest, 

hogy a vállalkozások többségénél nem működik munkavállalói érdekképviselet, 

ami az érdekérvényesítés esélyeinek szempontjából döntő jelentőségű.  

A különböző érdekek közti kapcsolat jellegének vizsgálatából kiderült, 

hogy különösen a vezetői és a tulajdonosi érdekek között érvényesül az 
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érdekszövetségbe való kovácsolódás, míg elsősorban a vezetők és alkalmazottak 

viszonyrendszere terhelt érdekkonfliktusok, ellentétek által. 

A munkavállalók elégedettsége ugyancsak közepes értékkategória által 

jellemezhető összességében, ami arra enged következtetni, hogy a munkahelyi 

környezet, a munka jellemzői, a javadalmazás mértéke és az egyéb feltételek 

tekintetében számos változtatást szükséges eszközölni. 

A hiányzások számának alakulását vizsgálva egyértelműen csökkenő 

tendencia figyelhető meg (57 %-os csökkenés), ami a hatékonyság, a 

munkamorál növekedése szempontjából pozitív fejleményként hat. A 

hiányzások csökkenése elsősorban a munkahely elvesztéséből adódó félelemre 

vezethető vissza. 

A fluktuáció és a munkaerő-stabilitás változó irányú tendenciával 

jellemezhető az elmúlt tíz év során, és szoros összefüggésben áll a 

létszámleépítési tendenciákkal. 

A panasz-szám változása arra enged következtetni, hogy különösen a 

bérezéssel kapcsolatosan tapasztalható elégedetlenség a munkavállalók 

részéről, ami összefügg a munkavállalói érdekérvényesítés mikro-, mezo-és 

makro színtű lehetőségeinek elégtelen mivoltával. 

A munkahelyi balesetek számarányában egyértelműen pozitív, 

csökkenő tendencia (85 %-os csökkenés) figyelhető meg, ami arra vezethető 

vissza, hogy a javuló munkafegyelem és a biztonsági szabályok szigorodása 

jótékony hatással bír a balesetek számának csökkenése szempontjából.  

A munkavállalók által kezdeményezett demonstrációk, érdekérvényesítő 

kezdeményezések hiánya a saját érdekek nem kellően tudatosult mivoltára, 

valamint az autonóm szerveződési tapasztalat hiányára vezethető vissza 

elsősorban. 

A vizsgált vállalkozások személyügyi tevékenységének fejlődése az 

adminisztratív modell felől a paternalista modell jellegzetességei irányába 

indult meg, azonban kis mértékben a fejlett piacgazdaságot idéző HRM-modell 

kialakulása is elérhetővé válik néhány vállalkozás esetében a jövőben. 

A vizsgált vállalkozások GYELV-elemzése és az eddigiek alapján 

összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a dél-dunántúli mezőgazdasági társas 

vállalkozások esetében egy meglehetősen vegyes emberi erőforrás-gazdálkodási 

rendszer alakult ki, amelyben mind a régi szemléletmód, eljárások, mind pedig 
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a modern hozzáállás egyaránt megállapítható. Vállalkozásonként speciális 

modellek jelentek meg, amelyek egyelőre szűk kereteket biztosítanak a 

szakterület fejlődésének, azonban a stratégiai célkitűzésekben fontos szerepet 

szánnak neki a vezetők. Ez a megfontolás arra vezethető vissza, hogy a 

vállalkozások vezetői kezdik felismerni az emberi erőforrás-gazdálkodás 

fontosságát, de nincsenek még megfelelő tapasztalataik alkalmazásának 

hatékonyságát illetően. Mivel a mezőgazdasági vállalkozások vezetői egyelőre 

nem köteleződtek el az emberi erőforrások központi szerepének biztosítása 

mellett a szervezeti hatékonyság növelése érdekében, így nem várható el teljes 

joggal az sem, hogy sikerrel oldják meg a külső környezet által indukált 

alkalmazkodási kényszerből fakadó problémákat. Ti. a megfelelő tartalmú, 

célzatú, és kellően gyors piaci reagálás, talpon maradás elsődleges feltétele a 

szemléletében nyitott, munkavégzésében nem korlátozott, lojális, motivált, 

rugalmas és kvalifikált munkaerő. 

 

 

6.2. JAVASLATOK 

 

Az emberi erőforrás gazdálkodás olyan komplex menedzsment 

tevékenység, amely mind makro vetületekben – nemzetgazdasági, regionális – 

mind pedig a mikro-szférában – a gazdasági és társadalmi szervezetek, 

szereplők esetében – egyaránt értelmezhető, és ezeken a szinteken érvényre is 

kell, hogy jusson, mint elsődlegesen figyelembe veendő erőforrás.  

A mezőgazdasági szervezetek esetében speciális összefüggések 

adódnak a szervezeti és térségi - regionális szintek között mind társadalmi, mind 

pedig gazdasági szempontból. 

Az AGENDA 2000 mezőgazdasági fejezete szerint a Közös 

Agrárpolitika egy ún. multifunkcionális mezőgazdasági modell és egy ehhez 

igazodó vidékpolitika kialakításával próbál választ adni a kor kihívásaira. A 

reformjavaslat fő célkitűzései között találjuk a versenyképesség növelését a 

mezőgazdasági termékek árainak csökkentése által, a családi farmgazdaságokon 

alapuló agrármodell fenntartását, amely magában foglalja a hagyományokra 

épülő, a természeti és egyéb erőforrásokhoz igazodó multifunkcionális 
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gazdálkodást, a táj-és a vidéki élet értékeinek megőrzését, és az ehhez igazodó 

foglalkozási szerkezet létrehozását. A versenyképesség növelése a 

minőségfejlesztés oldaláról jól képzett, a modern technikát, technológiát 

adekvát módon alkalmazni képes, munkához való hozzáállását tekintve 

fegyelmezett, hatékony munkaerőt kíván. Így az emberi erőforrások és a 

közösségek fejlesztését célzó beavatkozások fontos szerepet játszanak. A táji 

értékek és a vidéki élet megőrzése, a környezetvédelem szempontjai a 

szemléletmód átalakulásán, a támogatási rendszer reformján, valamint az 

emberi közösségek hagyománytiszteletén, a kulturális örökség ápolásán 

nyugszik. A vidéki térségekben eszközölt beruházások ösztönzése 

elképzelhetetlen a helyben található, megfelelően kvalifikált munkaerő nélkül. 

Az új termelési módszerekre való áttéréshez nélkülözhetetlen a folyamatos 

gazdaképzés, továbbképzés és szaktanácsadási rendszer magas szinten való 

működtetése. 

Az átfogó stratégiai kezdeményezések szintjén, az Európai Unióhoz 

történő csatlakozás keretében, - különös hangsúly kell, hogy kerüljön az emberi 

erőforrásokra. A hazai szociális és gazdasági kohézió erősítésére szolgáló 

komplex intézkedéscsomagnak a helyi gazdaság és az emberi erőforrások 

fejlesztését kell a középpontba helyezni arra az elvi álláspontra hivatkozva, 

hogy a helyi gazdaságoknál a növekedési és a foglalkoztatási képesség 

elősegítése alkotják a megvalósítandó fő célkitűzéseket.  

A humán fejlesztések kivitelezése szempontjából az oktatási rendszer 

piackonform módon történő átalakítási igénye merül fel. Az oktatási programok 

munkaerőpiaci szükségletekhez való illesztése további intézkedéseket tesz 

szükségessé, amely ezen túlmutatóan a társadalmi mobilitás elősegítése 

szempontjából is kellő hangsúllyal vetődik fel.  

A szocialista gazdaság mechanizmusaiból következő emberi erőforrásokkal 

pazarlóan bánó gyakorlat megváltozása érdekében a munkajogi és 

munkaerőpiaci változtatások mellett az oktatás piaci alapokra helyezésében kell 

a megoldást keresni. Hiszen az egyének társadalmi és gazdasági 

érdekérvényesítése szempontjából a piacképes ismeretekkel való rendelkezés 

sorsdöntő tényezőnek bizonyul. 

 A humán infrastruktúra fejlettségének az egyenlőtlen eloszlása 

Magyarországon nagymértékben hozzájárul a regionális különbségek 
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növeléséhez. A magyar gazdasági növekedés regionális elemzése rámutat, hogy 

a fejlődés nem kiegyensúlyozott, az ebből a szempontból előnyösebb helyzetben 

lévő régiókban a GDP gyorsabban növekszik, mint a többi régióban. A 

prosperitás és a jóléti viszonyok tekintetében ugyanez a helyzet. Ezért a nemzeti 

stratégiai fejlesztési programok célkitűzése kell hogy legyen azon lehetőségek és 

feltételek megteremtése, ami biztosítja a magasan kvalifikált humán erőforrások 

megtartását, számuk növekedését, régiók közti eloszlásuk egyenletesebb voltát. 

Megfelelő humán infrastruktúra nélkül elképzelhetetlen a fejlesztési programok 

kivitelezése, ezért ez kell hogy álljon az elsődleges helyen a megvalósítandó 

feladatok között. 

A hátrányos helyzetű, negatív előjelű migrációs rátával jellemezhető 

térségek népességmegtartó erejének fokozásában, a nagyobb arányú 

elvándorlások megakadályozása végett is elsődleges szerepet játszik a humán 

erőforrás fejlesztése. Ezen belül a közösségfejlesztő, a foglalkoztatás- és 

vállalkozásélénkítő, esélyegyenlőséget teremtő beavatkozások játsszák a 

főszerepet. 

Az uniós teljes jogú tagság elérése nagy valószínűség szerint a 

gazdasági és társadalmi szerkezetváltáshoz hasonló mértékben fogja átalakítani 

a hazai struktúrákat, mechanizmusokat.  

Az alkalmazkodás új kényszere döntő mértékben hatja át a 

mezőgazdaság rendszerét és a vidéki életet. A hazai agrárpolitikai és 

vidékfejlesztési útkeresések szükségképpen kell hogy igazodjanak a Közös 

Agrárpolitika (CAP) elgondolásaihoz és az uniós célrendszert kiegészítő 

reformjavaslatokhoz (AGENDA 2000). A magyar agrár-és vidékpolitika 

felülvizsgálatát tehát egy széles – európai távlatokat feltételező – 

feltételrendszerhez viszonyítva, valamint a hazai átmeneti jellegű gazdasági és 

társadalmi struktúrából kiindulva kell elvégezni. Ezen belül nemcsak a hazai 

piaci lehetőségek körét, az agrárpiac szabályozási rendszerét, a támogatási 

politikát, a nyilvántartási és információs rendszer-, valamint a termőföldár 

kérdését, a birtokpolitikát szükséges újra fókusz alá venni, hanem azokat a 

közvetve vagy közvetlenül kapcsolható szociális szempontokat, amelyek a 

mezőgazdasági tevékenységekből élők, a falvak lakosságának egzisztenciájával, 

sorsuk alakulásával, élethelyzetük sajátosságaival vetnek számot.  

A főbb célkitűzéseket összefoglalva ezek a következők: 
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Az első főbb, általános célkitűzés a foglalkoztathatóság javítása, ezen 

belül részcélként a fiatalkori (pályakezdő) munkanélküliség kezelése, a 

regionális egyenlőtlenségek csökkentése és a tartós munkanélküliség elleni harc 

fogalmazódnak meg.  

A foglalkoztatási hajlandóság fokozása érdekében elengedhetetlen a 

munkáltatókat terhelő társadalombiztosítási járulék csökkentése, ami a 

foglalkoztatási költségek alacsonyabb szintjéhez kell hogy vezessen.  

Az oktatási-képzési rendszer erőteljes piacosításával, korszerűsítésével 

el kell érni a regionális sajátosságokhoz szorosan igazodó képzési és 

foglalkozási szerkezet kialakulását, a piacképes ismeretátadás többszintű, 

interszektorális struktúrájának létrehozásán keresztül.  

A pályakezdő és fiatalkori munkanélküliség kezelése szempontjából az 

oktatás, a szak-és továbbképzés rendszerének piacorientált módon megvalósuló 

reformja elsőrendű támpontként merül fel. A tanulmányi idő optimális 

kitöltésével, a megszerezhető képzettségek piacképessé tételével megelőzhetővé 

válik a fiatalkori munkanélküliség terjedése.  

Az esélyegyenlőség növelése érdekében fontos a tandíjak kifizetésének 

felvállalását alátámasztó hitelrendszer támogatása, valamint a hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportok – különös tekintettel a roma kisebbségre – 

esetében szervezett speciális, felzárkóztató jellegű intézkedések szervezése.  

A kognitív módon megszerezhető tudásanyaghoz való hozzájutás 

mellett, illetve azt megelőzően szükséges a munkavállalási-, illetve 

pályaválasztási-, karrier és életpálya menedzselő tanácsadói szolgálatok 

elterjedését ösztönözni, működésüket támogatni. A „karrier irodák” 

felsőoktatásban már bizonyítottan hatékony intézménye minden képzőszerv, 

vagy helyi tanácsadói szolgálat szolgáltatásrendszerének integráns részét kell 

hogy alkossa a jövőben. Ezek képesekké kell hogy váljanak a hallgatói és/vagy 

pályakezdő érdekek munkaerőpiaci érvényesítésére komplex emberi erőforrás-

fejlesztési beavatkozások szervezésével és lebonyolításával (készség-és 

képességfejlesztő tréningek), valamint a munkaerőpiac keresleti és kínálati 

csatornáinak megfelelő illeszkedését biztosító fórumok, programok 

biztosításával (állásbörzék).  

Ezekkel párhuzamosan támogatni szükséges a képzési, oktatási 

tantervek átalakítását, a pedagógus továbbképzések folyamatos biztosítását, a 
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hátrányos helyzetű tanulók speciális felzárkóztatását és a kiemelkedő képességű 

hallgatók külön lehetőségek szavatolása útján történő felkarolását, életpálya 

menedzselését.  

A regionális egyenlőtlenségek kompenzálása érdekében speciális 

munkahelyteremtő beavatkozások válnak elsősorban létjogosulttá a súlyos 

strukturális gondokkal küzdő régiókban. A stratégiai tudás-és 

információanyaghoz való hozzájutás az oktatási és információszolgáltató 

intézmények helyben való üzemeltetésének támogatását teszik szükségessé. 

Regionálisan egyre nagyobb szerepet kell hogy kapjanak a 

szellemi/tudáserőforrás központ szerepét egyre inkább felvállalni képes 

felsőoktatási intézmények. 

A tartós munkanélküliség nemcsak munkaerőpiaci, hanem széles 

értelemben vett pszichoszociális hátrányokat eredményez. A jelenleg 

nyilvántartott munkanélküli réteg mintegy fele egy éve, vagy annál hosszabb 

ideje állás nélkül létezik, koncentrációjuk különösen a hátrányos helyzetű vidéki 

térségekben érzékelhető. A tartós munkanélküliek táborát főleg az alulképzett, 

motivációs problémákkal terhelt, érdekérvényesítési képességei tekintetében 

gyenge teljesítményt nyújtó egyének alkotják. Köztük jelentős arányt képez a 

roma kisebbséghez tartozók tábora. A tartós munkanélküliek esetében a 

szegregáció problematikájának feloldása, a mentális segítségnyújtás, a 

szakképzés és a munkavállalási tanácsadás igényei kell, hogy  komplex 

jellegűvé tegyék az intervenciós rendszert. E mellett különböző pénzügyi 

ösztönzők (adómentesség, bértámogatás stb.) széles körű alkalmazása szükséges 

a munkaadók felé, hogy a tartós munkanélküliséget csökkenteni lehessen.  

A hátrányos helyzetű térségek esetében ugyancsak külön preventív 

képzési és foglalkoztatást elősegítő programok szervezésére van szükség, 

amelyeket a helyi önkormányzatokkal együtt célszerű lebonyolítani, 

organizálni. Az új felnőttoktatási törvény hatáskörében kiemelt figyelmet kell 

fordítani az alacsony iskolázottsággal bíró személyek, csoportok 

felzárkóztatására, az elmaradott területek humán infrastrukturális színvonalának 

fejlesztésére. 

A második általános célkitűzésként jelenik meg a vállalkozási 

hajlandóság, szellem erősítése.  
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Ezen belül főként a vállalkozói szektor munkahelyteremtő és megtartó 

képességének fokozása az elérendő célkitűzés. Ennek érdekében szintén 

alapvető elvárás, hogy a tervezett adóreform által az élőmunkaerő felhasználás 

terhei csökkenjenek, miközben ezzel párhuzamosan a foglalkoztatáshoz, illetve 

a szak-és átképzésekhez adókedvezmények kapcsolódjanak. A 

munkahelyteremtéshez nyújtott állami támogatásokat szorosan össze kell 

hangolni a kistérségi és regionális fejlesztési elképzelésekkel és forrásokkal. 

Mindez hatékony mértékben segítheti elő a vállalkozási hajlandóság és szellem 

fejlődését.  

Célszerű a munkanélküliek vállalkozóvá válásának további elősegítése 

kedvező vagy kamatmentes hitelek folyósításával, szakképzés és tanácsadás 

alkalmazásával, amit még komplexebbé és hatékonyabbá tehetne a szakirányú 

végzettséggel ellátott állásnélküliek vállalkozásélénkítő programokba való 

intenzív bevonása. 

A harmadik általános célkitűzés a vállalatok és alkalmazottaik 

alkalmazkodóképességének növelése annak érdekében, hogy lehetővé váljon a 

munkavállalók ismereteinek folyamatos fejlesztése a technikai, technológiai 

változások követésére. Mindez nemcsak a szervezeti hatékonyság érdekében 

szükségszerű elvárás, hanem javítja az alkalmazottak munkaerőpiaci esélyeit is.  

Az alkalmazkodóképesség fokozásán belül részcélként adódik az egész 

életen tartó tanulás elvének széleskörű alkalmazása, gyakorlati megvalósítása. 

A folytonos tanulás, fejlesztés lehetőségeinek kihasználása érdekében szélesebb 

körben szükséges hozzáférhetővé tenni az átképzésekre fordítandó forrásokat. 

Ez a kvalifikáltabb, univerzális szaktudással bíró alkalmazottak rendelkezésre 

állását, és ezen keresztül a munkahelyek megőrzését és az elbocsátások 

megelőzését szolgálja egyszersmind. Ebben nagy szerepet játszhatnak a 

vállalaton belül szervezett, a munkaadók által finanszírozott képzések is.  

Az európai viszonylatokhoz és igényekhez képest való megfelelés egyik 

legfontosabb feltétele a nyelvtudás. A magyar munkaerő nemzetközi 

munkaerőpiacon való helytállása, versenyképességének javítása érdekében 

szükséges erősíteni az iskolarendszeren belüli és az azon kívüli nyelvtanulási 

lehetőségek körét.  

Az alkalmazkodóképesség kritériumához tartozik még a vezetőképzés 

modern színvonalon történő bonyolítása is. Ebben különösen nagy hangsúly 
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helyeződik a felsőoktatási intézmények vezetéstudományi oktatással foglalkozó 

egységeire, akiken keresztül – megfelelő vezetőképzési programok 

szervezésével – átadhatóvá válik az a korszerű menedzsment tudásanyag, ami 

javíthatja a hazai szervezetek vezetőinek nemzetközi viszonylatokban való 

helytállását, s rajtuk keresztül a szervezetek hatékonyságának javítását. 

A negyedik alapvető prioritás az esélyegyenlőség biztosítása, ami 

elsősorban a munkaerőpiacon való ugyanolyan bánásmód és hozzáállás 

kiharcolását jelenti nemtől, kortól, vallási és faji megkülönböztetéstől mentesen. 

Ezen belül fontos a férfiak és nők közti esélyegyenlőség megteremtése, amely a 

hazai törvények alapján szavatolva van ugyan, azonban a gyakorlatban az 

ugyanolyan munkakört betöltő nők általában még mindig kevesebbet keresnek, 

mint a férfiak. Az „azonos munkáért azonos bért” elvet további, a hétköznapi 

gyakorlathoz szorosabban igazodó jogszabályokkal kell biztosítani.  

A férfiak és nők közti esélyegyenlőség megteremtése mellett rendkívül 

aktuális problémaként kerül előtérbe a speciális szükségletű 

(munkaképességüket tekintve eltérő, korlátozott tulajdonságokkal rendelkező) 

egyének munka világába történő integrációja. Társadalmi tapasztalat, hogy a 

megváltozott munkaképességű, rokkant, fogyatékos, tartósan beteg emberek 

életkörülményei nagymértékben korlátozottak speciális élethelyzetükből 

kifolyólag. A társadalmi tevékenységekből különböző mértékben kiszorulva, 

szegregálódva, a társadalom perifériáján léteznek súlyos, halmozott hátrányok 

közepette. A Könczei György szakértő vezette tárcaközi szakbizottság 

munkájának eredményeként az Országgyűlés elfogadta az esélyegyenlőségről 

szóló törvényt, és egy akciótervet, amely megpróbál megfelelő jogi-és 

intézményi keretet, feltételeket teremteni a korlátozott személyek 

esélyegyenlőségének eléréséhez. Ebben ugyancsak elsőrendű szerep hárul a 

képzési, átképzési-, valamint foglalkoztatást elősegítő programokra védett 

munkahelyek létrehozásának támogatása által. A foglalkoztatási rehabilitáció 

komplex eszközrendszerének mobilizálásával, széles társadalmi összefogással 

valósulhat csak meg a speciális szükségletű személyek társadalmi és 

munkaerőpiaci integrációja.  

Szintén az esélyegyenlőség témakörében kell hogy megvalósuljon a 

család és a munka világának új szempontok szerint történő összehangolása. A 

fejlett nyugati országokban terjedőben vannak az ún. „családbarát” 
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munkahelyek, amelyek különböző alternatív foglalkoztatási eszközök (pl. 

alternatív munkaidő rendszerek) alkalmazásával teszik lehetővé a 

munkavállalók számára családi és alkalmazotti szerepeik, feladataik, elvárásaik 

és szükségleteik munkaadó számára is megfelelő módon történő 

összehangolását.  

A helyi gazdaság fejlesztése többirányú, komplex beavatkozási rendszer 

integrált módon való működtetését jelenti. A főbb célkitűzések között  találjuk a 

vállalkozások közti együttműködés elősegítése és piacra való felkészítésük, az 

idegenforgalom fejlesztése és az innovációs folyamatok elősegítése, valamint az 

infrastruktúra kiépítése mellett az emberi erőforrásokkal kapcsolatos teendőket. 

Így különösen az egyes alprogramokhoz rendelt oktatási, képzési, valamint 

tanácsadói tevékenységek, a közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű 

társadalmi rétegek, csoportok esélyegyenlőségét, foglalkoztatásának 

elősegítését, a munkanélküliség csökkentését eredményező intervenciós 

mechanizmusok tartoznak a helyi gazdaság fejlesztését támogató emberi 

erőforrás-fejlesztési eszközrendszerhez.  

A kis-és középvállalkozások számára külön oktatási modulok 

kidolgozása szükséges, amelyek elősegítik az innovációt és a marketing 

stratégia szervezeti szintű kialakítását. Ugyancsak fontos a különböző 

tanácsadói tevékenységek alkalmazása az értékesítési készség, valamint a 

különböző termékek és szolgáltatások turisztikai értékké való alakításának 

folyamatában.  

A helyi gazdaság fejlesztését támogató emberi erőforrás-fejlesztési 

programok alkalmazásával kialakítható az a humán infrastruktúra, amely 

előmozdítja a kis-és középvállalkozások növekedési és foglalkoztatási, valamint 

alkalmazkodási képességeit, lehetőségeit. A KKV-k megerősítésével, új 

munkahelyek teremtésével, a munkanélküliség csökkentése által, a fogyasztás 

növelésével sikerül fokozatosan felpörgetni a helyi gazdaság motorját. 

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az emberi erőforrások a különböző 

szintű fejlesztési beruházások elengedhetetlen, elsőszámú prioritásaként kell, 

hogy megjelenjenek, mivel csak ezáltal biztosítható a fejlesztések komplex és 

teljeskörű jellegének megvalósulása. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

 

 

A hazai emberi erőforrás-gazdálkodás kérdését az 1989-ben 

bekövetkezett gazdasági- társadalmi- politikai szerkezetváltás nyomán konkréttá 

váló folyamatok vetették fel új szempontú megközelítésmód által. A 

kedvezőtlen gazdasági változások először nagyarányú létszámleépítést, és ezzel 

a korábbi személyzetgazdálkodási szisztéma gyengülését, a szemléletmód lassú 

változásának kezdetét jelentették. 

A nemzetközi és a hazai változásokból adódóan Magyarországon is 

kezdetét vette a gondolkodásmód lassú átrendeződése, ami a vállalati 

működésben a termelésközpontúságot felváltó értéktudatosság kialakulásához 

vezet.  

Az átmenetet jelképező 90-es évtized során kialakult egy vegyes kép a 

hazai munkaerő-gazdálkodást illetően. Ebben a régi rendszer vonásai mellett 

már felfedezhetők az új, modern piaci megnyilvánulásmódok is. 

A korábbi rendszer politikai ideológiája által átitatott szemléletmód és gyakorlat 

még mindig áthatja bizonyos mértékig a hazai mezőgazdaság rendszerét. Ez a 

hozzáállás az emberi erőforrások felhasználása szempontjából a munkaerő 

alárendelt helyzetét eredményezi, ami pazarló gazdálkodásban nyilvánul meg.  

A termelésközpontúságot, a mennyiség-orientációt, valamint a 

kollektivizmus eszméjét hirdető politikai hatalom uniformizált, homogén 

embertömeget kívánt. Így a munkaerő nem mint sajátos értékekkel bíró, 

különleges, egyedi tulajdonságokkal rendelkező, kreatív, értékképző 

tényezőként határozódott meg. A munkaerő, mint érték figyelembevétele a 

szemléletmód lassú változása miatt egyelőre még nem rögzült kellő mértékben. 

A vizsgált vállalkozások munkaerő- gazdálkodási politikáját, tevékenységeit, 

eljárásait szemlélve mindez jól visszatükröződik.  

Az agrár ágazat válságba kerülésével nagymértékű létszámcsökkenés 

következett be a 90-es évtized folyamán, ami az uniós agrár-foglalkoztatotti 

arányokat nézve további szűkülő tendenciát vetít előre.  
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A fejlesztési alapok képzésének elmulasztása az alkalmazott technika és 

technológia tekintetében mára jelentős elmaradásokat eredményezett. Ezzel 

összefüggésben, párhuzamosan a mezőgazdaságban alkalmazott munkaerő 

képzettségi színvonala is a többi ágazatban alkalmazott munkavállaló 

kvalifikációjához képest szintén negatív eltérést mutat. A viszonylag nagy 

tömegű, alacsonyan kvalifikált, és ezáltal könnyebben pótolható, illetve 

nélkülözhető munkaerő így gyakorlatilag védtelenül, felkészületlenül esett 

áldozatul a szerkezetváltásból adódó szűkülő tendenciának.  

 A foglalkoztatás relatíve magas költségei (munkaadókat terhelő adók, 

járulékok) nem kedveznek a foglalkoztatási hajlandóság növekedésének. A honi 

mezőgazdasági szervezetek többsége számára a csekély jövedelmezőség is 

határt szab a foglalkoztatás bővítésének és szinten tartásának.  

Munkavállalói részről az alacsony bérek, munkajövedelmek nem 

motiválják kellőképpen az alkalmazottakat az elvárt teljesítmények 

megvalósítására. A mezőgazdaságban dolgozók számára a foglalkoztatási 

törvény alacsonyabb minimálbér-szintet állapított meg, ami az ágazatban 

foglalkoztatottak érdekérvényesítési esélyeit csökkenti. A reálbérek a 

mezőgazdaságban jelentős elmaradást mutatnak a hazai egyéb ágazatokhoz-, 

valamint a termék-és szolgáltatás árak emelkedéséhez képest, és ugyancsak 

messze alulfizetett a hazai munkaerő a fejlett európai jövedelmi szintekhez 

viszonyítva. 

 Ugyancsak visszafogó erővel hat a nyugdíjrendszer átmeneti jellege, 

korszerűtlen és átláthatatlan gazdálkodása, a társadalom számára 

ellenőrizhetetlen mivolta, valamint a nyugdíj összegek rendkívül alacsony 

szintje. 

Az említett kérdések, problémák figyelembevétele mellett 

disszertációmban kísérletet tettem a humán erőforrás menedzsment 

jelentőségének bemutatására.  

A célrendszer tisztázását követően az irodalmi áttekintésben - az 

általánosból a konkrét felé haladva – a külső környezetet meghatározó tényezők 

közül először a világban végbemenő globális tendenciákkal foglalkoztam, majd 

ezt követően nagy vonalakban áttekintettem az elmúlt évtizedben 

Magyarországon végbement gazdasági és társadalmi változások fejleményeit, 

illetve azok kiinduló feltételeit. A munkaerőpiac és külső szabályozóinak 
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számbavételét követően a társasági formában működő vállalkozások 

helyzetelemzésével igyekeztem konkrétabbá tenni mondanivalómat. Földrajzi 

lehatárolással keretet és további szempontokat adva elemeztem a Dél Dunántúl 

sajátosságait, majd a mezőgazdaságot ért hatások és következmények felé 

fordulva igyekeztem egy átfogó ágazati képet nyújtani. Ezen belül különös 

figyelmet szenteltem a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és az emberi erőforrás 

gazdálkodás kapcsolatrendszer összefüggéseinek kibontására. Részletesen 

érintettem az emberi és társadalmi tőke képződésének folyamatait, az ezeket 

tárgyaló gazdaságszociológiai elméletek képviselőit idézve, majd rátértem a 

belső környezeti tényezők rendszerére. A belső feltételrendszer meghatározását 

az emberi erőforrás menedzsment fogalmának, céljainak és funkcióinak 

bemutatásával indítottam. Ezen belül áttekintettem az új szemléletmód 

kialakulásának gazdaságtörténeti előzményeit, majd szakértők definícióit idézve 

próbáltam megközelíteni az emberi erőforrás menedzsment fogalmát. 

Részletesen foglalkoztam ugyanitt a célkitűzésekkel és az ezekhez rendelt 

funkciókkal, illetve eszközrendszerrel, valamint külön kitértem az emberi 

erőforrással való gazdálkodás stratégiai jelentőségére. Az irodalmi áttekintést az 

érdek, érdekeltség és érdekegyeztetés témakör tárgyalásával zártam. Ezen belül 

gazdaságszociológiai és gazdaságtörténeti fejleményekkel foglalkoztam, majd 

az általános intézményi (szervezeti) és működési sajátosságokkal, a 

korporatizmus és a munkaügyi kapcsolatok rendszereinek lényeges 

momentumaival, végül ezek agrárgazdasági konkrét vonatkozásaival próbáltam 

a kérdéskört színesíteni. 

 Az anyag és módszer tárgyalása során bemutattam a kutatás fázisait, 

valamint az alkalmazott módszert és annak technikai részleteit.  

 Az eredmények és értékelésük fejezetben a kutatás során leszűrt 

információkat összegeztem. A tématerületet érintő kérdésekre kapott 

válaszokból képzett eredményeken keresztül kitértem a vizsgált vállalkozások 

általános, főbb jellemzőinek változására. Ezen belül a tulajdonosi-, a személyi-, 

a szervezeti és működési struktúrában bekövetkezett fejleményekkel 

foglalkoztam. Ugyanitt számot vetettem a vállalkozásokkal kapcsolatban álló 

piaci partnerek számának-, a tevékenységi körnek-, a belső környezeti tényezők 

átalakulásával. A főbb jellegzetességek vizsgálatát a vállalkozások GYELV- 

elemzésével zártam. A vizsgált társaságok munkaerő-gazdálkodási 
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tevékenységeiben bekövetkezett változások szemrevételezése során a célok és 

funkciók rendszerére, a személyügyi szervezet belső tagozódásának, 

felépítettségének és működésének jellegzetességeire voltam elsősorban 

kíváncsi. Külön próbáltam leképezni a vállalkozások munkaerő-

hatékonyságában érvényesülő tendenciákat a vezetők és a beosztottak 

munkához való hozzáállásának, valamint egyéb munkahatékonysági 

kritériumok változásának feltérképezése által. Érdekes fejleményekre 

következtettem a foglalkoztatotti létszám és a munkavállalók iskolai végzettség 

szerinti összetételének átalakulásából, illetve a munkaadói elvárásokból adódó 

munkaköri változásokból. Ugyancsak rávilágítottam az ösztönzési rendszer és a 

a teljesítményértékelési szisztéma jellegére. A személyzetmenedzselési 

tevékenységek hatékonyságvizsgálatát a munkavállalói jogok és érdekek 

érvényesülését biztosító feltételek korábbi és jelenlegi színvonalának tárgyalása 

mellett a jogszerűség, a megelégedettség, a hiányzások, a fluktuáció, a 

munkaerő-stabilitás, a panasz-szám és balesetszám, valamint a sztrájkok és 

hasonló demonstrációk számának alakulását kifejező mutatókon keresztül 

kívántam elvégezni. Összehasonlítottam a vizsgált vállalkozások személyügyi 

rendszerét a humán erőforrás menedzsment klasszikus modelljeivel. Végezetül 

a vizsgált vállalkozások GYELV-elemzését készítettem el. 

 Megpróbáltam a képzett eredmények alapján érvényes 

következtetéseket levonni a személyügyi változások tekintetében. Ezekhez 

kapcsolódóan foglalkoztam azokkal az általános fejlesztési lehetőségekkel, 

amelyek javaslatokként állnak a felmerült kérdések, problémák megoldása 

szempontjából. 

 Disszertációm végén magyar és angol nyelvű összefoglalók során 

összegeztem az egyes fejezetek által közvetített mondanivalómat, az általam 

lényegesnek tartott információkat. 

Kutatómunkám tapasztalatai megerősítették azt a véleményemet, amely 

szerint az emberi erőforrás speciális sajátosságokkal rendelkezik, a többi 

erőforráshoz képest különös jelentőséggel bír. Egyrészt elsődleges szerepét 

biztosítja, hogy egyedül ez képes a többi erőforrás mozgósítására, 

dinamizálására, szervezésére és irányítására. Továbbá az ember, mint erőforrás 

bonyolult, összetett organizmusként funkcionál: biofizikai sajátosságai mellett 

mentális, szellemi, társadalmi és kulturális lényegiséggel egyaránt rendelkezik. 
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Az előbbiek alapján azt mondhatjuk, hogy az emberi erőforrás 

menedzsment interdiszciplináris megközelítést igénylő tématerület. Az emberi 

tényezőt a középpontba helyezve, széles spektrumú értelmezési-megközelítési 

lehetőségeket kíván meg, illetve biztosít: pszichológiai, szociológiai, 

közgazdasági, jogi, kulturális antropológiai szempontok egyaránt felmerülnek a 

tématerület szempontjából.   

Az emberi erőforrás a gazdasági és a társadalmi élet minden szintjén 

értelmezhető: országok közötti, nemzetgazdasági, regionális, térségi, ágazati, 

valamint szervezeti, közösségi és egyéni (individuális) szinteken és 

vetületekben egyaránt sajátságos jelentőséggel bíró erőforrásként jelenik meg. 

A következő időszak kihívásai között szerepel, hogy milyen mértékben 

leszünk képesek az emberi erőforrások optimális felhasználására, illetve európai 

uniós feltételekhez képest megfelelő emberi erőforrás-gazdálkodási rendszerek 

kialakítására. Ehhez nélkülözhetetlen a honi munkaerő értékszemléletű 

figyelembevétele, megbecsülésének, ösztönzésének, motiválásának új alapokra 

helyezése. Mindezek által érhető el egy széles társadalmi bázist érintő 

konszenzusteremtés, kommunikáció és érdekeltség újraszerveződése. 

Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból származó fejlesztési 

támogatások (PHARE, SAPARD, ISPA) kiemelt prioritásaként jelenik meg az 

emberi erőforrások fejlesztése. Uniós csatlakozásunk menetében ezért kiemelt 

szerepe révén elsődlegesen fejlesztendő területként jelenik meg.  
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8. SUMMARY 
 

 

 

 

 The problem of Hungarian human resource management was 

emphasized by the political, social and economic changes of 1989. The changes 

led to a great decrease in the number of employees and thus also to 

unemployment. 

 During the years transition a diverse system of working force 

management evolved. In the field of agriculture the applied technologies do not 

reach the desired level. The low level of qualification of the working force 

employed in agriculture is also connected to this phenomenon. 

 The relatively high cost of employment does not facilitate the creation 

of new working opportunities. Hungarian agricultural organizations are also 

held back by weak profitability in the creation and conservation of workplaces. 

Employees are not motivated by their low wages to increase their 

performances. Remuneration in the agricultural sector does not reach the level 

of wages in other sector and they are significantly lower then prices of products 

and services. 

The system of interest coordination does not even consider the 

possibilities available in Hungary. 

Beside raising of the above mentioned questions and problems I also 

tried to demonstrate the importance of human resource management. 

After the clarification of the goals in the part concerning the 

assimilation of the relevant literature I first concentrated on global tendencies. 

Then I reviewed the social and economic changes of the past decade in 

Hungary. After the observation of the characteristics of the labour market I 

analysed the situation of Hungarian joint enterprises. The characterization of the 

Transdanubian Region and the national agriculture was followed by the 

presentation of the system of agriculture, regional development and human 

resource management. I analysed in detail the processes of the creation of 

human and social capital. The determination of the internal environment was 

started by the presentation of the definition, goals and functions of HRM. This 
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part was concluded by the analysis of the interests and representation of the 

interests of employees. 

In the course of presenting method and material I described the phases 

of the research and also the applied method – including the details. 

In the chapter on results and their evaluation I summarized the 

information gathered during the research phase. I was dealing with the 

developments of the ownership, personal and functional structures in detail. The 

examination of the internal characteristics was concluded by the SWOT analysis 

of the enterprises. 

The personnel management of the observed enterprises I analysed 

through the criteria of goals, functions and internal position of the 

organizational structure, number of employees qualifications and performance 

evaluation. 

The study of the effectiveness of personnel management activities I 

examined through the categories of rights and interest, contentment, absences, 

fluctuation, work power stability, complaint number, number of work accidents 

and demonstrations. I compared the personnel management system of the 

examined enterprises with the existing models of human resource management. 

This was followed by the SWOT analysis of personnel management schemes of 

the observed enterprises. 

The results of my research strongly support my hypothesis according to 

which human resource does have special characteristics of its own and is of 

cardinal importance. Human resource management is an interdisciplinary 

scientific field that shall be examined from psychological, sociological, 

economical, legal and cultural anthropological viewpoints. 

Human resource management can be interpreted at all levels of 

economic and social life: international, national, regional, local, sectorial, 

organizational, community and individual. 

Among the challenges of the near future one of the important ones is the 

question to what extent will Hungary be able to use human resources on a 

European level – with special respect to Hungary’s accession to the European 

Union. Thus it is inevitable to treat national human resources as values. 
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9. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

 

 

A disszertáció megírásához szükséges elméleti felkészülés, a doktori 

cselekmény sikeres abszolválása tekintetében köszönettel tartozom Prof. Dr. 

Széles Gyula intézetigazgató egyetemi tanárnak, aki programvezetőként 

motivált a doktoranduszi feladatok ellátásában és tantárgyfelelősként 

lehetőséget adott a tématerülethez tartozó tantárgyfejlesztési munkában való 

részvételre.  

A tanszéki kutatómunka koordinációjához, a kutatómunka folytatásához 

szükséges szervezeti segítségnyújtás tekintetében Dr. habil. Alpár György 

tanszékvezető egyetemi docens témavezető volt segítségemre.  

Értékes útmutatásokat, hasznos információkat kaptam konzulenseimtől 

és opponenseimtől: Prof. Dr. Farkas Ferenc tanszékvezető egyetemi tanártól, 

Prof. Dr. Somogyi Sándor tanszékvezető egyetemi tanártól, Karoliny Mártonné 

Dr. egyetemi docens, Dr. Gazdag László egyetemi docens és Prof. Dr. Kalmár 

Sándor egyetemi tanár részéről.  

Munkámat nagyban segítette Dr. Szakály Zoltán egyetemi docens 

szakértői véleménye.  

Külön köszönetemet szeretném kifejezni Dr. Bertalan Péter főiskolai 

docensnek, aki tanácsadóként és barátként maximálisan támogatott munkám 

elvégzésében, valamint Dr. Arnold Ivánnak önzetlen segítségéért. 

Ugyancsak elismeréssel tartozom Dr. Szabó G. Gábor egyetemi 

adjunktusnak, akivel közösen folytatott OTKA kutatásunkból származó 

információk közvetve ugyancsak felhasználásra kerülhettek a disszertáció 

megírásakor, fontos viszonyítási lehetőségeket nyújtva. 

Nélkülözhetetlen és értékes kiegészítésekkel gazdagította munkámat 

Szedlárné Gáll Ibolya az Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos 

Szövetségének elnöke.  

Utoljára, de nem utolsósorban hálával és köszönettel tartozom 

családtagjaimnak, akik türelemmel és számos áldozat felvállalásával járultak 

hozzá, hogy doktori cselekményemet véghezvihessem.  
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