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Az ipari üzemszervezéstől a flow-ig

Bakacsi Gyula oktatói és kutatói munkássága
Bakacsi Gyula 1983-ban szerezte meg egyetemi diplomá já t a Marx Ká roly
Kö zgazdasá gtudomá nyi Egyetem Ipar szaká n. Vé gzé s utá n ké t é vig az MTAMKKE „Szocialista vá llalat” Orszá gos Tá vlati Tudomá nyos Kutatá si Fő irá ny
Koordiná ció s titká rsá gá n dolgozott tudomá nyos munkatá rsi beosztá sban.
1985 é s 2014 kö zö tt a Budapesti Corvinus Egyetem é s jogelő dje fő á llá sú
oktató ja volt kü lö nbö ző beosztá sokban. 1985-1990 kö zö tt taná rsegé d,
1990-tő l adjunktus, 1994-tő l egyetemi docens, majd 2014-tő l egyetemi
taná r. 1994-tő l tanszé kvezető helyettes a Vezeté si é s Szervezé si tanszé ken, a
tanszé ki Szervezeti magatartá s projekt vezető je, majd a projekt
eredmé nyeire é pü lve 2005-2013-ig a Vezeté studomá nyi Inté zet – Kö zé pkelet Euró pá ban az egyik első – Szervezeti Magatartá s Tanszé ké nek vezető je.
Ezzel pá rhuzamosan a lé trejö tt Vezeté studomá nyi Inté zet igazgató helyettese.
Oktatá si tevé kenysé ge a fenti idő szakban a Vezeté s é s szervezé s, a Szervezeti
magatartá s é s az Emberi erő forrá s menedzsment tá rgyakra terjedt ki. A
szeminá rium vezeté s mellett a Szervezeti magatartá s tá rgy elő adó ja é s
tá rgyfelelő se volt. A tanszé ki alaptá rgyak mellett oktatott alternatı́v
tá rgyakat, diploma kurzusokat, doktori tá rgyakat a nappali, esti, levelező é s
kihelyezett tagozatokon, mé rnö k-kö zgazdá sz é s szakkö zgazdá sz tá rgyak
elő adá sait is tartotta. A Rajk Lá szló Szakkollé giumban kurzusokat tartott, s
oktatott vá llalatvezető i tanfolyamokon é s ké pzé si programokban. A
Lá thatatlan Kollé giumban tutori tevé kenysé get vé gzett. Tö bb alkalommal
elő adó ja volt a Controlling Akadé miá nak. Szá mos Ph.D. hallgató
té mavezető je volt, akik megszerezté k a doktori fokozatot, s a tudomá nyos
é let é s gyakorlat meghatá rozó szereplő ivé vá ltak. A magyar nyelv mellett
rendszeres tanı́tott angol nyelven a London Business School é s a BKE kö zö s
MBA programjá ban, valamint a BKE International Studies Center angol
nyelvi kurzusain. A tanszé ken belü li specializá ció alapjá n a Szervezeti
magatartá s lett a fő oktatá si terü lete, amely tá rgynak felelő se é s elő adó ja volt

a bachelor, master, PhD é s posztgraduá lis, illetve MBA programokban.
Kiemelendő a nemzetkö zi esettanulmá ny versenyekre kiutazó csapatok
tagjainak felké szı́té sé ben vá llalt munká ja. Tevé kenysé gé nek sikeressé gé t
mutatja, hogy az á ltala irá nyı́tott csapatok tö bb első , má sodik é s harmadik
helyezé st é rtek el a rangos kü lfö ldi egyetemek hallgató ival folytatott
versenyben. 1999-ben egy szemeszterben tanı́tott angol nyelven Thaifö ldö n.
Oktatá si tevé kenysé get nem csupá n a Budapesti Corvinus Egyetemen é s
jogelő djé né l folytatott, hanem kiemelendő a Sapientia Erdé lyi Magyar
Tudomá nyegyetem programjaiban Csı́kszeredá ban tö bb é ven á t vá llalt
oktató i munká ja is. Ott oktató i munká ja mellett dé ká ni é s rektorhelyettesi
feladatot tö ltö tt be.
A hazai tehetsé ggondozá s egyik legkiemelkedő bb szemé lye. Ezt pé ldá zza: a
TDK mozgalomban – mind egyetemi, mind orszá gos szinten (OTDK) –
betö ltö tt szerepe.
A kutató i munká ra való felké szü lé sé t szolgá ltá k a kü lfö ldi ö sztö ndı́jas
tanulmá nyutak. Ezek kö zü l kiemelendő ek a kö vetkező k: egyé ves amerikai
vendé g kutató i ö sztö ndı́j a Cornell University Johnson Graduate School of
Management kará n, ké tszer má sfé l hó napos tanulmá nyú t a Harvard
Business Schoolon, ké tszer egy hó napos kutatá s a London Business Schoolon.
Kü lfö ldi tanulmá nyú tjai a szellemi tö ltő dé s mellett lehető sé get biztosı́tottak
szá má ra a nemzetkö zi kutatá si együ ttmű kö dé sekbe való bekapcsoló dá sra.
Bakacsi Gyula egyetemi munkaviszonyá nak kezdete ó ta intenzı́v kutatá si é s
publiká ció s tevé kenysé get folytatott. Tudomá nyos munká ssá gá nak
elismeré sé t jelzi az 1988-ban megszerzett egyetemi doktori fokozat,
valamint az 1994-ben elé rt kandidá tusi cı́m. A 80-as é vek kö zepé n
bekapcsoló dott a Mikroelektronika alkalmazá sá nak hatá sa a szolgá ltatá si
szektorban cı́mű nemzetkö zi ö sszehasonlı́tó kutatá si programba a magyar
kutató csoport tagjaké nt. A 90-es é vek elejé n ré sztvevő je volt a Vá ltozó
magyar szervezetek vezeté se cı́mű magyar-amerikai kutatá si programnak,
amelynek kereté ben hat magyar joint venture szervezeti tanulá si folyamatá t
vizsgá lta. 1994-ben kapcsoló dott be a Global Leadership and Organizational
Behavior Effectiveness (GLOBE) cı́mű nagyszabá sú nemzetkö zi kutatá si
programba mint a hazai vizsgá latok tá rs-kutató ja. 1995-tő l kezdve
ré sztvevő je volt a „Versenyben a vilá ggal” kutatá si programnak mint a
Szervezeti kultú ra, emberi erő forrá s menedzsment, szervezeti tanulá s
alprojekt vezető je. Munkatá rsaival együ tt tö bb tanulmá nyt ké szı́tett.
2014-tő l a Semmelweis Egyetem Mentá lis Egé szsé gtudomá nyok Doktori
Iskola tö rzstagja lett, illetve azon egyetem professzora. Ké ső bb a NyugatMagyarorszá gi Egyetem, a Budapesti Gazdasá gi Egyetem, az ELTE, illetve a
Corvinus (mint Alma Mater) fő á llá sú , illetve magá ntaná ra lett. Nehé z lenne
felsorolni valamennyi akadé miai é s gyakorlati tisztsé gé t, de talá n a

legfontosabb: a magyar gazdá lkodá si é s tudomá nyos kö zé let egyik
legismertebb embere. Kulcsfontossá gú szerepet já tszik a tudomá nyterü letü nkö n kutató kollé gá ink fokozatszerzé si folyamataiban é s az
akkreditá ció s eljá rá sokban.
Oldalakat lehetne megtö lteni, s felsorolni tisztsé geit, kitü nteté seit. A
leginká bb rá jellemő : ú j utak, izgalmas kutatá si terü letek keresé se. Talá n
nem vé letlen, hogy a vezeté s-szervezé stő l a GLOBE-on keresztü l olyan
inspirá ló té má kkal foglalkozik gyü mö lcsö ző en, mint a „Flow”.
Cikkei olyan rangos hazai é s kü lfö ldi folyó iratokban jelentek meg, mint
pé ldá ul a Journal for East European Management Studies, Leadership
Quarterly, European Journal of Work and Organizational Psychology, Journal
of Organizational Behavior, Annals of Public & Cooperative Economics,
Vezeté studomá ny.
A bő sé ges publiká ció s tevé kenysé gbő l kiemelhető nagyobb hatá sú kö nyvek:


Vezeté s-Szervezé s I-II. (tá rsszerző kkel), Aula Kiadó , 1991.



Szervezeti magatartá s é s vezeté s. Kö zgazdasá gi é s Jogi Kiadó ,
1996.



Straté giai emberi erő forrá s menedzsment. (tá rsszerző kkel).
Kö zgazdasá gi é s Jogi Kiadó , 1999.

Bakacsi Gyula, a „reneszánsz ember”
Nehé z lenne egy szó val jellemezni Gyulá t, talá n a „reneszá nsz ember” a
legmegfelelő bb jelző . Kacé rkodhatná nk a „polihisztor” kifejezé ssel is, de
talá n az szá razabb, s nem annyira „emberi”. Gyula – ha má r a gö rö g–latin
gyö kerekig visszamegyü nk – egy „homo ludens”, s egy reneszá nsz ember, aki
szereti a vilá got, az embereket, a kö rnyezetet, ugyanakkor hihetetlen
tudá ssal, kulturá lis ismereti sokszı́nű sé ggel rendelkezik: egy való di „utolsó
mohiká n”, akinek tudá sa, mű veltsé ge, szakmai professzionalizmusa alapjá n
– ahogy a kö zgazdasá gtanban mondjá k – a „ritka javakhoz” tartozik. Kevé s
olyan embert ismerü nk, aki egyará nt mű velt a tö rté nelemben, a ilozó iá ban,
a mű vé szetekben, a zené ben, a ilmvilá gban… Otthon van azonban – mint
kö zgazdá sz is – a cash low szá mı́tá sban, a mé rlegelemzé sben…
Bakacsi Gyula az az ember, akit talá n megá lmodtak, s akire alapoztak a
kö zé pkori, ú jkori egyetemek. Remé ljü k, hogy lesznek utó dai napjainkban is!

Bácsi Katalin: Az emberierőforrás-menedzsment és a munkavállalók | 11

BÁCSI KATALIN

Az emberierőforrás-menedzsment és a
munkavállalók

Ebben a tanulmá nyban egyré szt az emberierő forrá s-menedzsment (EEM)
irá nyzat legfontosabb jellemző it, szerepeit mutatom be, kü lö nö s tekintettel
arra, hogy szervezeti, straté giai szempontbó l milyen megkö zelı́té sek
jellemzik a munkavá llaló k é s é rdekké pviseleti szervezeteik tekinteté ben.
Kibontva az é rem má sik oldalá t, a munkavá llaló k kollektı́v é rdeké rvé nyesı́té sé nek alakulá sá t, a konklú zió fő ké rdé se, hogy vajon az EEM
é rdekké pviseleti szerepé nek elő té rbe kerü lé se megoldá s lehet-e a munkavá llaló k kö ltsé gté nyező ké nt való kezelé sé nek ellensú lyozá sá ra. A
tová bbiakban az EEM é s HR szavakat szinonimaké nt kezelem.
Az emberierő forrá s-menedzsment tö bb forrá sra tá maszkodik, az
alá bbiakban a tudomá nyos vezeté s, a pszichotechnika, a Human Relations
mozgalom é s a magatartá studomá nyok hatá sá ra té rek ki (Sző ts-Ková ts,
2006). A tudomá nyos vezeté s (scienti ic management) há rom fő
koncepció val já rult hozzá a terü let fejlő dé sé hez (ezek a munká hoz
iziká lisan é s mentá lisan illeszkedő egyé nek kivá lasztá sa; a betanı́tá s
fontossá ga; a napi pré miumhoz kö thető bé r), amelyek mindegyike a munkavé gzé s haté konysá gi szempontjait helyezte elő té rbe. A pszichotechnika
(Henley & Thorne, 2000), amely Hugo Mü nsterberg nevé hez fű ző dik,
első sorban a munkavá llaló k pszicholó giai alapon tö rté nő kivá lasztá sá val
hozott ú j szempontot. A Human Relations mozgalom a vezeté si stı́lus é s a
bé rezé si rendszer hatá sá t emelte ki, illetve felhı́vta a igyelmet a
munkacsoportok jelentő sé gé re. A magatartá studomá nyokat tekintve a
szervezetpszicholó gia a munkahelyi viselkedé s tanulmá nyozá sá val, a
tá rsadalompszicholó gia az emberek egymá sra hatá sá nak elemzé sé vel, a
szervezetelmé letek a szervezetek lé tezé sé nek é s mű kö dé sé nek ké rdé sé vel,
a szervezeti magatartá s az egyé nek, a csoportok é s a szervezeti struktú ra
egyé nre gyakorolt hatá sá nak vizsgá latá val, mı́g a szocioló gia első sorban a
tá rsadalom, a tá rsadalmi inté zmé nyek é s kapcsolatok hangsú lyozá sá val
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já rult hozzá a HR-terü let alakı́tá sá hoz (Bakacsi, Bokor, Csá szá r, Gelei, Ková ts
& Taká cs, 1999; Ulrich, 1997; Kieser, 1995).
Az emberierő forrá s-menedzsment, mint tudomá nyterü let kialakulá sá nak
tö rté neté t tö bbfé leké ppen is szakaszoljá k a szakirodalomban, amelyek kö zü l
talá n a legelterjedtebb a kö vetkező : szemé lyzeti adminisztrá ció , szemé lyzeti
menedzsment, emberi erő forrá s menedzsment (EEM) é s straté giai emberi
erő forrá s menedzsment (SEEM) (Bakacsi et al., 1996; Sző ts-Ková ts, 2006) Az
idő beli szakaszolá s ugyan nem egyé rtelmű , de az egyes szakaszokra jellemző
kü lö nbsé gek, maga a vá ltozá si tendencia azonosı́tható .
A szemé lyzeti menedzsment fá zisban ez a vá llalati funkció csak a
munkavá llaló ra fó kuszá ló teveké nysé g, a vonalbeli vezető k reaktı́v mó don,
rö vidtá vra koncentrá lva kezelik a beosztottakat (Legge, 2005). Az
automatizá ció té rnyeré sé vel azonban az egyes munkafeladatok
integrá ció já val, a komplex é s integrá lt termelé si rendszerek megjelené sé vel
a munkavá llaló k egyre nagyobb kontrollt kaptak sajá t munká juk felett,
illetve elő té rbe kerü lt a problé mamegoldó ké pessé gü k is (Gallie, 1978).
Az emberierő forrá s-menedzsment szakaszban má r megjelenik a proaktı́v
szemlé let, a munkaerő t má r nem csak kö ltsé gté nyező nek tekintik, hanem
olyan vá llalati erő forrá snak, aki hozzá já rulhat a haté konysá g nö velé sé hez é s
az é rté kteremté s folyamatá hoz (Bokor, Sző ts-Ková ts, Csillag, Bá csi & Szilas,
2007). Hangsú lyossá vá lik a pszicholó giai szerző dé s é s a munkavá llaló k
elkö telezettsé ge, amellyel pá rhuzamosan elő té rbe kerü l a tanulá s é s a
fejlő dé s a munkahelyen. Ezzel pá rhuzamosan az egyé n, az egyé n motivá ció i,
valamint az egyé ni é s szervezeti cé lok ö sszehangolá sa kerü l a kö zé ppontba,
há tté rbe szorulnak a munkaü gyi kapcsolatok kollektı́v aspektusai (Bratton
& Gold, 2007; Csillag, 2012). Azaz megjelenik a szervezeti kultú ra alakı́tá sa,
mint meghatá rozó vezető i feladat, é s az emberierő forrá s-menedzsment arra
való hatá sa kerü l a fó kuszba (Legge, 2005, p. 113).
Fontos megjegyezni, hogy mind az elmé leti, mind a gyakorlati szinten nehé z
elkü lö nı́teni a szemé lyzeti menedzsment é s az emberierő forrá smenedzsment tiszta modelljeit. Mindegyik fá zisban talá lunk normatı́v, azaz
olyan modelleket, amelyek cé lja a munkavá llaló , mint erő forrá s optimá lis
hasznosı́tá sa; leı́ró -funkcionalista modelleket, amelyek cé lja a munkavá llaló i
kapcsolatok szabá lyozá sa; illetve kritikai-é rté kelő modelleket, amelyek az
ö sszes é rintettre való hatá st hangsú lyozzá k, kü lö n kiemelve az igazsá gossá g
ké rdé sé t (Legge, 2005).
A straté giai emberierő forrá s-menedzsment szakaszban a munkavá llaló k
má r az alapvető versenyelő ny forrá sai a vá llalat szá má ra, a haté kony HR
rendszerek é s gyakorlatok pedig hozzá já rulnak a vá llalat teljesı́tmé nyé hez
(Guest, 2007). A funkció ké pviselő je bekerü l a vá llalati felső vezeté sbe, ı́gy
ré szese lesz a straté giai dö nté shozatalnak (Bokor et al., 2007).
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Termé szetesen az EEM (é s SEEM) jelenlegi elmé lete é s gyakorlata tá volró l
sem egysé ges. Magá ra az emberierő forrá s-menedzsment meghatá rozá sá ra
is tö bb de inı́ció lé tezik. A meghatá rozá sok egy ré sze magá ra a
tevé kenysé gre fó kuszá l, a kü lö nbö ző alrendszerek (pé ldá ul toborzá skivá lasztá s, ké pzé s-fejleszté s stb.) mű kö dé sé hez kapcsoló dik (Legge, 2005).
Má sik ré szü k inká bb egy né ző pontot, megkö zelı́té st fogalmaz meg, amellyel
az egyes tevé kenysé gek jellemezhető ek (Pinnington, Macklin & Campbell
2007). Egy má sik dimenzió , amiben az egyes de inı́ció k elté rnek az, hogy a
kimenetre, azaz az EEM haté konysá gá ra, eredmé nyessé gé re fó kuszá lnak,
vagy pedig inká bb a folyamatra, amelyben megvaló sul az egyé ni é s szervezeti
cé lok ö sszekapcsolá sas (Bratton & Gold, 2007).
Az emberierő forrá s-menedzsment mint gyakorlati terü let nagy diverzitá st
mutat ipará ganké nt, vá llalatonké nt, hierarchiaszintenké nt, kultú rá nké nt.
Boxall & Purcell (2010) az analitikus EEM kifejezé st haszná ljá k arra, hogy
megé rtsé k, mit, hogyan é s mié rt csiná lnak a menedzserek, illetve kik ezen
akció k nyertesei. Ez a megkö zelı́té s a folyamatok leı́rá sa helyett a kutatá st é s
a magyará zatot helyezi elő té rbe, nem tö rekszik a legjobb gyakorlatok
ö sszegyű jté sé re, leı́rá sá ra. Ez utó bbi ugyanis nem veszi igyelembe, hogy
minden
emberierő forrá s-menedzsment
gyakorlat
kontextusé s
kultú rafü ggő , illetve nem fordı́t kellő igyelmet a menedzsment é s a
munkavá llaló k elté rő é rdekeire (Legge, 1978, idé zi: Boxall & Purcell, 2010).
Az analitikus emberierő forrá s-menedzsment ı́gy há rom fő alappillé re é pı́t.
Az egyik mozgató rugó t a straté giai HRM, azon belü l is a vá llalatok
erő forrá salapú megkö zelı́té se ké pezi, amely amellett é rvel, hogy a
szervezetek munkatá rsai meghatá rozó forrá sai lehetnek a vá llalat alapvető
versenyké pessé gé nek. Ebbő l a szempontbó l fontos megvizsgá lni, hogy az
emberi erő forrá s folyamatok hogyan hoznak lé tre é rté kes é s nehezen
má solható ké pessé geket. A má sodik azon a meg igyelé sen alapul, hogy a
vonalbeli vezető k hozzá á llá sa, illetve a munkavá llaló k attitű dje is fontos
szerepet já tszik az egyes gyakorlatok mű kö dteté sé ben. Igy elemezni kell azt
is, hogy az egyes HR-irá nyelvek é s gyakorlatok hogyan befolyá soljá k a
munkavá llaló k hozzá állá sá t é s magatartá sá t. Ilyen pé ldá ul a bizalom a
menedzsmentben, az elkö telezettsé g vagy a munká val való elé gedettsé g
ké rdé se. Ez elvezet a harmadik alappillé rhez, a kö lcsö nö ssé ghez. Azaz az
egyes folyamatok kimenetei nem csak a tulajdonosok vagy a menedzsment
szemszö gé bő l vizsgá landó ak, hanem a munkavá llaló k oldalá ró l is, a hosszú
tá vú fenntartható sá g é rdeké ben (Boxall & Purcell, 2010).
Azt, hogy a szervezeti szereplő k milyen elvá rá sokat fogalmaznak meg a HRrel kapcsolatban, a HR-szerepmodellek ı́rjá k le. A szerepek
meghatá rozá sakor azonban fontos kiemelni, hogy mi a szerepek
meghatá rozá sá nak az alapja: a té nyleges tevé kenysé gekre, gyakorlatokra; az
egyes tevé kenysé gekre fordı́tott idő re; a tevé kenysé gekhez kapcsoló dó
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metaforá kra vagy a hozzá adott é rté kekre helyezik-e a hangsú lyt (Bokor, Bı́ró ,
Ková ts, Taká cs & Toarniczky, 2005).
Torrington & Hall (1998, idé zi: Csillag, 2012) a tevé kenysé g fejlő dé sé hez
kö thető en, az adott gazdasá gi-tá rsadalmi helyzethez alkalmazkodva hat
tipikus szerepet azonosı́tott: tá rsadalmi reformert; jó lé ti felelő st;
embersé ges adminisztrá tort; konszenzus-teremtő t (fó kusz a munkabé ke
biztosı́tá sá n, a munkavá llaló i kapcsolatokon); szervezeti embert (fó kusz a
szervezeti teljesı́tmé nyen é s haté konysá gon); munkaerő -elemző t (fó kusz a
haté konysá gon é s a bü rokratikus kontrollon).
Az egyik leggyakrabban haszná lt megkö zelı́té s, Ulrich (2017) szerepmá trixa
ké t dimenzió menté n kü lö nbö zteti meg a HR szerepeit: az operatı́v vagy
straté giai orientá ció , illetve a folyamatra vagy az emberre való fó kuszá lá s
menté n. A megkö zelı́té s né gy szerepet azonosı́t: az adminisztratı́v szaké rtő ,
az é rdekegyeztető , a vá ltozá smenedzser é s a straté gia partner szerepet.
Az adminisztratı́v szaké rtő (operatı́v orientá ció , folyamatra fó kuszá lá s) a
szervezeti infrastruktú ra (jellemző en a kü lö nbö ző EEM-rendszerek)
mű kö dteté sé ért felelő s, a HR felé é rkező operatı́v igé nyeket szolgá lja ki. Az
é rdekegyeztető szerepé ben (operatı́v orientá ció , emberre való fó kuszá lá s) a
feladat a munkavá llaló k é s a cé g kö zö tti pszicholó giai szerző dé s gondozá sa,
a munkavá llaló k irá nti igyelem. Ebben a szerepben a HR a szervezeti tagok
mindennapos problé má ival, gondjaival é s igé nyeivel foglalkozik, az
elkö telezettsé gü k nö velé se é s ké pessé geik fejleszté se é rdeké ben. Ide
tartozik a ké ső bbiekben tá rgyalt participá ció s inté zmé nyrendszer kié pı́té se
é s mű kö dteté se is. A vá ltozá smenedzser szerepben (straté giai orientá ció ,
emberre fó kuszá l) az EEM tá mogatja a szervezet vá ltozá si ké szsé gé nek a
megteremté sé t a szervezet versenyké pessé gé nek fenntartá sa é rdeké ben. A
straté giai partner szerepben (straté giai orientá ció , folyamat fó kusz) az EEM
a sajá t straté giá já nak é s gyakorlatá nak az ü zleti straté giá val való
ö sszehangolá sá ra fó kuszá l (Ulrich, 1997; Bokor et al., 2007).
Az emberierő forrá s-menedzsmentet, mint tudomá nyterü let, má r
megjelené se ó ta ké t szemlé letmó d, elté rő cé lok jellemzik. Az egyik
meghatá rozó szemlé let a kontrollt é s irá nyı́tá st, mı́g a má sik a gondoskodá st,
fejleszté st helyezi elő té rbe (Bratton & Gold, 2007). Redman & Wilkinson
(2009) a munkavá llaló i kapcsolatok kezelé se kapcsá n, a fenti ké t
szemlé letmó d tü kré ben megkü lö nbö zteti a paternalista é s a piaci
individualizmusra é pı́tő né zeteket. A paternalista felfogá sban a
munkavá llaló alá rendelt helyzetben van, a tulajdonosok pedig szociá lis
juttatá sokat, bizonyos szintű vé delmet biztosı́tanak szá mukra. A piaci
individualizmus az egyé ni szabadsá gjogokat é s a piaci koordiná ció s
mechanizmusokat helyezi elő té rbe, a munkavá llaló i kapcsolatot, mint egyé ni
gazdasá gi szerző dé st, é rtelmezi.
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Legge (1999) ehhez kapcsoló dó an megkü lö nbö zteti a szervezetek piaci é s
kö zö ssé gi retoriká já t. A szervezet piaci retoriká já ban a munkavá llaló
egyszerre belső é s kü lső fogyasztó , á rucikk illetve erő forrá s. A munká ltató ,
annak é rdeké ben, hogy megnyerje a kü lső fogyasztó kat, tulajdonké ppen
együ ttmű kö dé sre bı́rja a belső fogyasztó kat, azzal, hogy a munkavá llaló knak
lehető sé gü k van dö nteni (empowerment), meghallgatja ő ket (participá ció ).
Arucikké nt való kezelé sü kre legjobb pé lda a be- é s a kiszervezé s, azaz ebben
a szemlé letben a munkavá llaló k, mint inputok jelennek meg, haszná latunk a
gazdasá gi haté konysá g é s eredmé nyessé g fü ggvé nye. A munkavá llaló
erő forrá ské nt való kezelé se aká r a versenyelő ny forrá sa is lehet, ı́gy itt annak
fejleszté se é s becsben tartá sa kerü l elő té rbe a kö ltsé gminimalizá lá s helyett,
cé l a kö lcsö nö s elkö telezettsé g megteremté se kü lö nbö ző emberierő forrá smenedzsment gyakorlatokkal. A kö zö ssé gi retoriká ban, a piacival
ellenté tben, a munkavá llaló nak nem az individualista, szabad vá lasztá sra
é pü lő gazdasá gi racionalitá sa a há tté r, hanem az, hogy az embert az teszi
emberré , hogy egy kö zö ssé ghez (jelen esetben az adott szervezethez)
tartozik. A kö zö ssé gi retoriká ban a munkavá llaló k csalá dtagok vagy
csapattagok, ebben a né zetben azonban ké rdé sessé vá lik a fü ggetlensé g, é s
szabad akarat, amelyek az emberi lé t alapvető té nyező i. Mindké t ké p
unitarista, hiszen kö zö s cé lokat, kö lcsö nö s lojalitá st é s tá mogatá st felté telez,
ugyanakkor a szervezet mint csalá d felfogá s a paternalista munkavá llaló i
kapcsolatok alapfelfogá sa. Ebben a megkö zelı́té sben mindenkinek má s a
hozzá adott é rté ke a szervezethez, de vitá s ké rdé sekben egyé rtelmű en a
szervezet mint csalá d cé ljai dominá lnak. Ez a ké p azonban ké t okbó l is
veszé lyben van, egyré szrő l manapsá g a csalá d kifejezé s nem mindig jelent
pozitı́v tartalmat a munkavá llaló k szá má ra, má sré szrő l a szervezet mint
csalá d felfogá s ré gebben egyfajta toleranciá t is megjelenı́tett, aká r ha az
egyé ni teljesı́tmé nykü lö nbsé gekre gondolunk, a megfelelő lojalitá sé rt,
attitű dé rt cseré be. Ez a gyakorlatban ma má r nem elegendő a vá llalatok
szá má ra. A csapattag ké p azonban mindké t elvá rá snak, az elkö telező dé snek
é s a magas teljesı́tmé nyelvá rá soknak is megfelel.
Storey (1987) alapozó terminoló giá já t haszná lva beszé lhetü nk az EEM
kemé ny (hard) é s puha (soft) vá ltozatá ró l (Csillag, 2012).
A kemé ny emberierő forrá s-menedzsment teljesı́tmé nykö zpontú né ző pontot
takar, amelyben a HR cé lja olyan rendszerek é s folyamatok mű kö dteté se,
amelyek elő segı́tik a vá llalat ü zleti straté giá já nak megvaló sulá sá t. Ebben a
szemlé letben a munkavá llaló egy a termelé si eszkö zö k kö zü l, a
munkavá llaló i viszony pedig gazdasá gi tranzakció ké nt é rtelmezhető . Igy
fontos a mé rhető sé g, elő re jelezhető sé g é s a kontroll. Az emberi erő forrá srendszerek cé lja, hogy a legkö ltsé ghaté konyabban biztosı́tsá k az é ppen
megfelelő mennyisé gű é s minő sé gű munkaerő t, a szervezet igé nyeihez
igazodva (Legge, 2005). A fó kusz az EEM straté giai illeszkedé sé n, a
racionalitá son, a kontrollon é s a pro itabilitá son van (Pinnington et al., 2007;
Sző ts-Ková ts, 2006). A meghatá rozó kemé ny modellek kö zü l kiemelhető a
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Fombrun é s munkatá rsai (1984) á ltal alkotott michigani iskola straté giai
illeszkedé si modellje (Fombrun, Tichy & Davenna, 1984), illetve Schuler é s
Jackson New York-modellje (Legge, 2005; Bratton & Gold, 2007, idé zi:
Csillag, 2012).
A puha irá nyzatban is fontos az ü zleti cé lok teljesı́té se, de itt a munkavá llaló
má r nem csak kö ltsé gté nyező , hanem a versenyelő nyt jelenti a vá llalat
szá má ra. Fontossá vá lik a munkavá llaló k elkö telezettsé ge, lojalitá sa, ı́gy a
HR-rendszerek é s -folyamatok ennek kié pı́té sé t é s fenntartá sá t is szolgá ljá k.
Fó kuszba kerü l az egyé ni szintű fejleszté s é s a megfelelő munkakö rü lmé nyek
biztosı́tá sa, szervezeti szinten pedig a szervezeti kultú ra fejleszté se (Legge,
2005). A puha modellek kö zü l a szakirodalom kiemeli a Harvard „tö bbszö rö s
é rintett”-modelljé t (Beer, Spector, Lawrence, Mills & Walton, 1985), illetve a
ré szben rá é pü lő Warwick modellt (Hendry & Pettigrew, 1990; Bratton &
Gold, 2007, idé zi: Csillag 2012).
A ké t szemlé letmó dot á ltalá ban a vá llalatok integrá ltan alkalmazzá k, az
egyes esetekben má s-má s munkavá llaló i csoportokra fó kuszá lva, illetve a
kemé ny é s a puha eszkö zö k elté rő elemeit kiemelve. Boxall é s Purcell (2008)
straté giai emberierő forrá s-menedzsment modellje egyé rtelmű en a kemé ny
é s puha szemlé let együ ttes alkalmazá sá t emeli ki. Az első szintű szervezeti
cé lok mellett (é letké pessé g é s fenntartható versenyké pessé g) má sodlagos
cé lokat is megfogalmaznak (munkatermelé kenysé g, szervezeti rugalmassá g,
tá rsadalmi legitimá ció ), amelyeket vé lemé nyü k szerint csak egyszerre, a ké t
szemlé let együ ttes alkalmazá sá val lehet elé rni. A HR-terü let alakulá sá t
nagyban befolyá soljá k a kö vetkező té nyező k: az egyes orszá gokra jellemző
kö rnyezeti hatá sok (demográ iai jellemző k, tá rsadalmi é rté krendszer), a
versenystraté gia alakulá sa, a HR szakmai tudá s fejlő dé se.

A munkavállalók – az érem másik oldala
A munkavá llaló k vé lemé nyé nek becsatorná zá sa má r ré gó ta fontos szempont
a HR-folyamatok bevezeté sekor, mű kö dteté sekor. Az EEM fejlő dé sé vel
pá rhuzamosan, de attó l nem teljesen fü ggetlenü l egy má sik tendencia is
meg igyelhető : a munkavá llaló i kollektı́v é rdekvé delem, é s a szakszervezetek szerepé nek csö kkené se, á talakulá sa (Greenwood, 2007, idé zi:
Csillag, 2012). Ez pedig az individualizmus erő sö dé sé hez, a munkavá llaló k
vé dekező ké pessé gé nek csö kkené sé hez vezet, amelynek hatá sá ra az EEMfunkció nak egyre nagyobb hatalma van a munkavá llaló k fö lö tt (Pinnington
et al., 2007). Ahogy csö kken a szakszervezetek szerepe, nő nek a kü lö nbsé gek
az egyes foglalkoztatá si rendszerek kö zö tt, azaz nő a diverzitá s mind a
munkafelté telek mind a munkabé rek mind az alkalmazott emberierő forrá smenedzsment gyakorlatok kö zö tt, az egyes szervezeteket tekintve.
Annak ellené re, hogy a szakszervezetek tá rgyalá si erejé nek mé ré sé re
nincsen egy konkré t mutató , tö bb indiká tor azt mutatja, hogy mé g azon
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orszá gokban is csö kkent ez az erő , ahol a szakszervezeti tagsá g lé tszá ma
nem vá ltozott szá mottevő en (Katz, 1993; Katz, 2006).
Arra, hogy ezek a tendenciá k milyen okokra vezethető ek vissza, má s-má s
szerző k má s-má s té nyező t emelnek ki. A szakszervezeti taglé tszá m
csö kkené sé t magyará zzá k egyré szt a nö vekvő nemzetkö zi versennyel é s
globalizá ció val (Katz, 2006), azaz azzal, hogy a szakszervezetek nem tudtak
lé pé st tartani a multinacioná lis vá llalatok termelé si é s termé kpiaci
straté giá já val, annak terü leti kiterjedé sé vel; má sré szt azzal is, hogy a
menedzsment kommuniká ció s straté giá ja megvá ltozott, a munkavá llaló k
individuá lis kezelé se kerü lt elő té rbe (Katz, 2006). A szakszervezeti tagsá g
csö kkené se tö bb mó don is é rintette a munkavá llaló k é s a munkaadó k
kapcsolatá t. A munkafelté telek é s bé rek alakulá sa, valamint a munkavá llaló i
panaszok kezelé se egyre nagyobb kü lö nbsé geket mutat, nem csak azon
szervezetek kö zö tt, ahol van szakszervezet, hanem ott is, ahol nincs.
Ezzel ellenté tes tendencia, hogy csö kken a kü lö nbsé g az egyes orszá gok
kö zö tt, mert a munkaü gyi kapcsolatok folyamata é s kimenete egyre inká bb
hasonló vá vá lik (Katz, 2006). Erre az irá nyra is legalá bb ké t magyará zatot ad
a szakirodalom. Egyré szt vannak, akik a japá n-stı́lusú munkaü gyi
kapcsolatok terjedé sé vel magyará zzá k, amely a japá n munkaszervezé si
eljá rá sok té rnyeré sé t kö veti, hiszen a kettő együ tt biztosı́thatja a nagyobb
versenyké pessé get az egyes szervezetek szá má ra. Ennek kö vetkezmé nye a
szervezeti szintű munkaü gyi kapcsolatok elő té rbe kerü lé se (Katz, 1993), a
decentralizá lt bé ralkuk rendszere, a csoportmunka terjedé se é s az é leten á t
tartó foglalkoztatá s a kulcsmunkaerő ré szé re (MacDuf ie, 1996; Womack,
Jones & Roos, 1990, idé zi: Katz, 2006). Egy má sik megkö zelı́té s a rugalmas
munkaerő piacot emeli ki, é s azt, hogy erre a legjobb vá lasz a
menedzsmentpraktiká k gyors á talakı́tá sa, é s az amerikai tı́pusú leanmenedzsment bevezeté se, azaz a konvergencia é s azonosulá s ebbe az
irá nyba fog hatni (Kerr, Dunlop, Harbison & Meyers. 1964, idé zi: Katz, 2006).
Tö bb má sik tendencia is meg igyelhető né há ny orszá gban (pé ldá ul
Olaszorszá gban, Irorszá gban vagy Né metorszá gban): a tripartit dialó gusok
é s megá llapodá sok ú jraé ledé se, illetve a multinacioná lis vá llalatok
regioná lis megá llapodá sai, amelyek nemcsak a munkaü gyi kapcsolatok,
hanem az egyes emberierő forrá s-menedzsment terü letekre is kiterjednek.
Mindezekbő l kö vetkező en, az azonosulá s é s a divergencia ké rdé skö ré t is
igyelembe vé ve, Katz é s Darbishire (2000, idé zi: Katz, 2006) a munkahelyi
gyakorlatok né gy mintá zatá t kü lö nbö zteti meg. A mintá zatokat azzal
magyará zzá k, hogy az egyes gyakorlatok olyan csoportokat alkotnak,
amelyek csak együ ttes bevezeté ssel é rik el cé ljukat.
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1. táblázat: A munkahelyi gyakorlatok típusai

Típus

Alacsony bér
Menedzseri
dö nté sek,
informá lis

Munkahelyi gyakorlatok

folyamatok

EEM
Szervezeti kultú ra
é s extenzı́v
kommuniká ció

Hierarchikus

Vezetett

munkakapcsolatok

csoportok

Japán stílusú

Csoportokon
alapuló

Standardizá lt

Kö zö s

folyamatok

dö nté sek

Problé ma-

Fé lautonó m

megoldó

munka-

csoportok

csoportok

Magas izeté s,
Alacsony bé rek,
darabbé r

Atlagon felü li

amely

Magas izeté s,

izeté s,

szenioritá son é s

amely tudá son

bó nuszokkal

teljesı́tmé nyen

alapul

alapul

Magas megté rü lé s

Egyé ni

Stabil

karriertervezé s

foglalkoztatá s

Karrierutak

SzakErő s szakszervezet-

Helyettesı́ti a

Vá llalati

szervezetek é s

ellenessé g

szakszervezeteket

szakszervezetek

munkavá llaló k
bevoná sa

Megjegyzés: Katz (2006, p. 268) alapján

Az alacsony bé rekkel jellemezhető mintá zat olyan gyakorlatokat foglal
magá ban, amelyek a hatalmat a menedzsment kezé ben ö sszpontosı́tjá k. A
EEM megkö zelı́té s az egyé ni teljesı́tmé nyre é s ö sztö nzé sre, valamint a
karrierutak biztosı́tá sá ra helyezi a hangsú lyt. Ez a né ző pont azonban nem
csak kizá rhatja a szakszervezeteket, hanem kiegé szı́theti azok funkció já t is.
A japá n é s a csoportmunká ra é pü lő minta kö zö tti kü lö nbsé g a nagyobb
autonó miá ban, é s felelő ssé gben, illetve a vezető k elté rő szerepé ben é rhető
tetten.
Guest (2007) kiemeli, hogy a munkahelyi gyakorlatok kö zö tti vá lasztá s
eseté ben a Porter (1985) á ltal azonosı́tott há rom versenyelő ny: innová ció ,
minő sé g é s kö ltsé gdiktá ló straté gia a meghatá rozó . Az innová ció é s a
minő sé g csak a munkavá llaló k elkö telezettsé gé re é pü lhet, mı́g a
kö ltsé gdiktá ló straté gia alkalmazá sakor a szakszervezetek kö ltsé gnö velő
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té nyező ké nt hatnak, ı́gy az EEM straté gia inká bb az egyé ni szerző dé sekre
é pı́t.
Kü lö n kiemelendő , napjainkban tö bb szervezet retoriká já ban is
megtalá lható a kimagasló teljesı́tmé nyt nyú jtó munkavé gzé si rendszer (high
performance work system – HPWS), amely megkö zelı́té s szá mos eszkö zt
magá ban foglal, az alkalmazott menedzsment eszkö zö k a megfelelő
toborzá si straté giá tó l kezdve, a ké pzé si straté gia megvá lasztá sá n á t, a
munkahely biztonsá gá nak megő rzé sé ig, nagyon szé les ská lá n mozoghatnak.
Ezen eszkö zö k alkalmazá sa rugalmas vá llalati felé pı́té st, nö vekvő
teljesı́tmé nyt tesz lehető vé a munkakö rbő vı́té s, a felhatalmazá s, az
ö nirá nyı́tó munkacsoportok, a ké tirá nyú kommuniká ció s csatorná k, a
dö nté shozatalban való ré szvé tel, a ké pessé gfejleszté s, é s a megfelelő
jutalmazá si rendszer segı́tsé gé vel (Appelbaum, Bailey & Berg, 2000; Lawler
1992). Az ezredforduló elejé n szá mos tanulmá ny foglalkozott a kimagasló
bevoná st nyú jtó vagy elkö telezettsé gen alapuló EEM gyakorlatok elő nyeivel,
amelyek nö velik a munkavá llaló k ké pessé geit, motivá ció já t é s
felhatalmazá sá t (Guthrie, 2001). Má s szerző k pedig empirikusan
bizonyı́tottá k, hogy ezek a gyakorlatok szorosan kapcsoló dnak a vá llalatok
teljesı́tmé nyé hez, versenyké pessé gé hez is azá ltal, hogy a munkavá llaló kat
tekintik a fő erő forrá snak, amelybe é rdemes befektetni (Huselid, 1995;
Guthrie, 2001; Datta et al., 2005, idé zi: Zatzik & Iverson, 2011).
Termé szetesen vannak olyan kontextuá lis té nyező k, amelyek inká bb a
kontrollon alapuló menedzsment ilozó iá nak é s szervezeti felé pı́té snek
kedveznek, azaz a HIWP bevezeté se, elő nyeinek kihaszná lá sa
kontextusfü ggő (pé ldá ul: Lawler, 1992; Porter, 1985; Edwards & Wright,
2001, idé zi: Guy, 2003).
Né há ny szerző (Wood, 1999; Ramsay, Scholarios & Harley, 2000; Godard &
Daleney, 2000) azonban azt hangsú lyozza, hogy a HIWP alkalmazá sa
eseté ben a pozitı́v hatá sok eltú lzottak, szá mos negatı́v hatá s é ri a
munkavá llaló kat (nö vekvő munkaintenzitá s, bizonytalansá g é rzé s, stressz,
nö vekvő kontroll az alkalmazott informá ció s é s kommuniká ció s technoló gia
miatt), amelyekrő l nem szabad megfeledkezni. A munkavá llaló k felé lehet
csak egy retorika is, amely elő segı́ti a munkavá llaló k mé g magasabb szintű
kihaszná lá sá t, kü lö nö sen, amennyiben azt is igyelembe vesszü k, hogy a fenti
gyakorlat leginká bb a fehé rgallé ros, azon belü l is a kulcs munkaerő szá má ra
teremt má sfajta munkafelté teleket (Legge, 1998).
Termé szetesen az egyes orszá gok elté rő inté zmé nyrendszere hatá ssal van a
fent vá zolt mintá zatokra, azok gyakorlatban való mű kö dé sé re, amely ı́gy az
egyes orszá gokban, szektorokban, szervezetekben is kü lö nbö ző lehet.
Osszessé gé ben a munkavá llaló i viszony alapvető á talakulá sa, a vá llalatok
pé nzü gyi, szá mbeli é s idő beli rugalmassá gá nak elő té rbe kerü lé se (Legge,
1998) egyre inká bb a tranzakció s jellegű kapcsolatok té rnyeré sé re hı́vja fel
a igyelmet (Greenwood, 2007, idé zi: Csillag, 2012). A munkaerő
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kö ltsé gté nyező ké nt való kezelé sé vel a menedzsment orientá ció jú EEM nem
ké pviseli a munkavá llaló i oldal é rdekeit (Csillag, 2012). Az EEM-gyakorlat
straté giai vá lasztá s ké rdé se, amelyet a szervezet kontextusa is befolyá sol, de
a fő ké rdé s az, hogy a munkavá llaló k é rdekeit az EEM é rdekké pviselő
szerepé nek hangsú lyosabbá vá lá sa, a szakszervezetek á talakulá sa vagy egy
teljesen ú j forma é s paradigma té rnyeré se hatá rozza-e meg a jö vő ben.
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Versenyképesség és kultúra

Inspirációk Bakacsi Gyulától

Bá rmilyen meglepő is ez annak alapjá n, hogy ma mennyi szó esik ró la, a
nemzeti versenyké pessé g kutatá sa való já ban egy nagyon ú j
tudomá nyterü let. A fogalom é s a kapcsoló dó mó dszertan azó ta is lé tező
homá lyossá ga miatt nehé z a té ma legelső mű veit azonosı́tani, aligha
vitatható azonban, hogy Michael Porter 1990-ben kiadott kö nyve a
mé rfö ldkő a má ig uralkodó („fő á ramú ”) felfogá s szempontjá bó l. Igaz, hogy
ekkor a Vilá ggazdasá gi Fó rum (1979 ó ta) é s a Lausanne-i IMD (1989 ó ta)
má r publiká lt globá lis rangsorokat, Porter (1990) kö nyve volt azonban az
első , a té ma elmé leti é s empirikus ké rdé seit á tfogó an feszegető mű ,
amelynek szemlé letmó dja a versenyké pessé g fogalom tartalma é s ö sszetevő i
szempontjá bó l má ig meghatá rozó , pé ldá ul az emlı́tett versenyké pessé g
rangsorok szá má ra is.
Porter (1990) mikro szempontbó l, a vá llalati versenyké pessé gbő l indı́tja
elemzé sé t, erre é pı́ti az ipará gi, majd a nemzeti versenyké pessé g kifejté sé t.
Sokré tű é s sokoldalú az elemzé s, gazdag a szempontrendszer – de a 900
oldalas kö nyv fogalmi indexé ben nem jelenik meg a „culture” szó .
A BCE Vá llalatgazdasá gtan Inté zeté ben mű kö dő Versenyké pessé g Kutató
Kö zpont kereté ben a kilencvenes é vek kö zepe ó ta vé gzü nk dö ntő en vá llalati
szemlé letű , de a makrogazdasá gra is kitekintő kutatá sokat (Chiká n, Molná r
& Homoki-Szabó , 2018). Kutatá si modellü nk dö ntő en a porteri
gondolatvilá gra é pü lt, ennek alaplogiká já t megő rizve fejlesztettü k tová bb,
mı́g eljutottunk (a felvetett dilemmá k á ttekinthető bbé té telé re)
mellé kletké nt csatolt modellhez.
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1. ábra - A nemzeti versenyképesség elemzésének modellje

Megjegyzés: Chikán, Molnár & Homoki-Szabó, 2018, p. 1210 alapján

Ehhez hozzá kell fű znü nk, hogy a kutatá s fő irá nyá t jelentő empirikus
vizsgá latok, ha nem is kizá ró lagosan, de dö ntő en az 1. á bra fó kuszá ban lé vő
vá llalati teljesı́tmé nyre koncentrá ló dtak. Ugyanakkor, bá r a modell kezdettő l
fogva tartalmazott a tá rsadalmi normá kra, é rté kekre vonatkozó elemeket,
ezek nem voltak az elemzé sek kiemelt szempontjai. Bajló dtunk is a
modellben való elhelyezé sü kkel, az elő ző vá ltozatokban tö bb helyen
szerepeltek, esetenké nt elté rő szó haszná lattal – mı́g mostanra, mint lá tható ,
a modell exogé n té nyező iké nt tü ntettü k fel ő ket.
Nehé z megmondani, hogy ez az elhelyezé s – amely a globá lis kö rnyezettel é s
a termé szeti adottsá gokkal ö sszevethető logiká val kezeli az á ltalunk (lehet,
pontatlanul) „Hagyomá nyok é s normá k” fogalmi kö rrel megragadott
kulturá lis té nyező ket – megemeli, vagy leé rté keli ezen té nyező csoport
szerepé t. Szá ndé kaink szerint megemeli, hiszen olyan, a versenyké pessé get
á tfogó an befolyá soló té nyező csoportké nt fogja fel, amely az egé sz
versenyké pessé g gondolatvilá gnak keretet ad, ö sszefü ggé sben van a
versenyké pessé gre vonatkozó valamennyi té nyező vel. Ugyanakkor
csö kkenti a kutatá sban betö ltö tt szerepé t, mivel azzal já r, hogy az empirikus
vizsgá latokban, a té rben é s idő ben tö rté nő ö sszehasonlı́tá sban nem kap
hangsú lyos szerepet, lé vé n á tfogó kü lső adottsá g.
Mindezt egy olyan idő ben fogalmazom meg, amikor a kulturá lis té nyező k
szerepe mind a vilá ggazdasá gi, mind a hazai szempontbó l szembetű nő en
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nö vekszik. (Lehet az is, hogy nem a szerepe, hanem annak felismeré se? Hogy
eddig is kö zponti té nyező volt, csak nem vettü nk ró la kellő mé rté kben
tudomá st?) Napjainkban, amikor a globá lis tá rsadalom, vele a vilá ggazdasá g
ijesztő taná cstalansá ggal, s ezzel ö sszefü ggé sben ú jszerű eszetlensé geknek
tű nő fordulatokkal toporog eszmé k, hitek, hagyomá nyok é s forradalmi
ú jdonsá gok forgatagá ban? Azt gondoljuk-e pé ldá ul ma is, mint alig egy
é vtizede, hogy Kı́na, ha lassan is, megé rti é s alkalmazza a nyugati vilá g
é rté krendjé t (ha nem is azonosul vele), s ezá ltal fegyelmezetten megfé r az e
vilá gban lé trehozott inté zmé nyrendszerben? Vagy hogy a fö ldrajzi ré gió k
szerinti elemzé s a legfontosabb szint a nemzeti utá n? Vagy, hogy a sajá t
há zunk tá já n sö prö gessü nk, helyes volt-e a kö zé p-kelet euró pai folyamatokat
a „felzá rkó zá s” szó val jellemezni?
Kitartok amellett, hogy van é rtelme a globá lis versenyké pessé get azzal a
gazdasá gkö zpontú fogalmi é s eszkö zrendszerrel elemezni, amely a porteri
hagyomá nyokra é pü l - termé szetesen felturbó zva azokkal az elemekkel,
amelyeket a gazdasá gtudomá nyok feltö rekvő á gai, az institucionalizmus,
vagy a behaviorizmus má ra kö telező vé tesz. Ezek a modellek racioná lisan
ı́rjá k le a gazdasá g adott vetü leté t, s hasznos kö vetkezteté sek levoná sá ra
alkalmasak. De é gető en szü ksé g van arra, hogy a gazdasá gtudomá nyok
szö vetkezzenek má s tá rsadalomtudomá nyokkal, ezen belü l most té má nk
szempontjá bó l a tá rsadalmi kultú ra kutatá sá val, ha való ban é rvé nyeset
akarnak mondani aká r az elmé let, aká r a gyakorlat szá má ra.
Ez a gondolatmenet akkor gyö kerezett meg bennem, amikor Bakacsi
Gyulá nak „A versenyké pessé g kulturá lis kó djai” cı́mű tanulmá nyá ra
(Bakacsi, 2017) rá bukkantam, amit jó l elrejtett ugyan egy
konferenciakiadvá nyban, de egy hivatkozá sban rá bukkantam. Ezt kö vető en
visszakerestem Gyula korá bbi rokon té má jú ı́rá sait, s ezekben egy komplett
kutató inté zet szá má ra elegendő kutatá si té má t talá ltam. A GLOBE-kutatá s
eredmé nyeinek pá rhuzamba á llı́tá sa az IMD versenyké pessé gi indexé vel
igazá n gyü mö lcsö ző nek lá tszik, s való di ú jdonsá gokat mutat fel a kultú ra é s
versenyké pessé g kapcsolatá val foglalkozó szó rvá nyos, de szaporodó
irodalom má s munká ihoz ké pest. Az alá bbiakban né há ny olyan té má t
emelek ki (nem fontossá gi sorrendben), amelyek jó l reprezentá ljá k a Bakacsi
tanulmá ny gondolatvilá gá nak mé lysé gé t é s felté tlenü l é rdemesek tová bbi
vizsgá latokra.
Hallatlanul fontosnak tartom a tanulmá ny azon elvi alapveté sé t, hogy az
elté rő kultú rá k (a GLOBE-kutatá s klaszterei) versenyké pessé gé nek ö sszehasonlı́tá sá ban nagy ó vatossá gra van szü ksé g. Igaz az is, hogy a jelenleg
haszná latos fő versenyké pessé gi mutató k dö ntő en a nyugati kultú rá k é rté krendjé t tü krö zik. Emiatt az is nagyon fontos, hogy a versenyké pessé g elté rő
é rtelmezé sé re é pı́tő kü lö nbö ző mutató kat haszná ljunk, hiszen, ha el is
fogadjuk á ltalá nossá gban a versenyké pessé g cé ljaké nt a tá rsadalmi jó lé t
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nö velé sé t, ennek a fogalomnak a tartalma, s plá ne operacionalizá lá sá nak
kı́vá natos eszkö ztá ra igen kü lö nbö ző lehet az elté rő kultú rá kban.
1. A GLOBE-kutatá s felmé ré si anyaga nem kö zvetlenü l a versenyké pessé gre irá nyul. Ehhez ké pest meglepő en alkalmasnak bizonyul
az ö sszehasonlı́tá sra – ennek fő magyará zata az lehet, hogy mindké t
kutatá s a mikroszintrő l é pı́tkezik. Igy az eredmé nyek é rvé nyeseknek
tekinthető k – ezzel együ tt é rdekes lenne egy olyan felmé ré s, amely
cé lzottan a kultú rá nak a versenyké pessé ggel való kapcsolatá ra
fó kuszá l (azaz nem egymá s mellett, ö sszehasonlı́tva, hanem
integrá lva kezeli a ké t kutatá st). Egyelő re persze bő ven elegendő
kutatá si feladatot jelent a tö bbfé le versenyké pessé g é s kultú ra
kutatá si program eredmé nyeinek ö sszehasonlı́tó elemzé se.
2. Igen fontos a Bakacsi-tanulmá nyban felvetett, de é rdemben nem
tá rgyalt ké slelteté si problé ma. Itt termé szetesen vannak a kutatá s
meneté bő l é s lehető sé geibő l adó dó korlá tok, de fontos lenne tudni,
mé g ha csak nagyvonalú an is, hogy a kultú rá ra ható é s a versenyké pessé gre ható té nyező k kö zö tt milyen idő beni ö sszefü ggé s á ll fenn.
Ennek egy tudatos é s hosszú tá vra szó ló tá rsadalompolitika eseté n
(má r amennyiben ilyen egyá ltalá n lehetsé ges…) kiemelkedő
jelentő sé ge lenne a kulturá lis szfé rá ban elé rhető hosszú tá vú
befolyá solá s é s a rö vid tá vú , pé ldá ul gazdasá gpolitikai tervek,
inté zkedé sek ö sszehangolá sá ban, vagy legalá bb hatá selemzé sé ben.
3. Egy adott orszá g kü lgazdasá gi é s kü lpolitikai straté giá já nak
kialakı́tá sa é s é rtelmezé se szempontjá bó l é rté kes informá ció k
nyerhető k a kulturá lis é s gazdasá gi kapcsolatok integrá lt
mé rlegelé sé vel.
Ez a kis szö sszenet sokkal szeré nyebb anná l, hogysem egy kutatá si program
kiinduló pontja akarna lenni. Szerettem volna viszont bemutatni, hogy Gyula
ı́rá sa mennyire gondolaté bresztő volt, s elismeré semet akartam kifejezni a
pá lyá ja egé szé t jellemző igé nyes, kreatı́v, gondolatgazdag teljesı́tmé nyé rt.
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fogalma é s tá mogató inté zmé nyi rendszere. Közgazdasági Szemle, 65, 1205-1224.
Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free
Press.

Csillag Sára: Fantázia vagy valóság? Néhány gondolat az etikus vezetésről | 27

CSILLAG SÁRA

Fantázia vagy valóság? Néhány gondolat
az etikus vezetésről

Az etikus vezeté s (ethical leadership) vagy a vezető i etika (management
ethics) ké rdé skö ré nek boncolgatá sa a leadership é s ü zleti etika irodalom
é lé nk é s pezsgő terü lete (Ko, Ma, Bartnik, Haney & Kang, 2017), ré szben
talá n a 1990-es é vek sorozatos vá llalati botrá nyai é s etikai buká sai, illetve az
ezeket kö vető tá rsadalmi felhö rdü lé s miatt (Afsar & Shahjehan, 2018). Az
utó bbi 20-25 é vben egyre hangsú lyosabban fogalmazó dik meg az a dilemma,
hogy vajon a vezető „jó sá gá nak” való ban az eredmé nyek é s a siker-e a
kizá ró lagos krité riuma, vagy a jelenlegi komplex é s kiszá mı́thatatlan
kö rnyezetben má st is elvá runk-e a vá llalatok (é s egyé b szervezetek)
vezető itő l (Huhtala, Kangas, Lä msä & Feldt, 2011). Egyre inká bb ú gy tű nik,
hogy a vezető i szerep nem tekinthető morá lisan semleges kategó riá nak, é s
az etikai dimenzió kisebb vagy nagyobb mé rté kben, explicit vagy implicit
mó don, de ré sze a vezeté snek (Ciulla, 1998). Az etikussá g vagy etiká tlansá g
aká r szé lső sé ges jellemző i lehetnek egy-egy vezető nek: Millar-Schijf, Delvar
é s Harris (2010) etikai szempontbó l sokarcú hidrá hoz hasonlı́tja a vezető i
szerepet magá t, amely egyará nt megjelenhet Pol Pot1 é s Nelson Mandela2
ké pé ben.
Maga a gondolat, hogy a vezeté snek etikai aspektusai is lehetnek, nagyon
ré gi, szá mos gondolkodó é s ilozó fus boncolgatta, de ú jra é s ú jra felfedezzü k
(Millar-Schijf, Delvar & Harris, 2010). A menedzsment irodalmá n belü l az
első k kö zö tt Barnard 1938-ban szü letett klasszikus mű vé ben foglalkozik a
vezető i felelő ssé g té makö ré vel a vá llalaton belü li ké rdé seket illető en –
Barnaldot egyé bké nt Bakacsi (2011) menedzsmentgé niusznak nevezi,
rá mutatva arra, hogy korá t messze meghaladó ké rdé seket tett fel é s kı́sé relt
1 Pol Pot: 20. századi kambodzsai kommunista diktátor, becslések szerint több, mint 1,5 millió
2

kambodzsai halálért felelős (https://hu.wikipedia.org/wiki/Pol_Pot).
Nelson Mandela: a Dél-Afrikai Köztársaság első feketebőrű elnöke, az apartheid rendszer
megdöntésében betöltött szerepe miatt Mandela a megkülönböztetés elleni harc, a
szabadság és az egyenlőség jelképe. (https://hu.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela).
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megvá laszolni. Berle é s Means pedig 1934-ben azt vizsgá ljá k, hogy milyen
jogi é s egyé b eszkö zö kkel lehetne rá venni a vá llalatvezető ket a felelő s
viselkedé sre. Gazdasá getikai szempontbó l fontos mé rfö ldkő Herbert Simon
1947-ben megjelent kö nyve (Administrative Behaviour), amelyben Simon –
tö bbek kö zö tt – ı́rt a szervezeteknek az egyé nek viselkedé sé re gyakorolt
jelentő s hatá sá ró l, illetve fontosnak vé lte a vá llalatok jogi kö telezettsé gein
tú li felelő ssé gvá llalá sá t. Carroll (2008) szerint a gazdasá getika té makö ré vel
é rintkező vá llalatok tá rsadalmi felelő ssé gvá llalá sá nak ké rdé se az 1950-es
é vekben kezdett elő té rbe kerü lni, mé rfö ldkő nek ebbő l a szempontbó l
Bowen 1953-ban szü letett kö nyve (Social Responsibilities of a
Businessman) tekinthető .
Ha szű ken a leadership-elmé leteket (Bakacsi, 2004) vesszü k gó rcső alá , má r
az 1970-es é vektő l megjelentek a vezeté s morá lis aspektusait (is)
hangsú lyozó elmé letek, pé ldá ul Burns (1978) az á talakı́tó vezeté s
(transforming leadership) morá lis aspektusaké nt emlı́ti, hogy a kö vető ket a
kö zö s cé l kö veté sé re motivá lja a sajá t ö né rdekü k kö veté se helyett. Greenloaf
(1977) szolgá ló vezeté s (servant leadership) koncepció já ban a vezető
első dleges cé lja a kö vető k jó llé te é s fejlő dé se. Az autentikus vezeté s
(authentic leadership) koncepció ja szorosan kö tő dik az altruizmus, morá lis
integritá s é s az etikus dö nté shozatalhoz (Luthans & Avolio, 2013; Ko, Ma,
Bartnik, Haney & Kang, 2017). A spirituá lis leadership (spiritual leadership)
pedig a spiritualitá s é s vallá sos é rté kvilá gon keresztü l kö tő dik az
etikussá ghoz. Az eredetileg Webertő l szá rmazó karizmatikus hatalom
(Bakacsi, 2019), é s a rá é pü lő karizmatikus (charismatic leadership) vezeté s
elmé lete alapjá n a karizmatikus vezető szinté n hordoz etikus voná sokat,
nem é l vissza hatalmá val é s elfogadja a né ző pontok kü lö nbö ző sé gé t
(Bencsik, Machova, Juhá sz & Csó ká s, 2019). Altio-Morjosola é s Takala (2000)
azonban igyelmeztet, hogy a karizma a kö vető k manipulá ció já ra é s
fé lrevezeté sé re is adhat (é s adott is) lehető sé get. Bakacsi (2019)
ö sszehasonlı́tja a karizmatikus é s a neokarizmatikus leadership elmé leté t, é s
elemzé se
alapjá n
a
neokarizmatikus
leadership
vezető i
szerepé rtelmezé sé ben má r egyé rtelmű bben tartalmaz etikai vonatkozá sokat.
A kö vetkező kben a vezeté studomá ny é s az ü zleti etika né há ny elmé leté t
felidé zve szeretné k megosztani né há ny gondolatot arró l, mit is jelenhet az
etikus vezeté s é s milyen impliká ció i lehetnek a vá llalati gyakorlatban.
Trevino, Brown é s Hartman (2003) alapjá n az etikus vezető re a beosztottak
egyszerre tekintenek etikus egyé nké nt a tettei é s szemé lyes é rté kei,
jellemvoná sai alapjá n é s etikus menedzserké nt, aki mindennapi vezető
gyakorlatá ban etikusan cselekszik, felelő ssé get vá llal tetteié rt é s a
beosztottait is etikus cselekedetekre bá torı́tja. Afsar é s Shahjehan (2018)
emellett hangsú lyozza a proaktivitá st, é s a kommuniká ció fontossá gá t is: a
vezető nek a pé ldamutatá s mellett eduká lni é s fejleszteni kell a szervezet
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tagjait, meg is kell magyará zni az elveket, amelyek a tettekhez vezetnek é s
visszajelzé st adni a kö vető knek. Ennek megfelelő en az etikus vezeté sben
alapvető a vezető é s beosztott, kö vető kö zö tti kapcsolat, interakció é s az ő ket
kö rü lvevő , nyı́lt kommuniká ció t tá mogató kö rnyezet.
Az etikus vezető beosztottakra, kö vető kre gyakorolt hatá sá t á ltalá ban ké t
elmé let menté n magyará zza az irodalom: Bandura é s McClelland (1977)
szociá lis tanulá s elmé lete (social learning theory) alapjá n szemé lyes
é lmé nyek é s má sok meg igyelé se alapjá n nagyjá bó l minden tanulható .
Ennek megfelelő en az etikus vezető szerepmodellké nt mintá t ad etikus
dö nté shozatali gyakorlatá val é s etikus cselekedeteivel, jutalmazza az ő t
kö vető , é s etikusan viselkedő beosztottakat, é s ı́gy terjeszti el az etikus
viselkedé st a szervezetben (Brown & Trevino, 2006; Huhtala et al., 2011). A
tá rsas csere elmé let (social exchange theory) alapjá n lé teznek jellemző en
piaci cserealapú , rö vid tá vú tranzakció s jellegű kapcsolatok, valamint
tá rsadalmi kapcsolatok (social exchange), amelyek hosszabb idő tá vra
szó lnak, reciprocitá son é s bizalmon alapulnak (Blau, 1964). Ezen az
elmé leten alapulva az etikus vezető k igazsá gosak é s fair mó don kezelik a
beosztottakat é s tö rő dnek velü k. Ezé rt cseré be a beosztottak is
kö telessé gü knek é rzik, hogy a vezető elvá rá sainak megfelelő en etikusan
viselkedjenek (Ko et al., 2017). Fontos hangsú lyozni, hogy mindké t
elmé letben, é s á ltalá ban az etikus vezeté ssel kapcsolatos munká kban nagy
jelentő sé ge van a vezető pé ldamutatá sá nak é s mintaadá sá nak.
Az elmé leti é s empirikus ı́rá sokban az etikus vezeté s té makö ré hez szorosan
kö tő dik az etikus szervezeti kultú ra té makö re. Az etikus szervezeti kultú ra
azon elő feltevé sek, elvá rá sok é s tapasztalatok rendszere, amelyek arra
vonatkoznak, hogy a szervezet hogyan, milyen mó don akadá lyozza meg az
etiká tlan cselekedeteket, illetve hogyan alapozza meg é s tá mogatja az etikus
viselkedé st (Trevino & Weaver, 2003). Azaz a szervezeti kultú ra etiká val
kapcsolatos formá lis (pl. etikai kó dex, bejelenté si rendszer) é s informá lis
elemeit (pl. munkatá rsak etikai alapelvei) tartalmazza, amelyek hatá ssal
vannak az etikus vagy etiká tlan viselkedé sre (Huhtala et al., 2011). A
szervezeti kultú ra szá mos té nyező n keresztü l hathat a szervezetben
tevé kenykedő egyé nek viselkedé sé re (Bakacsi, 2004). Trevino é s
Youngblood (1990) bad apples, bad barrels elmé leté nek egyik (rossz kosá r)
olvasata alapjá n az etiká tlan szervezetek, munkahelyek „nevelik”,
szocializá ljá k etiká tlanná a szervezeti tagokat, az egyé neket. A szervezetek
szabá lyai, rendszerei, munkakö rei é s gyakorlata (szervezeti kultú rá ja)
ké nyszerı́tik etiká tlan viselkedé sre a má skü lö nben tisztessé ges (vagy
legalá bbis nem tisztessé gtelen) munkavá llaló kat. A szervezetek gyakran a
weberi acé lkemé ny burokba fogjá k, ké nyszerı́tik a szervezeti tagokat, az
egyé ni etikai né ző pont é rvé nyesı́té se gyakran lehetetlen. A vezető
kapcsolata komplex a kultú rá val: egyszerre alkotó ja é s „alanya” az etiká tlan
vagy etikus kultú rá nak.
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Az etikus vezeté sre szá mos de inı́ció lé tezik (Trevino, Hartman & Brown,
2000; Trevino, Brown & Hartman, 2003; Huhtala et al., 2011; Bencsik et al.,
2019). Ezek alapjá n az etikus vezető vel kapcsolatban né gy (egymá ssal
szorosan ö sszefü ggő ) krité rium azonosı́tható : (1) legyen etikus szemé ly,
egyé n, (2) legyen etikus menedzser, é s (3) ez a kettő legyen ö sszhangban é s
(4) legyen etikus a szervezeti kultú ra. Most ehhez a né gy krité riumhoz é s
ezek kapcsoló dá sá hoz fű zné k pá r gondolatot.
Az egyé n etikus viselkedé sé t szá mos té nyező befolyá solja: a szakirodalom
alapjá n á ltalá ban beszé lhetü nk egyé ni jellemző krő l, kö rnyezeti té nyező krő l
é s az aktuá lis helyzethez kö thető hatá sokró l (Crane & Matten, 2007).
1. ábra: Az egyén etikus viselkedésére ható tényezők
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Kö zvetlen munkahelyi
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Megjegyzés: Crane & Matten (2007) alapján Csillag (2012)

Az egyé ni té nyező k kö zü l a demográ iai jellemző ket (pl. kor, nem,
iskolá zottsá g), pszicholó giai faktorokat (pl. morá lis fejlettsé g, integritá s)
illetve a nemzeti é s kulturá lis jellemző ket szá mos kutatá s vizsgá lja, nem
teljesen egyé rtelmű eredmé nyekkel – ami szá munkra fontos, hogy a
munkahelyi kontextusban ezen té nyező k a kivá lasztá si folyamatban
vizsgá lható k vagy szű rhető k, esetleg egyes té nyező k (pl. morá lis ké pzelő erő )
a szervezeten belü l, pé ldá ul a vezető ké pző programokban fejleszthető k
(Csillag, 2012).
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A modell kö rnyezeti té nyező inek jelentő s ré sze kö zvetlenü l kö tő dik a
szervezeti kontextushoz, a szervezet kultú rá já hoz é s magá hoz a vezeté shez.
Ismé telten jellemző , hogy a vezető egyszerre alkotó ja é s alanya ezen
té nyező k jelentő s ré szé nek. A javadalmazá si rendszerek (pl. ezek é rzé kelt
igazsá gossá ga, á tlá tható sá ga, illetve az, hogy alapvető en mit jutalmaznak),
az etiká tlan viselkedé shez kapcsoló dó szabá lyozá s é s szankció k; az autoritá s
(pl. a merev hierarchikus viszonyok); a bü rokrá cia jelensé ge (amely Bauman,
1993 szerint erodá lhatja a szemé lyes felelő ssé get); a munkahelyi szerepek
é s jellegzetessé geik mind alapvető hatá ssal vannak az egyé ni morá lis
viselkedé sre é s ré szben a vezető á ltal befolyá solható k. Trevino é s Weaver
(2003) a munkahelyi szerepeken é s kon liktusokon tú l kiemelik a
munkakö ri jellemző k é s a kö zvetlen kö rnyezet hatá sá t: tö bbek kö zö tt
hangsú lyozzá k a munkakö ri nyomá s é s ké nyszer jelensé gé t – é rvelé sü k
alapjá n a teljesı́tmé nyké nyszer é s az idő nyomá s egyé rtelmű en nö veli az
etiká tlan viselkedé s való szı́nű sé gé t.
Az egyé n etikus viselkedé sé t befolyá soló harmadik té nyező csoport a konkré t
dö nté si helyzet, szituá ció jellemző i foglalja magá ba. Jones (1991)
é rtelmezé sé ben a helyzetet morá lis intenzitá sa jellemzi leginká bb, amely hat
komponensre bontható : (1) a pozitı́v vagy negatı́v kö vetkezmé nyek
nagysá ga, amelyek a viselkedé s kö vetkezté ben bekö vetkeznek; (2)
tá rsadalmi konszenzus arró l, hogy az adott cselekvé s jó vagy rossz; (3) a
kö vetkezmé ny való szı́nű sé ge; (4) a cselekedet é s a kö vetkezmé nyek idő beli
elté ré se; (5) a hatá s „á ldozataihoz” való kö zelsé g; (6) a hatá s
koncentrá ltsá ga. Ezen té nyező ket vé giggondolva megint egyé rtelmű a vezető
szerep „kettő ssé ge”: mikö zben a vezető bizonyos, szá má ra adott helyzetben
ké nytelen dö nté st hozni (pé ldá ul dö nteni egy gyá r bezá rá sá ró l egy olyan
orszá gban, ahol mé g nem is já rt), ekö zben vezető ké nt alakı́thatja ú gy a
felelő ssé gi szinteket, hogy a dö nté sek miné l „alacsonyabb” hierarchikus
szintre kerü ljenek, miné l kö zelebb az é rintettekhez (azaz má skor ez a
helyzet ne fordulhasson elő ).
Az etikai helyzet jellegzetessé gé t má s szempontbó l vette igyelembe Tof ler
(1986), aki vizsgá lata alapjá n felhı́vta a igyelmet arra, hogy a belső forrá sbó l
eredő (mikro) helyzetek, é s a kü lső té nyező k á ltal determiná lt helyzetek
(makro) egymá stó l elté rő sajá tossá ggal bı́rhatnak, illetve kutatá sa alapjá n a
vezető k tö bbszö r né znek szembe mikro jellegű etikai ké rdé sekkel (azaz
pé ldá ul sajá t dö nté seikbő l adó dó etikai dilemmá kkal). Ismé t má s
szempontra vilá gı́t rá Waters, Bird é s Chant (1986) kutatá sa, amelyben a
vezető k legnagyobb ará nyban a munkavá llaló kkal kapcsolatos dö nté sekben
szembesü ltek etikai problé má kkal (az ö sszes eset 36%-á ban, azaz minden
há rom esetbő l egyszer).
Az etikus vezeté ssel kapcsolatban fontos kicsit elgondolkodnunk a vezető i
szereprő l. A mai ember szá má ra má r termé szetes, hogy egyszerre tö bb
szerepe van, tö bb „kalapot visel” (Csillag, 2014). Ezek a szerepek kü lö nbö ző
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morá lis elvá rá sokat tá maszthatnak velü nk szemben é s adott helyzetben a
kü lö nbö ző , egymá ssal á tfedé sben lé vő szerepeink é szlelt elvá rá sai, normá i,
szabá lyai kon liktusba kerü lhetnek egymá ssal (Luban, 1988; Goldman,
1988). Megkü lö nbö ztethetü nk kismé rté kben (gyengé n), illetve jelentő sen
(erő teljesen) kü lö nbö ző szerepelvá rá sokkal bı́ró szerepeket: a kismé rté kben kü lö nbö ző szerepekben nem jelent problé má t a „hé tkö znapi”
etikai elvek, dö nté shozatali sztenderdek alkalmazá sa, mı́g a jelentő sen elté rő
szerepekben az egyé n morá lis alapelveit meghaladó , vagy aká r azokkal
ellenté tes elvá rá sok is megjelenhetnek, mint pé ldá ul a katoná k vagy
mondjuk a hó hé rok munkahelyi szerepei eseté ben. Goldman (2005)
vé lemé nye szerint á ltalá ban a menedzseri é s vezető i munka a kismé rté kben
elté rő szerepelvá rá sú szerepek kö zé sorolható , azaz nem felté tlenü l jelennek
meg ellenté tes elvá rá sok.
Arró l, hogy a kü lö nbö ző magá né leti é s munká hoz kapcsoló dó szerepeinkben
elté rő etikai normá k, alapelvek alapjá n já runk-e el, vagy kellene-e eljá rnunk,
szé les palettá n szó rnak a vé lemé nyek. Egyes gondolkodó k szerint
mindnyá jan „morá lis kamé leonok” vagyunk, é s elté rő szerepeinkben má smá s „morá lis kalapot” viselve kü lö nbö ző elvek alapjá n cselekszü nk. Carr
(1968) nagy vitá t kavaró cikké ben azt á llı́tja, hogy az ü zleti é letben – a
pó kerhez hasonló an – a tá rsadalmi elvá rá soktó l teljesen kü lö nbö ző etikai
szabá lyok mű kö dnek. Idő rő l idő re mé g a legtisztessé gesebb ü zletember is
blö ffö l (azaz az á ltalá nos morá l szempontjá bó l etiká tlanul cselekszik), ha
já té kban szeretne maradni, mert ez a já té k (azaz az ü zleti é let) lé nyegé hez
tartozik. Carr (1968) Truman elnö kö t idé zi, aki kitű nő pó kerjá té koské nt azt
taná csolta, hogy aki nem bı́rja a meleget, ne menjen a konyhá ba, azaz aki
nem tudja elfogadni a gazdasá gi é let termé szeté t é s já té kszabá lyait, az ne
foglalkozzon ü zlettel. Az ü zletember metaforá t kö nnyen alkalmazhatjuk a
vezető i szerepre: ebben a logiká ban a tá gabban a gazdasá gi é lethez,
szű kebben a vezető i szerep lé nyegé hez tartozhatnak olyan gyakorlatok,
tettek, amik nem felelnek meg a tá rsadalom etikai normá inak – de a carri
logiká ban ez a vezeté si szerep immanens ré sze. Má s gondolkodó k nem
felté tlenü l é rtelen ezzel egyet: Werhane (1999) maf iamentalitá snak nevezi
azt a „ké pessé get”, amelyre tá maszkodva az egyé n morá lis kamé leonké nt
egymá snak é lesen ellentmondó szerepekben (pl. csalá dapaké nt é s az
egyhá zkö zsé g oszlopos tagjaké nt vezet egy bű nszö vetkezetet) egyszerre é l
é s cselekszik.
A morá lis kamé leonsá g ké nyszeré t tagadjá k a morá lis integritá s, az
egysé gessé g, a teljessé g á llapota mellett é rvelő k: szerintü k reá lis vá lasztá si
lehető sé g az is, hogy egyé n, a vezető ugyanú gy etikai alapelvek szerint
viselkedjé k otthon é s a munkahelyen (Goodpaster, 2007). Ha elfogadjuk,
hogy az etikus vezeté s egyik krité riuma a morá lis integritá s, akkor ez azt
jelenti, hogy az etikus vezető egyé nké nt é s vezető ké nt – ugyan kü lö nbö ző
helyzetekben é s dilemmá k menté n – de azonos elvek alapjá n dö nt.
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Az etikus vezeté s egyik fontos krité riuma volt, hogy a vezető beszé ljen a
dö nté sek etikai vetü leté rő l é s eduká lja a kö rnyezeté t. Moral voice-nak
nevezzü k azt a jelensé get, amikor valaki sı́kra szá ll az etikai alapelvek
mellett, szó t emel az etiká tlansá g ellen á ltalá ban é s az adott etiká tlan
viselkedé s vagy dö nté s ellen konkré tan, vá llalva a kon liktust, a szervezet
tagjainak ellená llá sá t (Afsar & Shahjehan, 2018). Ha komolyan vesszü k a cikk
elejé n emlı́tett vezető i pé ldamutatá s fontossá gá t, akkor az etikus vezető nek
magá nak is fel kell emelnie a hangjá t a morá lisan ké rdé ses ü gyekben. Ez
azonban nem minden szervezeti kultú ra é s nem minden vezető i modell
ré sze. Verhezen (2010) a csend kultú rá já ró l (culture of silence) beszé l olyan
esetekben, amikor a vezető k nem rendelkeznek a megfelelő nyelvi ké szlettel
vagy ké nyelmetlenü l é rzik magukat, ha etikai té má kró l kellene beszé lni, é s
né má k maradnak. Bird é s Waters tová bb inomı́tja ezt a hiá nyt: morá lis
né masá gnak (moral muteness) nevezi azt a helyzetet, amikor a vezető bá r
rendelkezik hatá rozott é s etikai alapelvekkel, é rzé keli a morá lis elvá rá sokat,
ső t esetenké nt cselekedeteikben kö veti elveiket, de elkerü li a morá lis
ké rdé sekrő l való beszé det (Waters, Bird & Chant, 1986; Bird & Waters, 1995;
Csillag, 2019). A vezető k é s kö zö ssé gek tö bb okozatcsoport miatt lehetnek
„morá lisan né má k”. Ennek egyik oka lehet, hogy ú gy gondoljá k, hogy az etikai
ké rdé sek feszegeté se veszé lyt jelent a szervezet harmó niá já ra, destruktı́v
kon liktusokat é s szemé lyes ellenté teket gerjeszt, viszá lyt szı́that, amelyet
aztá n nehé z megoldani (Waters, Bird & Chant, 1986). Bá r é rzé kelik az
etikailag megké rdő jelezhető gyakorlatokat, mé gis ú gy gondoljá k, hogy
ezeknek a ké rdé seknek a feszegeté se, kiteregeté se nagyobb ká rt okoz, mint
hasznot, é s azzal hitegetik magukat, hogy majd maguktó l, vagy valamely
kü lső hatá sra megoldó dnak a problé má k (Csillag, 2019). Má sok ú gy vé lik,
hogy morá lis ké rdé sekrő l beszé lni felesleges idő pazarlá s, amely a haté kony
dö nté shozatalt bonyolı́tja é s lassı́tja, gyakran torkollik bű nbak keresé sbe, a
szabadsá gfok csö kkené sé t é s az adminisztrá ció nö vekedé sé t lá tjá k benne
(Drumwright & Murphy, 2004). Egyes vezető k ú gy é lik meg, hogy a morá lis
ké rdé sekrő l való é rtekezé s veszé lyezteti hatalmukat, fenyegetheti
haté konysá guk lá tszatá t. Adott esetben kevé sbé tá jé kozottak a té má ban,
nem ismerik a relevá ns morá lis é rvelé st é s szó haszná latot – ezt nehé z lenne
beismerni aká r a beosztottak, aká r a vezető k elő tt. Az egyé nek, esetenké nt
mé g a vezető k is ú gy gondolhatjá k, hogy kis fogaskerekek a nagy gé pezetben,
é s nem az ő dolguk a szerintü k helytelen dolgok megvá ltoztatá sa (ez a
felelő ssé g á thá rı́tá sa). A munkavá llaló k, esetleg a vezető k is ú gy vé lhetik,
hogy az ő ket kö rü lvevő kö zö ssé g immoralitá sa, gyá vasá ga miatt nem
é rdemes etikai diskurzust folytatni. A morá lis „csendben” a lé tező , de hosszú
ideje ki nem mondott etikai alapelvek erodá ló dnak, elvesztik kö zö s
é rtelmezé sü ket, é s ı́gy amortizá ljá k a szervezet esetleges etikai é rté keit is.
Osszefoglalva etikus vezeté srő l akkor beszé lhetü nk, ha a vezető nemcsak
etikus egyé n, de etikus menedzser is. A vezető i pé lda kö zvetlenü l é s
kö zvetetten (tö bbek kö zö tt a kultú rá n keresztü l is) is hat a beosztottakra,
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aká r etikus a minta, aká r nem, azaz való ban igaz lehet, hogy „fejé tő l bű zlik a
hal”. Ez a pé ldamutatá s azonban nem lé gü res té rben lebeg: maga a szű kebbtá gabb szervezeti kontextus is meghatá rozó . Ha való ban etikus szervezeti
kultú rá t szeretné nk é pı́teni egy szervezetben, akkor az etikai alapelveket be
kell é pı́teni a dö nté shozatali folyamatokba é s rendszerekbe, kiemelten a HR
rendszerekbe, é s meg kell tanı́tani az embereket arra is, hogy merjenek errő l
beszé lni é s megteremteni azt a bizalomra alapuló lé gkö rt, ahol akarjanak is.
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DEMETER KRISZTINA, LOSONCI DÁVID, NAGY JUDIT

Út a digitális gyártás felé – az abszorpciós
kapacitás tükrében

Bevezetés
Az elmú lt é vekben a digitalizá ció é s az Ipar 4.0 (I4.0) a gyakorló
szakemberek é s kutató k é rdeklő dé sé nek is homlokteré be kerü lt. A
vá llalatok rendszerint nagy lehető sé geket, versenyké pessé gü k nö velé sé nek
zá logá t lá tjá k benne é s szó rvá nyos sikertö rté netek ezeket a vá rakozá sokat
tová bb fokozzá k. Bá r egyes konkré t alkalmazá sokró l talá lható irodalom,
való di digitá lis transzformá ció ró l – kü lö nö sen longitudiná lis szemlé letben –
nemigen lehet olvasni. Tanulmá nyunk egy ilyen transzformá ció tö rté neté t
ı́rja le, a szervezeti szempontokat kö zé ppontba helyezve é s az abszorpció s
kapacitá s elmé leté n keresztü l vizsgá ló dva.
A tanulmá ny elő szö r a digitá lis gazdasá g fogalmá t é s az iparban jellemző
digitá lis technoló giá kat mutatja be. Majd foglalkozik az abszorpció s
kapacitá s elmé leté vel é s a digitalizá ció szervezetre gyakorolt hatá sá val.
Ezutá n ismertetjü k é s é rté keljü k a vizsgá lt szervezetben lezajlott
vá ltozá sokat.

Irodalmi áttekintés
Digitális-fizikai gyár a digitális gazdaságban
A digitalizá ció egy teljes gazdasá gra kiterjedő jelensé g, ami minden ipará g
megú julá sá t igé nyli. A digitá lis gyá rtá s é s az Ipar 4.0 (tová bbiakban I4.0)
koncepció bá mulatos terjedé se csak egy „á ga” ennek az á tfogó tá rsadalmigazdasá gi vá ltozá snak. Tanulmá nyunkban a termelé smenedzsment
terü leté n viszonylag á ltalá nosnak tekinthető mó don de iniá ljuk az I4.0
fogalmá t, egy olyan technológiaalapú jelenségként, ami a technológia adta
lehetőségek kiaknázásával erősen testre szabott, digitális tartalommal bíró
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termékeket kínál. E vízió szerint a szervezetek egy új „működési módra”
épülnek, melyben a vertikális és a horizontális integrációt biztosító
összekapcsoltság átalakítja az értékláncot és az ellátási láncot. Az á talakulá s
vé gső á llomá saké nt a termé k é s szolgá ltatá s testre szabott keveré ké nek é s
komplexitá sá nak (pl. kis mennyisé g, nagy vá laszté k) olyan vı́zió ja jelenik
meg, amit csak digitá lis- izikai rendszerek ké pesek kezelni (Huber, 2016)
(Goerzig & Bauernhansl, 2018).
Az I4.0 koncepció megjelené se arra utal, hogy a digitá lis é s izikai innová ció k
terjedé se é s elfogadá sa kritikus tö meget é rt el a feldolgozó iparban. Az 1.
tá blá zatban az I4.0 technoló giá k kö zü l nyolcat mutatunk be (Ghobakhloo,
2018) aszerint csoportosı́tva, hogy az adott technoló gia első sorban digitá lis,
vagy izikai formá ban jelenik meg. A ké t forma kö zö tt a kapcsolatot a
„ragasztó ” teremti meg, amelyek izikai eszkö zö kké nt a digitá lis vilá ghoz
szü ksé ges adatokat gyű jtik é s tová bbı́tjá k. Az I4.0 alkalmazá sok e konkré t
technoló giá k egyiké re (pl. 3D nyomtatá s) é s/vagy tö bb technoló gia
kombiná ció já ra (pl. digitá lis minő sé gmenedzsment, prediktı́v karbantartá s)
é pü lnek (Goran, LaBerge & Srinivasan, 2017).
1. táblázat – Az I4.0 kulcstechnológiái

Megjelenés

I4.0 technológia
Dolgok internete (IoT)
Felhő alapú
szá mı́tá stechnika

Leírás
Fizikai dolgok há ló zata, amelyek
ö sszekapcsoló dnak é s adatot cseré lnek.
A felhaszná ló k bá rhonnan ké pesek szoftvereket
é s alkalmazá sokat elé rni, amelyeket rendszerint
egy kü lső partner tá rol.
Nagy mennyisé gű , nagy vá ltozatossá gú , való s

Big Data (elemzé s)

idejű adathalmaz, amely felhaszná lható
szimulá ció kban é s automatikus leké rdezé sekben.
Egy izikai modell digitalis/elmé leti

Digitá lisan

Szimulá ció é s modellezé s

prototı́pusá nak lé trehozá sa é s elemzé se a való s
szituá ció teljesı́tmé nyé nek elő rejelzé se cé ljá bó l.

dominá lt
Virtuá lis é s kibő vı́tett
való sá g

A virtuá lis való sá g egy való s é lethelyzet digitá lis
vá ltozata, a kibő vı́tett való sá g virtuá lis elemeket
helyez rá a való s vilá gra.
Adatokat gyű jt é s tová bbı́t, az intelligensebbek

“Ragasztó ”

Szenzorok

ké pesek ö nkalibrá ció ra vagy igyelmeztető jelek
kü ldé sé re is.
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Megjelenés

I4.0 technológia
Additı́v gyá rtá s

Fizikailag
dominá lt

(3D nyomtatá s)

Leírás
Az anyagot ré tegesen nyomtatva, szá mı́tó gé pes
vezé rlé ssel ö sszekö tik vagy megszilá rdı́tjá k, hogy
há romdimenzió s objektumot hozzanak lé tre,.

Automatizá ció é s ipari

Gé pek, amelyek helyettesı́tik vagy kiegé szı́tik az

robotok

embereket.

Alkalmazkodás az új kontextushoz – az abszorpciós
kapacitás
Annak é rdeké ben, hogy megé rtsü k a vá llalatok alkalmazkodá sá t a vá ltozó
kö rnyezethez, az abszorpció s kapacitá s (magyarul tudá sfelszı́vó
ké pessé gnek nevezhetné nk) elmé leté t haszná ljuk. Az abszorpciós kapacitás
„a vállalat azon képessége, hogy felismerje az új, külső információ értékét,
beolvassza azt és kereskedelmi célokra alkalmazza” (Cohen & Levinthal, 1990
p. 128). Turbulens idő kben (amilyeneket ma a technoló gia drá mai vá ltozá sa
ré vé n é lü nk) fontos, hogy a szervezetek nyitottak legyenek a kö rnyezetben
megjelenő ú j tudá s felkutatá sá ra, amit a szervezeti forma alakı́tá sá val é s a
vá ltozó kombinatı́v ké pessé gekkel (ld. kö vetkező bekezdé s) tudnak
tá mogatni. Mindez nö velheti a szervezetben a rendelkezé sre á lló elő zetes
tudá st. Ezzel az elő zetes tudá ssal a vá llalatoknak rendelkezniü k kell, hogy a
kö rnyezetben zajló vá ltozá s (itt digitalizá ció ) jellegé t é s mé rté ké t é rzé keljé k
(Van den Bosch, Volberda & de Boer, 1999). Majd szü ksé gü k lesz relevá ns
szervezeti ké pessé gekre/rutinokra (Lewin, Massini & Peeters, 2011), hogy a
vá ltozá sokhoz alkalmazkodjanak é s nö veljé k a tudá sbá zist.
A vá llalatok legfontosabb tudá selemei a) a termé k vagy szolgá ltatá s (MIT),
b) a termelé si folyamatok (HOGYAN) é s c) a piac (KINEK) ismerete. Ezeket a
tudá skomponenseket há romfé le kombiná ció s ké pessé ggel lehet
á tkon igurá lni: rendszerké pessé gekkel (irá nyı́tá s, irá nyelvek, eljá rá sok,
ké zikö nyvek), koordiná ció s ké pessé gekkel (a csoport tagjai kö zö tti
kapcsolatok, pl. ké pzé s, munkahelyi rotá ció , terü leteket ö sszekö tő eszkö zö k)
é s szocializá ció s ké pessé gekkel (kö zö s ideoló gia, a való sá g kollektı́v
é rtelmezé se) (Van den Bosch et al., 1999). Turbulens tudá skö rnyezetben a
„cé gek való szı́nű leg nö velik abszorpció s kapacitá sukat olyan szervezeti
formá k é s kombiná ció s ké pessé gek kifejleszté sé vel, amelyek elő segı́tik a
tudá sfelvé tel mé rté ké t é s rugalmassá gá t” (Van den Bosch et al., p. 558). Má s
szavakkal, ú j tudá st kell generá lniuk a meglé vő tudá sbá zis
ú jrakon igurá lá sá val é s ú j kü lső tudá s becsatorná zá sá val.
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Szervezet
A szervezet abszorpció s kapacitá sa tagjai abszorpció s kapacitá sá tó l é s
kapcsolataiktó l fü gg. Miné l tö bb elő zetes tudá sa van az egyé neknek, anná l
tö bb tudá st ké pesek magukba szı́vni. Ez azonban nem elegendő , mivel meg
is kell osztaniuk é s kombiná lniuk ezt a tudá st má sokkal, akiknek má s
tudá sbá zisuk van. Igy vilá gos, hogy „egy vállalat abszorpciós kapacitása nem
pusztán a dolgozók abszorpciós kapacitásainak összege” (Cohen & Levinthal,
1990, p. 131). Ahhoz, hogy az egyé neket ö sszekapcsoljuk é s a kombinatı́v
ké pessé geket tá mogassuk, koordiná ció s feladatokat kell megoldani.
Van den Bosch é s munkatá rsai (1999) szerint a tudá sfelszı́vó ké pessé gnek
há rom fontos dimenzió ja van: a tudá sfelszı́vá s haté konysá ga, kiterjedtsé ge
é s rugalmassá ga. A szervezeti struktú ra hatá ssal van ezekre a dimenzió kra.
Mivel a tudá s alkotó ré szei rendszerint funkcioná lis terü letekre
szakosodottak (termé k, termelé si folyamat, piac/vevő ), a funkcioná lis
szervezeti forma jó kontextussal szolgá l a tudá s haté kony felszı́vá sá ra
ezekrő l a funkcioná lis terü letekrő l, kü lö nö sen stabil kö rnyezetben. Ez a
szervezeti forma azonban kevé sbé haté kony ö sszetett, vá ltozó é s nagy
mennyisé gű informá ció (kiterjedtsé g) é s gyors dö nté sek (rugalmassá g)
kezelé sé re. Fó kuszá nak megfelelő en (pl. termé k/piac) a divizioná lis forma
rugalmasabban ké pes az ú j tudá st felszı́vni, de kevé sbé jó a haté konysá gban
é s a kiterjedtsé gben. A má trix forma egyará nt jó a tudá sfelszı́vá s
kiterjedtsé gé ben é s rugalmassá gá ban, de kevé sbé haté kony. Mindezek
alapjá n turbulens kö rnyezetben, amikor a kiterjedtsé g é s a rugalmassá g
fontosabb, mint a haté konysá g, a má trix forma a legjobb (Van den Bosch et
al., 1999).

A kutatás célja és módszertana
Amint az irodalmi á ttekinté sben leı́rtuk, az I4.0 á talakulá s kö zé ppontjá ban a
technoló gia á ll. A technoló giai vá ltozá sok viszont tö rvé nyszerű en a
szervezet vá ltozá sá t is kivá ltjá k. A jelen tanulmá ny ezeket a szervezeti
vá ltozá sokat kö veti vé gig egy longitudiná lis esettanulmá nyon keresztü l. Az
informá ció k tö bb kü lö nbö ző forrá sbó l szá rmaznak: interjú kbó l, egyetemi
elő adá sokbó l, szakdolgozatokbó l, vá llalatlá togatá sokbó l, publikus é s belső
dokumentumokbó l. A vá llalat folyamatfejleszté si vezető jé vel 2015–2019
kö zö tt né gyszer ké szı́tettü nk interjú t. Rajta kı́vü l a leá nyvá llalat ellá tá silá nc
vezető jé vel, egy ü zleti elemző vel é s a folyamatfejleszté si osztá ly tová bbi
há rom tagjá val beszé ltü nk. Bá r a gyá rban a teljes multinacioná lis cé ggel
kapcsolatban is kaptunk informá ció kat, a leá nyvá llalat szemszö gé bő l tudjuk
csak a vá ltozá sokat elemezni.
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A multinacionális vállalat és a vizsgált gyáregység
A magyarorszá gi leá nyvá llalat egy amerikai gyö kerű , svá jci kö zponttal
mű kö dő globá lis vá llalat, a TE (Tyco Electronics) ré sze. A cé g kö zel 100
millió precı́zió s termé ket gyá rt mintegy 100 gyá rban, 80 000 alkalmazottal
vilá gszerte (www.te.com).
A leá nyvá llalat – ami az autó ipari ré szleghez é s az EMEA (Europe, Middle
East and Asia) ré gió hoz tartozik – mintegy 1500 alkalmazottal dolgozik.
Gyá rtanak é s ö sszeszerelnek. A termé kvá laszté k nagy. A gyá r első dlegesen
TE-cı́mké vel ellá tott ká beleket é s csatlakozó kat szá llı́t a nagy autó gyá raknak
beszá llı́tó ü gyfelek (pl. Bosch) szá má ra. Az elmú lt é vekben a gyá rban a
termelé si volumen nö vekedé sé vel pá rhuzamosan szé lesedett a vá laszté k,
csö kkentek a sorozatnagysá gok é s egyre jobban ingadozik a kereslet.
A globá lis vá llalat integrá lt gyá rtá si há ló zatban dolgozik, ahol az ellá tá si lá nc
szá mos orszá gban é s tö bb gyá r kö zö tt eloszlik, azzal a cé llal, hogy
optimalizá lja a globá lis hozzá adott é rté ket. Igy a gyá rtó egysé gek szá má ra a
gyá rtá si folyamatok é s azok fejleszté se a legfontosabb (való já ban csak ebben
van dö nté si jogkö rü k), ezek a prioritá sok kerü lnek elő té rbe az erő forrá sok
fejleszté sé vel kapcsolatos dö nté sekben is.
A vá llalat tö bbü zemes fejleszté si programot (multiplant improvement
program, MPIP) alkalmaz, melyet TEOA-nak (TE Operational Excellence)
nevez. Ez koordiná ció s eszkö zké nt szolgá l a belső há ló zat folyamatfejleszté si
erő feszı́té seinek megkö nnyı́té sé re. A belső TEOA é rté kelő jelenté s szerint az
esetgyá r az EMEA ré gió legé rettebb gyá rai kö zé tartozik.

Út az I4.0 felé
A gyá r á ltal megtett ú ton né gy fejlő dé si fá zist azonosı́tottunk. Első ké nt
leı́rjuk ezeket a fá zisokat ré szletesen, majd ö sszefoglaljuk a transzformá ció
fő jellemző it.

1. fázis: Az első lépések (2012–2013)
A digitá lis megoldá sokkal kapcsolatos első kı́sé rletek a gyá rban 2012-ben
kezdő dtek. A lean fejleszté seké rt felelő s ré szleg kisebb helyi projekteket
kezdemé nyezett azzal a cé llal, hogy digitalizá lá ssal nö velje a folyamat
haté konysá gá t é s versenyké pessé gé t. A kezdemé nyezé sek belső
folyamatokra, kü lö nö sen a gyá rtá sra irá nyultak. A gyá r kü lső partnereket is
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bevont a digitá lis andon1 (problé majelző ) rendszer fejleszté sé be é s az
ö sszehangolt termelé si sorrend-vizualizá ció ba. Onerő bő l kidolgoztá k az első
dashboardot (irá nyı́tó pultot) is, amely adatokkal szolgá lt az ü zemben
elhelyezett intelligens ké pernyő kö n. Mindezt a gé pek egyre jobb
ö sszekapcsolá sa é s a cé g privá t há ló ja tette lehető vé . Ebben az idő szakban
kezdő dö tt a Corvinusszal való együ ttmű kö dé s is.

2. fázis: Kísérletező gyárak (2014–2017)
E szakasz első esemé nye egy egyhetes workshop volt Né metorszá gban
2014-ben az EMEA ré gió autó ipari divı́zió já nak ké pviselő i szá má ra. A
rendezvé nyt a há ló zat kü lö nbö ző gyá raibó l szá rmazó lelkes digitá lis
rajongó k, első sorban lean szaké rtő k szervezté k meg. A ré sztvevő k
felté rké pezté k a folyamatokat a digitá lis á talakulá s fó kuszterü leteinek
azonosı́tá sá ra. A potenciá lis terü letek é s ü zleti folyamatok olyan listá já t
dolgoztá k ki, ahol a digitalizá lá s kö ltsé gcsö kkenté shez vezethet, é s ahol a
lehető leghamarabb meg kell kezdeni a fejleszté seket. A lista 160 elemet
tartalmazott, amelyek az alá bbi csoportokba sorolható k:
•

Való s idejű KPI (key performance indicator) megjelenı́té s

•

Folyamatparamé terek megjelenı́té se

•

Digitá lis minő sé gellenő rzé s

•

Szerszá mok teljes digitá lis nyomon kö veté se

•

Termelé si igyelmezteté s, jelek (Andon)

•

Teljes termelé kenysé g

•

Big Data

•

Agilis ellá tá silá nc-tervezé s

•

Digitá lis oktatá s

A workshop ré sztvevő i a né met é s a magyar leá nyvá llalatot jelö lté k ki
kı́sé rleti gyá raknak. Ez a ké t gyá r tesztelhette elő szö r az I4.0 eszkö zö ket é s
technoló giá kat, é s pozitı́v eredmé nyek eseté n nekik kellett koordiná lni az ú j
alkalmazá sokat má s gyá rakban. A kı́sé rletek 70% -a a magyar gyá rhoz lett
rendelve. A né met gyá r első sorban a szerszá mokhoz kapcsoló dó digitá lis
megoldá sokkal foglalkozik. A divı́zió kö zpontjá ban dö nté s szü letett arró l is,
hogy 3 é ven belü l minden 600 fő t foglalkoztató leá nyvá llalat adatbá nyá szt
alkalmaz.

1

Az andon a lean eszköztárába tartozik. A dolgozónak van lehetősége jelezni vele, hogy
várhatóan nem fogja tudni a feladatát időben elvégezni. A jelzés lehetőséget ad időben
beavatkozni.
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2014-tő l a magyar leá nyvá llalat a kö zpont pé nzü gyi tá mogatá sá val tö bb ezer
adatgyű jtő t, pé ldá ul szenzorokat, kamerá kat telepı́tett a gé pekre. Ebben a
szakaszban a folyamatfejlesztő csapat vezető je hivatalosan is felelő s lett a
gyá r digitá lis erő feszı́té seié rt. Ké pzé st szerveztek Big Data elemzé sre é s az R
programozá si nyelv elsajá tı́tá sá ra. A csapat elkezdte fejleszteni az OLMS
(operators’ learning management system) digitá lis tanulá si platformot,
fejlesztette a digitá lis dashboardot, kı́sé rleteket indı́tott a 3D nyomtatá sra é s
a prediktı́v karbantartá sra. A vá llalat kü lső partnerekkel dolgozott együ tt a
kı́sé rletekben, pé ldá ul kisebb magyar technoló giai szolgá ltató kkal, é s
tová bbi kapcsolatokat alakı́tott ki egyetemekkel. A globá lis vá llalat digitá lis
eszkö zö ket (szenzorokat) gyá rtó kisvá llalatokat vá sá rolt fel.

3. fázis: A digitális átmenet útitervének és irányításának
fejlesztése (2017–2018)
Ez a szakasz a BCG á ltal rendezett 6 hetes talá lkozó val kezdő dö tt. A
talá lkozó t a vilá gmé retű autó ipari divı́zió globá lis operá ció s igazgató ja
kezdemé nyezte, lá tva, hogy a gyá rtó egysé gek nagyon kü lö nbö ző en
kö zelı́tettek a digitalizá ció hoz, ami pá rhuzamos erő feszı́té sekhez,
erő forrá spazarlá shoz é s a kü lö nbö ző technoló giá k nagyon elté rő é rettsé gi
szintjé hez vezetett. Bá r a vá llalat az elő ző fá zisban a „kı́sé rleti gyá r”
koncepció mellett dö ntö tt az erő forrá sok fó kuszá lá sa é rdeké ben, a való sá g
má ské nt mű kö dö tt. A gyá rak sajá t projekteket indı́tottak, a kijelö ltö kö n tú li
digitá lis terü letekre is elkalandoztak, fő ké nt a terepen kialakult é rdeklő dé s
miatt. Ebben a zavaros helyzetben az alulró l felfelé irá nyuló fejleszté sek
ö sszehangolá sa kulcsfontossá gú vá vá lt.
E fá zis fő cé lja egy digitá lis transzformá ció s straté gia kidolgozá sa volt a
fó kuszterü letek meghatá rozá sá val é s egy ú titervvel (roadmap); tová bbá egy
digitá lis irá nyı́tá si (governance) modell lé trehozá sa a szervezeti struktú ra
adaptá lá sá val é s a vezető k szerepé nek meghatá rozá sá val. Lé trehoztak egy
digitá lis transzformá ció s egysé get a vá ltozá sok irá nyı́tá sá ra, é s ezt az
egysé get a legmagasabb szintű menedzsmenthez, valamint má s szervezeti
egysé gekhez kö tö tté k.
A vá llalat ki inomult, 13 pontos rendszerrel rendelkezett a lean é rettsé g
mé ré sé re, 1–5 csillaggal é rté kelve a leá nyvá llalatokat. A digitalizá lá si szintet
(pl. gé pek ö sszekapcsoltsá ga) ehhez a mé rő rendszerhez kü lö n, 14. té telké nt
adtá k hozzá .
A divı́zió ú gynevezett akcelerá toralapú szervezeti modellt é pı́tett. Ebben a
modellben minden egyes ré gió ban van egy regioná lis digitá lis bajnok. A
bajnokokat regioná lis akcelerá torok tá mogatjá k, olyan szaké rtő k, akik egy–
egy I4.0–á s technoló giá t beható an ismernek. Helyileg, gyá ri szinten is
vannak hasonló feladatokkal rendelkező bajnokok é s akcelerá torok. Digitá lis
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projekt indı́tá sakor a csapat felé pı́té se a kö vetkező : a) a projektet a digitá lis
bajnok vezeti, aki pé nzü gyi (ROI – return on investment) szempontbó l is
felelő s; b) a tá rgyi szaké rtő (subject matter expert), aki ismeri a megfelelő
gyá rtá si technoló giá t (pl. ö nté s), c) egy helyi akcelerá tor, aki ismeri a digitá lis
megoldá st (pl. Big Data); é s d) a projektet koordiná ló lean/digitá lis
ré szlegbő l szá rmazó szemé ly.
A leá nyvá llalat eddig tö bb mint 10 kü lö nbö ző digitá lis projektet vitt,
kü lö nbö ző é rettsé gi szinteken. A gyá rban a dashboard a szervezé si terü leten
való s idejű adatokkal szolgá l; a digitá lis tanulá si platform é s az e–QCPC
(elektronikus minő sé gellenő rzé si folyamatdiagram, a problé majelenté s
elektronikus vá ltozata) mindennapi haszná latban van. Elő rehaladtak a helyi
informatikai infrastruktú ra, a digitá lis minő sé g é s a gé pek ö sszekapcsolá sá nak kié pı́té sé ben, é s folyamatosan kı́sé rleteznek Big Data
elemzé sekkel.

4. fázis: Értékteremtés és kiterjesztés (2018– )
Ez a szakasz a magyar gyá r első é rté kteremtő workshopjá val kezdő dö tt. A
workshop cé lja az volt, hogy kitalá ljá k, hogyan lehet a digitá lis eszkö zö ket
való s é rté kteremté shez haszná lni. Ez az elvá rá s az elő ző szakaszok
tapasztalataibó l szá rmazik: a vá llalat szá mos erő feszı́té st tett a digitá lis
mű kö dé s irá nyá ba, de gyakorlatilag nem tudtá k, é s nem is pró bá ltá k
kiderı́teni, hogy az erő feszı́té sek való ban ki izető dnek-e. Tová bbi problé ma
volt, hogy tú l sok folyamatban lé vő projekttel dolgoztak, ı́gy az egyes
projektekre irá nyuló igyelem nem volt elé ggé ö sszpontosı́tott. E problé má k
kezelé se é rdeké ben elkezdtek a kı́sé rleti projektek alapjá n ü zleti eseteket
(business case), arany pé ldá kat kialakı́tani. Az ü zleti eset videó kat,
projektterveket, ré szletes dokumentá ció t tartalmaz a szü ksé ges
erő forrá sokró l (munkaó rá k, ké pessé gek, eszkö zö k), kö ltsé gekrő l, valamint
pé nzü gyi é s nem pé nzü gyi elő nyö krő l stb. Az ü zleti esetek elő segı́tik má s
leá nyvá llalatokná l hasonló projektek tervezé sé t é s az ü zleti straté giá hoz is
inputtal szolgá lnak. Az akcelerá tor modell igé nyeinek megfelelő en a
lean/digitá lis ré szlegben dolgozó emberek SCRUM tré ningeket kapnak. A
digitá lis irá nyı́tá si modell alapjá n a cé lokat regioná lis szinten hatá rozzá k
meg é s regioná lis bajnokok tá mogatjá k.
Az ebben a szakaszban tett erő feszı́té sek má r meghaladjá k a gyá rtá s szintjé t,
belenyú lva az ellá tá si lá ncba, beleé rtve az é rté kesı́té s- é s mű kö dé stervezé s
(S & OP) digitá lis platformjá t, valamint az SAP IPP modul megvaló sı́tá sá t
(adatmegjelenı́té s).
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A digitális fejlődés fő jellemzői
Technológia. A vá llalatnak é s magá nak az esetgyá rnak van tapasztalata az
I4.0 alaptechnoló giá k tö bbsé gé vel, mé gha az egyes technoló giá k
ismereté nek mé lysé ge el is té r. Rengeteg adatot gyű jtenek, é rett MES
(Manufacturing Execution Systems)-rendszerrel é s magas szintű adatmegjelenı́té ssel (a belső felhő re é pı́tve) rendelkeznek. Ami a dominá nsan
izikai technoló giá k jelenlé té t illeti, má r ré gó ta hagyomá nyos ipari
robotokkal dolgoznak (ez a szegmenseikben elkerü lhetetlen!), é s a 3D
nyomtatá st is elkezdté k haszná lni. A digitalizá ció viszonylag elő rehaladott
volta jó alapul szolgá l té má nkhoz.
Szervezet. Az organikusan kialakult alulró l é pı́tkező koordiná ció t lassan
felvá ltotta/kiegé szı́tette a fentrő l lefelé tö rté nő vezé rlé s. A tö rté net rö viden
ı́gy szó l: a folyamatfejlesztő csapat vezető je mindig nyitott volt ú j dolgokra.
Az ipari tendenciá kat konferenciá kon é s ü zleti kö nyvek segı́tsé gé vel kö vette.
Ezé rt ké pes volt felismerni a kü lső kö rnyezetben bekö vetkező vá ltozá sokat
(Lewin, Massini & Peeters, 2011), é s ké pes volt ebbe az irá nyba terelni a helyi
szervezetet. Az erő feszı́té sek folytató dtak há ló zati szinten, de mé g mindig
alulró l felfelé mutató irá nyban. Ezt a stá diumot a rutinszerű
tudá smegosztá si tevé kenysé gek, koordiná ció s mechanizmusok é s
tá rsadalmi kapcsolatok tá mogattá k, amelyeket a vá llalat korá bban é pı́tett ki
a lean fejleszté sek é rdeké ben (Demeter & Losonci, 2019; Lewin, Massini &
Peeters, 2011; Van den Bosch, Volberda & de Boer, 1999). Mivel a kü lö ná lló
erő feszı́té sek szá ma megszaporodott, a pá rhuzamos erő feszı́té sek é s a
haté konysá gveszté s elkerü lé se é rdeké ben a folyamat felü lrő l lefelé tö rté nő
irá nyı́tá sa elkerü lhetetlenné vá lt. Ennek ellené re mé g mindig van helye a
helyi kezdemé nyezé seknek, tehá t a lentrő l-felfelé é s a fentrő l-lefelé irá nyok
egyará nt mű kö dnek. Mindez vilá gos straté giá t é s egyben rugalmassá got
biztosı́t a szervezetnek. Az utolsó ké t fá zis azt mutatja, hogy mé gha a
szervezet cé lja a tudá sfelszı́vá s terjedelmé nek é s rugalmassá gá nak
fenntartá sa vagy aká r nö velé se is, bizonyos mé rté kig megpró bá ljá k kezelni
a haté konysá got is.
A tudá s ú jrakon igurá lá sá hoz szü ksé ges dominá ns ké pessé gek tekinteté ben
kü lö nbsé geket lá tunk a fá zisok kö zö tt: az első é vekben a lean csapat
ö sszehangolt erő feszı́té sei a szocializá ció s ké pessé gekre é pü lnek, mı́g a
ké ső bbi fentrő l-lefelé irá nyı́tá s a rendszerké pessé geken nyugszik. A
lé trehozott transzformá ció s straté gia egyfajta kiigazı́tá s, amikor a jelensé g a
formá lis tervezé s ré szé vé vá lt. A jö vő ben a felhalmozott tudá sbá zist alapké nt
haszná lva a koordiná ció s ké pessé geket kell fejleszteni. A vá ltozá sok
kö zponti szereplő i a kivá ló sá gi kö zpontok é s a helyi szaké rtő k lesznek. A
kifejlesztett rendszerben megkezdő dik az ismeretek megosztá sa, é s ezt
leginká bb a koordiná ció tá mogatja. A vá ltozá sok azt mutatjá k, hogy az
irá nyı́tá s megtartá sa kihı́vá st fog jelenteni mé g fentrő l-lefelé tö rté nő
irá nyı́tá s mellett is, a technoló giai lehető sé gek folyamatos vá ltozá sa miatt.
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Ezé rt bö lcs dolog a lentrő l-felfelé irá nyuló kı́sé rletek egé szsé ges szintjé t
fenntartani a kö zponti koordiná ció mellett.
A vá ltozá sok irá nya az ú j technoló giá k é s alkalmazá sok menedzsmentjé nek
a formá lis szervezeti struktú rá ba illeszté se: egy-egy projektben ré szt vesz
egy menedzser, egy akcelerá tor, egy technoló gia szaké rtő é s egy koordiná tor.
Ez a komplex szervezeti felé pı́té s mutatja a feladat ö sszetettsé gé t é s az ebbő l
adó dó nehé zsé geket, kü lö nö sen a lean fejleszté sekkel ö sszehasonlı́tva. A
tapasztalt lean szaké rtő kö nnyen becsü li meg a lean fejleszté sek vá rható
eredmé nyé t é s bevett rutinok segı́tsé gé vel vezetheti a vá ltozá st. A digitá lis
technoló giá val kapcsolatos folyamatfejleszté s eseté n nemcsak a gyá rtá si
technoló giá t (pl. ö ntő gé p) é s a mű kö dé si folyamatokat kell megé rteni,
hanem a digitá lis ké rdé seket is, é s a digitá lis innová ció k eredmé nyeinek
becslé sé re szolgá ló ismeretek mé g hiá nyosak. Egy kis elté ré s az
algoritmusokban drá mai kü lö nbsé geket okozhat az eredmé nyekben.
2. táblázat – A transzformáció fő jellemzői
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nö velé se a
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é rté kteremtő
workshop a
magyarorszá gi
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fó kusz-

szervezeti

projektekre való
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informá lis
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szinten
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informá lis
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Tudás

fejlesztő knek

felszívása

szenzorgyá rtó
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Megjegyzés: *az új periódusok építenek az előzőkre

A belső és külső tudás felszívása. A transzformá ció s folyamatot á thatja a
kihı́vá s, hogy miké nt fejlesszé k a meglé vő tudá sbá zist. A globá lis vá llalat é s
maga a gyá r belső é s kü lső forrá sokra egyará nt tá maszkodik. Az I4.0-n
alapuló folyamatfejleszté s mé lyebb technoló giai ismereteket igé nyel, mint
egy lean-projekt, hogy a kü lö nfé le projektek folyamatá t é s vá rható
eredmé nyeit megtervezzé k. A vá llalat megpró bá lja kezelni a technoló giai
ismeretek szű k keresztmetszeté t é s a szakemberek (pl. mé rnö kö k,
adattudó sok) hiá nyá t azá ltal, hogy folyamatos ké pzé st nyú jt
alkalmazottainak. A munkavá llaló k vá ltozá sokkal szembeni ellená llá sa
szinté n kihı́vá sokhoz vezet. Az elfogadá st elő segı́ti, hogy az ú j
alkalmazá sokat kı́sé rleti szakaszban viszik a gyá rba, ahol az operá torok
javaslatokat tehetnek, é s ı́gy maguk is fejlesztő kké vá lhatnak.
A lean csapat abszorpció s ké pessé gé nek fejleszté se a beszá llı́tó kkal
együ ttmű kö dve tö rté nt. Technoló giai oldalró l né zve fokozatosan a nagyobb
szá llı́tó k felé haladtak, amint az erő feszı́té sek is egyre inká bb globá lissá
vá ltak, felvá ltva, vagy kiegé szı́tve a helyi kezdemé nyezé seket. Straté giai é s
szervezeti ké rdé sekben is vontak be kü lső tudá st, fő ké nt a BCG egyengette
ezt a folyamatot. A cé l az volt, hogy a kompetenciá t beé pı́tsé k a szervezetbe,
első sorban az egyé ni ké szsé gek fejleszté sé vel (pl. egy korá bbi raktá ri
dolgozó szoftverfejlesztő vé vá lt az e-QCPC fejleszté se sorá n).

Következtetések
Longitudiná lis esettanulmá nyunk – tudomá sunk szerint – az első ré szletes
leı́rá sa annak, hogyan alakult ki az I4.0 felé mutató szervezet egy gyá rban.
Tanulmá nyunk legfontosabb hozzá já rulá sa, hogy a gyá rban bekö vetkező
vá ltozá sokat ı́rja le a technoló giá t é s a szervezetet helyezve a kö zé ppontba.
Má sodszor, a folyamatos tudá sfelszı́vá s ré vé n ú j é s ú j szervezeti megoldá sok
jelentek meg a vá llalatban. A lentrő l-felfelé irá nyuló kezdemé nyezé st fentrő llefelé irá nyuló vá ltotta fel. A fentrő l-lefelé mutató szakasz kö thető az
ú tfü ggő sé ghez azá ltal, hogy a digitalizá ció t a folyamatfejleszté shez (lean)
kapcsolja. Ez a vá ltozá si folyamat elő té rbe helyezi az abszorpció s kapacitá s
elmé leté t. Ugy ı́té ljü k meg, hogy azok a vá llalatok, amelyekben nincsen meg
az abszorpció s „gó cpont” (mint esetgyá runkban a lean transzformá ció t
menedzselő csapat), kevé sbé lesznek ké pesek reagá lni a vá ltozá sokra. Es
mivel elő zetes ismereteik alacsonyabbak, lassabban ismerik fel a
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vá ltozá sokat, ha egyá ltalá n megteszik. Ez a té ny nö veli a szakadé kot a
vá llalatok kö zö tt.
Harmadszor, az esetgyá r egy má trix struktú rá ban mű kö dő cé g ré sze, mely
struktú ra turbulens kö rnyezetben a legjobb az ismeretek felszı́vá sa é s
rugalmassá ga szempontjá bó l (Van den Bosch et al., 1999). Mivel a kisebb
vá llalatok á ltalá ban funkcioná lis felé pı́té sű ek, kezdeti há trá nyuk van a nagy
multinacioná lis vá llalatokkal ö sszehasonlı́tva.

Köszönetnyilvánítás
A kutatá st az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosı́tó szá mú , Az intelligens,
fenntartható é s inkluzı́v tá rsadalom fejleszté sé nek aspektusai: tá rsadalmi,
technoló giai, innová ció s há ló zatok a foglalkoztatá sban é s a digitá lis gazdasá gban
cı́mű projekt tá mogatta. A projekt az Euró pai Unió tá mogatá sá val, az Euró pai
Szociá lis Alap é s Magyarorszá g kö ltsé gveté se tá rs inanszı́rozá sá ban való sult meg.
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FERTŐ IMRE1

Fontos-e a vezetők humán tőkéje a családi
gazdaságok növekedésében?

Az elmú lt fé l é vszá zadban a farmok szá ma jelentő sen csö kkent a fejlett
orszá gok mező gazdasá gá ban. Hasonló tendenciá t igyelhetü nk meg
Magyarorszá gon is. Az á tmenet első é vtizedé nek sokkja utá n tová bbra is
folyamatosan csö kken a mező gazdasá gi ü zemek szá ma. Mı́g az egyé ni
gazdasá gok szá ma 959 ezer volt 2000-ben, addig ez a szá m 2016-ra 416
ezerre csö kkent. A gazdasá gi szervezetek szá ma ezzel szemben inká bb
nö vekvő tendenciá t mutat, 2000-ben 8382, mı́g 2016-ban 9388 volt. Az
á tlagos mező gazdasá gi terü let az egyes gazdasá g kategó riá kban ellenté tes
irá nyú volt. Az egyé ni gazdasá gok á tlagos mező gazdasá gi terü let 4,6
hektá rró l 7,6 hektá rra emelkedett, addig a tá rsas gazdasá gok á tlagos
terü lete 326 hektá rró l 248 hektá rra csö kkent 2000 é s 2016 kö zö tt. A
kormá ny fontos agrá rpolitikai cé lja a csalá di gazdasá gok szerepé nek
nö velé se a hazai mező gazdasá gban. Korá bbi idő szakra (2001–2007)
vonatkozó vizsgá lataink azt mutattá k, hogy a kisebb mé retű gazdasá gok
gyorsabban nö vekednek, mint a nagyobbak, tová bbá a tá mogatá sok é s a
gazdasá g vezető jé nek kora szigni iká nsan befolyá solja a farmok nö vekedé si
pá lyá já t (Bakucs & Fertő , 2009; Fertő & Bakucs 2009; Bakucs, Bojnec,
Latruffe & Fertő , 2013). A mező gazdasá gi ü zemek nö vekedé sé nek a kutatá sa
az agrá rpolitikai dö nté shozó k szá má ra is fontos lehet, hiszen a szektor
csö kkenő ré szesedé se a GDP-ben, az EU-n belü li verseny, a fokozó dó
koncentrá ció s nyomá s, valamint a bevé tel nö velé se arra ké nyszeritı́ a kisebb
egyé ni gazdá lkodó kat, hogy nö veljé k az ü zemmé retet, vagy a mező gazdasá gi
szektoron kivü lrő l egé szı́tsé k ki jö vedelmü ket, szé lső sé ges esetben pedig,
hogy beszü ntessé k tevé kenysé gü ket. A cikk fő ú jdonsá ga, hogy megvizsgá lja
a humá n tő ke jelentő sé gé t a csalá di gazdasá gok nö vekedé sé ben a 20071

Gyula nevelőtanárom volt a Rajk László Szakkollégiumban. Vezetéselmélet kurzusra is
jártam hozzá, de végül érdeklődésem más irányba vitt, ezért már nem vettem részt a
kurzusban készült TDK dolgozatban. Több mint 30 év után ezzel a rövid cikkel igyekszem
bepótolni a mulasztásom.
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2015 kö zö tti idő szakban. A kö vetkező kben bemutatjuk az alkalmazott
mó dszertant. Ezt kö veti az empirikus elemzé s eredmé nyeinek ismerteté se,
é s ö sszegzé sé t kö vető en megfogalmazunk né há ny kö vetkezteté st.

A farmok növekedését meghatározó tényezők
A farmok nö vekedé se egy tö bb dimenzió s jelensé g, amelyet szá mos elmé leti
né ző pontbó l lehet vizsgá lni. A vá llalatok nö vekedé sé t vizsgá ló empirikus
tanulmá nyok elmé leti alapjá t á ltalá ban a Gibrat-tö rvé ny jelenti. A Gibrattö rvé ny szerint a vá llalatok nö vekedé se sztochasztikus folyamat, amely
szá mos nem meg igyelhető vé letlen vá ltozó eredmé nye, ezé rt a vá llalatok
nö vekedé si rá tá ja fü ggetlen azok kezdeti nagysá gá tó l egy adott perió dus
elejé n (Gibrat, 1931). A vá llalatok nö vekedé sé vel foglalkozó sztochasztikus
modellek á ltalá ban ké tfé le mó don kö zelı́tetté k a ké rdé st. Egyré szt abbó l a
szempontbó l, hogy a vá llalatok té nyleges mé reteloszlá sa kö veti-e
lognormá lis formá t.
A má sik mó dszer, amikor a vá llalatok nö vekedé se, illetve azok nagysá ga
kö zö tti kapcsolatot ö konometriai mó dszerekkel vizsgá ljá k. A má sodik tı́pusú
vizsgá lathoz kapcsoló dó an az empirikus irodalom egy ré sze – kü lö nbö ző
elmé leti megfontolá sokat alkalmazva – explicit mó don is megpró bá lja
modellezni a vá llalatok nö vekedé sé re ható té nyező ket. Pé ldá ul né há ny
szerző abbó l indul ki, hogy a vá llalatvezető k humá n tő ké je heterogé n
(Penrose, 1959; Lucas, 1978; Jovanovic, 1982), vagy a kapacitá s é s
technoló gia vá ltozá sá val elsü llyedt kö ltsé gek keletkezhetnek (Cabral, 1995).
Má sok az evolú ció s kö zgazdasá gtan eredmé nyeit haszná ljá k fel (Nelson &
Winter, 1982), az ú tfü ggő sé g fontossá gá t (Balmann, Odening, Weikard &
Brandes, 1996), vagy a vá llalaton belü li tranzakció s kö ltsé gek jelentő sé gé t
(Pollack, 1985) hangsú lyozzá k.
Ebben a tanulmá nyban a csalá di gazdasá gok nö vekedé sé nek belső
té nyező ire koncentrá lunk. A farmok nö vekedé sé ben kitü ntetett szerepe van
az emberi té nyező nek. A jó vezető i ké szsé gek é s a humá n tő ke nö veli a
mező gazdasá gi termelő ké pessé gé t, hogy alkalmazkodni tudjon a
folyamatosan
vá ltozó
gazdasá gi
kö rnyezethez.
Ugyanakkor
a
mező gazdasá gon kı́vü li jó lehető sé gek is ö sszefü gghetnek gazdá lkodó
humá n tő ké jé vel. Kö vetkezé ské ppen a humá n tő ke nettó hatá sa a
gazdasá gok nö vekedé sé re nem egyé rtelmű . A farmerek emberi tő ké jé t
á ltalá ban a gazdá lkodó k korá val é s vé gzettsé gé vel szoktá k mé rni. Rodgers
(1994) azt javasolja, hogy meg kell kü lö nbö ztetni a speci ikus é s az á ltalá nos
emberi tő ké t a mező gazdasá gi struktú rá k magyará zatá ban. Weiss (1999)
megá llapı́tja, hogy mı́g az á ltalá nos é s a mező gazdasá gi ké pzé s pozitı́van
korrelá l a gazdasá g mé reté nek nö vekedé sé vel, a mező gazdasá gi ké pzé s
kisebb hatá ssal van a gazdasá g mé reté re, mint az á ltalá nos oktatá s szintje.
Ugy tű nik, hogy a gazdá lkodó k é letkora pozitı́v ö sszefü ggé sben á ll a
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mező gazdasá gi ü zemek mé reté nek nö vekedé sé vel amig iatalok, de
negatı́van korrelá lnak, ha a gazdá k má r ö regek (Weiss, 1999; Fall, Piet &
Roger, 2010). Osszegezve, az eddigi empirikus kutatá sok arra utalnak, az
emberi tő ke é s a farmok mé reté nek nö vekedé se kö zö tti kapcsolat tová bbra
is ké té rtelmű .
Má s té nyező k is szigni iká nsan korrelá lhatnak a farmok nö vekedé sé vel.
Ilyenek lehetnek a farmok jogi stá tusa, a csalá dtagoknak mező gazdasá gon
kı́vü li munkalehető sé gei. Az á ltalá nos gazdasá gi helyzet (demográ ia,
foglalkoztatá s, kamatlá b) szinté n befolyá solhatjá k a mező gazdasá gi ü zemek
nö vekedé si straté giá it. A farmok nö vekedé sé t befolyá soló té nyező ket há rom
nagy csoportba oszthatjuk. Egyré szt a piaci té nyező k, amelyek befolyá soljá k
az input é s output á rakat. Má sré szt, a technoló giai té nyező k, amelyek a
mé rethozadé kra, vagy a vá laszté kgazdasá gossá gra hatnak. Harmadszor az
inté zmé nyi té nyező k, mint a tö rvé nyek, agrá rpolitika, a má s szektorokhoz
való vertiká lis kapcsolatok. Akimowicz, Magrini, Ridier, Bergez é s RequierDesjardins (2013) felhı́vjá k a igyelmet arra, hogy a terü leti té nyező k is
befolyá solhatjá k a farmok nö vekedé sé t. Eredmé nyeik szerint a vá rosi
terü letek kö zelsé ge szigni iká nsan befolyá solja a farmok nö vekedé sé t
Franciaorszá gban.

Módszertan és adatok
A csalá di gazdasá gok nö vekedé sé t meghatá rozó té nyező it ö konometriai
modell segı́tsé gé vel becsü ljü k meg. Kö vetve az ú jabb tanulmá nyokat
kvantilis regresszió t alkalmazunk, hogy a kü lö nbö ző mé ret csoportok kö zö tt
kü lö nbsé get tehessü nk. Az empirikus elemzé s egy tová bbi fontos problé má ja
a mintavá lasztá s. Mivel a nö vekedé si rá tá t é rtelemszerű en csak a tú lé lő
farmokná l (vagyis amelyek t idő pontban mé g mű kö dnek) tudjuk vizsgá lni,
illetve mivel a legnagyobb való szı́nű sé ggel eltű nő farmok a lassan nö vekedő k
kö zü l kerü lnek ki, kö nnyű belá tni, hogy a kismé retű , gyorsan nö vekedő
farmok a mintá ban felü lreprezentá ltak lehetnek, ezé rt torzı́thatjá k az
eredmé nyeket. Ez a ké rdé s kifejezetten fontos a jelen kutatá sban, mivel a
kisebb farmok ará nya az á tmeneti gazdasá gokban, ı́gy Magyarorszá gon is,
sokkal magasabb, mint a fejlett gazdasá gokban. Wald-tesztekkel
ellenő rizzü k, hogy a vá ltozó k együ ttható i kü lö nbö znek-e az egyes
kvantilisek kö zö tt.
Elemzé sü nk a magyar tesztü zemi adatbá zison alapul. A gazdasá gok
kivá lasztá sa a KSH á ltal elvé gzett mező gazdasá gi szerkezeti ö sszeı́rá sain
alapszik. Az orszá gos lefedettsé g elé ré sé tő l szá mı́tva, é vente mintegy 2000
mező gazdasá gi vá llalkozá s adatait gyű jtik. A szá mviteli é s pé nzü gyi
adatokon kı́vü l az adatgyű jté s kö re kiterjed a fö ldhaszná latra, a munkaerő á llomá nyra, a termelé si adatokra, valamint á gazati szintű adatgyű jté sre. Az
adatbá zis 2015-ben 1585 egyé ni gazdasá got é s 377 tá rsas vá llalkozá st
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tartalmazott, amelybő l csak 1245 mező gazdasá gi ü zem volt azonos a 2007.
é vi mintá val. A vizsgá lat sorá n a csalá di gazdasá gokat az egyé ni
gazdasá gokkal de iniá ljuk. A csalá di gazdasá gok nagysá gá t az Euró pai
mé retegysé ggel (Eume) mé rjü k. A fü ggő vá ltozó a nö vekedé s intenzitá sá nak
logaritmusa 2007 é s 2015 kö zö tt, nö vekedé s akkor tö rté nt, amikor:
lnEume2015-2007. A logaritmus haszná lata javı́tja a vá ltozó k eloszlá sá nak
normalitá sá t, ezé rt jobban megfelel modell feltevé seknek. Az 1. á bra mutatja
a nö vekedé si rá ta kernel sű rű sé gfü ggvé nyé t. A Shapiro-Wilk teszt azonban
elutası́tja a vá ltozó normalitá sá t egy szá zalé kos szigni ikancia szinten. Ez
megerő sı́ti a kvantilis regresszió k haszná latá nak fontossá gá t.
Magyará zó vá ltozó inak a kö vetkező k. A csalá di gazdasá gi mé reté nek
logaritmusa 2007-ben euró pai mé retegysé gben kifejezve. A gazdasá gok
humá n tő ké jé t ké t dummy vá ltozó val mé rjü k. Az agrá rvé gzettsé g vá ltozó
é rté ke egy, ha a gazdá nak van felső fokú agrá rvé gzettsé ge egyé bké nt nulla.
Hasonló an az á ltalá nos vé gzettsé g vá ltozó é rté ke egy, ha a gazdá nak van nem
agrá ros felső fokú vé gzettsé ge, egyé bké nt nulla. A nem vá ltozó é rté ke egy, ha
gazdá lkodó nő é s nulla, ha fé r i. Mivel a tá mogatá sok eloszlá sa egyenlő tlen a
gazdasá gok kö zö tt, á ltalá ban a gazdasá gok 20 szá zalé ka kapja a
tá mogatá sok nyolcvan szá zalé ká t, ezé rt megvizsgá ljuk a tá mogatá sok
lehetsé ges hatá sá t a csalá di gazdasá gok nö vekedé sé re. A modellben az
ö sszes tá mogatá s logaritmusá t haszná ljuk kontroll vá ltozó ké nt. Mivel az
egyes mező gazdasá gi á gazatoknak elté rő a technoló giá ja ezé rt dummy
vá ltozó kkal kontrollá ljuk ő ket a barom i szektort tekintve ö sszehasonlı́tá si
alapnak. Vé gezetü l a igyelembe vesszü k a farmok té rbeli elhelyezkedé sé t.
Az Eurostat há rom kategó riá ba sorolja a ré gió kat: urbá nus, kö zbenső é s
vidé kies. A modellben dummy vá ltozó kkal kontrollá ljuk a terü leti
elhelyezkedé st hatá sá t az urbá nus ré gió kat tekintve ö sszehasonlı́tá si
alapnak.
1. ábra: A növekedési ráta kernel sűrűségfüggvénye

Megjegyzés: Saját számítások a magyar tesztüzemi adatbázis alapján
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Empirikus eredmények
Az 1. tá blá zat mutatja kvantilis regresszió k eredmé nyeit ö t kü lö nbö ző
kvantilisné l. A csalá di gazdasá gok mé rete pozitı́ven befolyá solja azok
nö vekedé sé t mindegyik kvantilisben, noha az együ ttható k é rté ke csö kken a
magasabb kvantilesek felé haladva. A farmerek kora negatı́ven hat a
gazdasá gok nö vekedé sé re a mediá n kvantilistő l felfelé . Ez megerő sı́ti a
korá bbi idő szakra vonatkozó eredmé nyeinket (Bakucs & Fertő , 2009),
ugyanakkor ellenté tben van Jovanovic (1982) elmé leté vel, aki szerint a
tanulá s é s a tapasztalat pozitı́ven korrelá l a vá llalatok nö vekedé sé vel.
Esetü kben é rvelhetü nk ú gy, hogy a gazdatá rsadalom elö regedett (az á tlag
é letkor 54 é v), tehá t a mediá ntó l ö regebb korosztá lyoktó l má r nem vá rható ,
hogy nö veljé k gazdasá gaik mé reté t. Meglepő mó don az á ltalá nos vé gzettsé g
nem befolyá solja szigni iká nsan a csalá di gazdasá gok nö vekedé sé t, é s az
agrá rvé gzettsé gnek is csak az 50. é s a 75. kvantilisben van negatı́v é s
szigni iká ns hatá sa. Ez utó bbi eredmé ny szinté n ö sszehangban korá bbi
vizsgá latainkkal (Bakucs & Fertő , 2009). Megné ztü k, hogy vajon az á ltalá nos
é s a speci ikus humá ntő ke csö kken-e az é letciklussal, ezé rt bevezettü k ké t
humá ntő ke vá ltozó é s a kor interakció já t a modellbe. Mivel becslé seink
szerint az interakció s vá ltozó k nem voltak szigni iká nsak egyik kvantilisben
sem, ezé rt ezeket az eredmé nyeket nem ismertetjü k.
1. táblázat: A kvantilis regressziós modellek eredményei

Változók
lnESU

Kor

(1)
Q10
0.468***

(2)
Q25
0.390***

(3)
Q50
0.357***

(4)
Q75
0.333***

(5)
Q90
0.233***

(0.102)

(0.0539)

(0.0526)

(0.0535)

(0.0843)

-0.00398

-6.12e-05

0.00276**

(0.00400) (0.00154) (0.00125)
Agrá rvé gzettsé g
Altalá nos
vé gzettsé g
Nem
lnTá mogatá s
Gyü mö lcs

-0.00470*** -0.00771***
(0.00156)

(0.00285)

-0.0855

-0.00848

-0.0699**

-0.0788**

-0.0358

(0.0999)

(0.0494)

(0.0352)

(0.0341)

(0.0602)

-0.187

-0.0339

0.0476

0.00815

-0.135

(0.186)

(0.103)

(0.0900)

(0.0595)

(0.126)

-0.190

-0.118*

-0.151**

-0.0804

-0.00816

(0.147)

(0.0699)

(0.0724)

(0.0542)

(0.0974)

-0.156*

-0.147***

-0.169***

-0.161***

-0.0884

(0.0915)

(0.0496)

(0.0491)

(0.0491)

(0.0826)

-0.445

-0.619***

-0.823***

-0.894***

-1.180***
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Változók

(1)
Q10
(0.314)

(2)
Q25
(0.125)

(3)
Q50
(0.133)

(4)
Q75
(0.138)

(5)
Q90
(0.281)

Legelő

-0.132

-0.275

-0.304*

-0.376**

-0.785**

(0.361)

(0.170)

(0.169)

(0.179)

(0.334)

-0.330

-0.479***

-0.484***

-0.561***

-0.874***

(0.310)

(0.130)

(0.137)

(0.145)

(0.281)

-0.549

-0.0936

-0.241

-0.319**

-0.514*

(0.438)

(0.296)

(0.158)

(0.145)

(0.266)

-0.446

-0.738***

-0.993***

-1.153***

-1.292***

(0.324)

(0.139)

(0.142)

(0.188)

(0.289)

-0.0107

-0.294**

-0.394***

-0.553***

-0.892***

(0.334)

(0.137)

(0.137)

(0.149)

(0.288)

-0.327

-0.354**

-0.511***

-0.575***

-0.772**

(0.360)

(0.146)

(0.136)

(0.144)

(0.314)

-1.238**

-0.996**

-0.855***

-1.088***

-0.728*

(0.574)

(0.453)

(0.292)

(0.260)

(0.416)

-0.721**

-0.648***

-0.500***

-0.537***

-0.562*

(0.351)

(0.200)

(0.184)

(0.160)

(0.288)

0.0421

0.0155

-0.0730

-0.0788*

-0.0291

(0.128)

(0.0787)

(0.0524)

(0.0468)

(0.0841)

-0.0491

0.0154

0.0575

0.00964

0.0644

(0.169)

(0.109)

(0.0712)

(0.0621)

(0.103)

0.653

1.095***

2.006***

2.441***

2.788***

(0.610)

(0.286)

(0.260)

(0.251)

(0.538)

0.1748

0.1926

0.1997

0.2216

0.2465

962

962

962

962

962

Nö vé nytermelé s
Serté s
Sző lő
Tej
Vegyes
Zö ldsé g
Zö ldsé gszá ntó fö ldi
Kö zbenső ré gió
Vidé ki ré gió
konstans
Pseudo
N

R2

Megjegyzés: Saját számítások a magyar tesztüzemi adatbázis alapján

A nő k á ltal vezetett gazdasá gok kevé sbé nö vekednek, mint a fé r iak vezette
farmok a 25. é s az 50. kvantilisben. A tá mogatá sok csö kkentik a csalá di
gazdasá gok nö vekedé sé t. Ennek a meglepő eredmé nynek az lehet az oka,
hogy a nagyobb mé retű farmok kapjá k a tá mogatá sok tú lnyomó ré szé t,
ugyanakkor az nö vekedé si potenciá ljuk alacsonyabb, mint a kisebb mé retű
gazdasá goké . Korá bbi tanulmá nyaink is megerő sı́tik azt, hogy a kisebb
farmok gyorsabban nö vekednek, mint a nagyobbak (Bakucs & Fertő , 2009;
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Bakucs et al., 2013; Fertő & Bakucs, 2009). Az á gazati dummyk együ ttható já nak tö bbsé ge szigni iká ns é s negatı́v az eloszlá s kü lö nbö ző pontjain.
Ez arra utal, hogy a barom i á gazathoz ké pest a tö bbiek lassabban
nö vekednek. A farmok regioná lis elhelyezkedé sé nek nincs szigni iká ns
befolyá sa a csalá di gazdasá gok nö vekedé sé re, ami ellenté tben van
Akimowicz é s szerző tá rsai (2013) eredmé nyeivel. Ennek oka a magyar é s
francia mező gazdasá g szerkezeti kü lö nbsé geivel magyará zható . Magyarorszá gon a vizsgá lt idő szakban kevé sbé volt hatá sa a vá rosi ré gió k fö ld irá nti
keresleté nek.
2. ábra: A kvantilis és az OLS regressziók együtthatói és konfidenciaintervallumai

Megjegyzés: Saját számítások a magyar tesztüzemi adatbázis alapján

A 2. á bra a kvantilis é s az OLS regresszió k eredmé nyeit mutatja 95
szá zalé kos kon idenciaintervallummal a modell kulcsvá ltozó ira. Lá thatjuk,
hogy a vá ltozó k tö bbsé gé ben a kvantilis regresszió k együ ttható i belü l
vannak az OLS regresszió k kon idenciaintervallumá ban kivé ve az ln ESU é s
a kor vá ltozó k együ ttható it a magas kvantilisekné l. Ez arra utal, hogy
eredmé nyeink stabilak az eloszlá s kü lö nbö ző pontjai, amelyet a Waldtesztek is megerő sı́tenek.
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Következtetések
A cikk arra a ké rdé sre kereste a vá laszt, hogy mennyiben befolyá soljá k
csalá di gazdasá gok nö vekedé sé t a vezető i ké pessé gek a magyar
mező gazdasá gban 2007 é s 2015 kö zö tt a tesztü zemi rendszer adatait
felhaszná lva. A korá bbi idő szakra vonatkozó eredmé nyeink (Bakucs & Fertő
2009) hasonló an szá mı́tá saink azt mutattá k, hogy a farmok nagysá ga
pozitı́ven, mı́g a tá mogatá sok negatı́van befolyá soljá k a csalá di gazdasá gok
nö vekedé sé t. Meglepő mó don a farmerek vezető i ké szé gei kevé sbé fontosak
a csalá di gazdasá gi nö vekedé si straté giá já ban. A farmerek agrá rspeci ikus
humá n tő ké je inká bb negatı́ve hatott a csalá di gazdasá gok nö vekedé sé re.
Ennek oka lehet, hogy az elö regedett gazdatá rsadalom speci ikus humá n
tő ké je má r elavult, ezé rt má r akadá lya csalá di gazdasá gok nö vekedé sé nek.
Ez felhı́vja a igyelmet arra, hogy a iatalabb gazdanemzedé k humá ntő ké jé re
é s annak fejleszté sé re nagyobb igyelmet kell fordı́tani kü lö nö sen az utó dlá s
sorá n. Ez elő felté tele a csalá di gazdasá gok fennmaradá sá nak é s nö vekedé si
potenciá ljá nak megerő sı́té sé nek.

Köszönetnyilvánítás
A tanulmá ny alapjá ul szolgá ló kutatá st az NKFIH SNN 128855 azonosı́tó szá mú
programja tá mogatta: Az agrá rpolitika hatá sa a mező gazdasá g regioná lis
alkalmazkodá sá ra. Egy magyar-szlové n ö sszehasonlı́tá s.
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GELEI ANDRÁS

Közösségi tanulás és tudás a „gyakorlatközösségekben”

Bevezetés
Mi má ssal is kö szö nthetné m Gyulá t e jeles alkalmon, mint a szervezeti
tanulá srő l szó ló
ı́rá sommal. De most a szervezeti tanulá s
megké rdő jelezhetetlenü l kollektı́v megkö zelı́té sé t fejtem ki – é s ezzel
elkanyarodom mind a té má ró l szó ló kö zö s fejezetü nk szellemisé gé tő l
(Bakacsi, Bokor, Csá szá r, Gelei, Ková ts & Taká cs, 1999), mind korá bbi, a
tanulá s termé szeté t é s lé nyegé t irtató szakmai polé miá inktó l (pl. a tanulá s
kognitı́v vagy magatartá si termé szetű -e).
A „situated learning” vagy „practice-based knowing” felfogá s szocioló giai é s
kultú rantropoló giai há tterű , é s konstruktivista-interpretatı́v szervezetelmé leti alapokon á ll. Nem vé letlen, hogy anno é pp a mindkettő nk á ltal
mesterü nknek tartott Ková cs Sá ndor Taná r Ur hı́vta fel rá a igyelmem.
Ezzel a fejezettel egyben szeretné m folytatni a szervezeti tanulá s
interpretatı́v-konstruktivista megkö zelı́té seit bemutató ı́rá saim sorozatá t
(Gelei, 2005; Gelei, 2011).

’Practice-based’ közelítés: kiindulópontok
A most bemutatá sra kerü lő irá nyzat angol nyelvű megnevezé seinek
mindegyike komplex jelenté startalmat hordoz, amit magyarul nehé z
tö mö ren visszaadni. Az angol megnevezé sek kö zö tt talá ljuk a „practicebased learning”, „situated knowing”, „social perspective on knowing and
learning, é s „interpretive-cultural approach to organizational learning”
kifejezé seket (Contu & Wilmott, 2000; Gherardi, 2006; Gherardi & Nicolini,
2000; Nicolini, Gherardi & Yanow, 2015). A tanulá st é s a tudá st minő sı́tő
jelző k é rtelmezé se való já ban csak az irá nyzat lé nyegé nek kifejté sé vel
lehetsé ges. Az elté rő megnevezé sek lé te is mutatja, hogy egymá stó l tö bbé -
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kevé sbé elté rő megkö zelı́té sekrő l van szó , de a fő kiinduló pontok é s a
megá llapı́tá sok hasonló sá ga miatt mé gis egysé ges irá nyzatró l beszé lhetü nk.
Az azé rt sokatmondó , hogy az „Organization” cı́mű folyó irat tematikus
szá má nak szerkesztő je, Silvia Gherardi „csendes forradalomké nt” jellemezte
azt a vá ltozá st, amelyet a szervezeti tanulá s é s tudá s é rtelmezé sé ben e
felfogá s hozott (Gherardi, 2000).
A szervezeti tanulá s kritikai megkö zelı́té se (Fox & Grey, 2000) mellett ez az
irá nyzat helyezkedik a legé lesebben szembe a hagyomá nyos, pszicholó giai
alapú kognitivista kö zelı́té seikkel. Ez nem vé letlen, hiszen alapvető en
szocioló giai-antropoló giai kö zelı́té srő l van szó , legfő bb gyö kereit a
tudá sszocioló gia, az etnometodoló gia, a lingvisztika, a kulturá lis
antropoló gia é s a politoló gia jelentik (Gherardi & Nicolini, 2000). Ebbő l
kö vetkezik, hogy itt a szervezeti tanulá s é s tudá s tá rsas, azaz kö zö ssé gi,
tá rsadalmi, kulturá lis, é s mindenké ppen kollektı́v magyará zatá val
talá lkozunk, s ez tekinthető az irá nyzat egyik legfő bb cé ljá nak is. Tová bbi cé l,
hogy a szervezeti tudá s é s tanulá s fogalmá t ö sszekö sse a gyakorlati
munkavé gzé ssel (Brown & Duguid, 1991), hogy kulturá lis alapokra helyezze
a szervezetek tanulá sá nak é rtelmezé sé t (Yanow, 2000), illetve, hogy a
tanulá s é s a tudá s jelensé geinek vizsgá latá ba bekapcsolja a szervezeti
hatalom elemzé sé t is (Brown & Duguid, 1991; Nicolini & Meznar, 1995;
Contu & Wilmott, 2000; Gherardi & Nicolini, 2000).
Bá r a szervezeti tanulá s ilyen radiká lisan ú jfajta megkö zelı́té se első ké nt Lave
é s Wenger (1991), Brown é s Duguid (1991), valamint Cook é s Yanow (1993)
mű veiben kerü lt kifejté sre, a bemutatá skor első sorban Gherardi (2015),
Gherardi é s Nicolini (2000), valamint Yanow (2000) munká ira
tá maszkodom. A kö vetkező kben egymá s mellett kerü l bemutatá sra az, amit
a fő á ramot jelentő tradı́ció bó l ez az irá nyzat elutası́t, illetve, amit
alternatı́vaké nt ajá nl. Ennek sorá n ismertetetem a legfontosabb fogalmakat
é s megá llapı́tá sokat. Bá r az irá nyzathoz tartozó ú n. „activity theory”, „actornetwork theory (ANT)”, „situated learning theory” é s a „cultural perspective
on organizational learning (COL)” ré szletes tá rgyalá sa nem cé lom, egyes
esetekben utalok a há tteret jelentő kö zelı́té sek kü lö nbö ző sé geire is.

Főbb fogalmak, lényeges megállapítások
A szervezeti tanulá st tudá s-beá gyazó dá ské nt é s „kö zö ssé giesü lé s”-ké nt
felfogó irá nyzat elveti az individuá l-pszicholó giai alapokon á lló szervezeti
tanulá s megkö zelı́té st, amely az egyé ni tanulá si folyamatokat vetı́ti ki a
szervezetre. Egyben elutası́tja a kognitı́v kö zelı́té st is.
A kognitı́v felfogá sban a tudá s annyit jelent, hogy ké pesek vagyunk á ltalá nos
é s absztrakt fogalmainkat kü lö nfé le, egymá stó l elté rő helyzetekre
alkalmazni, é s e helyzeteket (a má s kontextusokbó l á ltalá nosı́tott fogalmaink
alapjá n) kategorizá lni, é rtelmezni, azaz jelenté st adni. Ez a jelenté sadá s
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egyben „rendteremté st” is jelent, amennyiben a sajá t fogalmi konstrukció ink
alapjá n rendezzü k a való sá g „rendetlensé gé t” (Weick & Westley, 1996), hogy
ez alapjá n ké pessé vá ljunk a cselekvé sre. A kognitı́v kö zelı́té st ezen á ltalá nos
é s a való sá g é rtelmezé sé t lehető vé tevő fogalmak elrendező dé se é s
mintá zata é rdekli, azaz az „é rtelmezé si sé ma” é s a „kognitı́v té rké p”. Ebbő l
fakad, hogy a kognitı́v kö zelı́té s szervezeti tanulá s alatt az egyé nek fejé ben
lé vő é rtelmezé si sé má k é s kognitı́v té rké pek kö zö ssé vá lá sá t vagy kö zö s
megvá ltozá sá t é rti.
A kognitı́v kö zelı́té s elutası́tá sa é rtelemszerű en a szervezeti tanulá s egyik
fő á ramá t jelentő informá ció feldolgozá si iskola (Huber, 1991), valamint az
erre alapuló tudá smenedzsment kö zelı́té s (Nonaka, 1994) elveté sé t is
jelenti. Az elutası́tá s egyik fő oká t az informá ció feldolgozá si é s
tudá smenedzsment kö zelı́té s realista / racionalista / funkcionalista
orientá ció ja jelenti (Gherardi, 2000). Hiszen a most bemutatá sra kerü lő
irá nyzat teoretikusai szerint csak ilyen alapokon á llva lehet a tudá st
„kü lső dlegesnek”, a lé trehozá s kö rü lmé nyeitő l fü ggetlenü l, „objektı́ve
lé tező ”-nek tekinteni, amelyet – mint egy á rut – lehet „tá rolni”, „szá llı́tani”,
„elterjeszteni”, „á tadni” (Easterby-Smith, Snell & Gherardi, 1998; Gherardi,
2000; Gherardi & Nicolini, 2000).
A szervezeti tudá st kö zö ssé gi beá gyazó dá ské nt felfogó irá nyzat szerint a
tudá s nem vá lasztható el attó l a materiá lis é s tá rsas kontextustó l, amelyben
a tudá s lé trejö tt, vagy amelyre aktuá lisan vonatkozik. Az ú j felfogá s az egyé n
mentá lis folyamatai helyett a csoport gyakorlati tevé kenysé gé t helyezi
elemzé sé nek fó kuszá ba (Weick & Westley, 1996), azaz:
1. a tudá st nem a fejekben lé tező absztrakt tudá ské nt, hanem az adott
feladat elvé gzé sé hez szü ksé ges, gyakorlati tudá ské nt fogja fel; s
2. ezt a tudá st az adott csoport (kö zö ssé g, szervezet) mú ltbeli é s
jelenbeni gyakorlata sorá n kö zö ssé gileg lé trehozott, é s a kö zö s
munkavé gzé shez kapcsoló dó tá rgyakba, szimbó lumokba, valamint a
munkavé gzé ssel kapcsolatos magatartá smintá kba é s interakció kba
„beá gyazó dott”, tehá t kulturá lis é s kö zö ssé gi tudá ské nt fogja fel.

A gyakorlat elsődlegessége
A lényeges tudás gyakorlati tudás
Brown é s Duguid (1991) egy nagyvá llalat mű szaki szerelő i csapatá nak
gyakorlatá t vizsgá lva meggyő ző en illusztrá lja a gyakorlati tudá s
jelentő sé gé t. A szerelő k egy meghibá sodott gé p sikeres javı́tá sa sorá n nem a
formá lis szabá lyok é s ú tmutató k alapjá n já rtak el, hanem mú ltbeli
tapasztalataik s a jelen problé má inak folyamatos ü tkö zteté sé vel, a
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hibaelhá rı́tá s „folyamatá ban”, lé pé sé rő l lé pé sre hoztá k lé tre azt a gyakorlati
tudá st, ami vé gü l a problé ma megoldá sá hoz vezetett.
A formá lis ké pzé si programok, a szervezeti szabá lyzatok é s folyamatleı́rá sok a „hivatalos”-nak nevezhető tudá st ké pviselik, amelyek a
szervezetben kı́vá natosnak tekintett („kanonizá lt”) gyakorlatot kö zvetı́tik a
munkavá llaló k felé (canonical practice). A tanulá s ebben az esetben az elvá rt
magatartá smintá k gyakorlati alkalmazá sá t (megtanulá sá t, kö veté sé t)
jelenti. Ezek a munkavé gzé s miké ntjé t meghatá rozni kı́vá nó á ltalá nosı́tott
ismeretek é s elő ı́rá sok helyi szinten azonban csak a legritká bb esetben
adnak konkré t segı́tsé get a napi feladatok elvé gzé sé hez, a napi problé má k
megoldá sá hoz. Erthető , hogy a szervezeti tanulá s ú jabb megkö zelı́té seiben
elő té rbe kerü lt a tényleges gyakorlat (non-canonical practice) sorá n
felhaszná lt tudá s kialakulá sá nak, formá ló dá sá nak é s elsajá tı́tá si
folyamatainak tanulmá nyozá sa, hiszen ez – a kompetenciaké nt felfogható
tudá s – jelenti a szervezeti gyakorlatban keletkező é s ott való ban felhaszná lt
tudá st (practical knowledge/knowing).

A szervezeti tudás beágyazódik a szervezeti gyakorlatba
A gyakorlati tudá s nem vá lasztható el ezektő l a konkré t feladatoktó l é s
problé má któ l, é s a helyi gyakorlattó l. S nem vá lasztható el attó l a tá rsas
viszonyrendszertő l, tá rgyi, technoló giai é s kulturá lis kö rnyezettő l sem,
amely a feladatvé gzé s kontextusá t ké pezi. Ez a kö vetkező ket jelenti
(Gherardi, 2000; Gherardi, 2006; Yanow, 2000):
1. Egyré szt, a gyakorlati tudá s alakulá sá t é s tartalmá t erő teljesen
befolyá solja a gyakorlati tevé kenysé gben ré sztvevő szereplő k
viszonya, interakció ja, munkamegosztá sa stb. De a gyakorlati tudá s
konstruá lá sá ban fontos szerep jut a tá rgyi, technikai é s egyé b
kultú ra-termé keknek is, pé ldá ul a felhaszná lt technoló giá nak, a
izikai kö rnyezetnek, illetve a munkavé gzé shez haszná lt nyelvnek,
tö rté neteknek is.
2. Má sré szt, a gyakorlati tudá s maga is beé pü l a konkré t feladatvé grehajtá sban, problé mamegoldá sban ré szt vevő szereplő k
viszonyrendszeré be, interakció já ba é s cselekedeteibe, é s a kultú ra
tá rgyi é s szimbolikus elemeibe is. A tá rsas viszonyrendszerek, a
kultú ra szimbolikus é s tá rgyi elemei rengeteg hordozzá k a gyakorlati
tudá st. Ez azt is jelenti, hogy a gyakorlati tudá s „szé tszó rt” é s
á llandó an „formá ló dó ” tudá s (Blackler, Crump & McDonald, 2000).
A gyakorlati tudá s tehá t elvá laszthatatlan a munkavé gzé s helyi, tá rsas é s
materiá lis kontextusá tó l, mind kialakulá sa, mind „tetten é rhető sé ge”
szempontjá bó l. A mú ltban felhalmozó dott, vagy a má s kö rü lmé nyek kö zö tt
(má s kontextusokban) lé trejö tt tapasztalatok tudá ssá csak akkor vá lhatnak,
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ha – való di kompetenciaké nt – a helyi kontextusban is lehető vé teszik a
feladatok megfelelő elvé gzé sé t é s a problé má k sikeres megoldá sá t (de a
„megfelelő sé get” é s a „sikeressé get” is csak az aktuá lis kontextus
de iniá lhatja.
A gyakorlati tudá s jellemző en nem formalizá lt é s kodi iká lt tudá s. Igy
á ltalá ban nem szü ksé ges megfogalmazni sem azt, hogy mi a „megfelelő sé g”
a feladat-vé grehajtá sban é s a „sikeressé g” a problé mamegoldá sban, sem azt,
hogy kinek, mit é s hogyan kell ehhez tennie. Erre gyakran erre nem is lenne
mó d, hiszen a gyakorlati tudá snak csak egy ré sze tudatosı́tott tudá s,
nagyobbré szt implicit é s rejtett, a mentá lis jelensé geken kı́vü lá lló ,
hallgató lagos („tacit”) tudá sró l van szó . Tudatosı́tá sra é s explicitté té telre
csak akkor kerü l sor, ha a megszokott munkavé gzé s vagy interakció elakad
(Nicolini, Gherardi & Yanow, 2015). A tacit gyakorlati tudá s jelentő sé gé t
hangsú lyozva Gherardi é s Nicolini (2000, p. 330) Gergent (1991) idé zi: „a
tudá s nem valami, amit az emberek a fejü kben hordozná nak, hanem sokkal
inká bb az, amit együ tt tesznek”. Ez viszont má r a gyakorlati tudá s kollektı́v
dimenzió já ra mutat rá .

A tanulás közösségi tanulás; a tudás társas tudás
Az „egyé ni tanulá s versus szervezeti tanulá s” alapvető dilemmá já ban jelent
elő relé pé st, hogy az egyé nekrő l a fó kusz á tkerü l a kollektı́v, a kö zö ssé gi
szintre. Ezzel pá rhuzamosan pedig a tudá s é s a tanulá s kö zö ssé gi
magyará zatá t kapjuk, amit é ppen az teszi lehető vé , hogy a szervezeti tudá s
é s tanulá s (megé rté sé nek, feltá rá sá nak, magyará zatá nak) kiinduló pontjá t a
mindennapi gyakorlat, a konkré t munka-tevé kenysé g jelenti. E „gyakorlat” –
egy-egy feladat vé grehajtá sa vagy problé ma megoldá sa – ugyanis egyszerre
tö bbeket é rint, é s azok megvaló sı́tá sá ban a kü lö nfé le szereplő k együ tt,
ö sszehangolt mó don, egy kö zö ssé g tagjaiké nt vesznek ré szt.

A munkavégzés és a tanulás közösségekben zajlik
A gyakorlati munkavé gzé s sorá n felmerü lő problé má kná l kö zö s mind a
problé má k é szlelé se, mind a helyzet é rtelmezé se é s a problé má k de iniá lá sa,
mind a megoldá si kı́sé rletek tapasztalatainak é rté kelé se. Brown é s Duguid
(1991) pé ldá ul szemlé letesen illusztrá lja, ahogy a hibaelhá rı́tá s sorá n a
szerelő k – „tö rté neteket mesé lve”, azaz megosztva egymá ssal korá bbi
helyzetekbő l szá rmazó egyé ni tapasztalataikat, majd a felmerü lt megoldá si
ö tleteket kö zö sen elő á llı́tva é s kipró bá lva – lé pé srő l lé pé sre jutottak
kö zelebb az adott problé ma kö zö s megé rté sé hez, a lehetsé ges megoldá si
alternatı́vá k elő á llı́tá sá hoz, vé gü l a problé ma vé gleges megoldá sá hoz. Ennek
sorá n a szerelő i csapat kö zö sen tanult, de nem csak: a kö zö s gyakorlat sorá n
folyamatosan elő á llı́totta a sikeres megoldá s kö zö ssé gi de inı́ció já t é s
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lehetsé ges mó djait, é s a problé mamegoldá ssal pá rhuzamosan kö zö ssé gileg
de iniá lta a szerelő i csapat (mint kö zö ssé g) identitá sá t is.
Bá r az idé zett pé ldá ban a „tö rté netmesé lé s” ré vé n itt a tudá s egy ré sze ugyan
explicitté vá lt, a kö zö s problé mamegoldá s sorá n szá mottevő olyan tudá s
keletkezhet, amely nem kerü l megfogalmazá sra, é s sok esetben
tudatosı́tá sra sem.
A normá l munkafolyamatokra mé g jellemző bb a tacit szinten zajló , a
kognitı́v/nyelvi tudatossá g szintjeit tehá t nem é rintő tudá s é s tanulá s, mint
a problé mamegoldó helyzetekre. Yanow (2000) pé ldá ul egy furulyaké szı́tő
ü zem tevé kenysé gé t vizsgá lva azt tapasztalta, hogy a kivá ló minő sé gű
hangszerek kö zö s elő á llı́tá sa szinte mindenfé le konkré t, a munkavé gzé s
mó djá ra irá nyuló kommuniká ció né lkü l zajlott. A munkavé gzé s
konkré tumairó l mé g akkor sem esett szó , amikor ú j é s má s elő ké pzettsé gű
tagok csatlakoztak a csoporthoz.

Gyakorlat-közösségek
A szervezetekben a gyakorlati tevé kenysé g, é s ezá ltal a kollektı́v (é s az
egyé ni) tanulá s ú n. gyakorlat-kö zö ssé gekben zajlik. A gyakorlat-kö zö ssé gek
(communities of practice) fogalma a Lave é s Wenger (1991) szerző pá rostó l
szá rmazik, é s meghatá rozó a kollektı́v munkavé gzé shez kapcsoló dó
kollektı́v tudá s é s tanulá s szempontjá bó l.
A gyakorlat-kö zö ssé gek olyan kö zö ssé gek, amelyek tagjai együ tt vé geznek
valamely lé nyeges szervezeti feladatot vagy tevé kenysé get, é s/vagy együ tt
oldjá k meg a munkavé gzé s sorá n felmerü lő problé má kat. Brown é s Duguid
(1991) szerint a munkavé gzé s szempontjá bó l ezek a formá lis vagy
informá lis mó don szervező dö tt csoportok jelentik a szervezet alapegysé gé t,
é s nem pedig a formá lis munkacsoportok. Ebbő l kö vetkező en a gyakorlati
tudá s é s tanulá s legfontosabb szı́nterei is a gyakorlat-kö zö ssé gek lesznek:
„a társas tanulási rendszerek alapegységei a gyakorlat-közösségek”
(Wenger, 2000, p. 229).
A gyakorlat-kö zö ssé g kifejezé s elő tagja a kö zö s tevé kenysé gre, a kö zö s
munkavé gzé sre, a kö zö s „tevé s-vevé sre” utal, az utó tag pedig azt mutatja,
hogy az ilyen egysé gek organikus mó don szervező dnek a kö zö s
feladatok/problé má k kö ré , é s a formá lis munkacsoportokkal vagy
teamekkel szemben sokszor informá lis csoportokkké nt lé teznek (Brown &
Duguid, 1991). Nem nevezhető k projektnek, hiszen a gyakorlat-kö zö ssé gek
eseté ben szerves é s tartó s ö sszetartozá sró l van szó .
A gyakorlat-kö zö ssé gek hatá rai sem hú zható k meg olyan egyé rtelmű en, mint
egy munkacsoport vagy team eseté ben, é s e hatá rok sokkal lazá bbak,
á tjá rható bbak is. I tt a csoportos munkavé gzé s dinamikus felfogá sá ró l van
szó , a gyakorlat-kö zö ssé gek á llandó an alakuló , formá ló dó , vá ltozó egysé gek
(Brown & Duguid, 1991). Ezekben de iniá ló dik, hogy mi szá mı́t egyá ltalá n
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kompetenciá nak é s tudá snak egy adott helyi kontextus feladatrendszeré ben,
é s mi az, amit a tanulá s sorá n az ú j belé pő knek el kell sajá tı́taniuk. Emellett
a tudá s nem rendelhető hozzá a kö zö ssé g egyik tagjá hoz vagy csoportjá hoz
sem, hiszen az a kö zö sen megé lt gyakorlati tapasztalatokbó l szá rmazik, é s a
gyakorlat-kö zö ssé gekben halmozó dik fel.

A szervezet a gyakorlat-közösségek közössége
Fontos é szrevennü nk, hogy a gyakorlati tudá s szempontjá bó l a gyakorlatkö zö ssé gek, s nem pedig a teljes szervezet jelenti a szervezeti tanulá s legfő bb
elemzé si szintjé t! A szervezetben szá mos gyakorlat-kö zö ssé ggel
talá lkozhatunk, é s ezek az egymá stó l elté rő kontextusok egymá stó l eté rő
kö zö ssé gi tudá st é s kollektı́v tanulá st jelentenek. A szervezet egé szé t viszont
felfoghatjuk e gyakorlat-kö zö ssé gek há ló zatá nak, azaz a „kö zö ssé gek
kö zö ssé gé nek” (communities of communities) (Brown & Duguid, 1991;
Wenger, 2000).

Identitás és határok
A szemé lyisé g fenomenoló giai irá nyzatá nak ké pviselő ihez hasonló an
Wenger (2000) is azt á llı́tja, hogy mindannyian sajá t identitá sunkon
keresztü l veszü nk ré szt a tá rsas interakció kban. A gyakorlat-kö zö ssé gekben
való aktı́v ré szvé tel sorá n ugyanakkor folyamatosan alakul az egyének
önmagukról alkotott képe (identitása) é s vele pá rhuzamosan, kö zö ssé gileg
alakul é s formá ló dik a közösség identitása is. Brown é s Duguid szerelő inek
pé ldá ul azá ltal formá ló dhatott egyé ni „szerelő i identitá suk”, hogy ré szt
vettek a kö zö ssé g munkavé gzé sé ben, de a kö zö s feladat-vé grehajtá s
konstruá lta a „szerelő i kö zö ssé g”-et mint kollektı́v identitá st is. A kö zö s
identitá s kialakulá sa azé rt fontos, mert az egyré szt magá val hozza a
való sá gró l alkotott kö zö s ké p é s jelenté svilá g tá rsas konstrukció já t (a dolgok
kö zö s é rtelmezé se, a szavak kö zö s jelenté se, a helyes gyakorlat kö zö s
de inı́ció ja); má sré szt viszont – hatá rokat hú zva a kö zö ssé g kö ré – az adott
kö zö ssé get elvá lasztja má s kö zö ssé gek való sá gá tó l é s jelenté svilá gá tó l
(Wenger, 2000).

A szervezeti tudás kollektív természetű – a kultúra tárgyiasult elemei
közvetítik
Ebben a kö zelı́té sben minden tudá s kollektı́v tudá s. Mint arró l volt má r szó ,
a gyakorlati tudá s a konkré t feladatvé gzé shez kö tő dik, é s beá gyazó dik a
kollektı́v viszonyrendszerekbe, valamint a kultú ra tá rgyi é s szimbolikus
elemeibe. Ha egy kö zö ssé gben egy adott munkavá llaló egyé ni munkavé gzé se
sorá n a feladatok kompetens elvé gzé sé re tö rekszik, ahhoz fel kell haszná lnia
ezeket a kö zö ssé g á ltal lé trehozott tá rgyi é s szimbolikus „eszkö zö ket” (pl. a
munkaeszkö zö ket, technoló giá t é s az adott kö zö ssé g nyelvé t, illetve a
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„kompetens munkavé gzé s” helyi de inı́ció já t). Mivel pedig ezek az eszkö zö k
megtestesı́tik é s visszatü krö zik az adott kö zö ssé g korá bbi tapasztalatait,
tö rté nelmé t é s viszonyrendszereit – azaz hordozzá k a kollektı́v tudá st –, az
egyé n az adott kö zö ssé g tagjaké nt egyé nileg is mindig valamilyen tá rsas
viszonyrendszerben á ll a kö zö ssé g jelenbeli é s mú ltbeli tá rsas viszonyaival
é s kultú rá já val. Azaz haszná lja, é s a haszná lat kö zben alakı́tja, formá lja is a
kö zö ssé g tudá sá t (Gherardi, 2006).

A szervezeti tudás folyamatos konstrukciója: dinamikus és átmenti jelenség
A kö zö ssé gi-szervezeti gyakorlatban megjelenő tudá s nem stabil vagy
statikus entitá s, ezé rt nem lerö gzı́thető é s kodi iká lható , é s nem is
birtokolható egyé nek vagy csoportok á ltal. A szervezeti tudá s ehelyett egy
á llandó an formá ló dó é s alakuló , folyamat-jellegű tudá s: az angol nyelvben
nem vé letlen a „knowing” ige haszná lata a „knowledge” fő né v helyett.
A kollektı́v tudá st lé trehozó tevé kenysé g felfogható kü lö nfé le emberek,
csoportok, technoló giá k é s kulturá lis-szimbolikus elemek tá rsas
viszonyrendszereké nt, é s ennek megfelelő en a tudá s beá gyazó dhat é s
tá roló dhat is e komplex viszonyrendszer bá rmelyik elemé ben (s nemcsak az
egyé nek vagy a csoportok tudatá ban). Azaz, a tudá st az embereken kı́vü l
pé ldá ul a tá rgyiasult jellemző k (pl. a technoló gia, izikai kö rnyezet), s egyé b
kulturá lis-szimbolikus elemek hordozhatjá k (pé ldá ul szimbó lumok,
tö rté netek, ceremó niá k), amelyek kö zü l kiemelten fontos a nyelv, mind ı́rott
formá já ban (pl. szabá lyzatok, elő ı́rá sok,), mind szó beli kommuniká ció ké nt.
E tá rgyiasult é s szimbolikus eszkö zö k segı́tsé gé vel a tudá s az eredeti
kontextusá tó l té rben é s idő ben elté rő kontextusokban is megjelenhet, é s ott
ú jra beá gyazó dhat. Fontos azonban, hogy ebben a folyamatban nincs szó a
tudá s vá ltozá s né lkü li elterjedé sé rő l, tudatos elterjeszté sé rő l (á tadá sá ró l
vagy á tvé telé rő l), csak egy olyan transzformációs folyamat lehetsé ges,
amelynek sorá n biztosan megvá ltozik mind a tudá s, mind a tudá st „fogadó ”
helyi kontextus. Igy a tudá s elterjeszté se helyett a tudá stranszformá ció ró l
mint folyamatró l (vagy á ramlá sá ró l) beszé lü nk.

A gyakorlati tudás hordozói
Egy adott gyakorlat-kö zö ssé g kontextusá ban lé trejö tt gyakorlati tudá s a
kö vetkező emberi, tá rgyi é s szimbolikus hordozó k ré vé n kerü lhet á t má s
kontextusokba (Gherardi & Nicolini, 2000):


emberek é s csoportok (akik sajá t ké pessé geik, tudá suk é s
cselekedeteik ré vé n hordozzá k a tudá st),



tá rgyi alkotá sok (pl. eszkö zö k, technoló gia, produktumok),
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nyelv, szö vegek, feljegyzé sek, é s a kommuniká ció csatorná i,



pé nz (kü lö nfé le megjelené si formá iban).

Weick é s Westley (1996) illetve Yanow (2000) viszont a kö vetkező ket emelik
ki:


a nyelv, mint a tá rsas való sá g konstruá lá sá nak kiemelkedő en fontos
eleme,



egyé b tá rgyiasult jellemző k – ide tartoznak a megfogható
szimbolikus alkotá sok (pl. logo, szabá lyzatok, elő ı́rá sok), a
technoló gia é s a munkaeszkö zö k, valamint a munkavé gzé s sorá n
lé trehozott termé kek is,



emberi cselekedetek, magatartá sformá k é s interakció k.

A tá rgyiasult é s szimbolikus jellemző k tudá st hordozó é s konstruá ló
szerepü ket tekintve ké t szempontbó l is fontosak (Yanow, 2000): egyré szt
kü lö nfé le szemlé leteket, kulturá lis ü zeneteteket, a helyes gyakorlatra
vonatkozó tapasztalatokat, é rté keket, tudati é s é rzelmi á llapotokat
testesítenek meg, amelyek a tudá s beá gyazó dá sa sorá n beléjük épülnek
(konstruktı́v elem, beá gyazó dott jelenté sek); má sré szt viszont kö zvetlen, de
mé g inká bb kö zvetett mó don é rté keket, ü zeneteket, jelenté startalmakat,
elvá rá sokat, helyes magatartá sformá kat közvetítenek azok szá má ra, akik
kapcsolatba kerü lnek velü k (szimbolikus elem, szimbolikus jelenté sek).
E ké t jelenté startalom nem esik szü ksé gszerű en egybe. Mı́g az első esetben
azt vizsgá ljuk, hogy a tá rgyi vagy szimbolikus alkotá s lé trehozó já nak milyen
tudá sa é pü lt be a tudá s-hordozó ba, a má sodik esetben az az é rdekes, hogy a
hordozó mit jelent, mit kö zvetı́t a fogadó (kö zö ssé g) szá má ra. Az első
szempont a tá rgyiasult jellemző k hermeneutikai é rtelmezé sé re utal, a
má sodik azok szimbolikus jellegé t hangsú lyozza.

A gyakorlat-közösségek határainak átlépése
Ahogy má r ı́rtuk, a gyakorlat-kö zö ssé gek kö zö tti hatá rok a kö zö ssé gek
kontextus-speci ikus tudá sá nak é s ehhez kapcsoló dó
kollektı́v
identitá sainak kialakulá sá val jö nnek lé tre. A gyakorlat-kö zö ssé gek közötti
tanulá sra Wenger (2000) szerint mé gis szü ksé g van, mert é ppen ez
jelentheti a helyi é s a szervezeti innová ció egyik alapjá t. A gyakorlatkö zö ssé gek kö zö tti tanulá snak akkor van a legnagyobb esé lye, ha az elté rő
kontextusok tapasztalatai é s kompetenciá i kü lö nbö znek ugyan, de nem
tú lzott mé rté kben. Emellett fontos, hogy legyen kö zö s é rdek é s kö zö s
platform, lé tezzenek csatorná k é s mó dszerek a tudá s á ramoltatá sá ra, é s
legyen esé ly a má s kontextusban lé trejö tt tudá s helyi lefordı́tá sá ra
(adaptá lá sá ra).
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A kontextus-kö zi tudá sá ramlá s szempontjá bó l szü ksé ges, hogy a gyakorlatkö zö ssé gek hatá rait á tlé pő folyamatok: tegyé k lehető vé a koordiná ció t, azaz
az elté rő kö zö ssé gek kö zö s tevé kenysé gé t é s kö zö s tapasztalatszerzé sé t;
legyenek transzparensek, azaz tegyé k megismerhető vé é s á tlá tható vá ne
csak a konkré t tevé kenysé geket, hanem az adott gyakorlat-kö zö ssé gben
ahhoz a tevé kenysé ghez kapcsoló dó jelenté startalmakat, é rtelmezé seket,
tudá st is; legyenek megvitatható ak, azaz ahelyett, hogy ké sz é rtelmezé seket
é s kizá ró lagos gyakorlati megoldá sokat kö zvetı́tené nek, tegyé k lehető vé
azok helyi é rtelmezé sé t (é s á té rtelmezé sé t) is.
A gyakorlat-kö zö ssé gek kö zö tti „hidat” Wenger szerint a kö vetkező
folyamatok, eszkö zö k é s emberek teremthetik meg:


Közvetítő személyek (brókerek): olyan szemé lyek, akiket a gyakorlatkö zö ssé gekben elfogadnak (legitimitá s), de akik pszicholó giailag
valamennyire tá vol vannak az egyes gyakorlat-kö zö ssé gektő l
(periferialitá s).



A kultúra tárgyiasult elemei, tárgyi alkotások: olyan tá rgyi é s
szimbolikus elemek, amelyek ké pesek kapcsolatot teremteni az
elté rő gyakorlatok kö zö tt:





o

tá rgyi alkotá sok (pl. eszkö zö k, dokumentumok);

o

nyelv, diskurzus (kö zö s szavak é s jelenté startalmak);

o

folyamatok, struktú rá k (kö zö s rutinok, eljá rá smó dok, ü zleti
folyamatok, munkamegosztá si é s koordiná ció s megoldá sok);

Interakciók: a
lehető sé gei:

má s

gyakorlat-kö zö ssé gekkel

való

talá lkozá s

o

talá lkozá sok (pl. belső lá togatá sok, a gyakorlatró l szó ló
kö zö s vitafó rumok, benchmarking);

o

kö zö s tevé kenysé get jelentő feladatok (pl. kapcsolattartó
teamek);

o

perifé riá k (pl. web-lapok, nyı́lt napok);

Közös projektek: olyan (meghatá rozott ideig) együ ttmű kö dő teamek,
amelyekben kü lö nbö ző gyakorlat-kö zö ssé gek ké pviselő i kö zö sen
vesznek ré szt valamely feladat elvé gzé sé ben.

A tudástranszformáció folyamata
Egy gyakorlat-kö zö ssé g helyi tudá sá nak má s kontextusba tö rté nő
transzformá ció já ban sok szereplő vesz ré szt, a tudá s sok kö zvetı́tő
segı́tsé gé vel „á ramlik” a kontextusok kö zö tt. E folyamat sorá n a tudá s nem
maradhat vá ltozatlan, hiszen a kö zvetı́tő k alakı́tjá k é s formá ljá k azt. Mivel az
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adott szereplő k cselekedeteit tudatos é s nem tudatosult szá ndé kaik, cé ljaik
é s é rdekeik vezé rlik, a kö zvetı́té s sorá n ő k á talakı́thatjá k, kiegé szı́thetik,
alapvető en mó dosı́thatjá k, vagy aká r igyelmen kı́vü l is hagyhatjá k a
hordozó kba beá gyazó dott tudá st, ı́gy já rulva hozzá a tudá s
konstruá ló dá sá hoz.
A tudá s a fogadó kontextus é rtelemadá si folyamatainak eredmé nyeké nt is
vá ltozik. Má rpedig a fogadó kontextus ú n. „interpretatı́v lexibilitá ssal”
rendelkezik, azaz a hordozó kba beá gyazó dott tudá st a helyi gyakorlati
alkalmazá s sorá n sajá t maga is vá ltoztathatja, aká r radiká lisan á t is
é rtelmezheti (Gherardi & Nicolini, 2000, Gherardi, 2006). Termé szetesen a
teljes ú jraé rtelmezé st a hordozó jellegé tő l fü ggő en kemé nyebb vagy puhá bb
korlá tok gá tolhatjá k, de mé g a izikai tá rgyak eseté ben is szá mos lehető sé g
van a tudatosan belé jü k á gyazott tudá s mó dosı́tá sá ra, pé ldá ul az elő ı́rá sostó l
elté rő felhaszná lá s ré vé n. Gherardi é s Nicolini (2000) szemlé letesen
illusztrá lja, hogy az á ltaluk vizsgá lt é pı́tő ipari munká sok a biztonsá gos
haszná latra tervezett munkaeszkö zö k alkalmazá sakor egé szen elté rtek a
szabá lyszerű haszná lattó l, pedig ennek mó djá t nemcsak ú tmutatá sokban,
hanem ható sá gi szabá lyzatokban is elő ı́rtá k nekik. A munká sok a hivatalos
logika á ltal „biztonsá gos”-nak tartott é s akké nt de iniá lt gyakorlat helyett a
helyi tudá st é s logiká t kö vetté k, ami a hivatalos de inı́ció szerint azonban
balesetveszé lyes gyakorlatnak minő sü lt.
A tudá s kontextusok kö zö tti á ramlá sá nak, gyakorlat-kö zö ssé geken
keresztü li transzformá ció já nak folyamatá ró l tehá t megá llapı́thatjuk, hogy:
1. a tudá s hordozó in keresztü l az eredeti kontextus befolyá st gyakorol
a fogadó kontextus való sá gá ra, hiszen idő ben é s/vagy té rben tá volró l
orientá lja é s korlá tozza a fogadó kontextus lé trejö vő gyakorlatá t é s
formá ló dó gyakorlati tudá sá t;
2. az eredeti kontextus – tá rgyiasult vagy szimbolikus jellemző kbe
beá gyazó dott – tudá sa a transzformá ció folyamatá ban á llandó an
formá ló dik é s vá ltozik, ennek sorá n a kö vetendő gyakorlatra
vonatkozó ú jabb é s ú jabb logiká k, javaslatok é s elvá rá sok
(diskurzusok) kapcsoló dhatnak é s á gyazó dhatnak be;
3. a tá rgyiasult jellemző kbe beá gyazó dott gyakorlati tudá s a fogadó
kontextusban az alkalmazá sba vé tel sorá n é rtelmező dik é s
konkretizá ló dik, de kü lö nbö ző , kı́vü lrő l é rkező szereplő k
(diskurzusok) a kialakuló jelenté startalmakat ebben a fá zisban is
befolyá solhatjá k;
4. viszont a fogadó kontextus interpretatı́v lexibilitá sa ré vé n bizonyos
mé rté kig ı́gy is ké pes fü ggetlenı́teni magá t a kü lö nfé le (kö zvetett)
befolyá solá si tö rekvé sektő l.
Mindez pedig nemcsak a munkavé gzé s eszkö zeinek szabá lyszerű
haszná latá ra vonatkozik, hanem igaz minden olyan szervezeti vá ltoztatá sra
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vagy innová ció ra, amikor egy gyakorlat-kö zö ssé g (a felső vezeté s) má s, tá voli
gyakorlat-kö zö ssé gek gyakorlatá t, szemlé leté t, jelenté s-vilá gá t kı́vá nja
befolyá solni, azaz „ideoló giai kontroll”-t kı́vá n gyakorolni (Czarniawska &
Joerges, 1996). A befolyá solá s sikeressé ge egyré szt attó l fü gg, hogy a
tudá shordozó k milyen mé rté kben ké pesek bekorlá tozni a fogadó
kontextusban egyá ltalá n felmerü lő é rtelmezé si lehető sé geket. Egy
szemlé letmó d internalizá lá sa vagy egy kı́vá natos gyakorlat elsajá tı́tá sa
azonban a befolyá solá s jellegé tő l is fü gg: az ö ná lló felfedezé sre é s a sajá t
tapasztalatokra é pü lő tanulá s eseté n sokkal nagyobb esé ly van a tudá s való di
elsajá tı́tá sá ra é s cselekvé sekbe tö rté nő lefordı́tá sá ra, mint felü lrő l jö vő
egyoldalú befolyá solá s é s „ké szre gyá rtott” koncepció k á tadá sa (didaktikus
tanı́tá s) eseté n (Czarniawska & Joerges, 1996).
A tudá s-transzformá ció folyamatá t a fogadó oldalá ró l vizsgá lva Blackler,
Crump é s McDonald (2000) szerint egy adott gyakorlat-kö zö ssé g gyakorlati
tudá sá nak é s kö zö ssé gi é rtelmezé seinek formá ló dá sá ban a kö vetkező
té nyező k já tszanak szerepet:
1. perspektíva-létrehozás (perspective making), ami a gyakorlatkö zö ssé g tudá sá nak lé trehozá sá ban az adott kö zö ssé g sajá t
szerepé re, pé ldá ul jellemző interakció ira, problé ma-megoldá si
mó djaira vagy a mú ltban kialakult kollektı́v identitá sá ra utal;
2. perspektíva-formálás (perspective shaping), ami a kollektı́v tudá s
formá ló dá sa szempontjá bó l a gyakorlat-kö zö ssé g sajá t, helyi
kontextusá nak befolyá solá sá ra utal, ide é rtve pé ldá ul a tagok
szemé lyes tapasztalatainak, tudá sá nak, gyakorlatá nak é s egyé ni
szempontjainak kö zö s tudá st befolyá soló erejé t é ppú gy, mint a
kö zö ssé g elké pzelé sé t sajá t fontossá gá ró l, a szervezetben betö ltö tt
szerepé rő l, elvé gzendő feladatá ró l;
3. perspektíva-átvétel (perspective-taking), ami a gyakorlatkö zö ssé gnek a tá gabb szervezeti (é s kö rnyezeti) kontextussal való
viszonyá ra, az onnan szá rmazó befolyá solá sra utal, pé ldá ul a tö bbi,
azonos vagy elté rő hierarchiaszinten lé vő gyakorlat-kö zö ssé gnek a
helyi gyakorlati tudá st formá ló szá ndé ká ra é s erejé re.
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HEIDRICH BALÁZS

The boys are back in town - kísérlet a
karizmatikus és a paternalista vezetés
újraértelmezésére

Bevezetés
A vezeté s, illetve haté konynak é s erkö lcsileg elfogadható nak vé lt
megjelené si formá i meglehető sen sokat vá ltoztak az é vtizedek alatt, mió ta
azt tudomá nyos igé nyessé ggel rendszerezni pró bá ljá k. A vá ltozá sokat
egyfelő l generá ljá k a szervezetek mű kö dé sé ben bekö vetkező technoló giai,
aká r rendszerszintű vá ltozá sok, má sfelő l a tá rsadalmilag elfogadható nak
ı́té lt szemé lyes kapcsolatok, vezető -beosztott viszonyok.
Jelen ı́rá s egyik kivá ltó ja, Bakacsi Gyula a Farkas Ferenc professzor emlé ké re
2018-ban Pé csett rendezett konferenciá n tartott elő adá sa, majd a
Vezeté studomá nyban megjelent tanulmá nya, amely a karizmatikus vezeté s
fogalmá nak fejlő dé sé vel foglalkozik (Bakacsi, 2018; Bakacsi, 2019).
A má sik tanulmá ny, amely inspirá ló lag hatott, egy korá bbi együ ttmű kö dé s
lenyomata, mely a GLOBE adatbá zison alapulva pró bá lta meg azonosı́tani a
gazdasá gi vá lsá g hatá sá ra bekö vetkezett vá ltozá sokat a kı́vá natosnak
elfogadott magyar vezető i stı́lusban (Bakacsi & Heidrich, 2011).
Mindké t tanulmá ny, együ tt termé szetesen tö bb nemzetkö zi publiká ció val,
egyszer má r elavultnak ı́té lt vezeté si formá k reneszá nszá t vetette fel. Az
termé szetes, hogy aká r a karizmatikus, aká r a paternalista vezeté s ú jbó li
megjelené se, nem a hagyomá nyos, eredetileg ismert formá já ban tö rté nik.
Ebben az ı́rá sban a karizmatikus é s a paternalista vezeté s á talakulá sá ró l
szeretné k ké pet adni, é s fogalmilag nem ö sszekeverve, de rokon
é rtelmezé ské nt bemutatni, hogy hasonló eredmé nyre jutunk, mint, a neokarizmatikus leadership fejlő dé sé nek elemzé sekor. Fontos megjegyezni,
hogy nagyban segı́ti a megé rté st, Bakacsi Gyula a Vezeté studomá ny 2019/3
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szá mban megjelent cikké nek ismerete. Jelen tanulmá ny jelentő sen
tá maszkodik az ott leı́rtakra, mint é rvrendszerre.

A vezetés karizmatikus alapú megközelítése
A vezeté s szoká sos de inı́ció s problé má inak vá zolá sa helyett, a jelen
tanulmá ny cé ljai menté n fogadjuk el Bryman meghatá rozá sá t, mely szerint
abban azé rt egysé gessé g mutatkozik, hogy egyfajta kö zö ssé gi (tá rsas)
hatá ské nt/hatá sgyakorlá ské nt a vezető egy cé l felé tereli a csoport tagjait
(Bryman, 1986). Fontos leszö gezni, hogy ez a meghatá rozá s, mind a neokarizmatikus, mind a kiterjesztett é rtelmezé sű paternalista vezeté sné l jó
kiinduló pontul szolgá l, mert ez a fajta hatá s é s befolyá solá s jó esetben egy
szimbiotikus é s kö lcsö nö s fü ggő sé get jelent, amelyben kö zö sen vesznek
ré szt a vezető é s a tagok (Boulding, 1989).
Igy viszonylag gyorsan el lehet jutni burnsi é rtelemben is a vezeté s
tranzakció - avagy erkö lcsi alapú mű kö dé si kü lö nbsé gé ig (Burns, 1978). Az
utó bbit gyakorló á talakı́tó vezető motivá ció s eszkö ztá rá ban a kö zö s
inspirá ció é s é rdek is megjelenik.
Ez a kö lcsö nö ssé g azonban má r jó val korá bban feltű nt a karizmatikus
vezeté s tá rgyalá sakor. Weber (1947) eredeti fogalmá t elemezve, ahol mé g
maga a karizma valamifé le spirituá lis adottsá gké nt jelent meg, kö vető i
szerint az (ti. a karizma) inká bb a szimbiotikus kapcsolat gyú jtó pontja,
amitő l neki mernek vá gni a fenná lló tá rsadalmi vagy szervezeti rend
megvá ltoztatá sá nak. Igy belá tható , hogy a szemé lyes adottsá gokon kı́vü l,
legalá bb annyira kapcsolatalapú a karizmatikus vezeté s (Roberts, 1985;
Gardner, 1989). Fontos megjegyezni, hogy mind Weber, mind kö vető i a
karizmatikus vezető megjelené sé t tá rsadalmi vagy gazdasá gi vá lsá g
helyzethez kö tik, ı́gy kö lcsö nö zve messianisztikus jelleget annak (Tucker,
1968).
Trice é s Beyer (1986) a kö vetkező ö t té nyező együ ttes jelenlé té ben foglalta
ö ssze a karizmatikus vezeté s jellemző it: kiemelkedő ké pessé gekkel bı́ró
szemé ly; vá lsá g helyzet; a vá lsá gra adott radiká lis vá lasz; a kivé teles
szemé lyt kö vető k, akik hisznek a kapcsolatuk termé szetest meghaladó
erejé ben; é s a szemé ly kivé teles ké pessé geinek siker á ltali folyamatos
igazolá sa.
A karizmatikus vezeté s haté konnyá vá lá sá hoz, kulturá lis elemké nt való
megjelené sé hez, szü ksé ges annak inté zmé nyesı́té se. A szervezeti beá gyazá s
mó dszereit Trice é s Beyer (1986) pedig a kö vetkező kben foglalta ö ssze:
vezető i csapat kialakı́tá sa, mely a vezető i misszió t gyakorlattá formá lja; a
karizma á tadá sa a szervezet tagjai felé rituá lé k é s ceremó niá ik á ltal; a
karizmatikus ü zenet szó beli é s ı́rá sbeli megformá lá sa é s á tadá sa; az utó d
kivá lasztá sa, aki kö veti a karizmatikus vezető kü ldeté sé t; valamint
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folyamatos azonosulá s é s elkö telezettsé g a karizmatikus vezető eredeti
kü ldeté sé vel.
A jelen fogalom haszná latá hoz é rdemes mé g tisztá zni a karizmatikus é s az
inspirá ló vezető kö zö tti kü lö nbsé get, mint szinonimaké nt is megjelenő
tı́pusokat. A vezető inspirá ló nak tekinthető , ha a cé ljaival szı́vesen
azonosulnak a kö vető k, de a szemé lyé hez nem felté tlenü l kö tő dnek.
Empirikusan nehé z a kü lö nbsé gté tel, mert ı́gy aztá n a karizmatikus vezető k
nagyon gyakran inspirá ló ak is, mı́g az inspirá ló k nem felté tlenü l
karizmatikusak (Bass, 1990).

A vezetés kulturális intézményesítése
Mind a karizmatikus, mind a paternalista vezeté s hatá sa, az adott idő beli
vagy utó lagos erkö lcsi megı́té lé stő l fü ggetlenü l, igazoltan nagy a szervezeti
kultú rá ra a szervezet alapı́tá sá ná l é s a ké ső bb jelentő s vá ltozá sok sorá n is
(Calá s, 1993). Ennek a hatá snak a milyensé gé t é s kö lcsö nö s fü ggő sé gé t
Schein munká i elemzik ré szletesen (Schein, 1981; Schein, 1992).
Az alapı́tó á ltal lefektetett kulturá lis alapok gyakorta tú lé lik a szemé lyt.
Ehhez azonban jellemző en karizmatikus vezető szü ksé geltetik, é s az, hogy a
kultú ra é rvé nyessé gé t siker tö rté netek tá masszá k alá . Ezek é pü lnek be az
egé sz szervezet é rté krendjé be, hogy aztá n legyen mire tá maszkodni
problé má s helyzetekben é s vá lsá g idejé n. Ahogy Pfeffer (1981) kifejtette,
ané lkü l, hogy a kulturá lis vezető kifejezé st haszná lta volna: a szervezet
legtö bb tevé kenysé gé t nem az é sszerű sé g, hanem a szentimentalizmus
irá nyı́tja. Szerinte a racionalitá s is retrospektı́v, ı́gy csak olyan dolgoknak
tudunk é rtelmet adni, melyek má r megtö rté ntek. Igy aztá n a vezeté s
feladata, hogy a munká t é rtelmes é s é lvezetes tevé kenysé ggé tegye, é s ezá ltal
egyfajta é rzelmi kö tő dé st é s hozzá állá st vá ltson ki az alkalmazottakbó l.
Az ilyen, ú n. erő s kultú ra termé szetesen nagyban meghatá rozza, milyenek
lehetnek az elkö vetkező vezető k. Az ennyire mé ly é s beá gyazott kultú ra
kivetheti magá bó l az oda nem illeszkedő vezető ket é s alkalmazottakat. Ha
azonban a szervezet é s a kultú ra is ö nmozgá sá ná l fogva vá lsá gba kerü lne,
szü ksé g van egy olyan kulturá lis vezető re, aki alapjaiban ké pes a kulturá lis
jellemző ket é s az é rté krendi elemeket megvá ltoztatni.
A Trice é s Beyer (1993) á ltal megkü lö nbö ztetett né gyfé le kulturá lis vezető
tı́pusa a kö vetkező : a kultú rá t teremtő , a vá ltoztató , a megerő sı́tő é s az
integrá ló vezető . Az első kettő - a teremtő é s a vá ltoztató - kulturá lis
innová ció t igé nyel, mı́g a má sik kettő – a megerő sı́tő é s az integrá ló – kultú ra
fenntartá st (Heidrich, 1998).
Jelen tanulmá ny, a karizmatikus, é s fő leg a paternalista megkö zelı́té s oká n
inká bb a kultú ra teremté s kezdeti á llapotá val é s kö rü lmé nyeivel foglalkozik,
nem cé lja a vá ltozá st beemelő dinamikus szempontok tá rgyalá sa.
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Kultúrateremtés mint a karizma bölcsője
Szervezeti kultú rá t instrumentá lisan akkor teremtenek a vezető k, amikor ú j
folyamatokat, rendszereket vezetnek be a kı́vá nt cé lok elé ré se é rdeké ben.
Azonban a vezető szemé lyisé ge is jelentő sen rá nyomja a bé lyegé t a
bevezetett folyamatokra, é s az emberek egymá s kö zti viszonyainak
meghatá rozá sá ra. Az alapı́tó befolyá sá t a kultú ra alakulá sá ra nehé z elvitatni
é s hatá sa nem tű nik el teljesen. Az alapı́tá s nehé zsé geibő l merı́tett erő , mely
sikerre vitte a vá llalatot nagyon fontos, ı́gy azok, akik ott voltak "azokban a
szé p idő kben", ezt kivá ltsá guknak tekintik. A szervezet lé trejö ttekor, vagy
legalá bbis korai szakaszá ban nagyon nagy az esé lye a paternalista vezeté s
kialakulá sá nak, a helyzet bizonytalansá ga é s az ebbő l kö vetkező vezetetti
magatartá s oká n. Gyakori, hogy ezek a kü lső é s belső szervezeti
kö rü lmé nyek együ ttes hatá sá ra fejlő dik ki a karizmatikus jellemző kkel bı́ró
paternalista vezető .
Az atyai ill. anyai tı́pusú vezető i jellemző k mind a szervezettel, mind az ott
dolgozó kkal kapcsolatban kö nnyebben tetten é rhető ek. Ez kü lö nö sen igaz az
alapı́tó ra, aki a legbü szké bb a vilá gra jö tt teremtmé nyre. Az alapı́tó i
szakaszban a kultú rá ra gyakorolt hatá st Schein (1992) tá rgyalja mé g
ré szletesebben kulturá lis é letpá lya elmé leté ben.
A kultú ra teremté sé né l a vezető egyé nisé ge, amint azt má r a karizmatikus
vezető né l is lá ttuk, kü lö nbö ző mó dokon é pü l be, hogy aztá n a fejlő dő kultú ra
ré szé vé vá ljon. Rengeteg vezető i rituá lé t é s ceremó niá t igé nyel csakú gy mint
a vezető i vı́zió megismerteté sé t. Sok vezető i egyé nisé g é s potenciá lis kultú ra
hal el ané lkü l, hogy valaha megtapadt volna a szervezeti tudatban. Az
alapı́tó knak adatik a legjobb lehető sé g a kultú ra kialakı́tá sá ra, sokan
azonban nem tudnak é lni azzal. Szá mos informatikai cé gné l fordult elő , hogy
az alapı́tó é s az alkalmazottak kultú rá ja kü lö nbö zö tt. Az idő mú lá sá val a
vezető kultú rá ja elhalvá nyult, mı́g az alkalmazottaké vagy a kö vetkező
vezető é megerő sö dö tt (Martin, Sitkin & Boehm, 1985).
Schein (1992) ké t krité riuma, mely azt mé ri, hogy való ban jelentő s hatá ssal
volt-e az alapı́tó a kultú rá ra a kö vetkező : (1) szemé lyes elké pzelé seit az
á ltala alapı́tott szervezet minden tagja egyé rtelmű en osztotta é s (2) a
hatá suk azutá n is megmaradt, hogy a szervezeti mé ret megnő tt, a
termé kek/szolá ltatá sok jellege é s a vezető k is vá ltoztak.

A paternalista vezetés reneszánsza
A paternalista vezeté ssel é s annak é rvé nyessé gé vel má r a vezeté studomá ny
legkorá bbi szakaszaiban foglalkoztak. A nagyon korai behaviourista vonal
elvá rá ské nt fogalmazta meg az ezen vezető i tı́pusra vonatkozó gondoskodá st
é s atyá skodá st a munkacsoport haté konysá ga é rdeké ben (Munsterberg,
1913; Follett, 1933). Ezzel szemben Weber (1947) az á ltala ideá lisnak
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elké pzelt bü rokratikus szervezetek fejlő dé si gá tjaké nt jelenı́tette meg a
paternalista mó dszereket é s vezető ket. Amint a ké ső bbiekbő l is kiderü l, a
paternalizmusró l, mint elfogadható
vezeté si mó dszertanró l é s
szemé lyisé grő l a szakmai vita azó ta is zajlik, bá r má s szempontok é s é rvek
menté n.
Farh é s Cheng (2000, p. 85) de inı́ció ja szerint a paternalista vezeté s “egy
olyan stı́lus, amely az erő s fegyelmet é s hatalmat vegyı́ti az atyai jó indulattal”.
Bing (2004) az erő s fegyelmet é s autoritá st hangsú lyozza, ami menté n el is
jut az eredeti tekinté ly elvű szemé ly lenyomatá hoz: a szü lő hö z. Igy nem
meglepeté s, hogy az ilyen vezető k, a beosztottaik nemcsak szakmai de
szemé lyes é leté t is befolyá solni kı́vá njá k (Gelfand, Erez & Aycan, 2007). A
de inı́ció “jó szá ndé kú ” né ző pontja, a beosztottak egyé ni jó l-lé té vel tö rő dő
vezető ké pé t rajzolja meg (Pellegrini & Scandura, 2008). Ez a má sodik (ti.
jó szá ndé kú ) megkö zelı́té s menté n té r el jelentő sen egymá stó l nemzetkö zileg
a paternalista vezeté s elfogadható sá ga.
A szakirodalmi ö sszegzé sbő l ú gy tű nik, hogy a vezető i tı́pus erkö lcsi
megı́té lé se fü gg a nemzeti kultú rá tó l. Leegyszerű sı́tve, a nyugati
szakirodalom elı́té li é s elfogadhatatlan vezető i tı́pusnak, jó szá ndé kú
diktá tornak bé lyegezi azt (Northouse, 1997). Ugyanezt erő sı́ti Collela,
Garcia, Reidel, é s Triana (2005), amikor a rejtett é s belső diszkriminá ció
formá jaké nt bé lyegzik a stı́lust. Ezt megerő sı́tette egy, a magyar-romá n
szervezeti kultú rá t ö sszehasonlı́tó empirikus kutatá s is, ahol ú n. “bizalmi
kö rö ket” talá ltunk a szervezetekben a paternalista vezeté s kö rü l (Heidrich &
Alt, 2010). Azok szá má ra, akik a “kö rö n kı́vü l” kerü ltek, a vezető nagyon is
autokratikus, feladatorientá ltké nt jelent meg, a kapcsolati szint né lkü l.
A kritikus kutató k a jó szá ndé kú sá got ké rdő jelezik meg a paternalizmus
kapcsolatrendszeré ben (Padavic & Earnest, 1994). Uhl-Bien & Maslyn
(2005) ezt azzal indokoljá k, hogy mindezt a jó szá ndé kot valamié rt cseré be
gyakorolja a paternalista vezető , ı́gy lé trehozva egy adó ssá g é rzetet, azaz
elnyomá s jö n lé tre. Mindezek fé nyé ben a paternalista vezető tisztá n X
tı́pusú nak é rtelmezhető a klasszikus tengelyen. Az autokratikus jelleget
megerő sı́tve, má s, szinté n nyugati kutató k egé sz egyszerű en egy fejlő dé si
szakaszké nt egyszerű sı́tik a konzultatı́v-participatı́v modellek felé tö rté nő
haladá sban (Schein, 1981).

A paternalizmus újratöltve
Ebbő l a lá tszó lagos “csapdahelyzetbő l”, mely a paternalista vezeté st mint
egyé rtelmű en elnyomó , fejlő dé st nem segı́tő ké nt é rtelmezi, a neokarizmatikus vezeté s ú jragondolá sá ban is megjelent ú j dimenzió mozdı́tja el
é s teszi napjainkra is elfogadható vá .
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Ahogy azt Bakacsi Gyula (2018) nagyon jó l ö sszefoglalta, a neokarizmatikus
vezeté st, aká rcsak bizonyos esetekben a paternalistá é t is, a kö rnyezet,
leginká bb a kö vető k hozzá k lé tre, az ő igé nyeik menté n alakul ki, a megfelelő
szemé ly eseté n. Ezt a 2011-es, magyar GLOBE felmé ré sen alapuló
tanulmá nyunk jó l igazolta.
Bakacsi é s Heidrich (2011, 10. old.) szerint “kulturá lis ö rö ksé gü nknek
kö szö nhető en, a tá rsadalmi é s szervezeti bizonytalansá g vá ratlanul magas
szinje eseté n, a beosztottak mé g mindig (vagy megint) rá szorulnak a
gondoskodá sra, azaz a vezeté s kevé sbé demokratikus mó djá ra” ami egyenes
ú t a paternalizmus jó szá ndé kú tı́pusá nak megjelené sé hez. A tanulmá ny a
gazdasá gi vá lsá g utá ni, 2010-es magyar mintá n alapult.
A má sik emlı́tett jellemző Bakacsi (2018, 2019) neokarizmatikus
ú jraé rtelmezé sé ben – é s itt is tetten é rhető a hasonló sá g – ti. a hatalom nem
a kö zvetlen kontrollra ö sszpontosul, ami gyakori veszé ly a hagyomá nyos
paternalista vezeté sné l, hanem egy magasabb rendű cé l, é s a kö vető k
(tá rsak) fejlő dé si igé nyei menté n kerü l haszná latra.
Mindezeket a hagyomá nyos é s ú jszerű jellemző ket a paternalista vezeté ssel
foglalkozó tö rö k, kı́nai é s amerikai kutató k ú gy foglaltá k ö ssze, hogy az
alá bbi há rom tı́pusba soroltá k az eddigi homogé nnak tekintett stı́lust: az
autokratikus, a jó szá ndé kú é s az erkö lcsi alapú (Rivers, 2015). Az
autokratikus erő sen ellenő riz é s engedelmessé get vá r el, ami megfelel az itt
is bemutatott kezdeti de inı́ció nak a fegyelemrő l é s hatalomró l. Ezzel
szemben a jó szá ndé kú vezeté s tiszteli a kollé gá it é s gondoskodik ró luk,
tá mogatja ő ket. A paternalizmus ezen fajtá ja jó pé ldá ja az atyai jó indulatnak.
Utó bbi autokratikus jellege megmarad az apa szerep gyakorlá sa oká n, de
má s kapcsolati é s erkö lcsi szinten.
Az erkö lcsi alapú , kivonul a napi szintű kontroll gyakorlá sá bó l, az apa
szerepbő l, é s kiemelkedve, szemé lyes é rté kei é s cselekedetei, pé ldá ja
menté n vezet. Utó bbi tı́pus termé szetesen nem igazolja a fent bemutatott
paternalista vezeté s de inı́ció t. A szemé lyesen vallott é rté kek
első bbrendű sé ge megfelel ugyan az autoriter jellegnek, a pé ldamutatá s
azonban má r nem illeszkedik Farh and Cheng (2000) fogalomkö ré be.
Mindezé rt Aycan (2006) ezt autentikus vezeté snek hı́vja. Ugyanezen
jellemző k menté n a szakirodalomban a felvilá gosult paternalizmus kifejezé s
is elterjedni lá tszik, ezé rt ezeket az erkö csi alapú gyű jtő fogalmá val együ tt
haszná lom.
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1. táblázat: A paternalista vezetés típusainak jellemzői

Paternalista vezetés
Jószándékú

Autokratikus

Erkölcsi alapú,

paternalista vezetés

paternalista vezetés

felvilágosult
paternalista vezetés

Jellemzők

A vezető egyé nre

A vezető korlá tlan

A vezető viselkedé se

szabott, de teljes

kontrollt é s hatalmat

nem sé rti az egyé n

é letre kiterjedő

gyakorol, é s elvá rja a

jogait é s nem

igyelmet tanú sı́t a

beosztottak

há trá ltatja a

csalá dtagok é s

kiemelkedő

szervezet fejlő dé sé t.

beosztottak jó l-lé te

teljesı́tmé nyé t.

A vezető viselkedé si

irá nt

mintaké nt erkö lcsi
é rté kek, kiemelkedő
szemé lyes
ké pessé gek é s
ö nfegyelem menté n
vezet.

Megjegyzés: Heidrich, Németh & Chandler, 2016 p. 72; Aycan, 2006 alapján

Összegzés
A tanulmá nyban a karizmatikus é s a paternalista vezeté s megvá ltozott
megı́té lé sé t é s ú jszerű megjelené seit kı́sé reltem meg rö viden ö sszefoglalni,
inká bb a ké rdé sfelveté s szá ndé ká val. Mind a ké t vezeté si megkö zelı́té s
megvá ltozá sá val kapcsolatban lé teznek empirikus felmé ré sek, de nem olyan
mennyisé gben, hogy vé gleges megá llapı́tá sokat tegyü nk.
Onmagá ban a jelensé get gondolom é rdekesnek, amelyben az elmozdulá sok
irá nya hasonló nak lá tszik, noha az eredeti fogalom rendszerü k nem á llt
ennyire kö zel egymá shoz. A karizmatikus vezeté s ú jraé rtelmezé sé t é s a neokarizmatikus vezeté s ö sszefoglalá sá t Bakacsi Gyula (2019) cikke adta meg
ré szletesen. Ennek a mostani gondolatkı́sé rletnek is az volt az egyik kivá ltó ö sztö nző je.
A paternalista vezeté s é s annak kelet-euró pai sajá tossá gaival foglalkozó
kutató ké nt (Heidrich, Né meth & Chandler, 2016) izgalmas volt kö rbejá rni,
milyen dinamika hajtja ugyanazon elmozdulá s irá nyá ba az eredetileg csak
tá voli rokonsá gban lé vő vezető i tı́pusokat.
Az mind a neo-karizmatikus, mind az erkö lcsi alapú paternalista eseté n
megá llapı́tható , hogy a kü lső tá rsadalmi é s belső szervezeti igé nyek
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megvá ltozá sa együ ttesen okoztá k az elmozdulá st. Egyfelő l megjelent a kü lső
kö rnyezet á llandó bizonytalansá ga kapcsá n egy erő sebb igé ny a vilá gosan
megfogalmazott cé lok mellett a komoly erkö lcsi alapokra, melyek gyakorta
tú lmutatnak a gazdasá gossá gi ké rdé seken. Rá adá sul mindezt ú gy kell
ké pviselnie a vezető nek, hogy ezen é rté krendszer szemé lyé ben é s
cselekedeteiben is megjelenik. Jelen esetben a vezető i pé lda vá lik erkö lcsi é s
szakmai kapaszkodó vá bizonytalan helyzetekben. A paternalista vezeté s
ú jraé rtelmezé se menté n itt haszná l a karizmatikus vezeté s misszió alapú
megkö zelı́té sé bő l, ami ú j elem.
Mindké t tı́pusná l ú jdonsá g, hogy megvá ltoztak a vezetetti igé nyek az ö ná lló
munkavé gzé sre vonatkozó an. Ennek technoló giai é s tá rsadalmi elemzé se
nem ezen tanulmá ny feladata, de az lá tszik, hogy mindké t esetben é rvé nyes
a sokkal lazá bb ellenő rzé s, valamint a vezetettek szellemi mozgá steré nek
nö velé se, mint a hagyomá nyos é rtelmezé sben. Mindezen vá ltozá sok ellené re
mind a paternalista, mind a karizmatikus vezeté s szá mos eredeti jellemző je
megmarad. Ezen vá ltozá sokró l jelen tanulmá ny a paternalista vezető
erkö lcsi alapú felvilá gosult tı́pusa kapcsá n szá mol be, mı́g a neokarizmatikus kapcsá n Bakacsi Gyula (2019) cikke szolgá lhat alapul.
A té ma kapcsá n tö bb tová bbi kutatá si lehető sé g is megfogalmazó dik.
Elmé leti szinten fontos lenne egy retrospektı́v ö sszehasonlı́tó elemzé s, mely
a mai, megvá ltozott igé nyeknek megfelelő szempontokat haszná lja. Szinté n
nyitott ké rdé s, hogy mindezek a megvá ltozott vezetetti igé nyek hogyan
hatnak a vezető -vezetetti fü ggő sé g irá nyá ra é s kö lcsö nö ssé gé nek esetleges
vá ltozá sá ra?
Ahogy emlı́tettem, nem sok empirikus tapasztalat á ll rendelkezé sre ezen
vá ltozá sok kapcsá n, azonban hiszem, hogy a kö vetkező é vek kutatá si
té má jaké nt é s alkalmazott vezeté si mó dszereiben is izgalmas terü letekké nt
szolgá lhatnak ezek a megú jult fogalmak.

Hivatkozások
Aycan, Z. (2006). Human resource management in Turkey. In P. Budhwar, & K.
Mellahi (Eds.), Managing Human Resources in the Middle East (pp. 160180). Routledge.
Bakacsi, Gy., & Heidrich, B. (2011). Still the Home of Barons or Yet the Land of
Participation? An attempt to typify the Change of Hungarian Leadership
Style in the Transition Period. 2011 Chemnitz East Forum Conference
Paper. Chemnitz.
Bakacsi, Gy. (2018). A karizmatikus és a neo-karizmatikus leadership. In K. Dobrai,
Gy. László, & N. Sipos (Eds.) Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos
Konferencia 2018 (pp. 17-35). Pécs: Pécsi Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet.

Heidrich Balázs: The boys are back in town | 83

Bakacsi, Gy. (2019). A karizmatikus és a neokarizmatikus leadership
összehasonlítása. Vezetéstudomány, 50(3), 50-61.
https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.03.05
Bass, B. M. (1990). From transactional to transformational leadership: Learning to
share the vision. Organizational Dynamics, 18(3), 19-31.
Bing, S. (2004). Sun Tzu was a Sissy: Conquer your enemies, promote your friends,
and wage the real art of war. New York. Harper Collins.
Boulding, K. E. (1989). The Three Face Soft Power. Newbury Park, California: Sage
Publications
Bryman, A. (1986). Leadership and corporate culture. Management Decision, 24(6),
50-53. https://doi.org/10.1108/eb001426
Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row.
Calas, M. B. (1993). Deconstructing charismatic leadership: Re-reading Weber from
the darker side. The Leadership Quarterly, 4(3-4), 305-328.
https://doi.org/10.1016/1048-9843(93)90037-T
Colella, A., Garcia, F., Reidel, L., & Triana, M. (2005). Paternalism: “Hidden”
discrimination. Paper presented at the meeting of the Academy of
Management, Honolulu, Hawaii.
Farh, J. L., & Cheng, B. S. (2000). A cultural analysis of paternalistic leadership in
Chinese organizations. In J. T. Li., A. S. Tsui, & E. Weldon (Eds.),
Management and organizations in the Chinese context (pp. 84-127).
London: Macmillan
Follett, M. P. (1933). Essentials of leadership. Proceedings of the Rowntree lecture
conferences. London: University of London Press.
Gelfand, M. J., Erez, M., & Aycan, Z. (2007). Cross-cultural organizational behaviour.
Annual Review of Psychology, 58, 479-514.
Heidrich, B. (1998). A szervezeti kultúra változtatásáról és vezetési kérdéseirõl.
Vezetéstudomány, 29(1), 1-9.
Heidrich, B., & Alt, M. A. (2009). Godfather Management? The Role of Leaders in
Changing Organizational Culture in Transition Economies: A HungarianRomanian Comparison. Management, 4(4), 309-327.
Heidrich, B., Németh, K., & Chandler, N. (2016). Running in the Family –
Paternalism and Familiness in the Development of Family
Businesses. Vezetéstudomány, 47(11), 70-82.
https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2016.11.08
Martin, J., Sitkin, S. B., & Boehm, M. (1985). Founders and the Elusiveness of a
Cultural Legacy. In P. J. Frost, et al. (Eds.), Organizational Culture (pp. 99124). Beverly Hills: SAGE.
Munsterberg, H. (1913). Psychology and industrial efficiency. Boston: Houghton
Mifflin
Northouse, P. G. (1997). Leadership: Theory and practice, Thousand Oaks, CA: Sage,

84 | Heidrich Balázs: The boys are back in town

Padavic, I., & Earnest, W. R. (1994). Paternalism as a component of managerial
strategy. The Social Science Journal, 31(4), 389-405.
Pellegrini, E. K., & Scandura, T. A. (2008). Paternalistic leadership: A review and
agenda for future research. Journal of Management, 34(3), 566-593.
Pfeffer, J. (1981). Management as symbolic action: the creation and maintenance of
organizational paradigm. Research in Organizational Behavior, 3, 1-52.
Rivers, W. (2015). Family Business Leadership Styles. The Family Business
Institute, Inc. Letöltés helye:
http://www.familybusinessunited.com/familybusiness/management/family-business-leadership-styles
Roberts, N. C. (1985). Transforming leadership: A process of collective actio.
Human Relations, 38(11), 1023-1046.
Schein, E. H. (1981). Does Japanese management style have a message for
American managers?. Societal Culture and Management, 23(1), 55-67.
Schein, E. (1992). Organizational Culture and Leadership. San Francisco: JosseyBass Publishers.
Trice, H. M., & Beyer, J. M. (1986). Charisma and its routinization in two social
movement organizations. Research in Organizational Behavior, 8, 113-164.
Trice, H. M., & Beyer, J. M. (1993). Cultures of Work Organizations. Englewood Cliffs,
NJ: Prentice Hall.
Tucker, R. C. (1968). The theory of charismatic leadership. Daedalus, 731-756.
Uhl-Bien, M., & Maslyn, M. (2005). Paternalism as a form of leadership:
Differentiating paternalism from leader member exchange. Paper presented
at the meeting of the Academy of Management, Honolulu, Hawaii.
Weber, M. (1947). The Theory of Social and Economic Organization. Free Press.

Hidegh Anna Laura: Karácsony és szervezetek | 85

HIDEGH ANNA LAURA

Karácsony és szervezetek1

A kará csony ü nneplé se az é v termé szetes, magá tó l é rtető dő esemé nye a
nyugati, kereszté ny kultú rkö rhö z kö tő dő ember szá má ra. A kará csonyra
á ltalá ban ú gy gondolunk, mint egy á rtatlan csalá di é s vallá si ü nnepre, ami a
privá t szfé rá hoz kapcsoló dik, ezé rt nem igazá n relevá ns a szervezetkutató k
szá má ra. Ugyanakkor a kará csony jelenté se folyamatosan vá ltozik, alakul, é s
a kará csony tö rté neté t vizsgá lva jó l lá tszik a mindenkori hatalmi-politikai
erő k tö rekvé se arra, hogy az ü nnepet sajá t ellenő rzé sü k alá vonjá k, é s a
hagyomá nyokat az adott kort uraló é rté k- é s é rdekrendszerek menté n
formá ljá k. A 19. szá zad ó ta a vá llalatok jelentő s szerepet tö ltenek be a
kará csonyi hagyomá nyok formá lá sá ban, a szervezetekben inté zmé nyesü lő
hatalom ma is erő sen hat az ü nnepre.
Mindezek ellené re a kará csony kutatá sa nem kimondottan né pszerű té ma a
szervezettudomá nyok teré n, noha gazdasá gi jelentő sé ge (pl. megnö vekedett
fogyasztá s é s lakossá gi kiadá sok, jelentő s szezoná lis foglalkoztatá s)
ké tsé gbevonhatatlan, á llapı́tja meg Hancock é s Rehn (2011) az Organization
c. folyó irat kará csonnyal foglalkozó
kü lö nszá má nak bevezető
tanulmá nyá ban. Ennek tudomá nyos indoká t a szerző k nehezen talá ljá k,
hiszen a kará csony olyan kutatá si terü let, amelyen keresztü l betekinté st
nyerhetü nk abba a folyamatba, ahogyan a kereskedelem, a vá llalat é s a
hé tkö znapi é let terü letei ö sszefonó dnak, megteremtik é s ú jratermelik
egymá st (Hancock & Rehn, 2011). Az alá bbiakban elő szö r egy rö vid tö rté neti
á ttekinté st adok a kará csony, mint tá rsadalmi ü nnep jelenté svá ltozá sairó l,
majd bemutatom azokat a szervezetkutatá sokat, amelyek a kará csonyi
hagyomá nyok szervezeti relevanciá já val foglalkoznak, azaz kará csonyt mint
vá llalati ü nnepet tá rgyalom.

1

A tanulmány a 2015-ben készített, „Kritikai Emberi Erőforrás Menedzsment. A szervezeti
életvilág szimbolikus szerkezeteinek újratermelése a vállalati karácsony
kolonizációjának esetén keresztül.” c. disszertációm egy alfejezetének továbbfejlesztett
változata.
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A karácsony története és társadalmi vonatkozásai
November vé gé n, december elejé n, mikor a plá zá kban felcsendü lnek a
kará csonyi dalok, é s a gyerekek elkezdik megı́rni leveleiket a Jé zuská nak, a
kará csony jelenté svá ltozá saihoz kapcsoló dó kritiká k is ú jra meg ú jra
megfogalmazó dnak: a kará csony szekularizá ló dik, a fogyasztá s ü nnepé vé
vá lik, s eredeti jelenté se kiü resedik. De vajon mi a kará csony eredeti, igazi
jelenté se? Hogyan alakult a kará csonyi ü nnepkö r tö rté nete, é s hogyan
vá ltozott a jelenté se az idő k sorá n?
A nyugati, kereszté ny kultú rkö rben a kará csonyra eredendő en Jé zus
szü leté sé nek ü nnepeké nt tekintü nk, vita legfeljebb a tekintetben alakul ki,
hogy az ü nnep szekuralizá ló dá sa é s fogyasztó i tá rsadalomban betö ltö tt
szerepe milyen viszonyban van eredeti vallá si tartalmá val. A kará csony
tö rté neté vel foglalkozó tanulmá nyok azonban rá mutatnak, hogy a gyö kerek
a Bibliá ná l é s Jé zus szü leté sé né l jó val messzebbre nyú lnak – legalá bb addig,
ameddig a tö rté netı́rá s visszalá t. Bruce David Forbes (2007) kará csony
tö rté neté vel foglalkozó kö nyvé t pé ldá ul azzal kezdi, hogy „kezdetben vala a
té l”, utalva arra, hogy a sö té tsé g uralta té li idő szak nehé zsé geit ré szben a
kü lö nbö ző ü nnepek, mulatsá gok segı́tettek á tvé szelni az é szaki fé lteké n é lő
né pek szá má ra. A kereszté ny egyhá z ugyanis csak a 4. szá zadban illesztette
a té li napforduló hoz Jé zus szü leté sé nek ü nnepé t, ı́gy szentesı́tve a pogá ny
hagyomá nyokat (Bá lint, 1973). A korai kereszté nyek nem is ü nnepelté k
Jé zus szü leté sé t, ső t, inká bb a szentek halá lá nak dá tumá t tartottá k szá mon,
é s nem szü leté si idejü ket (Forbes, 2007). Erre „az archaikus-má gikus
alapré tegre rakó dott rá a kereszté nysé g misztikus-liturgikus vilá ga” (Bá lint,
1973, p. 11). A kará csonyi ü nnepkö rhö z sok olyan hagyomá ny kö tő dik,
amely egyé bké nt pé ldá ul a ró mai szaturná lia é s a skandiná v jul ü nnepi
szoká sai kö zö tt gyö kerezik (Forbes, 2007), s amelyek a szekularizá ció utá ni,
mai „kará csony ipará gnak” (Hancock & Rehn, 2011, p. 741) is fontos elemé t
jelentik. Bá lint (1973) az ú j vegetá ció szü leté sé nek ü nneplé sé t emeli ki az
ö rö kzö ldek haszná latá val, valamint a megtisztulá st – takarı́tá s, rendraká s, az
egé szsé g vé delme –, illetve a betegsé g é s a halá l legyő zé sé t hangsú lyozza.
Mı́g Forbes (2007) szerint a (tú lzá sba vitt) evé s-ivá s, tá rsas együ ttlé t, az
ajá ndé kozá s, a fé nyek vagy a tű z rituá lis haszná lata is jellemző i voltak
ezeknek az ü nnepeknek. Ezekhez a ré tegekhez kapcsoló dott hozzá a
kereszté ny kö zö ssé g ö rö me a Megvá ltó szü leté se felett é s az egymá s irá nti
szeretet fontossá ga (Bá lint, 1973).
A kará csony globá lis hó dı́tó ú tjá nak kezdete a XIX. szá zadra tehető , ekkor
fedezte fel Anglia é s vele együ tt Eszak-Amerika a kará csonyt. A XVI.
szá zadban Angliá ban é s gyarmatain a puritá n befolyá s miatt a kará csonyt
szinte egyá ltalá n nem ü nnepelté k, mı́g a kontinentá lis Euró pá ban tová bbra
is megtartottá k az ü nnepet. A kará csony mai, csalá dkö zpontú arcá nak
formá lá sban Viktó ria kirá lynő nek kitü ntetett szerep jutott: a kirá lyi csalá d
á ltal kialakı́tott szoká sok ré vé n vá lt né pszerű vé a feldı́szı́tett kará csonyfa
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kö rü l ö sszegyű lő „boldog csalá d” ké pe (Forbes, 2007), megjelentek a
speciá lisan kará csonyi idő szakot jellemző á ruk, tá rgyak, a kará csonyi
ké peslapok, amelyek megszentelt jelké peivé vá ltak a szeretetnek é s
tiszteletnek (Marling 2000, idé zi: Hancock & Rehn, 2011). A kará csonyi
szezon a ké ső XIX. szá zadban vá lt a fogyasztó i tá rsadalmat esszenciá já ban
megtestesı́tő idő szakká , amelyet az ő rü lt vá sá rlá si lá z jellemez. Ekkortá jt
kezdtek el a vá llalatok is kará csonyi bó nuszt osztogatni – „megszentelt
pé nzt”, ahogy Hancock é s Rehn (2011) nevezi. A kará csony gazdasá gi
jelentő sé gé t jó l illusztrá lja, hogy 1939-ben Roosevelt elnö k a kará csonyi
vá sá r idő szaká nak meghosszabbı́tá sa é rdeké ben az amerikai há laadá s
napjá t á ttette november utolsó csü tö rtö ké re (Hancock & Rehn, 2011). A
kará csony első sorban a nyugati tá rsadalmakban hivatalosan elismert ü nnep,
hatá sai azonban globá lisak. A kará csonyi termé kek jelentő s ré sze pé ldá ul
Kı́ná bó l é rkezik a nyugati vilá gba (Hancock, 2013), amelyeket egy kı́nai
vá rosban, olcsó munkaerő vel, szegé nyes munkakö rü lmé nyek kö zö tt
gyá rtanak2.
A magyar emberek szá má ra a kará csony jelenté sré tegeinek formá lá sá ban
fontos intermezzo a szocializmus idő szaka, amikor a hivatalos politikai
diszkurzus az ateizmust tá mogatta, é s a kará csony vallá si vonatkozá sait
igyekezett há tté rbe szorı́tani. Az 50-es é vekben kará csony má snapja pé ldá ul
má r munkanap volt. Az ü nnepet megszü ntetni nem lehetett, de a szekulá ris,
kommunista ideoló giá val ö sszeegyeztethető vonatkozá sok kaptak
hangsú lyt: fenyő ü nnepké nt, a szeretet ü nnepeké nt hı́vtá k. A kará csony
vallá sos ü nneplé se a csendes politikai ellená llá s eszkö ze is volt egyben, é s a
rendszervá ltá st kö vető en a nyı́lt vallá sossá g felerő sö dé sé vel együ tt a
kará csony vallá sos tartalma is erő sö dö tt a hivatalos kommuniká ció ban
(Hidegh & Primecz, 2020). Erre a tö rté nelmi elő zmé nyre rakó dott rá a
rendszervá ltá s kö vető en rá nk zú duló fogyasztó i kultú rá bó l fakadó
kommercializá ció .
A kará csony tehá t nem csupá n a misztikus-liturgikus hagyomá nyvilá gró l, a
szeretet ü nnepé rő l é s az ajá ndé kozá sró l szó l, hanem hasznokró l é s
kö ltsé gekrő l, fogyasztá sró l, magas kö rnyezetterhelé srő l, tú ló rá kró l,
felpö rgetett ü temű termelé srő l, nyomasztó é v vé gi hajrá ró l, embertelen
munkakö rü lmé nyekrő l é s teljesı́tmé nyké nyszerrő l is. A „tö ké letes”
kará csony megteremté se racioná lis tervezé si é s szervezé si munká t igé nyel,
mind a magá nemberek, mind a gazdasá gi szereplő k ré szé rő l. Bá r lá tszó lag a
kará csony alternatı́v való sá got jelent az instrumentalizá lt, eszkö zelvű
gondolkodá s á ltal dominá lt hé tkö znapokhoz ké pest, való já ban az instrumentalizá lá s nagyon is szerves folytatá sa (Hancock & Rehn, 2011). A

2

http://www.origo.hu/karacsony/mashol/20141220-a-karacsonyt-egy-kinai-varosbangyartjak.html. Letö lté s dá tuma: 2015.01.15.
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kará csony való ban kiemelt idő szaka az é vnek mind termelé si, mind
kereskedelmi, mind munkaszervezé si szempontbó l (Hancock & Rehn, 2011).

A karácsony szervezeti vonatkozásai
A kö vetkező kben azt né zzü k meg, hogy a jelenlegi kutatá si eredmé nyek
alapjá n milyen ú j jelenté sré tegek adó dnak hozzá a kará csonyhoz a vá llalati
szfé rá ban. A kará csony szervezeti vonatkozá sai, illetve menedzserializá ló dá sa tö bb szempontbó l is vizsgá lható , jelen tanulmá ny a kö vetkező
té má kat é rinti: a vá llalati kará csonyi partik szerepe a kulturá lis kontroll
erő sı́té sé ben, a kará csony szervezé sé vel kapcsolatos munkamegosztá s
hatá sa a fé r i-nő i szerepekre, az ü zletfelek kö zö tti ajá ndé kozá s, é s a
kará csonyi parti karnevá li jellegé nek normaszegő , de vé gső soron normamegerő sı́tő szerepe. Az alá bbiakban ezeket a té má kat tekintjü k á t.
A kará csony vá llalati ü nneplé sé vel kapcsolatban a legjelentő sebb mé g
mindig Rosen (1988) 30 é vvel ezelő tti tanulmá nya. Rosen (1988) ú gy
tekintett a vá llalati kará csonyra, mint tá rsas drá má ra vagy rituá lé ra.
Elemzé se há tteré ül a tá rsas konstrukcionizmust haszná lta, amely a tá rsas
interakció kra koncentrá l. Rosen ré sztvevő meg igyelé st vé gzett egy amerikai
reklá mcé gné l kö zel egy é ven keresztü l, s ebben az idő szakban gyű jtö tt
adatokat a kará csonyi partiró l is. Az adatelemzé shez etnográ iai
mó dszereket haszná lt. Tanulmá nyá ban hosszan elemezte azt, hogy a vá llalati
kará csonyi a maga lá tszó lagos informá lis jellegé vel, csalá dias hangulatá val
hogyan já rul hozzá a fenná lló hatalmi viszonyok é s bü rokratikus rend
megerő sı́té sé hez é s tá rgyiası́tá sá hoz.
A kará csonyi parti explicit cé lja, hogy a munkatá rsak kö zö sen ü nnepeljenek,
de a felszı́n alatt lá tható vá teszi a vá llalati ideoló giá t: a cé g egy morá lis,
gondoskodó kapcsolati há ló t nyú jt a munkavá llaló k szá má ra (Rosen, 1988).
Ez nem csak egy munkahely, hanem olyan kö zö ssé g is, ahol szeretik az
embert, ahol az emberek jó l é rzik magukat, é s ahol a rideg racionalitá son tú l
az emberi dimenzió nak is van helye. Rosen azt a kö vetkezteté st vonja le, hogy
a kará csonyi partin az instrumentá lis é s morá lis kapcsolatok
kombiná ció já val a kontroll ú j formá ja jö n lé tre, amely kü lö nbö zik az eddig
megszokott szemé lytelen kontroll mechanizmusoktó l. A morá lis kö zö ssé g
szisztematikus á polá sa é s erő sı́té se elfedi a mö gö tte meghú zó dó
instrumentá lis viszonyokat (Rosen, 1988).
A kará csonyt á ltalá ban csalá di kö rben szoktuk ü nnepelni, é s ennek a kö zö s
ü nneplé snek a beemelé se a szervezeti kö zegbe egyé rtelmű en elmossa a
munka é s magá né let kö zö tti hatá rvonalakat. Ezen hatá rok szimbolikus
elhomá lyosı́tá sá t ı́rja le Fleming (2005) az ú n. szó rakozá s-kultú ra (fun
culture) kritiká já n keresztü l. A szó rakozá s-kultú ra (fun culture) olyan
vá llalati kö rü lmé nyek kialakı́tá sá t cé lozza, amelyben az informá lis ruhá zat,
az irodai partik, tré ning-tá borok, humor é s viccelő dé sek kö zvetı́té sé vel a
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munkavá llaló tö bb ö rö met, é lvezetet, já té kossá got é lhet meg a munkavé gzé s
sorá n (Greenwich, 2001; Reeves, 2001, idé zi: Fleming, 2005). Az irá nyzat a
munká hoz é s a nem-munká hoz kapcsoló dó é lmé nyek, tapasztalatok kö zö tti
tradicioná lisan meglevő hatá rvonal szimbolikus elmozdı́tá sá t cé lozza, mutat
rá Fleming (2005). Termé szetesen ez a hatá rvonal sosem volt
á thatolhatatlan, ugyanakkor a szó rakozá s-kultú ra sokkal erő sebb
egzisztenciá lis ö nmegjelenı́té st kö vetel meg az egyé ntő l, amelyre a
szakirodalom pozitı́v vá rakozá sai ellené re a munkavá llaló k egy ré sze
cinizmussal reagá l (Fleming, 2005).
Ortlieb é s Sieben (2017) a vá llalati tá rsas esemé nyeket é s kö ztü k a vá llalati
kará csonyt a fé r i-nő i szerepekre gyakorolt hatá sa alapjá n vizsgá lja. Mı́g
szá mos korá bbi tanulmá ny a nő k tá rsas esemé nyekrő l való kizá rá sá val
foglalkozott, ő k azt vizsgá ljá k, hogy a nő k ré szvé tele, bevoná sa hogyan hat a
nemek kö zö tti egyenlő tlensé gekre. Eredmé nyeik arra mutatnak rá , hogy a
nemek kö zö tti stá tuszkü lö nbsé geket ké rdő jelezik meg leggyakrabban a
ré sztvevő k szimbolikus jeleneteken, humoros szerepjá té kon keresztü l, de a
hagyomá nyos nő i illetve fé r i szerepekre, é rté kekre vonatkozó sztereotı́piá k
tö bbnyire é rintetlenek maradnak (Ortlieb & Sieben, 2017).
A kará csonyhoz kö tő dő hagyomá nyok egyé bké nt is elő té rbe helyezik a
hagyomá nyos nő i szerepeket, hiszen az otthon felké szı́té se az ü nnepre, az
ü nnepi é tel elké szı́té se é s az ajá ndé kok beszerzé se á ltalá ban nő i feladatké nt
jelenik meg. Ebben az é rtelemben a kará csony a nő k há tté rszerepé t
erő sı́theti a tá rsadalomban. Posztfeminista né ző pontbó l Vacchani é s Pullen
(2011) szerint azonban a kará csonyi idő szakban az otthon é s a nő k á ltal
vé gzett há ztartá si munka felé rté kelő dé se, re lektorfé nybe kerü lé se inká bb a
nő k termelé kenysé gé nek felfedezé sé re ad lehető sé get. A há ztartá si munka
szerintü k produktı́v menedé ket, visszavonulá si lehető sé get kı́ná l a XXI.
szá zadi nő k szá má ra a bé rmunká bó l (Vachhani & Pullen, 2011). Erdemes
lenne ugyanakkor ezt a lehető sé get a fé r iak eseté ben is szá mı́tá sba venni,
hiszen a kará csonyi ké szü lő dé s é s há ztartá si munka szá mukra is kı́ná lhatja
a lelassulá s é s kontemplatı́v lé tmó d á llapotá t.
Má s szerző k ugyanakkor a kará csonyi ké szü lő dé ssel kapcsolatos feladatok
felerő sı́tett kettő s terhé t emelik ki: ez az az idő szak, amikor szá mos
munkahelyen is nagy a munkahelyi pö rgé s, é s otthon is teljesı́teni kell.
Brewis é s Warren (2011) a nő i magazinok cikkeit elemezve arra jutottak,
hogy amı́g a 30-as é vekbeli nő k szá má ra a kará csonyi ké szü lő dé s egy ké zben
tartható , megvaló sı́tható feladat volt, addig a XXI. szá zadi magazinok azt
sugalljá k, hogy a dolgozó nő szá má ra a kará csony egy olyan projekt,
amelynek csak gondos straté giai tervezé ssel lehet nekifutni, é s é rdemes
elő re beletö rő dni abba, hogy bizonyos terü leteken kudarcot vallunk. Talá n
nem vé letlen, hogy van, aki kiszervezi egy erre specializá ló dott szolgá ltató
cé gnek az otthona feldı́szı́té sé t (Hancock & Rehn, 2011), vagy inká bb egy
szá llodá ban tö lti az ü nnepeket csalá djá val.
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A kará csonyi ké szü lő dé s kettő sé gé t erő sı́ti az ajá ndé kozá s szoká sa is, amely
szoká s kialakulá sa szinté n a XIX. szá zad fogyasztó i tá rsadalmá val fejlő dö tt
ki. Korá bban is ré sze volt az ü nnepi hagyomá nyoknak, de inká bb jelké pes é s
ké zzel ké szı́tett ajá ndé kokat adtak az emberek egymá snak (Forbes, 2007). A
kará csonyi ajá ndé kozá s, illetve ü dvö zlő lap/ü dvö zlő email az ü zleti
szfé rá ban is fontos szerephez jut. Az ajá ndé kozá s tá rsas kö telé ket hoz lé tre
az ajá ndé kozó é s az elfogadó kö zö tt azá ltal, hogy az adott tá rgy szimbolikus
jelentő sé ggel bı́r, ı́rja le hı́res tanulmá nyá ban Mauss (1954). Az ajá ndé k
megjelenı́ti az adó tá rsadalmi stá tuszá t, a kapcsolat fontossá gá t, tová bbá
reciprocitá si kö telezettsé get teremt. Az ü zleti vilá gban az ajá ndé kozá snak
hasznossá g é rté ke is van, de tá rsadalmi é s kulturá lis jelentő sé ggel is bı́r
(Lemmergaard & Muhr, 2011). Az ajá ndé kon keresztü l azt is meghatá rozzuk,
hogy kik vagyunk mi, é s a kapcsolataink mit jelentenek a szá munkra
(Lemmergaard & Muhr, 2011). A vá llalati kará csonyi parti mint ajá ndé k
tö rté nelmi elő zmé nye az, hogy a ró mai korban az urak kará csonykor
vendé gü l lá ttá k a szolgá ikat, vagy, hogy a feudalizmusban a parasztok
termé nyt ajá ndé koztak a fö ldesú rnak, aki cseré be ü nnepsé get szervezett
nekik (Forbes, 2007).
Vajon mié rt olyan fontosak a kará csony é s a hozzá kapcsoló dó rituá lé k a
vá llalat hatalmá nak megtartá sá ban? – tehetjü k fel a ké rdé st Rippinnel
(2011) együ tt. Rippin a vá llalati kará csony tö rté nelmi gyö kereinek
feltá rá sá val kezdi a ké rdé s megvá laszolá sá t. (1) A kö zé pkorban szoká s volt a
cé h vé dő szentjé nek napjá n a cé htagokkal való kö zö s ü nneplé s. A vá llalati
kará csony Rippin szerint ehhez nagyon hasonló an az egysé g é s a
csoportidentitá s megerő sı́té sé t szolgá lja. (2) A vá llalati kará csony
modernkori ü nnepe erő teljesen magá n hordozza a karnevá lok é s a
bű nbocsá nati bú csú jegyeit: zű rzavar é s eltú lzott engedé kenysé g jellemzi. A
vá llalati kará csony a szezoná lisan engedé lyezett illetlen viselkedé s
megtestesü lé se, ezen az esté n egy kifordı́tott vilá g lé p é rvé nybe (Rippin,
2011). A kará csonyi parti karnevá li jellege Rosen (1988) beszá moló já ban is
feltű nik: a vá llalat hé tkö znapi mű kö dé sé t tré fá s jelenetekben igurá zzá k ki,
é s a vá llalati hierarchia is a feje tetejé re á ll. (Pl. a vezető k rová sá ra bá rmilyen
tré fa megengedett.) (3) Vé gü l a karnevá lokon, bú csú kon viselt maszk
szimboliká ja az angolszá sz orszá gokban né pszerű kará csonyi fejdı́szekben
é l tová bb. Rippin elemzé sé nek kö zé ppontjá ban né gy ilyen fejdı́sz: a ré nszarvasagancs, a Mikulá s sapka, a literres gló ria é s papı́rkorona á ll.
Magyarorszá gon ezeknek a fejdı́szeknek a viselé se nem terjedt el szé les
kö rben. A kará csonyi parti megtartá sa é s annak karnevá li elemekkel való
megtö lté se viszont igen, ezé rt a tová bbiakban Rippin erre vonatkozó
megá llapı́tá sait ö sszegzem.
A kará csonyi partit Rippin (2011) a szentesı́tett neveletlensé g idő szaká nak
nevezi: a vá llalat azé rt inanszı́rozza, hogy a munkavá llaló k ilyenkor
kontrollá lt kö rü lmé nyek kö zö tt engedhessé k ki a gő zt. A kará csonyi partin a
szabá lytalan, mé rté ktelen termé szetes test is ú jra lé tjogosultsá got nyer,
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á llı́tja Rippin, egy alapvető en karnevá li hangulatú vá llalati kará csonyt
felté telezve. Az ideá lis szervezeti test a hé tkö znapokban fegyelmezett,
kontrollá lt, eltű nik a munkahelyi ruhá zat alatt. Jó l á polt, orvosi
ellenő rzé seken esik á t, megfelelő en tá plá lt, szü ksé g eseté n dié tá zik azé rt,
hogy ké pes legyen megfelelő teljesı́tmé nyt nyú jtani. Ezzel szemben a
termé szetes test szabá lytalan, né ha beteges, fá radt, á polatlan, hajlamos a
mé rté ktelen evé sre é s ivá sra. A kará csonyi vacsora, az alkoholfogyasztá s, a
tá nc engedi a munkavá llaló i testet hé tkö znapi aszketikus bö rtö né bő l kitö rni.
A rö vid, szabá lyoktó l mentes idő szak utá n a rend hamar helyreá ll a bű nbocsá nat szimbolikus cselekedetein keresztü l: takarı́tá s, a bulin tö rté ntek é s
a má snapossá g kibeszé lé se (Rippin, 2011).

Záró gondolatok
A kará csony ú jra felfedezett rituá lé i azt a cé lt szolgá ljá k, hogy az
elidegenedett munkahelyen valamifé le é rtelmet hozzanak lé tre, ezé rt
fontosak a jelenlegi inté zmé nyek legitimá ció ja szempontjá bó l (Rippin,
2011). A vá llalati kará csony mindezek alapjá n olyan kitalá lt hagyomá nyké nt
(Hobsbawm & Ranger, 1983) é rté kelhető , amely vá lasz a modern vá llalatban
vé gzett munka é rtelmé nek kimerü lé sé re. „A kitalá lt hagyomá ny a
gyakorlatok egy olyan ké szlete, amelyet á ltalá ban nyı́ltan vagy rejtett mó don
elfogadott szabá lyok irá nyı́tanak, szimbolikus vagy rituá lis termé szetű ek, é s
amelyek bizonyos é rté kek é s normá k ismé tlő dő viselkedé s á ltali bevé sé sé t
cé lozzá k, amely automatikusan fenntartja a kontinuitá st a (tö rté nelmi)
mú lttal. Gyakorlatilag megkı́sé relik a megfelelő en illeszkedő tö rté nelmi
mú lttal való folytonossá g megteremté sé t.” (Hobsbawm & Ranger, 1983, p. 1).
A kitalá lt hagyomá nyok jelensé gé t tipikusan a nemzetá llamok korá hoz
kö tő dő en vizsgá ltá k, ahol a né pi szimbó lumké szlet beveté sé nek egyé rtelmű
politikai hatalmi tartalma volt. A vá llalat eseté ben a cé l csak kis mé rté kben
mó dosult: nem a nemzetkö zö ssé g é s a nemzeti identitá s é pı́té sé t szolgá lja,
hanem a munkahelyi kö zö ssé g é s identitá s é rtelemmel való feltö lté sé t, s
mindezen keresztü l a gazdasá gi rendszer legitimá ció já nak megteremté sé t.
Azaz a vá llalati kará csony ü nneplé sé nek cé lja a jelenlegi vá llalati lé tezé s
é rtelemmel való feltö lté se a mú ltbé li hagyomá nyok szimbó lumké szleté nek
é s jelenté svilá gá nak kö lcsö nvé telé vel.
A kitalá lt hagyomá nyok a modern vilá g á llandó vá ltozá sá val é s
megú julá sá val szemben á llva megpró bá ljá k a tá rsadalmi é let legalá bb egy
kis szeleté t á llandó ké nt é s vá ltozatlanké nt feltű ntetni (Hobsbawm & Ranger,
1983). A modern fogyasztó i tá rsadalom kialakulá sá val a kará csonyhoz
kapcsoló dó tá rsadalmi mintá k meggyengü ltek, ezé rt ú j hagyomá nyok,
szoká sok jelennek meg, amelyek ugyanakkor kihaszná ljá k a ré gmú ltra való
utalá s lehető sé gé t. A piaci viszonyokhoz való rugalmas alkalmazkodá s
jegyé ben a vá llalatokban á llandó sulnak az á tszervezé sek, a strukturá lis
kö rnyezet folytonos vá ltozá sban van, mikö zben a munkatá rsak is rendre
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cseré lő dnek. A vá llalati kará csony (é s má s rituá lé k) ebben a bizonytalan
helyzetben nyú jtanak kapaszkodó t a munkavá llaló k szá má ra. A mú ltra való
utalá s, az ismé tlő dő elemek mind-mind a hiá nyzó á llandó sá g é rzeté t keltik
(feledtetve, hogy adott esetben az együ tt ü nneplő kö zö ssé g ö sszeté tele é vrő l
é vre vá ltozhat).
Bá r a kará csonyi rituá lé k a pre-modern rituá lé kat é lesztik ú jjá , a vá llalati
kö zegben ezek kiü resı́tett, kommodi iká lt é rzelmi tapasztalatokká vá lnak,
mondja Rippin (2011). A vá llalati kará csony kö zé ppontjá ban a fogyasztá s á ll,
é s nem a spirituá lis igyelemre, re lexió ra való felké szü lé s – amelyet pé ldá ul
a karnevá l ké szı́tett elő a bö jt elő tt. Rippin (2011) é rté kelé se szerint tehá t a
kará csonyi rituá lé k a vá llalati vilá g vará zzsal való megtö lté sé nek
szekularizá lt kı́sé rletei. A vá llalati kará csony ebben az é rtelemben tehá t
olyan kitalá lt hagyomá ny, mely a bü rokratikus kontroll vará zstalanı́tó
hatá sá t (Willmott, 1993) hivatott ellenpontozni. Hancock (1997)
ugyanakkor rá mutat: bá r az irracioná lis vará zs a megvá ltá s egy formá já t
nyú jtja a tú lzott racionalizá ció okozta é rtelmi kiü resedé ssel szemben,
egyú ttal ú jabb, tudatalattit megcé lzó fü ggő sé gbe taszı́thatja a munkavá llaló t.
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JARJABKA ÁKOS

A klaszterek ökoszisztémája

Bevezetés
A vilá ggazdasá gban é szlelhető globalizá ció ú j kihı́vá st jelentett a nö vekedni
vá gyó , vagy é ppen a fennmaradá suké rt kü zdő szervezetek szá má ra (Porter,
1985). A szervezetek á ltalá nos ü zleti kö rnyezeté t, má s szó val
ö kosziszté má já t
elemezve
Porter
egy
adott
orszá g
(ré gió )
versenyké pessé gé t a hı́res gyé má nt modelljé ben – amit hazá nkban rombusz
modellké nt is ismernek (Lengyel, 2000) – né gy, egymá ssal szorosan
ö sszefü ggő faktor á ltal hatá rozza meg. Vé lemé nye szerint az orszá gok
leginká bb azon ipará gakban sikeresek, ahol a nemzeti gyé má nt a
legkedvező bb adottsá gokat biztosı́tja.
1. ábra: A gyémánt-modell

Vállalati stratégia
és a versengés
kontextusa

Termelési (input)
tényezők

Keresleti
tényezők

Kapcsolódó és
támogató
iparágak
Megjegyzés: Porter, M.E. (1990) alapján
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A gyé má ntot alkotó 4 elem kö zü l a
(1) té nyező ellá tottsá g arra hı́vja fel a igyelmet, hogy az orszá g
rendelkezik-e a megfelelő termelé si té nyező kkel, mint pl. a ké pzett
munkaerő , alapanyag, infrastruktú ra, informá ció stb. ahhoz, hogy
megfelelő ipará gakban versenyezhessen, mı́g a
(2) keresleti viszonyok jellemzik a hazai kereslet hatá sá t az adott ipará g
termé keire é s szolgá ltatá saira.
(3) A kapcsoló dó , beszá llı́tó , há tté rszolgá ltató ipará gak meglé te, vagy
hiá nya segı́theti, vagy azok hiá nya aká r gá tolhatja a nemzetkö zi
szintű aktivitá sokat, vé gü l a
(4) vá llalati straté gia, struktú ra é s verseny kontextusa a vá llalatalapı́tá s,
-irá nyı́tá s nemzeti kö zegé t é s annak felté teleit jellemzi, kiemelt
terü letké nt a hazai verseny termé szeté t (Porter, 1990).

A klaszter
Porter (1990) empirikus kutatá sai sorá n rá vilá gı́tott az ú n. globá lis-loká lis
paradoxonra, miszerint a globá lisan tartó s versenyelő nyö k forrá sai
fö ldrajzilag loká lisan koncentrá ló dnak. Jó pé lda erre az egyesü lt á llamokbeli
Szilı́cium-vö lgy, ahol egy adott ipará g vezető cé gei lé nyegé ben csupá n
né há ny kö zponti terü letre tö mö rü lnek, oda, ahol a helyi kö rnyezet a
legkedvező bb felté teleket kı́ná lja. A fö ldrajzilag koncentrá ló dott, aktı́v
kulturá lis, gazdasá gi, kommuná lis é s szolgá ltatá si kapcsolatokkal
rendelkező té rsé geket agglomerá ció knak nevezzü k. Attó l fü ggő en, hogy az
ott zajló é rté kteremtő folyamatok egymá ssal ö sszefü ggő k-e, vagy sem,
illetve, hogy a mé retgazdasá gossá gi elő nyö k a haté konysá gi, vagy innová ció s
tö rekvé sekbő l szá rmaznak-e. Az ı́gy ké pzett 2*2-es má trixban a
technoló giá hoz kö tő dő innová ció kon alapuló sı́knegyedben talá lhatjuk a
klasztert (Malmberg, Sö lvell & Zander, 1996).
1. táblázat: Az agglomerizáció formái

Különböző
tevékenységek

Technológiailag
összekapcsolódó
tevékenységek

Hatékonyság és
rugalmasság

Vá rosok

Ipari negyedek

Innováció

Kreatı́v ré gió k

Klaszterek

Megjegyzés: Malmberg, Sölvell & Zander (1996) alapján
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A modernkori klaszterek leginká bb elfogadott meghatá rozá sa azonban
mé gis inká bb Porter (1990) nevé hez fű ző dik, aki szerint a klaszterek
fö ldrajzilag koncentrá ltan elhelyezkedő , speciá lis té materü leten
együ ttmű kö dő cé gek, é s inté zmé nyek csoportja. A klaszterszervezetek
alkotó té nyező inek, ö kosziszté má já nak a tová bbiakban a kö vetkező ket
tekintjü k:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

fö ldrajzi elhelyezkedé s é s infrastrukturá lis há tté r,
ipará gi ré sztvevő k,
beszá llı́tó k,
technoló giai, pé nzü gyi é s informá ció s há tté rszolgá ltató k,
é rté kesı́té si csatorná k, kereskedelmi szö vetsé gek,
ü gynö ksé gek, fogyasztó i ké pviseletek,
á llami é s regioná lis inté zmé nyek, kamará k,
pá lyá zati koordiná ció s szervezetek,
oktató - é s kutató helyek,
egyetemek, szakmai gyakorló helyek,
bankok, pé nzü gyi szolgá ltató k,
kocká zati tő ke befektető k, ü zleti angyalok é s a
mé dia (Sö lvell, 2008).

2. ábra: A klaszterszervezetek alkotótényezői

Megjegyzés: Sölvell (2008) alapján
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A klaszterek, ö nszervező dé si jellegü kné l fogva tö bb alaptı́pusba sorolható k,
melyek kö zt megkü lö nbö ztethetü nk regioná lis klasztereket, melyek egy
té rsé g adott gazdasá gi terü letre szakosodott szervezeteit fogjá k ö ssze, az
ipará gi versenyhelyzeten felü lemelkedve, s felismerve a kooperá ció ban rejlő
szinergikus lehető sé geket, együ ttmű kö dnek, kö zö s beruhá zá sokat visznek
vé gbe é s kö zö s szolgá ltatá sokat alakı́tanak ki. Emellett, az ü zleti (business)
klasztercsoport tagjai egymá s szomszé dsá gá ban, egymá stó l elté rő , de
ö sszefü ggé sbe
hozható
aktivitá ssal
rendelkeznek,
melyeket
ö sszekapcsolnak, s kö zö s erő vel hoznak lé tre projekteket (Lagendijk, 1999).
Má s megkö zelı́té sbő l, a klaszterek aktivitá si szintje alapjá n beszé lhetü nk
dinamikus klaszterekrő l, melyekre jellemző az intenzı́v helyi rivalizá lá s, ami
serkenti a folyamatos fejleszté st, a beszá llı́tó i há ló zatosodá st, a kapcsoló dó
ipará gakkal való kooperá ció t, a helyi inté zmé nyekkel való együ ttmű kö dé st,
é s egyben ki is alakı́tja a klaszterek architektú rá já t. Má s klaszterek inká bb
statikusan viselkednek - ú gymond elő á llı́tva a „vilá g Trabantjait” -, melynek
há tteré ben a makro- é s mikrogazdasá gi kö rnyezet dinamizmusá nak
alacsony szintje (lá sd tervgazdasá g) é s a verseny hiá nya (lá sd monopol
helyzetek) hú zó dhatnak meg. Ezek a klaszterek, bá r helyileg igen sikeresek
lehetnek, nemzetkö zi versenyké pessé gü k korlá tozott (Sö lvell, Lindquist &
Ketels, 2003).

Klaszterszervezet
A klaszterszervezetek belső felé pı́té se a szervezetek kö zt termé szetszerű leg
kialakuló konstruktı́v interakció n é s kollaborá ció n alapul (Keresnyei, 2015).
Ezt az elfogadó ö kosziszté má t – Adam Smith „lá thatatlan ké z” teó riá já n
alapulva a „lá tható ké z” (visible hand) elvé nek nevezik – tudatos orientá ció s
tevé kenysé ggel, networkinggel kell tá mogatni ahhoz, hogy fenntartható
gazdasá gi nö vekedé s generá ló djé k (Chandler, 1977). Ezek a tudatosan
é pı́tkező klaszterfejleszté si politiká k 4 nagyobb csoportra osztható k:
(1) Ipará gi é s/vagy regioná lis klaszter fejleszté s első sorban az ipará gak
kö zö tti szinergiá k elé ré sé re, a kö zö s innová ció kra é s az é rté klá nc
elemek rendszerré szervezé sé re ö sszpontosı́t.
(2) Az inté zmé nyfejleszté s eseté ben a klasztert aktivizá ló , a tagsá g á ltal
fenntartott,
speciá lis
szolgá ltatá sokat
nyú jtó
szervezet
kialakı́tá sá ró l, fejleszté sé rő l van szó .
(3) A há ló zatfejleszté s cé lja a má r huzamosabb ideje lé tező é s mű kö dő
szervezeti csoportok megnyitá sa a kapcsolati tő ke nö velé se
é rdeké ben a KKV szektor, a há tté ripará gak ké pviselő i, vagy az
export-import partnerek felé .
(4) A tudá sorientá lt klaszterfejleszté s a há ló zati elvek zá rtsá gá n tú llé pő
nyitottabb kezdemé nyezé s, mely kü lö nö sen az informá ció á ramlá sra,
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a folyamatos tudá s é s tapasztalatcseré nek az elő segı́té sé re, a
spontá n szervező dé sekre helyezi a hangsú lyt (Lengyel-Deá k 2002).
A klaszterszervezeti formá k vizsgá lata sorá n gyakran tapasztalható , hogy a
klaszter é s a há ló zat fogalmá t szinonimaké nt haszná ljá k, annak ellené re,
hogy egyé rtelmű kü lö nbsé geket lehet tenni e ké t szervezeti forma kö zt azok
fontosabb sajá tossá gai alapjá n (Lengyel 2002):
2. táblázat: A hálózatok és a klaszterszervezetek eltérései

Ismérvek

Hálózatok

Klaszterek

Lehető sé g olcsó bb speciá lis

Igé nyelt speciá lis inputok é s

inputok é s szolgá ltatá sok

szolgá ltatá sok elő á llı́tó inak

beszerzé sé re

odavonzá sa

Tagság

Meghatá rozott kö r

Nyitott szervező dé s

Együttműködés
alapja

Szerző dé ses kapcsolatok

Pozíció

Viszonylag stabil

Kapcsolat jellege

Együ ttmű kö dé sen alapul

Kohézió

Kö zö s ü zleti cé lok

Résztvevők

Vá llalatok

Versenyelőny

Tá rsadalmi é rté kek,
kö lcsö nö ssé g, bizalom

Rugalmasan vá ltozik

Együ ttmű kö dé sen é s
rivalizá lá son alapul

Kollektı́v vı́zió

Vá llalatok, inté zmé nyek,
szakmai szervezetek

Megjegyzés: Lengyel (2002) alapján

A klaszterek haté kony szerkezeté nek metaforá jaké nt mé gis a „sző lő fü rt”
megkö zelı́té s terjedt el, melyben a sző lő szemek jelentik a ré sztvevő
vá llalkozá sokat, szervezeteket, a kocsá ny pedig a kö zö s é rdek é s kö lcsö nö s
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bizalom menté n vé gzett tevé kenysé get. Amennyiben a szá r vastag é s
tá panyagban gazdag, a szemek is gyarapodnak, s a sző lő fü rt is egé szsé ges.
A kü lső kö rnyezeti, infrastrukturá lis é s inté zmé nyi kereteken felü l, a kifejlett
klaszterszervezet belső felé pı́té se a kö vetkező elemekbő l tevő dik ö ssze:
(1) Klasztertaná cs (Cluster council), melynek cé lja a
misszió já nak a de iniá lá sa, a klaszteresedé s elő segı́té se.

klaszter

(2) Klaszterelnö ksé g (Cluster board), melynek feladata a klaszter
straté gia megalkotá sa é s a kö zponti klaszterszervezet vezeté se.
(3) Klasztermenedzsment (Cluster management), a klaszterszervezet
mű kö dteté se, operatı́v koordiná ció s feladatok, pl. kö zö s PR é s
megjelené s, konzorciá lis pá lyá zati ré szvé tel, együ ttes beruhá zá sok
é s belső munkamegosztá s szervezé se stb.
(4) Klasztertagok (Cluster membership), az elkü lö nü lt jogi
szemé lyisé ggel rendelkező , a klaszter munká já ban elté rő
aktivitá sban ré sztvevő szervezetek, inté zmé nyek é s szemé lyek.
(Jarjabka & Weiner, 2012)

Klaszteresedés (clustering) és klaszteresítés
(clusterisation)
Mé gis, mié rt jö nnek lé tre klaszterek? A klaszter lehető sé get nyú jt minden
egyes tag szá má ra, hogy nagyobb hasznot realizá ljon, ha csatlakozik
má sokhoz ané lkü l, hogy feladná sajá t rugalmassá gá t (Porter, 1998). A fenti
á llı́tá s mellett a klaszteresedé sben való ré szvé telnek szá mos elő nye lehet a
vá llalatok / kis– é s kö zé pvá llalkozá sok (SMEs) szá má ra. Straté giai megkö zelı́té sben a klaszteresedé s:
(1) tá mogatja a jobb interakció t a cé gek kö zt é s ú raformá lja a regioná lis
gazdasá gi struktú rá t,
(2) cé lt é s mó dszertant ad az adott ipará gon belü l a vá llalatkö zi
tudá stranszferrel, tová bbá
(3) hozzá já rul a klasztertagok kivá lasztó dá sá hoz (self- selection) é s
kivá lasztá sá hoz (pre- selection) é s az
(4) ö nfenntartá sra tö rekvé shez, mivel a klasztertagok tartó zkodnak a
fü ggelmi viszonytó l é s attó l, hogy á llandó tá mogatá sra szoruljanak.
A klaszteresedé s pá rtolja a
(5) kollaboratı́v szervezeti attitű dö t,
(6) fejleszti az é rdeklő dé st a ré gió é s az ü zleti terü letek irá nt, hogy
lé trejö hessen a klaszter, mint a „kivá ló ak klubja (Club Goods)”, vé gü l
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(7) hozzá já rul ré gió versenyké pessé gé hez a klaszterizá ció ü zletfejleszté si tevé kenysé gé vel, mikö zben a klasztertagok kı́nosan
ü gyelnek a versenyhelyzetü k megő rzé sé re.
A klaszterizá ció tehá t jó val inká bb modernizá ció s jelensé gnek (upgrading)
mintsem innová ció s tevé kenysé gnek (amikor valami egyedi technoló giai
versenyelő ny keletkezik) tekinthető . A fentiek alapjá n a klaszterizá ció jó é s
rossz gyakorlatai az alá bbiakban foglalható k ö ssze:
3. táblázat: A klaszterizáció jó és rossz gyakorlatai

Tedd!

Ne tedd!

Tá mogasd a klasztert!

Ne é pı́ts mestersé gesen klasztert!

Haszná ld a klasztert demonstrá ció s

Ne tekints a klaszterre statikusan é s

modellké nt!

vé gcé lké nt!

Buzdı́tsd a cé geket ú j együ ttmű kö dé sek

Ne kö telező dj el egyes klaszterek, vagy

kialakı́tá sá ra!

cé gek tú lé lé se mellett!

Igyekezz bő vı́teni a klasztert kapcsolat

Ne hozz lé tre egyetlen klasztert hosszú

é pı́té ssel!

tá vra!

Alapozd meg elő vigyá zatosan a potenciá lis

Ne nyú jts tá mogatá st é s tudá st fó kusz

regioná lis ü zleti terü letet a globá lis piacon!

né lkü l!

Teremts kapcsolatot a nagyvá llalatokkal,

Ne ö sszpontosı́ts az innová ció ra, amikor a

há tté rtá mogató kkal, inté zmé nyekkel a

fő ké rdé s a modernizá ció !

ré gió n belü l é s kı́vü l!

Ne versenyezz má s ü zleti
há tté rtá mogató kkal!

Megjegyzés: Lagendijk (1999) alapján

Klaszteréletciklus
A klaszterek megszü leté se, nö vekedé se é s fenntartható fejlő dé se egy
viszonylag hosszú ideg tartó tanulá si folyamat, melynek lé pcső fokaira
alkalmazható k az é letciklus modell egyes fá zisai. Az ú n. „Cluster Initiative
Redbook” (Sö lvell, 2008) 4+1 é letpá lya szakaszt azonosı́tott:
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3. ábra: A klaszterek életciklusa

Dinamizus

Újjászületés

Érettség:
gazdaságosság

Hanyatlás

Hőskor: vállalkozói szakasz
„Múzeum”
Idő
Megjegyzés: Sölvell (2008) alapján

A kezdeti idő szakot, melyet Sö lvell „Hő s” fá zisnak titulá l, polarizá lt KKV-k
megjelené se jellemzi, melyek lé trejö tte valamilyen termé szetbő l fakadó
versenyelő nybő l (lá sd a gyé má nt modellt), mint a klı́ma, vagy bizonyos
erő forrá sok elé rhető sé gé bő l szá rmaztatható , illetve speciá lis ké pessé gen,
tudá son alapul. Ezt az idő szakot start up é s spin off vá llalkozá sok
megjelené se jellemzi a legjobban, melyek valamilyen loká lis lehető sé gre
jö nnek lé tre.
Az é rettsé g (maturity) fá zisá ban Sö lvell szerint a klaszter elé ri a gyé má nt
modell szerinti mé retgazdasá gossá gi hatá rait (full diamond). Egyszerre
jellemző tehá t a versengő straté giá k jelenlé te a klaszterben, a szo isztiká lt
fogyasztó i igé nyek, a feltö rekvő kapcsoló dó ipará gak, a specializá lt
tevé kenysé gek, a magasan fejlett infrastruktú ra, kutatá s é s fejleszté s. Ekkor
a klaszterek kezdeti fejlő dé si lelassulhat, s aká r stagná lhat is, bekö szö nthet
tehá t egy statikus klaszter idő szak.
Az é rettsé g fá zisá bó l ké tfelé vezethet a klaszterek é letú tja: egyré szt, a
dinamikus klaszterek á tlé phetik ré gió juk kereteit é s inputjaik korlá tait,
kapcsolatokat é pı́thetnek ki nemzetkö zi piaci aktorokkal, s meg igyelhető vé
vá lik az informá ció k é s a tudá s cirkulá ció ja. Ezt a dinamikussá té telt segı́theti
a nemzeti/regioná lis gazdasá gpolitika, a tudomá nyos é s innová ció s
fejleszté si programok, a vá llalati/vá llalkozá sokat segı́tő tá mogatá si
rendszer, valamint a klaszterpá lyá zati rendszer, pl. az akkreditá lt
klaszterszint elé ré se é rdeké ben.
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Ekkor kö szö nthet be a klaszterek reneszá nszá nak ideje, vagyis a klaszter
nö vekedé se egy magasabb fenntartható sá gi szinten. Ezzel ellenté tesen, ha a
klaszter nem ké pes megú julni, akkor bekö vetkezhet a hanyatlá s kora, melyet
Sö lvell „Mú zeum” á llapotnak nevez. Ilyen helyzet adó dhat a klaszter tú lzott
specializá ció já bó l, a kemé ny gazdasá gpolitikai irá nyvá ltá sbó l é s á llami
beavatkozá sbó l, má s, extré m felté tel bekö vetkezté bő l (termé szeti
katasztró fa, há ború stb.), vagy az ú n. szakadé kok (gap-ek) kialakulá sá bó l. Az
innová ció kapcsá n pé ldá ul 7 problé materü letet azonosı́tanak, melyek
akadá lyozhatjá k a klaszter prosperitá sá t, ú gymint, innová ció s szakadé k a
klaszter é s a
(1) globá lis piac, a
(2) má s klaszterek, a
(3) kormá nyzati szervek, a
(4) kutatá si é s az
(5) oktatá si inté zmé nyek, a
(6) pé nzü gyi szolgá ltató k é s a
(7) klaszterben lé vő vá llalatok kö zö tt.
A kilá balá s alapjá t az jelentheti, ha ezen szakadé kok kö zö tt megteremtő dik
az á tjá rható sá g é s hidak ké pző dnek (Sö lvell, Lindquist & Ketels, 2013).

Konklúzió
A klaszterek gazdasá gi fontossá ga vitathatatlan. A nemzetkö zi globalizá ció s
elvá rá soknak való megfelelő szervezeti vá lasz lehet a klaszter, mely ugyan
regioná lis é s szektorá lis alapokon nyugszik, de virtuá lis csá pjai szá mos
inté zmé nyi formá t é s aktort vonzhatnak egy tá borba. Mint minden
koherensen mű kö dő szervezetben, ı́gy a klaszterekben is a tagok kö zt
kialakuló ü zleti bizalom teremtheti meg a felté teleket a fejlő dé sre é s a kö zö s
akció kra. Az á llamnak ó riá si felelő ssé ge abban á ll, hogy megfelelő inkubá ció s
felté teleket teremtsen a klaszterek lé trejö tté hez, tová bbá felismerje é s
tá mogassa azokat, melyek hozzá já rulnak a kö zö ssé g (nemzet, ré gió , ipará g)
versenyké pessé gé nek fenntartá sá hoz. Ehhez folyamatosan szondá zni é s
analizá lni szü ksé ges mindazon té nyező ket, melyet hajtó erő i, vagy é ppen
ellenkező leg, gá tló té nyező i lehetnek a pozitı́v együ ttmű kö dé seknek. A
klaszter kezdemé nyezé sek felismeré se é s jó gyakorlatainak alkalmazá sa
olyan „kené st” jelenthet a klaszterek „motorjai” szá má ra, melyek elő segı́thetik a fenntartható gazdasá gi fejlő dé s elé ré sé t.
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KEREKES SÁNDOR

A kognitív disszonanciától a „vad”
problémákig

Bevezetés
A tanulmá ny ı́rá sá ra ké szü lve kerü lt kezembe az a kö tet, amit – tö bbekkel
együ tt – a most ü nnepelt Bakacsi Gyula szerkesztett. A kö tetet Má riá s Antal
professzor 70. szü leté snapja tiszteleté re adta ki a Szervezé s tanszé k. A
tanulmá nyok szerző i kö zö tt talá ljuk Szabó Ká lmá nt, Kindler Jó zsefet, Ková cs
Sá ndort, Marosi Mikló st é s má sokat, a szakma nagy ö regjeit. Nemcsak a
szerző k né vsora, de az ı́rá sok tartalma is pé ldamutató . Gyula most 10 é vvel
iatalabb, mint mestere, Má riá s Antal volt akkor. Ké t oka is van, ami miatt
most felemlı́tem a kö tetet. Az egyik, hogy vé giggondolva a nagy nemzedé k
szakmai utó é leté t, é rdemes rö vid pá rhuzamot vonni a Nobel-dı́jas
kö zgazdá szokró l kirobbant vitá val. 1992-ben Stiglitz egy interjú ban
meglepő á llı́tá ssal á llt elő : „a 90-es é vek ö t chicagó i Nobel-dı́jasá nak
munká iban nincs olyan megá llapı́tá s, ami á ttö rő jelentő sé gű volna bá rmely
alapvető tekintetben.” (Cohen, 1992). Stiglitz arra pró bá lt rá mutatni, hogy a
kö zgazdasá gi Nobel dı́jasok nem azzal foglalkoznak, hogyan lehetne
megmenteni a Fö ldet a szegé nysé gtő l, az analfabetizmustó l vagy é ppen a
kö rnyezetpusztı́tá stó l, hanem olyan dolgokkal, amik legfeljebb a pé nzvilá g
szereplő i szá má ra é rdekesek. A vitá ban pozitı́v pé ldaké nt merü lt fel Ken
Galbraith neve, aki szá mos, a vilá g gondjaival foglalkozó mű vet publiká lt,
kö ztü k a „The Af luent Society”-t 1958-ban. Ebben a mű vé ben Galbraith arró l
ı́rt, hogy a há ború utá ni Ameriká ban hogyan vá lik gazdaggá a magá n szektor,
é s hogyan szegé nyedik el a kö zszfé ra. Galbraith magá t pragmatikusnak
tartotta: "Ahol a piac mű kö dik, é n kiá llok é rte. Ahol szü ksé g van az á llami
beavatkozá sra, é n amellett vagyok. Ké telkedem azokban, akik kijelentik, „é n
tá mogatom a privatizá ció t”, vagy akik azt mondjá k, hogy „mé lyen hisznek a
tá rsadalmi tulajdonban.” A vilá g kö zgondolkodá sá t meghatá rozó , má ig
é rvé nyes mű veket alkotott Galbraith, talá n ezé rt sem jelö lté k Nobel-dı́jra.
Nem tudni, hogy Stiglitz kritiká ja hatott, vagy má s az oka, de Amartiya Sen
1998-ben, Stiglitz 2001-ben megkapta a kö zgazdasá gi Nobel-dı́jat, é s a mú lt
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é vben 2018-ban ismé t annak ö rü lhettü nk, hogy megint olyan kö zgazdá sz
kapott Nobel-dı́jat, aki az emberisé g é gető problé má inak egyiké vel, a klı́mavá ltozá ssal foglalkozik. Mikló s, Gyula é s a tö bbiek a tanszé ken a „nagy
ö regek” szereteté tő l ö vezve a hazai é s a nemzetkö zi tudomá nyos kö zé let
kivá ló sá gaival talá lkoztak. Felejthetetlen é lmé nyt jelentett é s a minő sé g
irá nti elkö telezettsé get adott az akkor mé g iatal é s azó ta szü leté snapot
ü nneplő szervezetkutató knak az a kö zeg, amiben a tudomá nnyal
bará tkoztak.
Ujabban minden jó , ami a kö zgazdasá gtudomá nyban
megjelenik, valahogy a pszicholó giá val kapcsolatos. A pszicholó gus Daniel
Kahneman 2002-ben, Richard Thaler a viselkedé sgazdasá gtani kutatá saié rt
2017-ben kapott kö zgazdasá gi Nobel-dı́jat, é s Bakacsi Gyula bará tunkra is
hatá ssal van a pszicholó gia tudomá nya.
A Má riá s-kö tet szerző inek mindegyike az é let való s problé má ival
foglalkozott, é s sokuk é letmű vé t nemcsak az akkori hivatalos tudomá ny, de
mé g a „há lá s utó kor”, mi volt tanı́tvá nyaik is hajlamosak vagyunk elfelejteni.
Ezen nyilvá n vá ltoztatnunk kellene, mert volna, mire emlé keznü nk, elé g
Szabó Ká lmá nnak a Má riá s-kö tetben leı́rt rektori hitvallá sá ra utalnom.
Bakacsi Gyula e tekintetben is jó pé ldá val já r elő ttü nk. „A szervezeti
magatartá s alapjai” cı́mű kö nyvé nek irodalomjegyzé ke meggyő ző en
bizonyı́tja, hogy a mú ltbó l is é pı́tkezik, é s a jö vő szá má ra kü ld ü zeneteket.
A má sik, amié rt a Má riá s-kö tetet emlı́tem, hogy má r a nagy nemzedé knek is
gondot okozott bizonyos szakkifejezé sek magyarı́tá sa, idő nké nt ő k is
feladtá k a remé nytelennek lá tszó vá llalkozá st, é s inká bb az angol kifejezé s
„honosı́tá sa” mellett dö ntö ttek. Ez tö rté nt pé ldá ul a menedzsment vagy a
marketing kifejezé sekkel. Akkor azt hihettü k, hogy nekü nk ezzel, má rmint a
magyarı́tá ssal, nem lesz gondunk, elő djeink mindent megoldottak. Sajnos
nem ez a helyzet, pedig a magyarı́tandó fogalmak jelentő s ré sze má r nem ú j,
bá r egy ré szü ket a kö zgazdá szszakma csak mostaná ban fedezi fel a maga
szá má ra. Jelen dolgozatban né há ny, szá munkra tová bbra is idegennek tű nő
kifejezé ssel foglalkozom. Nem olyanokkal, mint a reengineering, a
benchmarking, a controlling vagy a cluster. Ezeket má r komfortosan
haszná ljuk, esetleg né ha felmerü l bennü nk, hogy mi az é rtelmü k kü lö nbö ző
szó ö sszeté telekben, de ilyen gondjaink má r voltak a straté giá val vagy a
marketinggel is. Vannak diszciplı́ná k, pé ldá ul az interkulturá lis
management, amit szinte minden ü zleti iskolá ban tanı́tanak, a neve kö nnyen
lefordı́tható , de mé g alig talá lkoztam olyan kollé gá val, aki sikeresen volt
ké pes tanı́tani. Vannak ké tsé geim má s szó ö sszeté telekkel kapcsolatban is,
ilyen pé ldá ul a straté giai menedzsment, ami szinté n gyakorta haszná lt
kifejezé s, de jelenté sé t illető en bizonytalan maradtam. A Gyula tiszteleté re
ı́rott dolgozatomban olyan kifejezé seken szö szmö tö lö k, mint a kognitı́v
disszonancia, a kon liktusok, a wicked problé má k. Ezek sem kevé sbé
„gonoszok”, mint a jobban elterjedt é s má r emlı́tett tá rsaik.
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A kognitív disszonancia és a környezeti konfliktusok
Gyulá val sok é vvel ezelő tt, az egyetemi menzá n, egy asztalná l ebé deltü nk, é s
akkor kerü lt szó ba a „kognitı́v disszonancia” jelenté se é s jelentő sé ge a
vezető i munká ban. Gyula mintha ké szü lt volna a ké rdé semre, é s kapá sbó l
elő adá st tartva vá llalkozott a fogalom kifejté sé re. Ez nem akkora csoda,
hiszen az „ü nnepelt” a vezeté studomá ny professzora, é s mű vei nagyré szt
viselkedé studomá nyi ké rdé sekkel á tsző ttek. Ugyanakkor nem is annyira
ké zenfekvő , ha meggondoljuk, hogy milyen nehé z az ilyen é s ehhez hasonló ,
nem ké zzel fogható fogalmak kö zé rthető megvilá gı́tá sa. Az é rtelmező szó tá r
szerint „a pszicholó gusok kognitı́v disszonanciá nak nevezik a ké t egymá st
kizá ró hiedelem megtartá sá nak folyamatá t ané lkü l, hogy é szre venné nk a
sajá tos ellenté tet” (Festinger, 1962). Pá rszor elolvashatjuk a de inı́ció t, hogy
megé rtsü k, mirő l is van szó . A kognitı́v disszonancia szá mos belső
kon liktusunk forrá sa, de szerepet já tszik tá rsadalmi kon liktusainkban is.
Napjainkban gyakran halljuk, hogy a kö rnyezetvé dő k szé lső sé ges né zeteket
vallanak, nem lehet velü k szó t é rteni, akadá lyozzá k nemcsak a gazdasá g,
hanem a tá rsadalom mű kö dé sé t is. Van ebben né mi igazsá g, de az ö rdö g a
ré szletekben alszik. A normá lis az volna, hogy a „való sá g”, amely egy
szemé lyt é rint, akkor is, ha az é rintett szemé ly aktı́v kö rnyezetvé dő , nyomá st
gyakoroljon a szemé lyre, é s arra ö sztö nö zze, hogy a megfelelő kognitı́v
elemeket ö sszhangba hozza a való sá ggal. A gyakorlati tapasztalatok azt
mutatjá k, hogy ez nem mindig sikerü l. Kı́sé rletek bizonyı́tjá k, hogy szá mos
á llatvé delmi kö vetelmé ny (pé ldá ul a nyulak magasabb ketrecben tö rté nő
szá llı́tá sa) nem nyú jt jobb kö zé rzetet a nyulak szá má ra, ellenben radiká lisan
megnö veli a nyulak é lő á llatké nt tö rté nő szá llı́tá sá nak kö ltsé geit. (Princz et
al., 2008). Mind a laikusoknak, mind a termé szetvé dő knek nehé z elhinni,
hogy az lenne a „való sá g”, hogy a nyulak kevé sbé szeretnek a magasabb,
ké nyelmesebbnek tű nő ketrecben utazni, pedig a kutatá si eredmé nyek ezt
meggyő ző n bizonyı́tjá k.
A kö rnyezetvé dő knek a „való sá gró l” alkotott ké pe sokak szerint, é s ez
utó bbiak kö zé tartozik a kö zgazdá szok zö me is, hibá s. A zö ldek nem veszik
é szre, hogy nem az a való sá g, amit ő k annak gondolnak, (kognitı́v
disszonancia), hanem az, ahogyan a politikusok é s a kö zgazdá szok szemlé lik
a vilá got. Utakat, gyá rakat, szá llodá kat, laká sokat mindenké ppen é pı́teni kell,
é s miutá n egyre tö bben é lü nk a Fö ldö n, é rthető , hogy a termé szeti
kö rnyezetet á talakı́tjuk az igé nyeknek megfelelő en. A mocsá rbó l jó esetben
pró bá lunk szá ntó fö ldet, vagy halastavat vará zsolni, é s szerencsé s esetben az
á talakı́tá s nemcsak gazdasá gi haszonnal já r, hanem való ban boldogabbá is
tesz bennü nket, embereket. A klı́ma akkor is vá ltozna, ha jelentő s
erő feszı́té seket tenné nk a klı́mavá ltozá s elkerü lé sé re, de az pé nzbe kerü lne
é s csö kkentené az emberek jó lé té t. A 2018-ban Nobel-dı́jat kapott
Nordhaus-fé le DICE-modell alapjá n vé gzett szá mı́tá sok is azt bizonyı́tjá k,
hogy ha nem teszü nk semmit a klı́mavá ltozá s ellen, akkor az emberisé g

108 | Kerekes Sándor: A kognitív disszonanciától a „vad” problémákig

jó lé te kevé sbé csö kken, mintha megpró bá ljuk elé rni a pá rizsi cé lt,
nevezetesen 1,5 Co alatt tartani a felmelegedé st (Murphy, 2009, p. 211.).

Szociológusok, mediátorok, szervezetkutatók és a
konfliktusok
A rendszervá ltá s hajnalá n, amerikai kezdemé nyezé sre, lé trehoztunk egy
hazai alapı́tvá nyt a kö rnyezeti kon liktusok kezelé sé re. Ennek az
alapı́tvá nynak egyik „keresztapja” Ková cs Sá ndor volt, aki Bakacsi Gyula
má sik meghatá rozó mestere. Má ig nem tudom, hogy mié rt nem a Szervezé s
tanszé ken hoztá k lé tre az alapı́tvá nyt, é s arró l is csak sejté seim vannak, hogy
mié rt maradt ki belő le Ková cs Sá ndor is é s Bakacsi Gyula is annak idejé n.
Engem azzal győ ztek meg a „vá llalkozá s” fontossá gá ró l, hogy az orszá g tele
van kö rnyezeti kon liktusokkal, amelyek megoldá sá ra mindenki á hı́tozik.
Mire lé trehoztuk a Kon liktus Kezelő Kö zpontot (3K) egy ELTE-s szocioló gus
kollé gá val, Dá vid Já nossal é s egy amerikai ü gyvé ddel, Raymond Schonholzcal kö zö sen, a politika megvá ltozott, é s má r nem volt szü ksé g a kö rnyezeti
kon liktusok kezelé sé re. Pontosabban má r nem volt annyira fontos a
kezelé sü k. Pedig a kö rnyezeti kon liktusok mé g mindig lé teznek, é s á t- meg
á tszö vik mindennapjainkat, ső t, mé g az unoká inkra is azokat hagyjuk ö rö kü l,
amikkel má r sokan ö tven é ve foglalkozunk. Klı́mavá ltozá s, biodiverzitá scsö kkené s é s hasonló k. Az emlı́tett alapı́tvá nyunk egyik tré ningjé n
talá lkoztam elő szö r a talá n 1988-bó l szá rmazó , Moore-fé le kon liktuskö rrel,
ami az 1. á brá n lá tható . Christopher Moore a kon liktusok forrá sá t illető en
ö t kon liktustı́pust kü lö nbö ztet meg (Moore, 2014).
1. ábra: A Christopher Moore féle konfliktuskör

Megjegyzés: Moore & Kemp (1998) alapján

Az á brá n lá tható szaggatott vonal felett elhelyezkedő „é rté k é s a kapcsolati
kon liktusok” -ró l azt tanı́tottuk, hogy a nem igazá n kezelhető kon liktusok
kö zé tartoznak, jobb volna az ilyeneket elkerü lni. Az igazi, „szeretnivaló ”
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kon liktusok az adat-, az é rdek- é s a szerkezeti kon liktusok, mert azok
kezelhető k, é s rá adá sul ezek azok a terü letek, ahol a kö zgazdá szok az
elhivatott szakemberek, de erre mé g ké ső bb visszaté rek.
Bakacsi Gyula, egyik legutó bbi kö nyvé ben, egy hosszabb, nagyon tanulsá gos
fejezetet szentel a té má nak: „Kon liktusok a szervezetben” cı́mmel (Bakacsi,
2015). A 225. oldalon ı́rja: „Kon liktushoz vezethet bá rmilyen egyet nem
é rté s, ellentmondá s, ö sszeegyeztethetetlensé g: az elté rő é rdekek
(cé lkon liktus), a kü lö nbö ző meggyő ző dé sek, hiedelmek, é rté kek (kognitı́v
kon liktus) é s a dolgok irá nti elté rő attitű dö k (é rzelmi-affektı́v kon liktus)”.
Szervezetelmé leti kutató ké nt nyilvá n má s forrá sokat haszná lt, mint amit a
„klasszikus” mediá torok, szocioló gusok, pszicholó gusok haszná ltak (Fisher
& Ury, 1983; Moore & Kemp, 1988), de amit leı́rt, az jó l rı́mel a Moore-fé le
felosztá sra. Szerintem kö nyvé nek egyik legé rdekesebb fejezete ez,
termé szetesen ebben a ké rdé sben elfogult vagyok. Bakacsi Gyula nem beszé l
kezelhetetlen kon liktusokró l, ső t azt á llı́tja, hogy „nem szü ksé gszerű
azonban, hogy egy potenciá lis (lá tens) kon liktusbó l té nyleges kon liktus
vá ljé k.” (Bakacsi, 2015, p. 225). Bakacsi megkü lö nbö zteti a jó , é s rossz
kon liktusokat, é s vilá gossá teszi, hogy nem szabad megvá rni, amı́g a
kon liktusok elmé rgesednek. Szerinte a kon liktus kialakulá sá hoz „kell mind
egy megé rté s, mind egy ahhoz kapcsoló dó kellemetlen é rzé s”. Mintha visszajutottunk volna megint a ”kognitı́v disszonanciá hoz”!? Gyula, menedzsment
professzorhoz illő n, kö nyvé ben jó elmé leti alapot é pı́t, é s aztá n, ahogy egy
ü zleti iskolá ban illik, hasznos taná csokat ad, amibő l annak kell kiderü lnie,
hogy minden problé ma megoldható . A mé rnö k é s a menedzser szakmá ja a
problé mamegoldá s (just ix it). Kı́vá ncsi lenné k rá , hogy mi lesz Bakacsi
Gyula vé lemé nye tı́z é v mú lva, emeritus professzorké nt a kon liktusok
megoldható sá gá ró l?

A nem strukturált problémák és a szakmák
A helyzet azé rt talá n mé gsem remé nytelen. Altalá nos tapasztalatké nt azt
mondhatjuk, hogy egy problé ma miné l jobban strukturá lt vagy
strukturá lható , anná l kisebbek a vé lemé nyelté ré sek mind tudomá nyos
megismeré s, mind pedig az é rté kek alapjá n amint azt a 2. á bra mutatja. A jó l
strukturá lt problé má k eseté n, tudomá ny é s a kö zvé lemé ny is egyeté rté sre
juthat a problé ma termé szeté t é s a megoldá sá t illető en is. Az, hogy egy
mező gazdasá gi terü letet é rdemes-e ö ntö zni, egyé rtelmű en eldö nthető
kö ltsé g-haszon elemzé ssel. A tudó sok mé g gyakran egyeté rtené nek egy
á rvı́zvé delmi projekt hasznossá gá t illető en is, felté ve, hogy ugyanaz, vagy
hasonló a szakmá juk. Amennyiben kü lö nbö ző a szakmá juk, az elté rő
szakmai é rté krendek má r né zetkü lö nbsé geket generá lnak. A vı́zü gyi
szakembernek kü lö nbö zik az é rté krendje má r a kö rnyezetmé rnö ké tő l is, de
plá ne má st gondol az egé szrő l az ö koló gus é s biztos nem é rt egyet
egyikü kkel sem a szocioló gus vagy a kö zgazdá sz. Amint az 2. á bra mutatja,
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hiá ba az ENSZ á ltal kitű zö tt 17 Fenntartható fejlő dé si cé l é s a kimunká lt 169
ré szcé l, a fenntartható fejlő dé s ettő l mé g egy strukturá latlan problé ma
marad. Ma má r talá n meg tudjuk mondani, hogy mi okozza a klı́mavá ltozá st,
é s azt is, hogy mekkora volna a lé gkö rben a megengedhető szé n-dioxid
koncentrá ció . Ha kö zelebbrő l vizsgá ljuk a ké rdé st, kiderü l, hogy vannak, akik
ké tsé gbe vonjá k má r a klı́mavá ltozá s té nyé t is, é s vannak, akik a
tú lfogyasztá sban lá tjá k a klı́mavá ltozá s gyö kereit, é s eskü sznek a fogyasztá s
radiká lis korlá tozá sá ra, é s vannak olyanok is, akik azt á llı́tjá k, hogy nem az
emberi tevé kenysé g okozza, é s nem is tudunk vele mit kezdeni.
2. ábra Az érintettek véleményeltérése strukturált és strukturálatlan problémák esetén

Megjegyzés: Hurlbert & Gupta (2015) alapján

Lé tezik-e valamilyen terá pia, ké szı́thető -e ú tmutató a strukturá latlan
problé má k cé lszerű , vagy kı́vá natos kezelé sé t illető en? Ké szı́thető -e
valamilyen terv, ké pezhető k-e szakemberek az ilyen problé má k
megoldá sá ra? A szakmai munká nak valamikor azt a tevé kenysé get
tekintetté k, ami megold bizonyos meghatá rozható problé má kat, amelyek
megé rthető k é s konszenzuá lisak. A szakembert azé rt alkalmaztá k, hogy
elhá rı́tsa azokat a kö rü lmé nyeket, amelyek az uralkodó vé lemé nyek szerint
nem kı́vá natosak. Az é rtelmező szó tá r szerint: „A szakma ….egy
meghatá rozott feladatcsoport elvé gzé sé hez szü ksé ges szaktudá s.” (forrá s:
Wikipé dia). Ez az a pont, ahol feladhatná nk a megoldá s utá ni vá gyakozá st. A
szakma egy „meghatá rozott” feladatcsoport elvé gzé sé hez szü ksé ges
szaktudá s. A strukturá latlan problé má kat é ppen az jellemzi, hogy nem
tudjuk meghatá rozni mi az a „feladatcsoport”, amit meg kellen oldanunk! A
problé má t az okozza, hogy nehé z megfogalmazni valamit, ha az a valami nem
jó l strukturá lt, amirő l nem lehet megmondani, hogy melyik szakma
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kompetenciá já ba tartozik, rá adá sul biztosan nincs is olyan szakma é s lehet,
hogy soha nem is lesz.

Szelíd és vad problémák
Lassan ö tven é ve zavar, hogy mikö zben sokan fá radoznak azon, hogy jobbá
tegyé k a vilá got, mintha mé gsem sikerü lne. A tú lné pesedé snek nevezett
jelensé get Malthus ó ta ismerjü k, az á ltala javasolt terá pia az
ö nmegtartó ztatá s volt, a 68-as nemzedé k tagjainak „elkö telezett” ré sze
sterilizá ltatta magá t é s nem lettek utó daik, é s napjainkban is visszaté r a
gondolat, a gyermekek felnevelé sé nek tú l nagy a szé nlá bnyoma, ezé rt
csö kkenteni kell a szü leté sek szá má t. Erdekes, hogy nem az egy há ztartá sban
tartott „kedvencek” (kutyá k, macská k, aranyhö rcsö gö k stb.) szá má t kell
csö kkenteni, hanem a gyermekeké t. Nemigen é rtem tudó s bará taimat, de
egy kortá rsuk segı́tett valamennyire kö zelebb jutni a megé rté shez. A
Nö vekedé s hatá rai 1972-ben jelent meg, a segı́tsé g nem erre a mű re
re lektá l, ö sszekapcsolá suk az é n „bű nö m”.
1973-ban Horst Rittel (Rittel & Webber, 1973) aki a „tá rsadalmi tervezé s”
professzora volt, Webberrel kö zö sen cikket ı́rtak „Dilemmá k az á ltalá nos
tervezé selmé letben” („Dilemmas in a General Theory of Planning”) cı́mmel,
amiben felvetik, hogy a tervezé si problé má k vagy projektek egy ré sze jó l
strukturá lt é s lé tezik optimá lis megoldá suk, ezeket nevezhetjü k “szelı́d”
problé má knak, má sik ré szü k azonban – é s a tá rsadalmi problé má k zö me
ilyen – nem jó l strukturá lható vagy egyá ltalá n nem strukturá lható , é s ezeket
nevezhetjü k “vad” vagy “gonosz” problé má knak. A fordı́tá ssal itt is sokat
kı́nló dtam. Az angol wicked szó inká bb gonoszt é s ö rdö git jelent, mint vadat,
de szerintem a „vad” jobban visszaadja a kifejezé s igazi jelenté sé t. A
vadá llatok sem gonoszok, csak kiszá mı́thatatlanabbak, mint a megszelı́dı́tett
tá rsaik. Erre a fordı́tá sra sarkallt a tame-szelı́d, wicked-vad ellenté tpá r is. A
wicked problé má k sem ö rdö giek csak strukturá latlanok, ezé rt nincs szakma,
ami „szaké rthetné ” ezeket.
A szelı́d problé má k megismeré se é s megoldá sa “vı́zesé sszerű ”. Adatokat
gyű jtü nk a problé má t illető en, az adatokat elemezzü k, megfogalmazzuk a
megoldá st, majd megvaló sı́tjuk a tervet, é s ezzel a problé má t megoldottuk.
A mé rnö k é s a menedzser, az é pı́té sz é s a jogá sz is azt vá rja, hogy
megmondjuk, mi a problé ma, é s biztosak lehetü nk benne, ha szakmá jukba
vá g a problé ma, megoldjá k, felté ve, hogy jó l felké szü lt szakemberhez
fordultunk. Az, hogy a problé ma szelı́d, nem azt jelenti, hogy egyszerű
problé má ró l van szó . A kö zmű olló zá rá sa nyilvá n nem egyszerű problé ma,
de jó l strukturá lt, é s egyé rtelmű megoldá sa lehet, legfeljebb né há ny
lehetsé ges vá ltozat kö zü l kell vá lasztanunk, hogy megtalá ljuk a „legjobb”
megoldá st.
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A nem jó l strukturá lt problé má k azonban nem ilyenek. Ezek nem oldható k
meg a szoká sos mó don, mert mé g abban sincs egyeté rté s, hogy mi is a
problé ma. A vad problé má k „megoldá sa” oszcillá ló . Ahá ny tervező , annyifé le
megismeré si ú t. Aká rhá nyszor is talá lkoznak, á llá spontjuk nem kö zeledik
egymá shoz. Bá rki nekikezdhet a „megoldá s” kidolgozá sá nak, né ha ú gy
tű nhet, hogy má r kö zel a megoldá s, de kiderü l, hogy ú jabb informá ció k,
kon liktusok merü lnek fel, é s talá n a „tervező ” vé gü l azt is megé rti, hogy
lehetetlen megtalá lni a legjobb megoldá st, meg kell elé gednü nk azzal, hogy
vannak jobb é s rosszabb kö zelı́té sek. A megoldá si folyamatnak soha nincs
vé ge, mindig marad feladat, csak abbahagyni lehet, befejezni nem. Elfogy az
idő nk, a pé nzü nk a tü relmü nk, de a problé má bó l mindig marad valami,
amivel mé g foglalkozni kellene. Lehet, hogy amit eddig csiná ltunk, nem segı́t
bennü nket, hanem inká bb akadá lyoz abban, hogy jobb megoldá st talá ljunk.
A „vad” problé má kat Rittel szerint „nem lehet elő szö r megé rteni é s aztá n
megoldani”. A problé mamegoldá si folyamatnak nincs vé gső pontja. Abbahagyjuk a pró bá lkozá st, amikor elfogynak az erő forrá saink, az idő nk, a
pé nzü nk vagy az energiá nk. Egyszeri pró bá lkozá sra van lehető sé g, mert
minden lé pé s jelentő s hatá st gyakorol, nem lehet a pró bá lkozá ssal tanulni,
hogy mi lenne a jó megoldá s! Minden vad problé ma egyedi é s kü lö nleges! A
vad problé má k oka sokfé leké ppen é rtelmezhető . Az é rtelmezé s aztá n
meghatá rozza a megoldá s termé szeté t. A vad problé má k eseté n a
tervező nek nincs joga a té vedé sre.
A kö rnyezetvé delem terü leté n sok vad problé má ró l szá molhatunk be. Van
mindig é ppen idő szerű legfő bb problé ma, ami mozgó sı́tja a „szakmá t” é s a
dö nté shozó kat is. Szennyezett volt a vá rosi levegő , valamit tenni kellett, é s
tettek is. Atté rtek a fö ldgá ztü zelé sre, katalizá tort szereltek az autó kba,
kitiltottá k a kamionokat a vá rosokbó l. Szennyezettek voltak a folyó ink,
csatorná ztak, szennyvizet tisztı́tottak é s való ban javult a felszı́ni vizek
minő sé ge. Mindezt sikerké nt is elkö nyvelhetjü k, ha azonban
megké rdezné nk, hogy ma is ú gy csiná lná nk-e, mint ahogy pá r é vtizeddel
ezelő tt tetté k, a vá lasz való szı́nű leg nem volna egyé rtelmű . Ma má r tudjuk,
hogy nem szerencsé s, hogy a fö ldgá zt é s a csatorná t elvezettü k a sző lő hegyre
is, é s az sem, hogy elné ptelenedő falvakat is kö zmű vesı́tettü nk. Nem
szerencsé s az sem, hogy szinte mindenü tt nyomá s alatti szennyvı́zcsatorná kat é pı́tettü nk, é s szinte sehol sem gravitá ció st, é s az sem, hogy a
tisztı́tandó szennyvı́z esetenké nt aká r 30 kilomé tert is „utazik” a szennyvı́ztisztı́tó ig. A problé má kat hosszan lehetne sorolni, é s termé szetesen azt
gondoljuk, hogy szakmai, tervezé si hiba tö rté nt, ső t sokan mé g tová bb
mennek, é s korrupció ró l é s csalá sró l beszé lnek. Nyilvá n van igazsá g ez
utó bbi gondolatokban is. Alapvető en azonban nem ez okozza a problé má t,
hanem az, hogy nem vettü k é szre, hogy a „fenntartható fejlő dé s” nem
egyenlő a tisztá bb levegő vel vagy a felszı́ni vizek jobb ö koló giai á llapotá val.
A tá rsadalmi problé má k zö me vad (wicked) (Rittel & Webber, 1973; Kerekes,
2018; Sipicki & Varga, 2018). A lé tező é s fő á ramú é rté krend nem ké pes
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holisztikusan gondolkodni, a problé má kat szakmai kompetenciá k szerint
szeretné felosztani, de ez lehetetlen. Az olyan egyszerű fogalmak, mint a
versenyké pessé g, a termelé kenysé g, tolerancia vagy jó té konysá g, mind-mind
pozitı́v konnotá ció jú nak tekintett fogalmak. De nem biztos, hogy azok. Mire
megyü nk az elszigetelt „szakmá k” való sá gró l alkotott elké pzelé seivel, ha
valamilyen okbó l, já rvá nyok, klı́makatasztró fá k vagy há ború k
kö vetkezté ben, az é vezred vé gé re a Fö ldö n csak egymilliá rd ember marad?
Sajnos lé teznek ilyen forgató kö nyvek is (Lovelock, 2007). Az elmú lt hetven
é vben tö bb termé szeti erő forrá st haszná lt el az emberisé g, mint az azt
megelő ző ezer é v alatt, radiká lis vá ltozá sok tö rté ntek a bioszfé rá ban,
há ború ban á llunk, de most nem egymá ssal, hanem a termé szettel. Mindez
azó ta tö rté nt, hogy elkezdtü nk intenzı́ven a kö rnyezetvé delemmel
foglalkozni. Izgalmas a sajá t szemü nkkel lá tni, hogy hova jutott az emberisé g
abbé li igyekezeté ben, hogy megmentse a Fö ldet a pusztulá stó l.
A fő á ramú kö zgazdasá gtan szerint nem é rdemes a klı́mavá ltozá s
csö kkenté sé t szolgá ló projektekbe invesztá lni, mert az invesztı́ció nem té rü l
meg. A nulla szá zalé k kö rü li tá rsadalmi diszkontlá b irracioná lis, aki ilyennel
szá mol, az nem tekinthető kö zgazdá sznak. Es mi van akkor, ha mé gis a
klı́makutató k való sá gké pe a helyes? Az orvosnak akkor is el kell vé gezni az
é letmentő mű té tet, ha a sikernek - a pá ciens é letben maradá sá nak - az esé lye
há rom szá zalé k! Mekkora való szı́nű sé gné l vá llalkozik egy kö zgazdá sz
valamilyen tá rsadalmi problé ma megoldá sá ra? Vonzó lehetne esetleg egy
gazdasá gi szakembernek egy olyan jö vő ké p, amiben szegé nyebbek lenné nk,
de kilenc milliá rdan é letben maradná nak a szá zad vé gé re a Fö ldö n?

A közösségi gazdaság álma
Stefano Zamagni (Zamagni, Scazzieri & Sen, 2008), a kivá ló olasz kö zgazdá sz
kü lö nbsé get tesz a piacgazdasá g é s a kapitalizmus kö zö tt. 2006
kö zgazdasá gi Nobel-dı́jasa, Edmund S. Phelps azt á llı́tja, hogy a kapitalizmus
lé nyege az innová ció , é s tová bbmegy, amikor azt mondja egy interjú ban:
“Nos, a versenyké pessé ggel kapcsolatban bizonytalan vagyok. Sajná lom, de
nem tudom, mi az. Valami alacsony bé reket szoktak emlegetni… Maradjunk
tehá t a gazdasá gi dinamizmusná l! Ha egy orszá g lakosaiban nagy a vá gy arra,
hogy é rdekes munká t vé gezzenek, kezdemé nyező k legyenek, megvan
bennü k a teljesı́té s tudata, a „megcsiná ltuk” é rzé se, akkor nagyobb lesz a
nö vekedé s, a termelé kenysé g é s a foglalkoztatottsá g.” (Martin, 2008, 24.
old.). Zagmani a piacot tartja fontosnak é s nem a kapitalizmust. Szerinte „a
piacgazdasá g korá bban keletkezett, mint a kapitalizmus. A kapitalizmus egy
lehetsé ges tá rsadalmi modell, mı́g a piac a tá rsadalomban a gazdasá g
szervező dé sé nek az á ltalá nosabb elve. Ezé rt beszé lhetü nk civil piacgazdasá gró l é s a kapitalista piacgazdasá gró l. A civil piacgazdasá g cé lja a
„common good”, a kö zjó lé trehozá sa, a kapitalista piacgazdasá g cé lja a „total
good” az ö sszes termé k lé trehozá sa.” Zamagni felfogá sá ban a „kö zjó
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tö bbszö rö zé st felté telez, amiben, ha bá rmely szorzó té nyező é rté ke nulla,
akkor a szorzat é rté ke is nulla, mı́g a „total good” lé trehozá sa ö sszegzé st
jelent, ahol az egyik tag kisebb é rté ke vagy diszkontá lá sa kompenzá lható a
má sik tag nö vekedé se á ltal.” Phelps gazdasá gá nak is a kö zjó lé trehozá sa a
cé lja, de Zamagni ehhez hozzá teszi a tö bbszö rö zé st. Szerinte tehá t nem
szolgá lja a kö zjó t, ha egyes dimenzió kat elhanyagolunk. A szorzá s nem
engedi meg az á tlagolá st. Ha az alsó centilisnek nincs munká ja, tehá t a
tá rsadalmi szorzó té nyező nulla, akkor a gazdasá gi-tá rsadalmi modell
sikertelen. A fenntartható sá g holisztikus kö zelı́té st igé nyel, ké rdé s, hogy az
é rté krend, amelyen a jelenlegi globá lis vilá g nyugszik, alkalmas-e a jö vő
vizioná lá sá ra? Sokan azt mondjá k, a vilá g é rté krendje hibá s, mert
feloldhatatlan vá lsá ghoz vezetett. Bizonyı́tott té ny, hogy é letmó dunk nem
fenntartható . Sokan gondoljá k, hogy a kö zeljö vő ben alapvető é s gyors
vá ltoztatá sokra volna szü ksé g.

Összefoglaló gondolatok: bizalmat bizalmatlanság helyett
A „fenntartható fejlő dé s” nem egy jó l strukturá lt szelı́d problé ma, hanem egy
rosszul meghatá rozható „vad” problé ma. A civil mé rnö k vagy a kö rnyezetmé rnö k megold né há ny problé má t é s kö zben lé trehoz né há ny má sikat.
Szennyvı́ztisztı́tá s egyik csú cstechnoló giá ja a membrá nos szű ré ssel ellá tott
technoló gia. A szivattyú k mű kö dteté se kö zben szé n-dioxid kibocsá tá st
generá l, aminek klimatikus hatá sai nem elhanyagolható k, rá adá sul a tisztı́tá s
magas kö ltsé gekkel já r, aminek jó lé ti hatá sai is szá mottevő k. Vé gü l sokan
nem izetik a kö zü zemi szá mlá kat, é s ez nem csak elszegé nyedé st jelent,
hanem tá rsadalmi feszü ltsé geket is. Aki nem izet, azt kirekesztik a
kö zö ssé gbő l, é s az ö nazonossá g tudata is deformá ló dik. Nem akarom ezzel
csö kkenteni a szaké rtelem hiá nya vagy a korrupció miatti „té vedé sek”, rossz
dö nté sek szerepé t, de fontos volna megé rtenü nk, hogy a „vad” problé má k
eseté ben hiá ba keressü k a „legjobb” megoldá st. Olyan ez, mintha kö vetné nk
az alkimistá k pé ldá já t, akik a „bö lcsek kö vé t” akartá k megtalá lni. Minden
hasonlat sá ntı́t, ı́gy ez is. Az alkimistá k nem talá ltá k meg a bö lcsek kö vé t, de
az erő feszı́té seik kapcsá n felfedezté k pé ldá ul a porcelá nt, az é getett
szeszesitalok gyá rtá stechnoló giá já t, é s megvetetté k a modern ké mia
tudomá nyos alapjait. Az alkimistá k aranyat akartak elő á llı́tani, mi pedig
szeretné nk megtalá lni a problé má k optimá lis megoldá sá t. Vegyi ú ton nem
lehet arannyá vá ltoztatni má s elemeket, a vad problé má knak nem lé tezik
optimá lis megoldá sa, de a „vad” problé má k kutatá sa is gazdagı́thatna
bennü nket. A vad problé má k szelı́dı́thető k, ha a szelı́dı́té sre tö rekedné nk é s
nem ö rö kké korrupció t kiá ltaná nk, gyakrabban ö rü lhetné nk annak, hogy a
problé má ra jó é s mé g jobb megoldá st talá ltunk, é s ritká bban kellene
megá llapı́tanunk, hogy a megoldá s rossz. A bizalom jobb taná csadó , mint a
bizalmatlansá g.
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SÁNDORNÉ KRISZT ÉVA

Munkaerőpiaci mérések módszertana

Bevezetés
A vilá ggazdasá gban, ezen belü l is az Euró pai Unió ban a munkaerő hiá ny lehet az
egyik ok, amely komoly vá lsá got okozhat. Pontosabban nem is explicite a
munkaerő hiá ny, hanem a munkaerő piaci folyamatok alakulá sa. 2017-ben az
Euró pai Bizottsá g javaslatot dolgozott ki az ö sszeuró pai munkaerő piac
megteremté sé re. Az errő l szó ló 20 pontban ö sszefoglalt javaslatot 2017.
november 17-é n Gö teborgban vitattá k meg egy szociá lis csú cstalá lkozó n.
„A munkaerő piaci folyamatokat ré szleteikben feltá ró empirikus tanulmá nyok
rendszerint nagy kü lö nbsé geket talá lnak a kü lö nbö ző munkaerő piaci
szegmensek, illetve a tagorszá gok kö zö tt, é s nem kevé sbé sokszı́nű ek a
folyamatok mö gö tt meghú zó dó gazdasá gi, szerkezeti é s inté zmé nyi jellemző k
sem.” (Artner, 2018, p. 343). A kü lö nbsé gek oka szá rmazhat szá mbavé teli
ké rdé sekbő l is. Fontosnak tarjuk ezé rt, hogy á ttekintsü k a statisztikai
felvé telekné l milyen foglalkoztatá si fogalmakkal talá lkozunk nemzetkö zi szinten
é s ezt hogyan kö veti a magyarorszá gi statisztikai adatgyű jté s.

A munkaügyi statisztika fontosabb vizsgálati területei


Foglalkoztatottsá g, munkané lkü lisé g, mint a munkaerő piac
á llapotjellemző i;



Kereset é s annak elemei, munkajö vedelem;



Munkaerő kö ltsé g;



Munkaidő , munkaidő -kiesé s, mű szakrend;



Sztrá jk;



Egyé b munkakö rü lmé nyi jellemző k;



Ures á llá shelyek (Lakatos, 2018).
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Ezek kö zü l jelen vizsgá latunkban a munkaerő piaci folyamatok jellemző ire
fó kuszá lunk.
A munkaerő piacon talá lkozik bizonyos mennyisé gű é s ö sszeté telű munkaerő kereslet é s bizonyos mennyisé gű é s ö sszeté telű munkaerő -kı́ná lat.
A munkaerő -kereslet a gazdasá g munkaerő igé nyé t testesı́ti meg, mı́g a
munkaerő -kı́ná lati oldalon a lakossá g azon ré sze á ll, akik ké pessé geik é s
szá ndé kaik szerint alkalmasak a tá rsadalmi é rté k-elő á llı́tá si folyamatban való
ré szvé telre é s munkavé gző ké pessé gü ket á ruba bocsá tjá k a munkaerő piacon.
Jelenleg hazá nkban alapvető en ké tfé le á tfogó adatgyű jté sbő l merı́thetü nk
informá ció kat a munkaerő piaci helyzetrő l. Az egyik a Kö zponti Statisztikai
Hivatal (tová bbiakban KSH) munkaerő piaci felmé ré se, amely a munkaerő piac
á llapotá nak ö sszehasonlı́tó vizsgá latá ra alkalmas legjelentő sebb adatbá zis.
Mó dszertani alapjait az 1920-as é vek vé gé n az USA-ban raktá k le é s a XX. szá zad
má sodik felé ben a piacgazdá lkodá st folytató orszá gok tö bbsé gé ben polgá rjogot
nyert (Lakatos, 2018). Az Euró pai Unió az 1980-as é vektő l ajá nlá saival
tö rekedett az egyes tagorszá gok kö zö tti adattartalmak harmonizá ció já ra. Az
á talakuló kö zé p- é s kelet-euró pai orszá gok az 1990-es é vek elejé tő l emelté k be
adatgyű jté si rendszerü kbe a munkaerő piaci felmé ré seket. A KSH ennek
megfelelő n a Nemzetkö zi Munkaü gyi Szervezet (ILO) fogalmi rendszeré t
haszná lja.
A má sik adatforrá s a munkaerő piaci folyamatok elemzé sre a Nemzeti
Foglalkoztatá si Szolgá lat nyilvá ntartá sá bó l szá rmazó (regisztrá lt) á llá skereső kre
vonatkozó adatok, é s tová bbi adminisztratı́v adatbá zisok együ ttese.
A statisztikai adatok felhaszná lá sakor fontos, hogy mindig kö rü ltekintő en
já rjunk el az adatok tartalmá nak megı́té lé sekor. Az elté rő adatforrá sok, mivel
kü lö nbö ző szá mbavé telen alapulnak elté rő eredmé nyekhez vezethetnek. Fontos
tehá t a fogalmak pontos tisztá zá sa é s az adatok ö sszehasonlı́tható sá gá nak
biztosı́tá sa.
A KSH a munkaerő -felmé ré sné l a kö vetkező fogalmi rendszert haszná lja (KSH,
2018)


Foglalkoztatott, aki az adott hé ten legalá bb 1 ó rá nyi, jö vedelmet biztosı́tó
munká t vé gzett, vagy rendelkezett munká val, de abban á tmenetileg (pl.
betegsé g, szabadsá g, ideé rtve a szü lé si szabadsá got is) nem dolgozott.



Munkanélküli, aki
o

az adott hé ten nem dolgozott, é s

o

nincs is olyan munká ja, amelytő l csak á tmenetileg volt tá vol,

o

a kiké rdezé st megelő ző né gy hé t folyamá n aktı́van keresett
munká t,
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o

a kiké rdezé s idő pontjá ban rendelkezé sre á llt, azaz ké t hé ten
belü l munká ba tudna á llni, ha megfelelő á llá s kı́ná lkozna
szá má ra, illetve má r talá lt munká t, ahol 90 napon belü l dolgozni
kezd.



Gazdaságilag aktívak a foglalkoztatottak é s a munkané lkü liek.



Gazdaságilag nem aktívak azok, akik nem sorolható k
foglalkoztatottak, sem a munkané lkü liek csoportjá ba.

sem

a

Idetartoznak tö bbek kö zö tt
o

a tanuló k,

o

a nem dolgozó nyugdı́jasok,

o

a há ztartá sbeliek,

o

az idé nymunká sok az idé nyen kı́vü l, ha nem kerestek munká t,

o

a gyermekgondozá si ellá tá st igé nybe vevő k.

o

Sajá tos csoportot ké peznek ezen belü l az ú n. passzı́v munkané lkü liek,
akik szeretné nek ugyan munká t talá lni, de kedvező tlennek ı́té lve
esé lyeiket, nem keresnek aktı́van munká t.



Munkanélküliségi ráta: a munkané lkü lieknek a gazdasá gilag aktı́vakhoz
viszonyı́tott ará nya.



Foglalkoztatási arány: a foglalkoztatottaknak a né pessé ghez viszonyı́tott
ará nya.



Aktivitási arány: a gazdasá gilag aktı́vak (foglalkoztatottak é s munkané lkü liek) né pessé gen belü li ará nya.



Elsődleges munkaerőpiac: foglalkoztatottak lé tszá ma a kü lfö ldi telephelyen dolgozó k, valamint a kö zfoglalkoztatá sban ré szt vevő k né lkü l.



Munkanélküliség átlagos időtartama: az aktı́v á llá skeresé ssel tö ltö tt
á tlagos idő tartam hó napokban kifejezve (azon munkané lkü liek
igyelembe vé tele né lkü l, akik má r talá ltak á llá st, amelyben 90 napon
belü l kezdenek dolgozni).



Foglalkoztatási ráta: a foglalkoztatottak ará nya az aktı́v korú lakossá g
szá zalé ká ban.



Aktivitási ráta: a gazdasá gilag aktı́vak ará nya az aktı́v korú lakossá g
szá zalé ká ban, az Euró pai Bizottsá g gyakorlata szerint. (Eurostat, 2019)

Az Euró pai Unió is ezeket a fogalmakat é s mutató kat haszná lja cé lkitű zé seiben.
A Lisszaboni Straté giá ban pé ldá ul a foglalkoztatá si rá tá t illető en; a 15-64 é ves
lakossá g 70 szá zalé ka volt a foglalkoztatá si cé l (Gá cs, 2005).
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A Nemzeti Foglalkoztatá si Szolgá lat (korá bban AFSZ) á ltal haszná lt fogalmak a
mindenkori jogszabá lyokban kerü lnek rö gzı́té sre.
Az á llá skereső fogalmi magyará zata pé ldá ul hat pontban foglalható ö ssze:
Allá skereső az a szemé ly, aki
1. a munkaviszony lé tesı́té sé hez szü ksé ges felté telekkel rendelkezik, é s
2. oktatá si inté zmé ny nappali tagozatá n nem folytat tanulmá nyokat, é s
3. ö regsé gi nyugdı́jra nem jogosult, rehabilitá ció s já radé kban, valamint a
megvá ltozott munkaké pessé gű szemé lyek ellá tá saiban nem ré szesü l é s
4. az alkalmi foglalkoztatá snak minő sü lő munkaviszony é s a nevelő szü lő i
foglalkoztatá si jogviszony kivé telé vel munkaviszonyban nem á ll, é s egyé b
kereső tevé kenysé get sem folytat, é s
5. elhelyezkedé se é rdeké ben
együ ttmű kö dik, é s akit

az

á llami

foglalkoztatá si

6. az á llami foglalkoztatá si szerv á llá skereső ké nt nyilvá ntart.
(5) d) pont].

szervvel

[Flt. 58. §

Az á llá skereső k szá ma tehá t nem felté tlenü l azonos a munkané lkü liek szá má val.
Az, hogy melyik adatforrá sbó l szá rmazó lé tszá m a magasabb fü gg az adott orszá g
foglalkozá spolitiká já tó l is. Ami meghatá rozza az á llá skereső ismé rveit.
Amennyiben, tehá t a munkaerő piaci adatok elemzé sé re vá llalkozunk, minden
esetben a fogalmak tartalmi vizsgá latá val kell munká nkat kezdeni é s
folyamatosan szem elő tt kell tartanunk az az adatok ö sszehasonlı́tható sá gá nak
kö vetelmé nyé t é s a kü lö nbö ző adatgyű jté si mó dokat.

Az Európai Unió foglalkoztatási adatgyűjtési gyakorlatáról
A tová bbiakban megkı́sé reljü k ö sszefoglalni az Euró pai Unió jelenlegi
foglalkoztatá si adatgyű jté si gyakorlatá nak fő bb jellemző it, valamint a
foglalkoztatá si adatok jelentő sebb tá rsadalmi-gazdasá gi vetü leteinek elemzé si
mó dozatait.
Má r most elő revetı́thetjü k, hogy a foglalkoztatá si statisztiká kban jelentő s
elté ré sek igyelhető k meg nem, é letkor é s iskolai vé gzettsé g szerint. Az egyes
unió s tagá llamok kö zö tt is szá mottevő munkaerő piaci elté ré sek mutatkoznak.
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1. ábra: Foglalkoztatási ráta országonként, 20–64 éves korosztály, 2016 (%)

Megjegyzés: Eurostat Employment and activity by sex and age - annual data 2019 alapján
(Eurostat, 2019)

2016-ban az EU-28-ban a 20–64 é ves korcsoport foglalkoztatá si rá tá ja
az euró pai unió s munkaerő -felmé ré s (Eurostat, 2019) szerint 71,1 % volt, 2018ra pedig má r 73,1%-ra emelkedett, amely az Unió ban valaha mé rt legmagasabb
é ves á tlag. Az á tlag mö gö tt azonban lé nyeges kü lö nbsé gek hú zó dnak meg. A
nö vekedé s feltehető en első sorban a gazdasá gi nö vekedé sbő l é s a nő k
foglakoztatá sá nak bő vü lé sé bő l adó dott.
A Lisszaboni Straté giá ban, - ahogy ezt korá bban má r emlı́tettü k - a 15-64 é ves
lakossá g 70 szá zalé ka volt a foglalkoztatá si cé l.
A jelenleg is é rvé nyes Euró pa 2020 straté giá ban a 20-64 é ves lakossá g eseté ben
a 75 szá zalé kos é rté k. Az á tlag mö gö tt azonban hatalmas kü lö nbsé gek
fedezhető k fel az egyes orszá gok kö zö tt (lá sd a 1. sz. á brá t).
A munkaerő piaci helyzet elemzé sé ben szerepet já tszó má sik kiemelt mutató a
munkané lkü lisé gi rá ta a foglalkoztatá s bő vü lé sé vel pá rhuzamosan jelentő sen
csö kkent.
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Az á tlagos munkané lkü lisé gi rá ta 2018-ban az Euró pai Unió ban 6,8 % volt. Az
orszá gonké nt azonban jelentő sek a kü lö nbsé gek Hazá nkban a 2018-ban a
munkané lkü lisé gi rá ta 3,7 %, amely jelentő sen alacsonyabb az EU (28) 6,8 %-os
á tlagá ná l. Mindez a 2019. má jusi adatokra is megá llapı́tható . (lá sd 2. sz. á brá t).
A tagá llamok kö zö tt a legalacsonyabb munkané lkü lisé gi rá ta 2019 á prilisá ban
Csehorszá gban (1,9 %) é s Né metorszá gban (3,1 %) volt. A legmagasabb
munkané lkü lisé gi rá ta Gö rö gorszá gban (2019 á prilisá ban 17,6 %) é s
Spanyolorszá gban (14,0 %) volt meg igyelhető .
2. ábra: Munkanélküliségi ráta országonkénti bontásban, szezonálisan kiigazítva, 2019 áprilisában,
illetve májusában (%-ban)

Magyarországi gyakorlat
Az euró pai kitekinté s utá n né zzü k ré szletesben a magyarorszá gi statisztikai
gyakorlatot munkaerő piaci helyzet elemzé sé ben.
Hazá nkban a munkaü gyi adatforrá sok há rom komponensbő l tevő dnek ö ssze:


Inté zmé nyi munkaü gyi felvé telek,



Lakossá gi adatgyű jté sek é s



Adminisztratı́v adatforrá sok.

Fontos megjegyezni, hogy a KSH 2019-tő l megvá ltoztatta az é vkö zi munkaü gyi
té má jú inté zmé nyi adatgyű jté seket. Vá ltozá s az adattartalomban, hogy az ú j,
negyedé ves ké rdő ı́ven nem kell megadni a negyedé v zá ró napjá ra vonatkozó
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betö ltö tt á llá shelyek foglalkozá si fő csoportok szerinti szá má t (amely eddig a
2009-es nyilvá ntartá si szá mú ké rdő ı́ven szerepelt), valamint a szervezet
tevé kenysé gé ben ré sztvevő k á tlagos á llomá nyi lé tszá má bó l nem kell kiemelni a
25 é v alattiak é s 55 é v feletti munkavá llaló k lé tszá má t sem. A kereset, egyé b
munkajö vedelem, munkaó ra adatokat negyedé ves ö sszesı́té sben, a lé tszá mot
negyedé ves á tlagos á llomá nyi lé tszá mké nt, az ü res á llá shelyekre vonatkozó
adatokat pedig tová bbra is a negyedé v zá ró napjá ra vonatkozó an szü ksé ges
megadni.
Az adatszolgá ltatá s a hivatalos statisztiká ró l szó ló 2016. é vi CLV. tö rvé ny 24. é s
26. §-a alapjá n kö telező é s a meg igyelé sbe bevont vá llalkozá sok, kö ltsé gveté si
rend szerint gazdá lkodó szervek é s nonpro it szervezetek az adatszolgá ltató k.
Ennek az adatgyű jté snek a cé lja, hogy á tfogó ké pet adjon a bruttó é s nettó
keresetek é s a munkajö vedelmek alakulá sá ró l, valamint az ü res á llá shelyek
szá má nak foglalkozá sok szerinti ré szletezé sé rő l é s a hazai tá jé koztatá si
kö telezettsé gen tú l megalapozza az Euró pai Unió elő ı́rá sainak megfelelő
nemzetkö zi adatszolgá ltatá si kö telezettsé gek teljesı́thető sé gé t.

Mit mutatnak a legfrissebb statisztikai adatok a magyarországi
munkaerőpiacról?
A munkaerő -felmé ré s mintá ja tö bblé pcső s ré tegzett, való szı́nű sé gi minta. A
nagyobb ú n. ö nreprezentá ló telepü lé seken az első dleges mintavé teli egysé gek a
laká sok. A kisebb telepü lé sek eseté ben viszont az első mintavé teli lé pcső t a
telepü lé s kivá lasztá sa jelenti. A mintá ba kijelö lt cı́mek szá ma 1998-tó l
negyedé vente mintegy 38 ezer. Az ö sszeı́rá s folyamatos, a negyedé ves minta a
há rom statisztikailag egymá stó l fü ggetlen havi ré szminta együ ttese. A
teljeskö rű sı́té s alapjá ul a meg igyelt idő szak – matematikai modell segı́tsé gé vel
elő re becsü lt – (magá nhá ztartá sokban é lő ) né pessé gszá ma szolgá l. Az egyes
né pessé gcsoportok lé tszá ma a minta ré tegeiben meg igyelt é rté kek megfelelő
sú llyal tö rté nő felszorzá sá val é s ö sszegzé sé vel kerü l kiszá mı́tá sra. A kö zö lt
abszolú t szá mok elektronikusan – egyedi korrekció né lkü l – kerekı́tettek, ezé rt a
ré szadatok ö sszege nem mindig egyezik meg az ö sszesı́tett adatok kerekı́tett
é rté keivel.
A kiké rdezé s 2012 első negyedé vig papı́r alapú ké rdő ı́ven tö rté nt. Ettő l
kezdő dő en indult a folyamatos á tté ré s a mobileszkö zö s ö sszeı́rá sra. 2012
novemberé tő l az ö sszeı́rá s laptoppal tö rté nik. A kiké rdezé s mó djá nak vá ltozá sa
miatt a nem mintavé teli hiba a szoká sosná l nagyobb lehet, ı́rja a KSH a
mó dszertani ö sszefoglaló já ban.
A pontos mó dszertani ismeretek segı́tenek a mintavé teli é s a nem mintavé teli
hibá k megı́té lé sen, a nemzetkö zileg egysé ges mó dszertan pedig lehető sé get
biztosı́t az orszá gok kö zö tti ö sszehasonlı́tá sra.
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A KSH munkaerő -felmé ré se szerint 2018-ban folytató dott a javuló
munkaerő piaci trend: a munkaerő -felmé ré s 27 é ves tö rté neté nek legmagasabb
szintjé re emelkedett a foglalkoztatá s é s a legalacsonyabbra csö kkent a
munkané lkü lisé g (lá sd 3. sz. á bra).
3. ábra: A 15–64 éves foglalkoztatottak és munkanélküliek számának alakulása 2005 és 2018
között

Megjegyzés: KSH (2018a, p. 125) alapján

2018-ban a munkaerő -felmé ré s 27 é ves tö rté neté nek legmagasabb é rté ké re
emelkedett a foglalkoztatottsá g: a 15–74 é ves né pessé gen belü l 4 millió 469
ezren minő sü ltek foglalkoztatottnak a nemzetkö zi gyakorlatot kö vető KSH
besorolá s szerint, amelyet korá bban má r emlı́tettü nk, Ez 48 ezerrel (1,1 %-kal)
jelentett tö bbet a 2017. é viné l. A bő vü lé s ü teme ugyan elmaradt a korá bbi é vekre
jellemző tő l, de ez folyamatosan fogyatkozó munkaerő -kı́ná lat mellett
kö vetkezett be.
A munkaerő piaci folyamatok javulá sá ban nagy való szı́nű sé ggel a versenyszfé ra
munkaerő -felvevő ké pessé gé nek javulá sa, a kö zfoglalkoztatá s kiterjeszté se, a
nyugdı́jkorhatá r emelé se é s tová bbi a foglalkoztatá st ö sztö nző inté zkedé sek
já tszhattak szerepet.
A foglalkoztatá si szint nö vekedé sé vel pá rhuzamosan rekord alacsony szintre
csö kkent a munkané lkü lisé g. 2018-ban a 15–64 é ves munkané lkü liek szá ma 172
ezer fő t tett ki, tizedé vel (20 ezer fő vel) kevesebbet, mint egy é vvel korá bban. A
munkané lkü lisé gi rá ta (3,7%) egy é v alatt 0,4 szá zalé kponttal mé rsé klő dö tt. A
munkané lkü lisé g 2018. é vi szintje a munkaerő -felmé ré s 27 é ves tö rté neté nek a
legalacsonyabb é rté ke volt. Erdekes lehet egy tová bbi kutatá sban e mö gö tt az
orszá gos á tlagos é rté k mö gö tt meghú zó dó kü lö nbsé geket megvizsgá lni
ké pzettsé gi, é letkori é s regioná lis bontá sban is.
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A nyilvá ntartott á llá skereső k szá ma - a Nemzeti Foglalkoztatá si Szolgá lat adatai
szerint - 2018-ban á tlagosan 255 ezer fő volt, a megelő ző é viné l tizedé vel (28
ezer fő vel) kevesebb.
Az adminisztratı́v nyilvá ntartá sbó l szá rmazó munkané lkü lisé gi adatok szinté n
csö kkené st mutatnak, de az elmú lt 5-6 é vben a ké t felvé tel kö zö tt 70-90 ezer fő s
kü lö nbsé g mutatkozott. Ennek oka a korá bban má r emlı́tett munkané lkü li é s
á llá skereső kategó ria né mileg elté rő tartalma. Az á llá st kereső k szá ma 2017-ben
á tlagosan 283 ezer fő volt, 2018-ban pedig 255 ezer fő . A csö kkené s itt is jelentő s,
de né mi elté ré s mutatkozik a munkaerő -felmé ré s szerintitő l. Ennek oka a má r
emlı́tett kü lö nbö ző tartalmakban keresendő é s feltehető en a kö zfoglalkoztatottak vá ltozó szá má val is magyará zható . Ezé rt is fontos az adatok
pontos tartalmá ra az elemzé sek sorá n minden esetben kiemelt hangsú lyt
helyezzü nk. Ebben a tanulmá nyban a mó dszertani megkö zelı́té sre kerü lt
elő té rbe, de é rdemes lehet tová bb vizsgá ló dni az ok-okozati ö sszefü ggé sek
feltá rá sa é rdeké ben.

Növelhető még a foglalkoztatottság?
A munkané lkü lisé g csö kkenté sé nek é s a foglalkoztatottsá g nö velé sé nek
lehető sé ge az ú gynevezett munkaerő -tartalé kban kereshető . A potenciá lis
munkaerő -tartalé k, amely a munkaerő kı́ná latot nö velheti é s az ü res á llá shelyek
szá mbavé tele, ami pedig a kereslethez já rulhat hozzá szinté n hozzá tartozik a
munkaerő piac statisztikai vizsgá latá hoz é s elemzé sé hez.
A munkaké pes korú né pessé g a hagyomá nyos felosztá s szerint aktı́vakbó l é s
inaktı́vakbó l á ll, azonban mindkettő ben vannak á tmenetet jelentő csoportok,
illetve amelyeknek a foglalkoztatottsá gtó l való tá volsá ga kü lö nbö ző . „Az aktı́vak
kö zö tt á tmeneti csoportnak szá mı́tanak egyré szt az alulfoglalkoztatottak, akik
ré szmunkaidő ben dolgoznak ugyan, de szeretné nek magasabb ó raszá mban
munká t vá llalni, má sré szt a munkané lkü liek, akik szeretné nek dolgozni,
rendelkezé sre is á llnak, é s keresnek is munká t. Szinté n az á tmeneti kategó riá ba
tartoznak azok a dolgozni kı́vá nó inaktı́vak, akik keresnek ugyan munká t, á m
valamilyen okbó l nem tudná nak ké t hé ten belü l kezdeni, illetve azok, akik
rendelkezé sre á llnak, de – mivel a keresé st eleve eredmé nytelennek ı́té lik – nem
keresnek munká t” (KSH, 2018b, p. 10).
A felsorolt á tmeneti csoportokba tartozó k ö sszessé ge alkotja az Euró pai Unió
fogalomrendszere szerint ú gynevezett potenciá lis munkaerő -tartalé kot. Az
idetartozó k azonban heterogé n csoportot alkotnak a foglalkoztatható sá g
szempontjá bó l. Egy ré szü k há trá nyos, vagy halmozottan há trá nyos helyzetű , ı́gy
a munkaerő piacra való integrá ló dá suk is nehezebb, de elté rő a nő k, a iatalok é s
a kü lö nbö ző é letkori csoportokba tartozó k foglalkoztatható sá ga is.
A potenciá lis munkaerő -tartalé kbó l a nő k ará nya 2017-ben 52,1 % volt. A
kismé rté kű nő i tö bbsé g oka, hogy a csalá di kö tö ttsé gek, feladatok miatt ő k
kevé sbé tudtak é lni a nö vekvő munkaerő -keresletbő l kö vetkező javuló
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elhelyezkedé si lehető sé gekkel. De kü lö nbö zik a potenciá lis munkaerő -tartalé k
sokasá ga iskolai vé gzettsé g é s terü leti elhelyezkedé s, etnikai hovatartozá s é s
é letkor szerint is.
Figyelemre mé ltó , hogy a iatalok (15–24 é vesek) – ellenté tben az idő sekkel (55–
74 é vesek) – a teljes sokasá gon belü li ará nyukná l nagyobb sú llyal vannak jelen a
potenciá lis munkaerő -tartalé kban.
A 15-24 é ves korosztá ly foglalkoztatá si helyzete a munkané lkü lisé g oldalá ró l is
megkö zelı́thető . 2017-ben ennek a korosztá lynak a munkané lkü lisé gi rá tá ja 10,7
% volt, ami az elő ző é viné l ugyan 2,2 szá zalé kponttal alacsonyabb, de az orszá gos
munkané lkü lisé gi rá tá ná l (4,2 %) magasabb. Az i jú sá g helyzeté rő l kö zelebbi
ké pet kapunk, ha az ú gynevezett NEET-rá tá t is megvizsgá ljuk. (A „NEET” iatalok,
a „Nem foglalkoztatott, oktatá sban vagy ké pzé sben nem ré szesü lő ” kategó riá ba
tartozó iatalok.) Ez a mutató azoknak a 15-24 é ves iataloknak a korcsoporton
belü li ará nyá t mutatja, akik nem tanulnak, de nem is dolgoznak. A csö kkenő
tendencia a NEET-rá tá ná l is kimutatható . 2012 é s 2017 kö zö tt 3,8
szá zalé kponttal esett vissza, a 2017. é vi NEET-rá ta é rté ke 11,0 % volt. (Lá sd:
Magyarorszá g 2017, KSH 38-39. old.) Mindig é rdemes tehá t tö bb oldalró l
megkö zelı́teni a munkaerő piaci folyamatokat, de té rjü nk vissza a potenciá lis
munkaerő -tartalé khoz.
4. ábra: A potenciális munkaerő-tartalék létszámának alakulása 2010 és 2017 között

Megjegyzés: KSH Munkaerőpiaci helyzetkép 2014-2018, p. 11. alapján
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A potenciá lis munkaerő -tartalé kró l ö sszessé gé ben megá llapı́thatjuk, hogy a
2012. é vi csú csot kö vető en fokozatosan, a foglalkoztatottsá g nö vekedé sé vel
pá rhuzamosan 792 ezer fő rő l 2017-re kevesebb, mint a felé re, 360 ezer fő re
csö kkent. 2018 II. negyedé vé ben 315 ezer fő tartozott ebbe a kategó riá ba, ami az
eddig mé rt legalacsonyabb lé tszá m. A csö kkené s oka az, hogy a foglalkoztatottsá g
bő vü lé se első sorban innen merı́tett, mikö zben maga a tartalé kkategó ria cseké ly
utá npó tlá st kapott. Ennek egyik, bá r biztos nem az egyetlen é s a legfontosabb
magyará zó té nyező je, hogy a nyugdı́jkorhatá r emelé sé vel a korá bban má r
inaktı́vnak szá mı́tó korosztá lyok ké nytelenek a munkaerő piacon maradni, é s
mint foglalkoztatottak, nem lehetnek ré szei a munkaerő -tartalé knak.
A potenciá lis munkaerő -tartalé kot alkotó k kö zü l legjobban a munkané lkü liek
szá ma csö kkent, 2017-ben 192 ezer fő vel – a legnagyobb szá mú csoportot. Az
egyes potenciá lis munkaerő -tartalé k kategó riá k kö zü l az alulfoglalkoztatottak
ré szmunkaidő ben dolgoznak, de teljes munkaidő s munká t szeretné nek, ı́gy a
munkaerő piac szempontjá bó l kihaszná latlan kapacitá sokkal rendelkeznek.

Összegzés
Cé lunk első sorban a statisztikai mó dszertanban fontos fogalomtisztá zó
szemlé letű megkö zelı́té s volt é s arra kı́vá ntunk rá vilá gı́tani, hogy a tá rsadalmi é s
a gazdasá gi folyamatok mé ré sé né l mindig é rdemes a tö bboldalú vizsgá latot
alkalmazni é s lehető leg mutató szá mrendszerben gondolkodni. A munkaerő piaci
mé ré sek eseté ben eligazı́tá st adnak a nemzetkö zi szervezetek az ILO é s az
Eurostat. A KSH ezekhez igazodva vé gzi felmé ré seit é s ké szı́ti el é vi
rendszeressé ggel elemzé seit.
A munkaerő piaci statisztiká k kö zponti szerepet tö ltenek be szá mos unió s
szakpolitiká ban, kü lö nö sen 1997 ó ta, amikor az Amszterdami Szerző dé st egy
foglalkoztatá si fejezettel bő vı́tetté k. A foglalkoztatá si rá ta, vagyis a foglalkoztatottaknak a munkaké pes korú né pessé ghez viszonyı́tott szá zalé kos ará nya
kulcsfontossá gú tá rsadalmi mutató az elemző k szá má ra a munkaerő piaci
fejlemé nyek tanulmá nyozá sá hoz. Ehhez szorosan kapcsoló dó mutató a munkané lkü lisé gi rá ta, amely a munkané lkü lieknek a gazdasá gilag aktı́vakhoz való
viszonyı́tá sa.
A munkaerő -felmé ré s mó dszertana az Euró pai Unió orszá gaiban ı́gy hazá nkban
is mintavé teles eljá rá son alapszik.
A munkaerő piaci mutató k, ezen belü l is a foglalkoztatottsá got é s a munkané lkü lisé get mé rő k é rté kei jelentő sen javultak az elmú lt é vekben az Euró pai
Unió ban. Magyarorszá gon kü lö nö sen kiemelkedő a javulá s. A KSH felmé ré se
szerint 2019 má sodik negyedé vé nek á tlagá ban a foglalkoztatottak szá ma 4 511
ezer fő volt, 36 ezer fő vel, 0,8%-kal tö bb, mint egy é vvel korá bban. A magyar
munkané lkü lisé gi rá ta jelenleg 3,3 %, amely az Euró pai Unió egyik
legalacsonyabb é rté ké t mutatja. Ezen ö sszetett mutató k folyamatos igyelemmel
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kı́sé ré se mellett azonban a munkaerő piaci folyamatok mé lyebb elemzé shez
tová bbi ré szletes vizsgá latok is szü ksé gessé vá lhatnak. Erdemes lehet foglalkozni
pl. a munkaerő -mobilitá ssal, az atipikus foglalkoztatá si formá k igé nybevé telé vel,
a keresetek alakulá sá val az Euró pai Unió ban, tová bbá hazá nkban a
kö zfoglalkoztatottak bá r csö kkenő , de mé g mindig tö bb mint szá zezres
csoportjá val é s a regioná lis kü lö nbsé gekkel. Jelen tanulmá nyunkban azonban a
fogalmak tisztá zá sá ra, é rtelmezé sé re, a fő mutató szá mokra é s a belő lü k
kiolvasható legfontosabb tendenciá kra kı́vá ntuk rá irá nyı́tani a igyelmet.
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LENGYEL IMRE

Janus-arcú hálózatoké a jövő

Elvezettel hallgattam a kö zelmú ltban Szegeden, a szü lő vá rosá ban Bakacsi Gyula
gondolatgazdag elő adá sá t a Barabá si-fé le há ló zatelmé let é rtelmezé sé rő l,
tá rsadalomtudomá nyi kiterjeszté sé rő l. Gondolatait azó ta tö bb tanulmá nyban
kö zö lte, az egyik ı́rá sa „Há ló zatoké a jö vő ” cı́mmel jelent meg (Bakacsi, 2018).
Egyeté rtve a há ló zatelmé let kiemelkedő é s egyre nö vekvő fontossá gá val,
ı́rá somban né há ny alapvető szempontot vetek fel az ü zleti há ló zatok
té rbelisé gé vel kapcsolatban. A regioná lis tudomá nyban elterjedt a ’kö zelsé g’
(proximity) fogalmá nak haszná lata, amelynek ké t dimenzió ja elkü lö nü l: a
fö ldrajzi é s a há ló zati kö zelsé g.
Napjainkban az ü zleti kapcsolatokban a há ló zati kö zelsé g egyre inká bb ’teret
nyer’, fő leg az infokommuniká ció s eszkö zö k elterjedé se é s haté konysá gá nak
javulá sa miatt. De az emberek é s a izikai javak mindig té rben helyezkednek el, a
há ló zatokat alkotó pontok a té r adott helyé n talá lható k. A té rbelisé get is beemelő
elemzé sek szerint ez a ’Janus-arcú sá g’ tetten é rhető a há ló zatok vizsgá latakor,
egyará nt meg igyelhető a té rbeli koncentrá ló dá s é s a ’tá volsá g né lkü li’ há ló zati
kapcsolatok felerő sö dé se. Az ü zleti kapcsolatok há ló zatelmé leti alapú
vizsgá latakor vé lemé nyem szerint é rdemes mindké t dimenzió t alaposan
mé rlegelni.

A gazdaság átalakuló háttérfeltételei
Az elmú lt é vtizedekben alapvető fontossá gú , a gazdasá gon jó val tú lmutató olyan
komplex folyamatok igyelhető k meg, amelyek mindenü tt á talakı́tottá k a
vá llalatok, egyé nek é s kö zö ssé geik é leté t. Ezek a gazdasá gon kı́vü li folyamatok
egy ú j helyzetet generá ltak, amelyben a vá llalatok nemcsak a tö bbi ü zleti
szereplő vel mű kö dnek együ tt, hanem kü lö nbö ző inté zmé nyekkel is. A korá bbi
„mindenkivel versenyzü nk” á llapotbó l egyre inká bb a „versengő együ ttmű kö dé s”
bontakozik ki, tartó s há ló zatokat é s klasztereket alkotva.
Az á talakulá st meghatá rozó , egymá ssal is ö sszefü ggő tá rsadalmi-technoló giaigazdasá gi há tté rfolyamatok kö zü l a lé nyegiek (Dicken, 2015; Porter, 2008):
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Demográ iai robbanás és a városi lakosság arányának növekedése: a Fö ld
lakossá ga 2018-ban 7,6 milliá rd fő , ebbő l 4,2 milliá rd é l vá rosokban
(1960-ban a 3 milliá rd lakosbó l kb. 1 milliá rd volt vá roslakó ), nagyon
megnö vekedett az á ru- é s szolgá ltatá spiac, de a munkaerő piac mé rete is,
amely té rben egyre inká bb vá rosokban koncentrá ló dik.



Technológiai áttörések, az új eljárások és eszközök széles körű elterjedése:
a digitá lis infokommuniká ció eszkö zeire (internet, mobil telefon) é pü lő
szolgá ltatá sok (pl. platform gazdasá g) rohamos bő vü lé se.



A fajlagos szállítási és kommunikációs költségek lecsökkenése: az
elé rhető sé g é s fö ldrajzi tá volsá g gazdasá gi szerepe á talakult, a helytő l
fü ggetlen há ló zati (digitá lis) kö zelsé g alapvető vé vá lt (az informá ció k
tová bbı́tá sá nak hatá rkö ltsé ge kö zel nulla).



Egy összefüggő globális gazdaság megerősödése: a deregulá ció , a
pé nzü gyek szabvá nyosı́tá sa, az ü zleti kapcsolatok nemzetkö zi
akadá lyainak lebontá sa egyre inká bb szerves egé szké nt formá ló dó , az
egysé gesü lé s jegyeit mutató vilá ggazdasá g kialakulá sa felé mutat.



A fejlett gazdaságokban az innovációs készség felértékelődése: a piaci
versenyben
vezető
vá llalatok
tartó s
versenyelő nyei
fő leg
tudá steremté sbő l é s -alkalmazá sbó l erednek, az innová ció k pedig egyre
inká bb a hallgató lagos tudá shoz, a szemé lyekben, szervezetekben é s a
kö ztü k levő kapcsolatokban felhalmozó dott tapasztalatokhoz, az
inté zmé nyi mű kö dé s „kultú rá já hoz” stb. é s ezek há ló zataihoz kö tő dnek.



A felsőoktatás tömegessé válása: nemcsak a fejlett orszá gokban, de má r a
fejlő dő kben is a felké szü lt munkaerő fő leg szolgá ltatá sokban helyezkedik
el, sok esetben nemzetkö zi piacokon mű kö dő tudá sintenzı́v KKV-kat
lé trehozva é s ké szen á llnak nemzetkö zi há ló zatokban való ré szvé telre.

A fenti tá rsadalmi-technoló giai-gazdasá gi há tté rfolyamatok hatá sá ra a globá lis
verseny felerő sö dö tt, ami á talakı́totta a vá llalatok mű kö dé sé t é s ü zleti
kapcsolatainak szervező dé sé t. A hagyomá nyos felfogá sban a vá llalat ö ná lló an
vesz ré szt egy nemzetgazdasá gon belü li piaci versenyben, egy orszá g pedig
komparatı́v elő nyei alapjá n specializá ló dik a nemzetkö zi versenyben. Az
empirikus vizsgá latok kimutattá k, hogy az ü zleti kapcsolatok é s vá llalati
é rté klá ncok á tlé pik a nemzetgazdasá gok hatá rait, a gazdasá gok té rben „há rmas
kö tő dé sű vé ” vá ltak (1. á bra): a vá llalatok globá lis, nemzeti (multinacioná lis) é s
regioná lis/loká lis szintekhez egyará nt kö tő dnek. A vá llalatoknak a globá lis
versenyben kell helyt á llniuk, mikö zben a nemzeti (é s szupranacioná lis)
szabá lyozó rendszerek (szerző dé sek, jogszabá lyok) lehatá roljá k lehetsé ges
mozgá sterü ket, tartó s versenyelő nyeik forrá sai (pl. ké pzett munkaerő ) pedig
regioná lis/loká lis szinten talá lható k.
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1. ábra: A hagyományos és a glokal alapú versenykörnyezet

Megjegyzés: World Bank (2007, p. 16) alapján

A vá llalatok vá lasza a há tté rfolyamatok keltette ú j kihı́vá sokra a há ló zatosodá s,
klaszteresedé s é s az ú j tudá st lé trehozó inté zmé nyekkel való szoros
együ ttmű kö dé s. Ezt az ú j kö rnyezetet “glokal”-nak is hı́vjá k (a global é s local
szavak ö sszevoná sá bó l), jelezve, hogy ez a ké t szint vá lt dö ntő vé : globá lis szinten
az outputpiacok (á ruk é s szolgá ltatá sok piacai), mı́g loká lis szinten az
inputforrá sok (fő leg a munkaerő é s inté zmé nyi há tté r) szerepe meghatá rozó .
A há tté rfolyamatok é s a verseny megvá ltozott felté telei miatt felé rté kelő dö tt a
vá llalat hazai bá zisa (home base), amely olyan orszá g é s/vagy orszá gré sz,
ú jabban vá rosré gió , ahol a vá llalat é rdemi tevé kenysé geit folytatja é s straté giai
dö nté seit meghozza, ahol á ltalá ban a szé khelye (headquarters) talá lható
(Capello, 2015). Egé szen má s formá ban jelenik meg a lokalizá ció s tendencia a
nagyvá llalati kö zpontokat tartalmazó centrumté rsé gekben, é s má ské nt a
vé grehajtó tevé kenysé geket vé gző fé l/perifé riá kon, azaz a kevé sbé fejlett
ré gió kban (ı́gy Magyarorszá gon is). Egyre inká bb meg igyelhető egy ú jraszü lető
regioná lis/loká lis specializá ció : a fejlett ré gió k globá lis gazdasá ga szakosodik
né há ny olyan ipará gra, ü zletá gra, amelynek versenyelő nyé hez kedvező
felté teleket nyú jt a loká lis kö rnyezet, mı́g a kevé sbé jö vedelmező tevé kenysé gek
á tkerü lnek az elmaradottabb ré gió kba. Azaz a lokalizá ció nak is kettő s vetü lete
van: egyé rtelmű en a centrumokban koncentrá ló dnak a tartó s, magasrendű
globá lis vá llalati versenyelő nyö k forrá sai, az olyan helyi té nyező k (ismeretek,
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kapcsolatok, motivá ció k, felgyű lt szemé lyi é s inté zmé nyi tapasztalatok stb.),
amelyek a tá voli versenytá rsak szá má ra elé rhetetlenek. Mı́g a kevé sbé fejlett
ré gió kba a globá lis vá llalatok é rté klá nc-rendszereinek alacsony jö vedelmező sé gű , kö nnyen helyettesı́thető , sztenderdizá lható (gyá rtó , ö sszeszerelő ,
é rté kesı́tő , szervizelő stb.) tevé kenysé gei kerü lnek.
A fentiek miatt az ü zleti kapcsolatok té rben is ská lafü ggetlenek, a multinacioná lis
vá llalatok hazai bá zisai né há ny nagyvá rosban tö mö rü lnek, amelyek ı́gy a globá lis
gazdasá g csomó pontjaiké nt funkcioná lnak. De ezek a csomó pontok sem
egyformá k, elé g, ha a sokszor emlı́tett lé gi kö zlekedé s csomó pontjait, a
repü lő terek há ló zatá t emlı́tjü k. A vá roskutatá sban is megjelent a vá roshá ló zatok
é s vá roshierarchiá k kutatá sa, kiemelve a té rbeli kü lső mé retgazdasá gossá g
szerepé t é s elté rő tı́pusait.

Földrajzi közelség: agglomerációs előnyök
A kö zgazdasá gtudomá nyban a vá llalatok egymá shoz kö zeli elhelyezkedé sé bő l,
azaz té rbeli kö zelsé gé bő l szá rmazó elő nyö k jó l ismertek, fő leg Alfred
Marshallnak kö szö nhető en, aki egy adott vá llalat eseté n a mé retgazdasá gossá g
vizsgá latakor ké t té nyező t emelt ki: a belső mé retgazdasá gossá got (internal
economies of scale) é s a kü lső mé retgazdasá gossá got (external economies of
scale). A belső mé retgazdasá gossá g a vá llalat á ltal alkalmazott technoló giá tó l,
szervezeti felé pı́té stő l, a vezeté s szı́nvonalá tó l stb. fü ggő elő nyö k, amelyek az
adott vá llalatra jellemző ek, egyediek, mé gha ré szben utá nozható k is. A kü lső
mé retgazdasá gossá g viszont az adott ipará g té rbeli elhelyezkedé sé vel hozható
kapcsolatba, a „hely” jellemző ivel, valamint az adott ipará g cé geinek
tö mö rü lé sé vel é s a helyi ü zleti kö rnyezet milyensé gé vel. Az extern hatá sok fő leg
szomszé dsá gi hatá ské nt jelentkeznek, azaz loká lis kiterjedé sű ek é s immobilak.
A regioná lis gazdasá gtanban Alfred Weber vezette be az agglomerá ció fogalmá t,
amely alatt a kü lkereskedelmi forgalomba kerü lő termé keket, szolgá ltatá sokat
elő á llı́tó (tradable jellegű ) gazdasá gi tevé kenysé gek té rbeli sű rű sö dé sé t é rtjü k. A
kö zgazdasá gtan loká lis extern hatá s fogalmá val ö sszevetve az agglomerá ció s
hozadé k a regioná lis gazdasá gtanban lé nyegé ben té rbeli kü lső mé retgazdasá gossá got jelent.
Napjainkban egyé rtelmű en elfogadottá vá lt, hogy az agglomerá ció s elő nyö k
nemcsak a termelé s nagyobb mé reté bő l eredő kö ltsé gelő nyö ket jelentik, azaz
nemcsak a mé retgazdasá gossá ghoz kapcsoló dnak, hanem ú jabban egyé b
szempontok is meg igyelhető k. A vá llalati, ipará gi straté giá k mindhá rom
tı́pusá bó l
(mé retgazdasá gossá g,
vá ltozatossá g,
komplexitá s)
té rbeli
koncentrá ló dá s né lkü l is szá rmazhatnak elő nyö k. De té rbeli kö zelsé g eseté n
bá rmelyik vá llalati integrá ció , há ló zat tová bbi elő nyö ket é lvez. A fentiek alapjá n
a té rbeli koncentrá ló dá sbó l szá rmazó
elő nyö ket nemcsak kü lső
mé retgazdasá gossá gra, hanem az ipará gi integrá ció s (há ló zati) straté giá kra is
visszavezethetjü k. Ezek alapjá n a globá lis versenyben meg igyelhető
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agglomerá ció s elő nyö k fő bb tı́pusai (Capello, 2015; Lengyel, Fenyő vá ri & Nagy,
2012):


Tevékenység-komplexitási előnyök (activity-complex economies): az
é rté klá ncba tartozó vá llalkozá sok egymá s melletti mű kö dé sé nek,
fö ldrajzi kö zelsé gé nek, szomszé dsá gá nak kihaszná lá sa, á ltalá ban egy
integrá tor vá llalat é s beszá llı́tó inak té rbeli tö mö rü lé se, lé nyegé ben a
komplexitá st kihaszná ló vertiká lis integrá ció k.



Lokalizációs agglomerációs előnyök (localization economies): kü lső k egy
vá llalat é s belső k az adott ipará g szá má ra, azaz ugyanazon
ipará ghoz/ü zletá ghoz tartozó , ugyanazon tevé kenysé get vé gző vá llalatok
té rbeli sű rű sö dé sé bő l, kö zelsé gé bő l szá rmazó elő nyö k, lé nyegé ben a
kü lső mé retgazdasá gossá got alkalmazó horizontá lis integrá ció k.



Urbanizációs agglomerációs előnyök (urbanization economies): kü lső k
egy vá llalat é s egy adott ipará g szá má ra, de belső k a té rsé g
szempontjá bó l, á ltalá ban tö bbfé le ipará g/ü zletá g vá llalatainak té rbeli
kö zelsé gé t kihaszná lva a kö zö ttü k lé trejö vő szinergikus hatá sokbó l,
tudá s tú lcsordulá sokbó l adó dó elő nyö k, lé nyegé ben a vá ltozatossá gi
hozadé kra é pü lő laterá lis integrá ció k.

A lokalizá ció s agglomerá ció s elő nyö k a specializációra alapozó dnak, hasonló an a
Marshall-fé le extern hatá sokhoz, mivel a tudá s é s megosztható tapasztalat
(első sorban a technoló gia ipará gi jellege miatt) ipará g-speci ikus. A nagyvá rosok
fejlő dé sé t vizsgá lva tö bben kiemelté k, hogy azok a vá rosok sikeresebbek, ahol a
meglevő ü zletá gak kö zö tti szinergikus hatá sok is erő sek, mivel a technológiai
diverzitásból, az elté rő ipará gi tudá sok keresztező dé sé bő l (cross-fertilization) ú j
termé kek, ú j szolgá ltatá sok, ezá ltal ú j piacok jö hetnek lé tre. A kü lö nbö ző
ü zletá gak té rbeli kö zelsé gé bő l szá rmazó urbanizá ció s agglomerá ció s elő nyö ket,
az ipará gak kö zö tti tudás extern hatásokat nevezzü k Jacobs-féléknek,
megkü lö nbö ztetve a Marshall-fé lé tő l. Mivel a vá rosok lakossá ga ugrá sszerű en
megnő tt, egyre tö bb globá lis vá ros van, amelyek a vá roshá ló zatok csomó pontjait
alkotjá k, emiatt az urbanizá ció s agglomerá ció s elő nyö k szerepe nagyon
felé rté kelő dö tt.
Az agglomerá ció s elő nyö k tú lmutatnak az egyszerű té rbeli kö zelsé gen, azaz
szü ksé ges, de nem elé gsé ges a vá llalatok fö ldrajzi kö zelsé ge. Amint Porter (2008,
p. 253.) kiemeli: „a fö ldrajzi, kulturá lis é s inté zmé nyi felté telekben
megnyilvá nuló kö zelsé g lehető vé teszi a speciá lis hozzá fé ré st, a speciá lis
kapcsolatokat, a jobb informá ló dá st, az erő teljes ö sztö nzé st é s egyé b elő nyö ket,
amelyek a termelé kenysé gben é s nö vekedé sé ben tetten é rhető k, é s amelyek
tá volbó l nehezen é rhető k el”. Azaz a haté kony helyi ü zleti há ló zatok javı́tjá k a
versenyké pessé get, az ilyen sikeres há ló zatok vizsgá latai kimutattak né há ny
alapvető ö sszefü ggé st.
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A hálózati közelség jellemzői
A fajlagos szá llı́tá si, kommuniká ció s kö ltsé gek jelentő sen lecsö kkentek é s
lehető vé vá lt, fő leg az infokommuniká ció s eszkö zö ket haszná lva, hogy az
egymá stó l tá voli ü zleti partnerek is haté konyan együ tt tudjanak mű kö dni. De az
is nyilvá nvaló , hogy ezek a tá volsá gi há ló zati kapcsolatok csak bizonyos
partnerek é s bizonyos helyek kö zö tt á llnak fenn. Termé szetesen korá bban is
voltak tá voli partnerek kö zö tt tartó san eredmé nyes együ ttmű kö dé sek, de ezek
napjainkban egyre kiterjedtebbé vá lnak. Tö bb vizsgá lat tö rté nt a sikeres
’tá volsá gtó l fü ggetlen együ ttmű kö dé sek’ tö rvé nyszerű sé geinek kimutatá sá ra, a
tá volsá g fogalmá nak ú jragondolá sá n, a há ló zati gazdasá g mű kö dé sé nek
felderı́té sé n tú l a kö zelsé g kiterjesztett é rtelmezé sé ig.
A tá volsá g hagyomá nyos fogalma, mint ké t objektum té rbeli elté ré sé nek mé rté ke,
az infokommuniká ció s kapcsolatok ré vé n kirajzoló dó há ló zati té rben nem
alkalmazható . Ezekben az esetekben má s mó don kellene a „té rbeli elté ré st”
kimutatni é s mé rni. Pl. a ”há ló zatok teré ben” ké tfé le „tá volsá g” van: tartó san
kapcsolatba tudunk-e kerü lni valakivel, benne vagyunk-e egy interaktı́v
kapcsolatot á poló há ló zatban, avagy nem. Ha igen, akkor „kö zel kerü ltü nk
egymá shoz”, bá rhol is tartó zkodjunk, ha nem, akkor „vé gtelen tá volsá gra
vagyunk egymá stó l”. Tehá t a há ló zati terekben az odatartozá s é s elfogadottsá g, a
kö lcsö nö s megé rté s jelenti a kö zelsé get, hogy sikeresen é s tartó san együ tt
tudjunk mű kö dni. A nagyobb „tá volsá g” ezekben a terekben nem é rtelmezhető ,
de á ltalá ban nem is vagyunk rá kı́vá ncsiak. A fentiek miatt vá lt a kö zelsé g
(proximity) kulcsfogalommá a há ló zati terekben, fő leg az innová ció kkal
kapcsolatos tudá salapú gazdasá gban.
A globá lis tudá salapú gazdasá g á ltal formá lt té rben a kapcsolati kö zelsé g
(relational proximity), má ské ppen há ló zati kö zelsé g egy adott kö zö ssé g,
szervezet ké pessé ge, hogy elő segı́tse a tagjai kö zö tti interakció k kialakulá sá t é s
fennmaradá sá t. Ezek az interakció k jó val gyakrabban é s kö nnyebben jö nnek
lé tre az adott kö zö ssé gen, szervezeten belü l, mint a szervezeten kı́vü l. A
kapcsolati kö zelsé gen alapuló odatartozá s logiká já bó l kö vetkező en a kö zö ssé g
ké t tagja kö nnyebben alakı́t ki egymá ssal együ ttmű kö dé st, haté kony
interakció kat, mert ismeri é s alkalmazza az elvá rt viselkedé smó dokat,
gesztusokat, kö zö s szakmai nyelvezetet stb. Egy vá llalaton belü l is kö nnyebben
kialakul a kapcsolat kü lö nbö ző szakmá k ké pviselő i kö zö tt, de ugyanı́gy egy
tudomá nyos tá rsasá gon belü l a tagok kö zö tt is. A kapcsolati kö zelsé gné l fellé p a
hasonló sá g logiká ja, mert egy kö zö ssé g tagjai hasonló ismeretekkel, nyelvezettel,
szoká sokkal, elő adá smó ddal, meggyő ző dé ssel, rı́tusokkal rendelkeznek, inká bb
hasonló val, mint a szervezeten kı́vü liek.
A há ló zati kö zelsé g jellemző inek, tı́pusainak meg igyelé sé re tö bb vizsgá lat
tö rté nt. A bő sé ges szakirodalom alapjá n napjainkban má r megadható k a
kapcsolati kö zelsé g szé les kö rben elfogadott alaptı́pusai (Capello 2015; Lengyel
et al., 2012) (2. á bra):

Lengyel Imre: Janus-arcú hálózatoké a jövő | 135

2. ábra: A földrajzi és a kapcsolati/hálózati közelség alaptípusai

Közelség
Földrajzi közelség
(agglomeráció)

Urbanizációs
agglomerációs
előnyök

Lokalizációs
agglomerációs
előnyök

Kapcsolati
közelség

Tevékenységkomplexitási
előnyök

Kognitív
(technológiai)

Intézményi
(szervezeti)

Társadalmi
(kulturális)

Megjegyzés: Lengyel et al. (2012) alapján



Kognitív közelség (cognitive proximity): a hasonló tudá sbá zissal
rendelkező é s ı́gy „ugyanazt a szakmai nyelvet beszé lő ”, egymá ssal
kommuniká ció ra ké pes egyé nek, cé gek kö zö tt á ll fenn, amelynek
segı́tsé gé vel esé ly adó dik a sikeres együ ttmű kö dé sre, a tudá s, a
tapasztalatok, az ú j informá ció k é rdemi megosztá sá ra. Speciá lis esete a
technológiai közelség (technological proximity), amely a kö zö s
technoló giai tapasztalatokon é s tudá sbá zison alapszik, ezá ltal lehető sé g
adó dik a speciá lis technoló giai tudá s é s a technoló giá k kö zö s
fejleszté sé re, az egymá stó l való technoló giai tanulá sra, az abszorpció s
kapacitá s megerő sö dé sé re.



Intézményi közelség (institutional proximity): a formá lis (tö rvé nyek,
jogszabá lyok stb.) é s az informá lis (kö zö s nyelv, kulturá lis normá k,
tradı́ció k, szoká sok, vallá s stb.) inté zmé nyi há tté r viszonylag homogé n
ü zleti kö rnyezetet hoz lé tre, hasonló gazdasá gi magatartá st induká l, ı́gy
ez a kö zelsé g a piaci szereplő k szá má ra az együ ttmű kö dé st, az interaktı́v
tanulá st megkö nnyı́theti. Speciá lis esete a szervezeti közelség
(organizational proximity), amely a kapcsolatok szorossá gá t jelenti a
szervezeten belü l, avagy szervezetek kö zö tt, a ké t szé lső eset az
autonó mia é s a teljes felü gyelet (kontroll a hierarchikusan szervezett
cé gen, avagy há ló zaton belü l). Az erő sebb szervezeti kö zelsé g teszi
lehető vé a tanulá st é s az innová ció k kidolgozá sá t, az ú j tudá s
lé trehozá sakor fellé pő bizonytalansá g mé rsé klé sé t (pl. a szellemi
tulajdonjogok é rvé nyesı́té sé t).



Társadalmi közelség (social proximity): az egyé nek, szervezetek mikro
szintű tá rsadalmi beá gyazó dá sá t mutatja, amely a bizalomra é pü lő
szemé lyes ismeretsé gen, bará tsá gon, né ha csalá di kö telé keken,
rokonsá gon alapszik, ezá ltal a tapasztalatok megosztá sá ra, a
hallgató lagos tudá s á tadá sá ra is lehető sé g nyı́lhat az erő s tá rsadalmi
kö zelsé ggel rendelkező egyé nek, szervezetek kö zö tt. Speciá lis esete a
kulturális közelség, amely kö zö s é rté krenden alapul, pl. vallá si kö zö ssé g
tagjai kö zö tt igyelhető meg.
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A fö ldrajzi kö zelsé g megkö nnyı́theti az interakció kat é s a szemé lyek kö zö tti faceto-face kooperá ció t, emiatt a fö ldrajzi é s kognitı́v kö zelsé g együ tt elé gsé ges
felté telé t nyú jthatja az interaktı́v együ ttmű kö dé snek, a tapasztalatok haté kony
megosztá sá nak. Nagyobb tá volsá g eseté n a kapcsolati kö zelsé g akkor haté kony,
ha van korá bbi szemé lyes talá lkozá s, azaz lé tezik „fö ldrajzi kö zelsé g-elő zmé nye”:
korá bbi kö zö s munkahely, kö zö s tanulá s (egyetemeken, tré ningeken), tö bb
esetben csalá di kö telé kek, kulturá lis, vallá si rendezvé nyeken való együ ttes
ré szvé tel stb. Má sré szt az eltelt idő vel ará nyosan „megkopnak” a tá voli
kapcsolatok, ezé rt idő nké nt szü ksé ges a „frissı́té sü k”, azaz szemé lyes ö sszejö veteleken, talá lkozó kon való ú jbó li megerő sı́té sü k (erre szolgá lnak pl. a
globá lis vá llalatok ’ö sszeszoktató ’ tré ningjei, de a tudomá nyos konferenciá k is).
A kapcsolati kö zelsé g csak aktı́v ré sztvevő kre á ll fenn, nincsenek „potyautasok”
(mint a fö ldrajzi kö zelsé gbő l adó dó extern hatá sokná l), nem lehet passzı́van
é lvezni az elő nyeit.
A fentieket ö sszegezve, a globá lis gazdasá gban a té rbeli szomszé dsá gbó l eredő
elő nyö k mellett meg igyelhető k a há ló zati kö zelsé gbő l eredő elő nyö k, amelyek
elő segı́thetik az egymá stó l tá voli ü zleti partnerek sikeres együ ttmű kö dé sé t, ezek
a jelensé gek pedig az agglomerá ció s elő nyö k ú jraé rtelmezé sé t vontá k maguk
utá n. Ugy is megfogalmazható , hogy az olcsó bbá vá lt kö zlekedé sre, szá llı́tá sra é s
infokommuniká ció s eszkö zö kre alapozva a fö ldrajzi té r mellé felnő tt egy ’há ló zati
té r’, azaz megkettő ző dö tt napjainkban a gazdasá g é s tá rsadalom té rbelisé ge.

Klaszterek: a kétféle közelség
Az ü zleti há ló zatok á ltalá ban nem koncentrá ló dnak té rben, de ha igen, akkor
klaszterekrő l beszé lhetü nk. Azaz a klaszter a fö ldrajzi é s há ló zati kö zelsé g
elő nyeit egyará nt nyú jtja, megfejelve loká lis externhatá sokkal. Porter tö bb
de inı́ció t adott a klaszterre, az egyik szé les kö rben haszná lt megfogalmazá sa:
”egy adott iparág versenyző és kooperáló vállalatai, kapcsolódó és támogató iparágai,
pénzügyi intézmények, szolgáltató és együttműködő infrastrukturális (háttér) intézmények
(oktatás, szakképzés, kutatás), vállalkozói szövetségek (kamarák, klubok) innovatív
kapcsolatrendszerén alapuló földrajzi koncentrációja” (Porter, 2000, p. 16).

A fö ldrajzi é s há ló zati kö zelsé gbő l, a klaszterekbő l szá rmazó ü zleti elő nyö k
há rom alaptı́pusa má r ré szletesen is megadható (1. tá blá zat). A bizonytalansá g
mé rsé klő dé se a fö ldrajzi kö zelsé g hatá sá ra má r ré gó ta kö zismert, de ú jabb
elemek is megjelentek, pl. a globá lis piacon a há ló zatok mű kö dteté sé hez
nagysá grendekkel megnö vekedett tranzakció s kö ltsé gek, ré szben ehhez
kapcsoló dva a piaci informá ció k gyű jté sé hez kö tő dő kiadá sok minimalizá lá si
lehető sé gei. Az is fontos, hogy a Marshall á ltal „ipará gi atmoszfé rá nak” tartott
helyi tudá sterjedé s napjainkra ré szben tervezhető vé vá lt: a legjobb innová ció s
gyakorlatok tudatos utá nzá sa, a folyamatos kollektı́v tanulá s bekerü lt a vá llalatok
é s vá llalkozá sfejleszté si szervezetek eszkö ztá rá ba. Ezek az innová ció s
gyakorlatok pedig fő leg rejtett tudá son alapulnak, azaz csak helyben
é rtelmezhető k é s osztható k meg.

Lengyel Imre: Janus-arcú hálózatoké a jövő | 137

1. táblázat: A földrajzi és kapcsolati közelségből eredő üzleti előnyök

Bizonytalanság
csökkenése

Földrajzi közelség

Kapcsolati közelség

Informá ció gyű jté se/szelekció ja

Informá ció megosztá sa,

Vertiká lis integrá ció a ré szlegek

megé rté se

kö zö tt

Dö nté si eljá rá sok szelekció ja

Helyi kivá ló sá g (kollektı́v

Partnerek kö zö tt a kocká zat

marketing)

megosztá sa
Ellenő rzé si kö ltsé gek

Informá ció gyű jté se
Tranzakció s kö ltsé gek

Koordinációs
költségek csökkenése

csö kkené se (Williamson-fé le)
Napi dö nté sek ex ante
koordiná ció ja (Marshall-fé le)

csö kkené se a bizalmon é s
lojalitá son keresztü l
Opportunista magatartá s
tá rsadalmi szankció ja
Straté giai dö nté si
folyamatok ex ante
koordiná ció ja
Ipará gi projektek

Kollektív tanulás
folyamatos
fenntartása

Loká lis innovatı́v miliő n belü l a

kooperá ció ja

munkaerő ké pzé se

Rejtett tudá s megosztá sa

Innová ció s gyakorlatok

PPP (public/private

utá nzá sa

partnership) a komplex
fejleszté sekné l

Megjegyzés: Capello (2015, p. 241) alapján

A há ló zati kö zelsé g az informá ció k é s a kocká zat megosztá sá val mé rsé kelheti a
bizonytalansá got. De hozzá já rul a koordiná ció s kö ltsé gek csö kkené sé hez is a
bizalmon é s lojalitá son alapuló tartó s kapcsolatok kö vetkezté ben, az
opportunista magatartá s tá rsadalmi szankció já val é s a straté giai dö nté sek
elő zetes egyezteté sé vel. A kollektı́v tanulá st az együ ttmű kö dé sek, a kö zö s ipará gi
projektek, a PPP-konstrukció k is elő segı́thetik.
A gyenge é s az erő s kö zelsé gnek egyará nt meg igyelhető k a há trá nyai. A nagy
fö ldrajzi tá volsá g (gyenge té rbeli kö zelsé g) há trá nya, hogy nem é rvé nyesü lnek a
té rbeli extern hatá sok, de a szoros kö zelsé gbő l, szomszé dsá gbó l adó dó an
elő fordulhat, hogy alig van megosztható tapasztalat, mivel mindegyik partner
szinte ugyanazt tudja.
Tú l gyenge há ló zati kö zelsé g, pl. gyenge kognitı́v kö zelsé g, az elté rő szakmai
há tté rbő l rengeteg fé lreé rté s adó dhat. De ha egy té rsé gen belü l tú l erő s a kognitı́v
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kö zelsé g, azaz tú lsá gosan egyoldalú a tudá sbá zis é s azon alapuló gazdasá gi
szerkezet, akkor a szereplő knek nincs mit tanulniuk egymá stó l. Kialakulhat a
„lock-in” (bezá ró dá s, zsá kutca, alagú t) jelensé g, tová bbá megnő a belterjessé g é s
a nem szá ndé kolt tudá stú lcsordulá s kocká zata (a rivalizá ló cé gek hozzá juthatnak
egymá s ü zleti titkaihoz). Tehá t a tú l szoros kognitı́v kö zelsé g má r ká ros lehet az
interaktı́v tanulá s haté konysá gá ra, ugyanú gy há trá nyos, mint a tú l gyenge
kö zelsé g.
Tanulmá nyomban rö viden betekinté st nyú jtottam a regioná lis gazdasá gtan
eredmé nyeibe, amelyek a fö ldrajzi é s a há ló zati kö zelsé gre egyará nt
tá maszkodnak. Ezek nem teljesen ú j megá llapı́tá sok, kissé má sfé le szemlé letben
má r korá bban is elő fordultak, de a megvá ltozott há tté rfelté telek miatt
napjainkban tö bb kı́sé rlet van ú jraé rtelmezé sü kre. Nagyon egyeté rtek Bakacsi
Gyula szegedi elő adá sá ban felvetett cé ljá val, hogy a há ló zatelmé let szemlé leté t,
eszkö z- é s mó dszertaná t az ü zleti kutatá sokban é rdemes tová bbgondolni é s
alkalmazni. Adjon ehhez Gyulá nak a szegediek Istene energiá t é s egé szsé gben
eltö ltö tt tová bbi alkotó é veket!
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MAKÓ CSABA

Munkahelyi innovációk: a tanuló
szervezetek és a munkavállalók
szerepének felértékelődése

Bevezető: Az innováció jelentősége – a gazdasági (makro)
és a szervezeti (mikro) hatások
Az elmú lt é vtizedben konszenzus lá tszik kialakulni arró l, hogy a technoló giai
é s a nem-technoló giai (munkahelyi-szervezeti) innová ció k dö ntő szerepet
já tszanak a nemzetgazdasá gok tartó s versenyké pessé gé t alakı́tó ú j fejlő dé si
pá lyá k lé trehozá sá ban. A legkü lö nfé lé bb innová ció k (pé ldá ul termé k-,
folyamat-, ü zleti-, marketing-, szervezeti innová ció k stb.) elterjedé sé nek
á ltalá nos tapasztalata, hogy a nem innovatı́v vá llalkozá sokban csö kken a
foglalkoztatá s (Nielsen, 2006). A Vilá gbank kutató inté zeté ben vé gzett, 67
orszá gra kiterjedő nemzetkö zi vizsgá lat tapasztalatai szerint, az innovatı́v
cé gek, a ké pzetlen munkavá llaló kat is nagyobb ará nyban foglalkoztatjá k,
mint a nem innovatı́v vá llalkozá sok. Az innová ció tehá t, mé g a kvali iká latlan
munkavá llaló k munkapiaci integrá ció já t is elő segı́ti (Dutz, Kessides,
O’Connell & Willig, 2011).
A magá n- é s a kö zszfé ra innová ció s teljesı́tmé nyé t szisztematikusan nyomon
kö vető Dá niá ban alapvető en hasonló , né mileg mé gis kü lö nbö ző
tapasztalatró l szá molnak be a kutató k. Lundvall a vá llalatok ké t csoportjá t, a
dinamikus é s statikus vá llalatokat kü lö nbö ztette meg. A dinamikus cé gekre
jellemző je, hogy szervezeti felé pı́té sé re, valamint termé keire vagy piacá ra
vonatkozó an is vezetetett be ú jı́tá st a vizsgá lt idő szakban, ezzel szemben a
statikus cé gek hagyomá nyos szervezeti felé pı́té sben mű kö dnek é s a vizsgá lt
idő szakban nem rendelkeztek ú jı́tá sokkal. „A kutatá si tapasztalatok szerint
azok a vá llalatok, amelyek az ú j termé kek bevezeté sé t ú j szervezeti
mó dszerek alkalmazá sá val kombiná ltá k, tö bb munkahelyet hoztak lé tre,
mint a statikus cé gek. Jellemző volt tová bbá az is, hogy a radiká lis
technoló giai é s szervezeti vá ltozá sok csak bizonyos idő eltelté vel – a
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szervezeti tanulá si folyamatot kö vető en
teljesı́tmé nyé t.” (Lundvall, 2004, p. 9)

–

nö velté k

a

szervezet

Az innová ció knak a foglalkoztatá s mellett a szervezet teljesı́tmé nyé re
gyakorolt hatá sai sem elhanyagolható k. Pé ldá ul, a munkahelyi innová ció kba
tö rté nő immateriá lis makroszintű beruhá zá sok a gazdasá gi nö vekedé st tı́z
szá zalé kkal befolyá soljá k. Az ezzel kapcsolatos amerikai kutatá sok az
innová ció k mikro (vá llalati-szervezeti) szintű hatá saival kapcsolatban
kiemelik azt, hogy a munkahelyi/szervezeti innová ció k a vá llalatokná l 15-30
szá zalé kos teljesı́tmé ny pré miumot eredmé nyeznek (Appelbaum, Gittel &
Leana, 2011). Az Euró pai Bizottsá g tartó s gazdasá gi nö vekedé ssel foglalkozó
dokumentuma szerint az olyan terü leteken tö rté nő beavatkozá sok, mint a
munkaszervezet, az emberierő forrá s-menedzsment é s a munkahelyi
innová ció k a fejlő dé s fontos ö sztö nző i (Kesselring, Blasy & Scoppetta, 2014).
Sajnos a munkahelyi innová ció k, azok szervezeti elő nyei ellené re, a
gyakorlatban kevé sbé elterjedtek. Mindazoná ltal kedvező vá ltozá st jeleznek
az Euró pai munkakö rü lmé ny-felmé ré s (European Working Conditions
Survey – EWCS) legfrissebb hullá má nak (2015) elő zetes eredmé nyei,
amelyek szerint az elmú lt é vtizedben, ha kismé rté kben is, de nő tt a
munkavá llaló k autonó miá ja a munkamó dszerek, a munkaü tem é s a munkafeladatok sorrendjé nek meghatá rozá sá ban (Eurofound, 2005).

A munkahelyi innováció fogalma és dimenziói
A munkahelyi innová ció k terü leté n is inká bb a de inı́ció k bő sé ge, mint
hiá nya jellemző . Az alá bbiakban a munkahelyi innová ció kkal kapcsolatos
megkö zelı́té sek diszcipliná ris listá já t tekintjü k á t (Kesselring, et al., 2014)


Szociológiai perspektíva: Mi jellemezi a munkahelyi innová ció
gyakorlatá t? Cé l: meg igyelé s, elemzé s, é s a jelensé g á tfogó
megé rté se.



Közgazdasági megközelítés: A munkahelyi innová ció miké nt
befolyá solja a szervezeti teljesı́tmé nyt. A munkahelyi innová ció
hogyan befolyá solja a mezo (vá llalati) szint é s a makro
(nemzetgazdasá gi) szint versenyké pessé gé t? Cé l: annak megé rté se,
hogy a munkahelyi innová ció k miké nt segı́tik a cé get a gazdasá gi
kö rnyezethez tö rté nő alkalmazkodá sban.



Statisztikai megközelítés: Miké nt mé rhető a munkahelyi innová ció ?
Cé l: vilá gos é s egyszerű , az innová ció s kutatá sok szá má ra relevá ns
de inı́ció k é s mutató k kidolgozá sa.



Döntéshozatali perspektíva: Hogyan ö sztö nö zhető a munkahelyi
innová ció elterjeszté se? Cé l: tá mogatni az olyan kiemelt euró pai
cé lokat, mint a szervezeti teljesı́tmé nyek nö velé se, vagy má s,
politikailag kı́vá natos cé lkitű zé seket (pé ldá ul pozitı́v korrelá ció a
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munkahelyi innová ció k, termé kinnová ció k
teljesı́tmé nyek viszonyá ban).


é s

a

vá llalati

Gyakorlati, munkáltatói megközelítés: Hogyan vezethető k be a
munkahelyi innová ció k szervezetü nkben? Cé l: bevezeté st elő segı́tő
ú tmutató k ö sszeá llı́tá sa, jó gyakorlatok é s pé ldá k gyű jté se, szakmai
tá mogatá s.

A nagyszá mú meghatá rozá s kö zü l, a munkahelyi innová ció val foglalkozó
euró pai kutató i há ló zat (European Workplace Innovation Network –
EUWIN) de inı́ció ja az elő bb felsorolt tudomá nyá gi megkö zelı́té sek kö zü l
leginká bb az első t, a szocioló giai megkö zelı́té st tü krö zi: “A munkahelyi
innová ció olyan tá rsadalmi folyamat, amely az emberi, szervezeti é s
technoló gia dimenzió k menté n meghatá rozza-formá lja a munkaszervezetet
é s a munkatevé kenysé get. (…) A munkahelyi innová ció nem ö nmagá ban való
cé l, hanem olyan dinamikus é s re lexı́v folyamat, amelyben minden é rintett
folyamatos elkö telezettsé g ré vé n tanul, alakı́tja a munkafolyamatokat é s a
foglalkoztatá si gyakorlatot a belső é s kü lső ö sztö nző k hatá sá ra.” (Kesselring
et al., 2014, p. 13).
Az innová ció tradicioná lis felfogá sa tartalom centrikus, mikö zben az
innová ció megvaló sı́tá si folyamatá nak is kü lö nleges jelentő sé ge van. Pé ldá ul,
az ú n. munkavá llaló i kezdemé nyezé sen alapuló innová ció (Employee Driven
Innovation – EDI), szemben a szervezeti vá ltozá s-orientá lt vezeté s á ltal
hivatalosan kezdemé nyezett munkahelyi innová ció kkal, „… a spontá n,
informá lis é s nem elő re tervezett innová ció s folyamatokra utal, amelyek a
mindennapi munkavé gzé si gyakorlat megú jı́tá sá ra irá nyulnak. A
munkavá llaló k birtoká ban lé vő mé ly- é s kontextus fü ggő tudá s, amely
gyakran nem á ll a vezeté s rendelkezé sé re, forrá sa a munkavá llaló i
kezdemé nyezé sen alapuló innová ció knak. Az, hogy az ilyen tı́pusú
innová ció kat azok kezdemé nyezik, akiknek nem munkakö ri feladata, az
innová ció s folyamat informá lis karakteré t jelzi.” (Kesselring et al., 2014, p.
17)
A szervezeti innová ció kkal ö sszefü ggé sben a tervezé si (design) é s a
folyamatorientá lt tudá sokat cé lszerű megkü lö nbö ztetni. E tudá stı́pusokkal
kapcsolatban, tradicioná lisan szaké rtő i-, illetve a dolgozó i ré szvé tel
formá já ban haszná lt tudá sokró l beszé lhetü nk. A legutó bbi é vtizedben
elő teré be kerü lő megkö zelı́té s az ú n. monoló g- vagy dialó gusorientá lt
vezető -beosztott interakció tı́pusok fontossá gá ra hı́vja fel a igyelmet. A
dialó gusorientá lt interakció s mintá k innová ció s teljesı́tmé nyekben já tszott
fontos szerepé t nemcsak szervezeti, hanem orszá g, illetve orszá gcsoport
szinten is é rtelmezik (pé ldá ul skandiná v, kontinentá lis, mediterrá n vagy
angolszá sz orszá gcsoportok).
A munkahelyi innová ció kkal foglalkozó olyan vezető szakemberek szerint,
mint Ennals é s Gustavsen az é szak-euró pai orszá gokban legelterjedtebb a
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dialó gusorientá lt megkö zelı́té s. A szerző k, a fejleszté si tevé kenysé gben
é rdekelt minden szereplő viszonyá ban é rvé nyesü lő nyitottsá g é s egyenlő
pozı́ció k fontossá gá t hangsú lyozzá k, szemben az egyoldalú , a vezető i
kezdemé nyezé sek kizá ró lagossá gá t hangsú lyozó megkö zelı́té sekkel.
Pé ldá ul, a dialó gusra é pü lő inn munkahelyfejleszté si programok ké t
é vtizedes tapasztalatai szerint ezek a programok mind a munka
termelé kenysé gé t mind a munka minő sé gé t (Quality of Working Life)
kedvező en befolyá soltá k (Ramstad, 2014). A tá rsadalmi dialó guson,
partnersé gen alapuló megkö zelı́té s nemcsak a inn, hanem a norvé g é s a své d
munkahely fejleszté si kezdemé nyezé seket is jellemzi (Ennals & Gustavsen,
1999).

A tudás-elavulás felgyorsulása: a tudásmenedzsment
központi szerepe
A tudá s- vagy innová ció menedzsment (a tová bbiakban tudá smenedzsment)
kö zponti funkció ja a szervezeti tagok tudá sá nak (kompetenciá já nak)
fejleszté se é s annak szervezeti (kollektı́v) ké pessé ggé tö rté nő alakı́tá sa. A
tudá smenedzsment kü lö nlegesen fontos szerepet já tszik a tartó s
versenyké pessé get megalapozó ú n. tanuló - vagy innovatı́v szervezetek
lé trehozá sá ban é s tartó s fenntartá sá ban. Ezzel kapcsolatban fontos kiemelni
a szervezetek dinamikus ké pessé gé nek koncepció já t, amely „a folyamatos
megú julá s ké pessé gé t, é s erő forrá salloká ció t jelent a turbulens kü lső
kö rnyezet vá ltozá sainak kezelé sé ben, amely egyú ttal azt is jelenti, hogy a
munkahelyeknek kü lö nö s gonddal kell bá nniuk a tudá sban rejlő
erő ssé geikkel é s a kü lö nleges emberi erő forrá saikkal.”(Nielsen, 2018, p. 2).
Korá ntsem ú j vezeté si megkö zelı́té srő l van szó , az első tudá smenedzsmenttel foglalkozó nemzetkö zi konferenciá t 1993-ban tartottá k, a
té ma a mú lt szá zad utolsó é vtizedé tő l marká nsan jelen van a vezeté s- é s
szervezé studomá nyi szakirodalomban. A tudá smenedzsment fejlő dé sé t az
informá ció s é s kommuniká ció s technoló gia (IKT) megjelené se
felgyorsı́totta, szá mos ú j lehető sé get nyitott, ugyanakkor az IKT haszná latá t
kı́sé rő illú zió kat is teremtett. Ezzel kapcsolatban Lundvall munká ira
(Lundvall, 2006) szeretné nk felhı́vni a igyelmet, aki a „tudá salapú ” vagy „ú jgazdasá g” helyett a „tanuló gazdasá g” koncepció já t haszná lja. Szerinte
napjaink gazdasá gá nak egyik legfontosabb megkü lö nbö ztető jellemző je nem
a tudá s korá bbiná l intenzı́vebb haszná lata, hanem korá bbiná l gyorsabb
elavulá si ü teme. A szerző ı́gy ı́r errő l: „a vá llalatok szá má ra elengedhetetlen
a szervezeti tanulá sban való ré szvé tel é s dolgozó ik kompetenciá já nak
folyamatos fejleszté se. A vá ltozá sok fokozott intenzitá sá t jó l illusztrá lja, hogy
egy informatikai mé rnö k tudá sá nak fele a diploma megszerzé sé t kö vető egy
é vben elé rté ktelenedik, mikö zben má s diplomá k tudá s felezé si ideje
(halving time of knowledge) nyolc é v.” (Lundvall, 2006, p. 4).
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Sokan ú gy vé lik, hogy az IKT kiterjedt haszná lata a privá t é s kö zszfé ra
szervezeteiben hatá rtalan mé rté kben megnö veli a tudá smenedzsment
lehető sé geit a tudá sok formalizá lá sá ban é s azok megosztá sá ban,
felhaszná lá sá ban. Ebben a megkö zelı́té sben a tudá smenedzsment egyenlő az
informá ció menedzsmenttel. A megkö zelı́té s rendkı́vü l meggyő ző é s
haté kony straté giá nak bizonyulhat egy stabil é s lassan vá ltozó gazdasá gi- é s
tá rsadalmi kö rnyezetben. Azonban az elmú lt é vtizedekben é rvé nyesü lő
olyan megatrendek kö vetkezté ben, mint a termé k- é s szolgá ltatá si piacok
mellett a munkapiacok globalizá ló dá sa, a digitalizá ció é s robotizá ció ,
tová bbá olyan szervezeti- é s vezeté si innová ció k megjelené se, mint az ü zleti
funkció k delokalizá ció ja, kiszervezé se vagy é pp visszaszervezé se
radiká lisan ú j kontextust hozott a privá t é s kö zszfé ra szervezetei szá má ra.
Ilyen kö rnyezetben, a tartó s szervezeti haté konysá g forrá sá t az egyé ni é s
kollektı́v (szervezeti) tanulá si, adaptá ció s ké pessé gek é s ezzel
ö sszefü ggé sben a nem-kó dolt, hanem az ú n. rejtett, gyakorlati tudá sok
jelentik. Olyan tudá sokró l van szó , amelyek az adott szervezetimunkavé gzé si praxisra jellemző k, é s má solá suk szinte lehetetlen vagy
rendkı́vü l kö ltsé ges. Lundvall (2006) szerint: „… miné l tö bb informá ció hoz
jut egy gazdasá gi szereplő (pé ldá ul az IKT kiterjedt haszná latá val – a szerző k
megjegyzé se) anná l intenzı́vebb keresletet tá maszt olyan tudá sok irá nt,
amelyek ké pesek szelektá lni é s intelligensen haszná lni az informá ció kat. A
tudá sok nö vekvő ré szé nek formalizá lá sá val (kó dolá sá val), fokozó dik az
igé ny az azokat kiegé szı́tő nem-kó dolt vagy rejtett (tacit skill) vá ltozatai
irá nt. Ezzel magyará zható , hogy a tapasztalati alapú tanulá si folyamatok
napjaik szervezeteiben lé nyegesen fontosabb szerepet já tszanak, mint
korá bban.” (Lundvall, 2006, p. 8). Az ilyen tı́pusú tudá sok jellemző k a kreatı́v
munkavá llaló kra (lá sd ré szletesebben a kö vetkező fejezetet).

Empirikus tapasztalatok: tanuló-innovatív szervezetek az
európai gazdaságban
A munkaszervezetek egyik legismertebb é s legtö bbet idé zett tipoló giá já t
Valeyre é s munkatá rsai dolgoztá k ki (Valeyre, Lorenz, Cartron, Csizmadia,
Gollac, Illé ssy & Makó , 2009a, 2009b). A szerző k ö sszesen 15 vá ltozó val
jellemezté k a munkavé gzé st (a vá ltozó k eredeti elnevezé sé t angolul,
zá ró jelben jelö ltü k) az Euró pai munkakö rü lmé ny-felmé ré s (European
Working Conditions Survey) adatainak elemzé se sorá n:


Teammunka (teamwork) (megkü lö nbö ztetve az autonó m
munkacsoportokat, ahol a csapat tagjai maguk hatá roznak a
munkamegosztá sró l, a nem-autonó m munkacsoportokat, ahol a
csapat tagjainak nincs beleszó lá suk a munkamegosztá sba, illetve
a csapatmunka hiá nyá t);



Munkakö ri csere (task rotation);
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Autonó mia a munkamó dszerek megvá lasztá sá ban é s a munka
ü temé nek meghatá rozá sá ban (autonomy in work methods,
autonomy in speed or rate of work);



A munka ü temé t első dlegesen befolyá soló té nyező k (munka
ü temé t gé pek é s berendezé sek hatá rozzá k meg – automatic
constraints; a munka ü temé t termelé si normá k diktá ljá k – normbased constraints; a munka ü temé t a kö zvetlen felettes
hatá rozza meg – hierarchical constraints; a munka ü teme a
kollé gá któ l fü gg – horizontal constraints);



A feladatok ismé tlő dé se (repetitiveness of tasks);



A munkafeladatok alkalmazottak á ltal é szlelt monotó niá ja
(monotony of tasks);



Minő sé gellenő rzé s mó dja (precı́z minő sé gi elő ı́rá sok (quality
norms); a minő sé gellenő rzé st maguk a munkavá llaló k vé gzik
(self assessment of quality of work);



A munkafeladatok komplexitá sa (complexity of tasks);



A munkavé gzé s sorá n megnyı́ló tanulá si lehető sé gek (a
munkavá llaló k tanulnak-e ú j dolgokat a munkavé gzé s sorá n –
learning new things in work; a feladatok igé nyelnek-e
problé mamegoldó ké pessé get – problem solving activities).

Az ismertetett vá ltozó k a munkavé gzé s ké t fontos dimenzió já t vizsgá ljá k: a
tanulá si lehető sé geket é s a dolgozó rendelkezé sé re á lló autonó mia mé rté ké t.
Az ismertetett vá ltozó k alapjá n, a szerző k tö bbvá ltozó s korrespondencia
analı́zis elvé gzé se utá n hierarchikus klaszterelemzé s segı́tsé gé vel alkottá k
meg az egyes munkaszervezet-tı́pusokat. A tipoló gia a munkaszervezetek
né gy tı́pusá t kü lö nbö zteti meg (Illé ssy, 2016):


Tanuló (discretionary learning) szervezet,



Karcsúsított (lean production) szervezet,



Taylori munkaszervezet,



Hagyományos vagy egyszerű (traditional/simple) munkaszervezet.

A legnagyobb tanulá si potenciá llal a tanuló é s a karcsú sı́tott (lapos)
munkaszervezetek rendelkeznek, mı́g a hagyomá nyos tı́pus eseté n minden
vá ltozó t igyelembe vé ve á tlag alatti é rté keket talá lunk. A tanuló é s a
karcsú sı́tott munkaszervezeti tı́pus kö zö tti legnagyobb kü lö nbsé g a
munkafelté telekben talá lható . A karcsú sı́tott szervezetekben ugyanis jó val
nagyobb a munka intenzitá sa, jellemző ek a szoros hatá ridő k é s a nagy
sebessé ggel vé gzett munka, emellett az autonó mia mé rté ke is szigni iká nsan
alacsonyabb
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A 2008-as vá lsá got kö vető en vé gzett az Euró pai munkakö rü lmé ny-felmé ré s
(European Working Conditions Surveys – EWCS) 2010. é vi felmé ré sé nek
tapasztalatai szerint né gy olyan orszá g volt az EU-28-ban, ahol a tanuló
(discretionary learining) szervezetekben dolgozó munkavá llaló k ará nya
meghaladta az 50 szá zalé kot: Hollandia, Dá nia, Má lta é s Své dorszá g. Ezzel
szemben Bulgá riá ban, Romá niá ban, Irorszá gban, Gö rö gorszá gban, az
Egyesü lt Kirá lysá gban, Csehorszá gban é s Szlová kiá ban ará nyuk nem é rte el
a 30 szá zalé kot. Magyarorszá g sincs messze ettő l a hatá rvonaltó l, a tanuló
szervezetekben dolgozó munkavá llaló k ará nya hazá nkban 31,8 szá zalé k,
mikö zben az euró pai á tlag 36,1 szá zalé k. A transzformá ció s
(posztszocialista) gazdasá gok kö zü l Lengyelorszá g é ppen hogy, Esztorszá g,
Szlové nia é s Lettorszá g jelentő sebb mé rté kben haladja meg az EU-28 á tlagá t
(Eurofound, 2015).
A karcsú sı́tott (lean) munkaszervezetek ké pviselik a má sik jelentő s tanulá si
potenciá llal, azonban minimá lis autonó miá val rendelkező szervezeti tı́pust.
A munkavá llaló k tö bb mint egyharmada ilyen cé gné l dolgozik
Finnorszá gban, az Egyesü lt Kirá lysá gban, Irorszá gban, Esztorszá gban,
Romá niá ban, Má ltá n, Ausztriá ban é s Bulgá riá ban. Ezzel szemben,
legkevé sbé elterjedtnek Hollandiá ban é s Gö rö gorszá gban szá mı́tanak, ahol
a munkavá llaló k ará nya nem é ri el a 20 szá zalé kot. Magyarorszá g itt is
elmarad az euró pai á tlagtó l, bá r a kü lö nbsé g jó val kisebb (26,2% versus
28,7%) (Eurofound, 2015).
A legkisebb autonó miá t é s tanulá si lehető sé get nyú jtó munkaszervezetek a
taylori elvek alkalmazá sá t ké pviselik, a munkavá llaló k legmagasabb
ará nyban Magyarorszá gon dolgoznak ilyen munkahelyen (32,1%), de
ará nyuk Gö rö gorszá gban is magas, 30 szá zalé k feletti. Az euró pai á tlag
mindekö zben a 20% szá zalé kot sem é ri el, Má ltá n a munkavá llaló k
hozzá vető legesen 5 szá zalé ka, Dá niá ban a munkavá llaló k csak mintegy 7
szá zalé ka, Finnorszá gban sem egé szen 9 szá zalé ka dolgozik ilyen
munkahelyen, de Lettorszá gban é s Esztorszá gban is csak 10 szá zalé k kö rü li
ará nyuk (Illé ssy, 2016).
Ha a munkaszervezeti tı́pusok elő fordulá si ará nyainak idő beli vá ltozá sá t
vizsgá ljuk, akkor arra a kö vetkezteté sre juthatunk, hogy a tanuló
szervezetekben dolgozó munkavá llaló k ará nya az orszá gok tö bbsé gé ben
csö kkent 2005-rő l 2010-re. A kivé telek kö zé tartozik Lettorszá g, Má lta é s
Portugá lia, ahol 10 szá zalé kpontot meghaladó nö vekedé s tö rté nt. Kevé s
olyan orszá g volt, ami 5 é s 10 szá zalé k kö zö tti nö vekedé st tudott felmutatni:
Litvá niá ban, Romá niá ban, Szlová kiá ban é s Spanyolorszá gban a nö vekedé s
mé rté ke ebbe a tartomá nyba esett – bá r é rdemes hozzá tenni, hogy ezek az
orszá gok tová bbra is az EU á tlaga alatti ará nnyal rendelkező tagá llamok
csoportjá ba tartoznak. 15 tagá llamban kö nyvelhettek el csö kkené st a tanuló
szervezetekben dolgozó munkavá llaló k ará nyá ban, ezek kö zü l jelentő s
mé rté kű , 10 szá zalé k feletti volt a visszaesé s Bulgá riá ban, Csehorszá gban é s
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Ausztriá ban. Magyarorszá g alig marad el e tetemes mé rté kű visszaesé st
elkö nyvelő orszá gok mö gö tt: hazá nkban 2005 é s 2010 kö zö tt 9,6
szá zalé kponttal esett vissza a magas szintű autonó miá t é s tanulá si
lehető sé geket biztosı́tó szervezeti formá ban dolgozó k ará nya.
A legfeltű nő bb vá ltozá sok dinamiká já t meg igyelve az orszá gok há rom
csoportjá t lehet elkü lö nı́teni. Az első csoportba tartozik Lettorszá g,
Portugá lia, Litvá nia, Spanyolorszá g é s Irorszá g, ahol a vá lsá g ellené re is
nö vekedett a magas tanulá si potenciá llal rendelkező munkaszervezeti
tı́pusokban (tanuló , karcsú sı́tott) dolgozó munkavá llaló k ará nya – bá r
é rdemes hangsú lyozni, hogy a tanuló szervezeti tı́pusban dolgozó k
elő fordulá sa ezen orszá gok kö zü l mindö ssze Lettorszá gban haladta meg az
EU á tlagá t. A má sodik csoportba azok az orszá gok tartoznak, ahol a tanuló
szervezetekben dolgozó k ará nyá nak csö kkené sé t a karcsú sı́tott
munkaszervezetek nö vekedé se szı́vta fel. Ez a folyamat leginká bb
Né metorszá gban é s a vele erő s gazdasá gi kapcsolatotokat á poló
Magyarorszá gon é s Ausztriá ban volt szá mottevő . Hasonló dinamika volt
meg igyelhető a Skandiná v orszá gokban, Své dorszá gban, Finnorszá gban é s
Dá niá ban is, bá r ott e vá ltozá sok valamivel visszafogottabb mé rté kben
zajlottak le. Magyarorszá gon a vá lsá g hatá sá ra 12,9 szá zalé kponttal bő vü lt a
karcsú sı́tott szervezetekben dolgozó k ará nya, ugyanakkor Né metorszá ggal
é s Ausztriá val szemben hazá nkban az alacsony innová ció s potenciá llal bı́ró
taylori szervezeti tı́pusban dolgozó k ará nya is jelentő sen emelkedett. A
trendek harmadik tı́pusá t ké pviselő orszá gok kö zé tartozik Franciaorszá g,
Csehorszá g, Ciprus, é s kismé rté kben Hollandia is, ahol a taylori é s az
egyszerű munkaszervezeti formá k té rnyeré se kı́sé rte a tanuló
munkaszervezetekben dolgozó k ará nyá nak csö kkené sé t, bá r é rdemes
kiemelni, hogy Hollandia ennek ellené re tová bbra is vezető pozı́ció t tö lt be a
tanuló szervezetek tekinteté ben, mı́g a tö bbi orszá gban e szervezeti tı́pus
ará nya elmarad a 2010-es EU á tlagtó l.

Összegzés
A technoló giai é s nem-technoló giai (tá rsadalmi-szervezeti) innová ció k
egyará nt dö ntő szerepet já tszanak a gazdasá gok (makro) é s a szervezetek
(mikro) szintjé n mé rhető teljesı́tmé nyben, az egyes nemzetgazdasá gok
tartó s versenyké pessé gé ben. Mindazoná ltal, a technoló giai, valamint
tá rsadalmi-szervezeti innová ció kben egyará nt szerepet já tszó munkahelyi
innová ció k kutatá sá b é s gyakorlati haszná latá ban jelentő sek az orszá g
kü lö nbsé gek.
A 2008-as pé nzü gyi vá lsá g hatá sá ra, rö vidtá von nő ttek az orszá gok
differenciá k. Az EU jö vő beni fejlő dé se szempontjá bó l dö ntő ké rdé s, hogy a
krı́zis hatá sá ra erő sö dni lá tszó , dé li é s keleti irá nyú megosztottsá g tartó snak
bizonyul-e (Warhurst, Mathieu, Keune & Gallie, 2018; Makó & Illé ssy, 2018)
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Megmarad-e a mediterrá n orszá gok é s a transzformá ció s (posztszocialista)
gazdasá gok tö bbsé gé nek jelentő s lemaradá sa az EU-15 skandiná v,
kontinentá lis é s angolszá sz orszá gcsoportjaival ö sszehasonlı́tva? Kö zponti
ké rdé s, hogy a kü lö nbö ző orszá gcsoportokra, orszá gokra jellemző fejlő dé s a
„tanuló ” szervezetek á ltalá nos té rnyeré sé t é s a konvergencia mintá já t
erő sı́ti, vagy a fejlő dé s inká bb a divergenciá t erő sı́ti.
Elemzé sü nk szerint a transzformá ció s (posztszocialista) gazdasá gok sem
ké pviselnek egyetlen homogé n orszá gcsoportot („blokkot”), kö zö ttü k
legalá bb olyan mé rté kű ek a kü lö nbsé gek, mint az EU-15 orszá gcsoportjai
kö zö tt. Ezek a kü lö nbsé gek mé g lá tható bbá vá ltak az egy é vtizede
bekö vetkezett pé nzü gyi vá lsá g é s gazdasá gi visszaesé s hatá sá ra.
Ugyanakkor az innová ció s teljesı́tmé nyek alapjá n kiemelkedni lá tszik ezen
orszá gcsoportbó l Esztorszá g, Lettorszá g, Szlové nia é s Csehorszá g (Illé ssy,
2016). A diffú z mintá k meglé té nek egyik magyará zata lehet, hogy a
transzformá ció s gazdasá gok – gazdasá gtö rté neti perspektı́vá ban – mé g a
gazdasá gi é s tá rsadalmi á talakulá s korai szakaszá ban vannak, kö rü kben nem
rajzoló dnak ki stabilnak mondható mintá zatok vagy a fejlett tő ké s
gazdasá gokra jellemző karakteres foglalkoztatá si- é s termelé si
rezsimjegyek. Má sré szt Lengyelorszá g kivé telé vel viszonylag kismé retű é s a
vilá gpiaci konjunktú ra alakulá sá tó l jelentő sen fü ggő orszá gokró l van szó ,
amelyek eseté ben a rezsimtipoló giá k eleve korlá tozottabban é rvé nyesek.
Ezen orszá gok fejlő dé si ú tjainak jellemzé sé re, ú jabban, egyes szerző k az ú n.
fü ggő kapitalizmus jelző t haszná ljá k (Delteil & Kirov, 2016).
Fontos kö zpolitikai tapasztalat: hogy é rdemes a kutató k é s politikai
dö nté shozó k igyelmé t a munkaszervezetek felé pı́té sé nek é s mű kö dé sé nek
jelentő sé gé re irá nyı́tani a magyar gazdasá g viszonylag alacsony innová ció s
teljesı́tmé nyé nek tartó s javı́tá sa é rdeké ben. A munkaszervezetek ugyanis a
rendelkezé sü kre á lló humá n, strukturá lis é s kapcsolati tő ké k mozgó sı́tá sá val
(vagy annak elmulasztá sá val) dö ntő en befolyá soljá k a legkü lö nbö ző bb
tı́pusú innová ció k bevezeté sé t a kö z- é s magá nszfé rá ban egyará nt. A
munkaerő tudá sa é s kompetenciá ja (mint humá n tő ke), a munkaszervezet é s
a munkavé gzé s tartalma (mint strukturá lis tő ke), valamint a szervezet
rendelkezé sé re á lló kü lső kapcsolatok (mint kapcsolati tő ké t jelentő
erő forrá sok) hatá rozzá k meg a szervezetek (vá llalatok) innová ció sdinamikus ké pessé gé t, amely alapvető elő felté tele az innová ció n alapuló
tartó s versenyké pessé gnek.

Köszönetnyilvánítás
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MÁRMAROSI ANDRÁS

Történt-e paradigmaváltás a
változásvezetésben? A szervezeti
hálózatkutatás és a változásvezetés
kapcsolata, a vírusos változásvezetés
megjelenése

Az elmú lt 20-30 é vben a szervezeteknek egyre nö vekvő sebessé ggel kellett
tanulniuk é s adaptá ló dniuk. Ez folyamat az elmú lt 10 é vben csak mé g jobban
felgyorsult (Mack, Khare, Krä mer & Burgartz, 2015; Bennett & Lemoine,
2014). Ezen trendek felé rté kelté k a vá ltozá smenedzsment jelentő sé gé t. A
90-es é vekben Kotter (1996) volt az egyik meghatá rozó szerző e tekintetben.
Technoló giai vá ltozá sok, rö vidü lő termé k é letciklusok, nö vekvő fogyasztó i
elvá rá sok, é s az egyre haté konyabb mű kö dé s folyamatos keresé se mind azt
eredmé nyezté k, hogy a felső vezető k nem csupá n oly mó don reagá ltak ezen
vá ltozá sokra, hogy folyamatosan felü lvizsgá ltá k a termé k é s szolgá ltatá s
portfó lió jukat, hanem a straté gia, struktú ra, folyamatok é s a kultú ra
felü lvizsgá lata is terı́té kre kerü lt (Nadler, 1998; Nolan & Croson, 1995).
Mindez nem meglepeté s azok szá má ra, akik ezzel foglalkoznak. A szervezeti
vá ltozá sok vezeté sé vel kapcsolatban, leadership é s bevoná s té má ban
szá mos tanulmá ny, kö nyv szü letett (Pasmore, 1994; Katzenbach, 1995;
Kotter, 1996; Bunker & Alban, 1997). A vá ltozá svezeté snek volt egy kialakult
ká nonja, paradigmá ja.
Ugyanakkor, bá r a bö lcs taná csok, koncepció k, mó dszertanok szá mossá ga
folyamatosan nö vekedett, a vá ltozá sok sikeres implementá ció já nak ará nya
nem nő tt olyan mé rté kben. Egy Gartner-tanulmá ny szerint a 2000-es é vek
kö rnyé ké n a szervezeti vá ltozá sok nagy ré sze nem volt sikeres. A vizsgá lt
szervezetek 90%-á ná l a megelő ző ké t é vben jelentő s vá ltozá sok tö rté ntek,
de csupá n 5%-ukná l nem tö rté nt kö zben lé nyegi mű kö dé si zavar é s sikerü lt
idő ben lezá rniuk a projektet (Mahoney, 2001). A csú szá sok jelentő s tö bblet
kö ltsé get jelenthettek. A szervezeti á talakı́tá sok gyakran nem hoztá k a vá rt
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eredmé nyeket (Liao, 2004). Hasonló ké ppen a vá llalat felvá sá rlá sok é s
ö sszeolvadá sok sem hoztá k gyakran a vá rt pé nzü gyi eredmé nyeket,
nagyré szt az elté rő kultú rá k integrá ció já nak nehé zsé ge miatt (King, Dalton,
Daily & Covin, 2004). A helyzet azó ta csak fokozó dott. Ipará gtó l,
technoló giá tó l, izikai loká ció tó l fü ggetlenü l a vá ltozá s vá lt az egyetlen biztos
té nyező vé . Egy 2018-as Gartner-kutatá s szerint egy tipikus szervezet az
elmú lt há rom é vben ö t nagyobb, a teljes szervezetet é rintő vá ltozá son ment
keresztü l é s tö bbsé gü k a jö vő ben is jelentő s vá ltozá sokat tervez. Ugyanakkor
ezen vá ltozá soknak csak az egy harmada volt sikeres, mı́g a fele csú nya buká s
volt (Gartner, 2019).
Adó dik a ké rdé s: Mié rt olyan nehé z a vá ltozá svezeté s? Mié rt ilyen alacsony a
sikerrá ta? A ké rdé s megvá laszolá sa nyilvá n ö sszetett.
A szervezeti vá ltozá sok menedzselé se jelentő s – de nem kizá ró lagos ré szben azé rt nehé z, mert gyakran tapasztalható ellená llá s a
kezdemé nyezé sekkel szemben. Ebben ö nmagá ban semmi ú jdonsá g nincs.
Ugyanakkor jelentő s kü lö nbsé g van akö zö tt, hogy tudjuk, hogy ellená llá s
vá rható , illetve é rtjü k, hogy az adott szervezetben pontosan hol, é s mié rt
jelenik meg az ellená llá s. Má s szavakkal megfogalmazva a vá ltozá si
projektek tö bbnyire nem a nyı́lt ellená llá s miatt hiú sulnak meg, hiszen a nyı́lt
ellená llá ssal lehet mit kezdeni. A vá ltozá si projektek gyakran ezer apró seb
miatt vé reznek el. Olyan emberek é s helyzetek, akiket é s amiket nem
kezelnek, kiszı́vjá k az energiá t, az é letet a fontos vá ltozá si
kezdemé nyezé sekbő l é s ennek kö vetkezté ben nem jö n lé tre az a hatá s, az az
eredmé ny, ami az eredeti cé l volt (Johnson-Cramer, Parise & Cross, 2007). A
90-es é vek vá ltozá smenedzsment ká nonjá ban termé szetesen ismerté k a
szervezeti ellená llá s jelensé gé t, é s voltak megfogalmazott javaslatok,
mó dszerek ennek kezelé sé re, de ú gy tű nik ezek nem bizonyultak
haté konynak.
A szervezeti ellená llá st azé rt nehé z pontosan diagnosztizá lni, é s ennek
kö vetkezté ben kezelni, mert a klasszikus - a vá ltozá spszicholó gia á ltal leı́rt,
egyé ni szı́ntű - ellená llá sokon tú lmenő en tö bbnyire ké t forrá sbó l fakad, a
szervezeti kultú rá bó l é s a szervezet informá lis struktú rá já bó l (JohnsonCramer, Cross & Yan, 2003; Johnson-Cramer et al., 2007). Ezek pedig nem
kö zvetlenü l lá tható k, ill. igyelhető k meg. Mind a kultú ra, mind az informá lis
struktú ra nagy hatá ssal van a vá ltozá si projektek sikeressé gé re, de ez a
hatá smechanizmus jó ré szt lá thatatlan. Jelen tanulmá nyban az informá lis
struktú ra é s a szervezeti há ló zatok kifejezé seket szinonimké nt haszná lom.
Az elmú lt ké t é vtizedeben komoly elő rehaladá s tö rté nt a té ren, hogy
feltá rjuk é s megé rtsü k a szervezetek informá lis struktú rá já t, a munkatá rsak,
vezető k informá lis kapcsolati há ló zatá t. Ennek mó dja a szervezeti
há ló zatelemzé s, amely lehető vé teszi, hogy megé rtsü k, hogy ez emberek
való já ban hogyan kapcsoló dnak egymá shoz, hogyan vé gzik a munká jukat
(Cross & Parker 2004). Ez az a lé nyegi vá ltozá s, ami ú j lehető sé geket teremt
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a vá ltozá smenedzsment szá má ra. A kapcsoló dó kutatá sok rá vilá gı́tottak
arra, hogy egy szervezeten belü li kapcsolati há ló zatok milyensé gé nek
lé nyegi hatá sa van a szervezeti teljesı́tmé nyre, a szervezeti tanulá sra,
tudá sá ramlá sra é s innová ció ra. (Cross, Borgatti & Parker, 2002; Cross &
Prusak, 2002; Monge & Contractor, 2003; Thomas, 2019;
Cross, Kaš e, Kilduff & King, 2013; Kurkoski, 2016).
Alapvető ké rdé s tehá t, hogy hogyan lehet a sikeres szervezeti vá ltozá sok
megvaló sı́tá sa é rdeké ben egyszerre igyelembe venni az informá lis
szervezeti há ló zatokat, illetve azt, hogy milyen é rté kek, milyen kultú ra
jellemzik az egyé nek szorosabban kapcsoló dó informá lis csoportjait? A
ké rdé s mö gö tt meghú zó dik egy elő feltevé s, miszerint a szervezetek
há ló zatos termé szeté né l fogva a szervezeti kultú rá t sem lehet homogé nké nt
kezelni.

A szervezeti hálózatelemzés (Organizational Network
Analysis)
A szervezeti há ló zatkutatá s nem ú jkeletű dolog. A szervezeti há ló zatokkal
foglalkozó kutató k munká ssá ga olyan akadé miai ó riá sok vá llá n nyugszik,
akik az informá lis kapcsolati há ló zatok ü zleti é letben betö ltö tt szerepé t
tanulmá nyoztá k, fejlesztetté k, validá ltá k, mint pl. Mayo, a Hawthorne
tanulmá ny kapcsá n, Moreno (1934), aki bevezette a szociometriá t é s a
szociogram fogalmá t a há ló zatok elemzé sé be; Allen (1977), aki azt mutatta
meg, hogy hogyan lehet humá n rendszereket á tstrukturá lni annak
é rdeké ben, hogy jobb szemé lykö zi kapcsolatok alakuljanak ki. Való já ban az
a gondolat, hogy a people management é s a munkahelyi kapcsolatok
mintá zatai kö zö tt szoros kapcsolat van, nem ú jszerű , az emberi kapcsolatok
mozgalomig nyú lik vissza. Tichy & Fombrun (1979) má r pá r é vvel a
straté giai EEM-modelljü k (Tichy, Fombrun & Devanna, 1982) publiká lá sa
elő tt tá rgyalta a szervezeti há ló zatok elemzé sé nek ké rdé sé t.
A szervezeti há ló zatelemzé s egy olyan ké rdő ı́v é s elemző eszkö zrendszer,
amely ré vé n a szervezeti interakció s mintá k, az informá ció , ill. tudá sá ramlá s
elemezhető k é s é rté kelhető k (Nohria & Eccles, 1992; Scott, 2000). A há ló zatkutatá s megmutatta, hogy szervezeti informá lis hatalmi viszonyoknak van
hatá sa a vá ltozá sok kimeneté re (Burkhardt & Brass, 1990; Krackhardt,
1990), kü lö nbö ző ö tletek elterjedé sé re a szervezeten belü l (Rogers, 1995),
illetve é rté k é s hiedelem rendszerek alakulá sá ra (Erickson, 1988).
Mindazoná ltal az erő feszı́té sek gyakran ad hoc jellegű ek voltak. Ugyanis
amikor a vezető k szeretté k volna elő mozdı́tani, fejleszteni az
együ ttmű kö dé st, nem volt mindig egyszerű annak a meghatá rozá sa, hogy
konkré tan kinek kihez is ké ne kapcsoló dnia, hogy egyidejű leg elkerü ljé k a
tú lterheltsé get, illetve hogy egyes emberek szű k keresztmetszetté vá ljanak a
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szervezetben. A 2000-es é vek elejé n jelentek meg azok az on-line,
informatikai rendszerek, amik lehető vé tetté k, hogy pontos é s ré szletes
ké pet kapjunk a szervezetek rejtett, informá lis há ló zatairó l. Tehá t nem
ö nmagá ban a há ló zatelemzé s, hanem az informatikai eszkö zö kkel,
algoritmusokkal megtá mogatott, haté kony, pontos é s ré szletes ké pet
mutató , nagy szá mossá gú adatot gyorsan feldolgozó megoldá sok
megjelené se az, ami vá ltozá st hozott a vá ltozá smenedzsment eszkö ztá rá ban,
mó dszertaná ban.
Napjainkban az emberierő forrá s-menedzsment az egyik olyan té nyező ,
amely má s té nyező k mellett jelentő sen hozzá tud já rulni a szervezeti tá rsas
há ló zatok fejleszté sé hez. (Collins & Clark, 2003; Kaš e, Paauwe & Zupan,
2009). Kutató k má r egy jó ideje amellett é rvelnek, hogy a menedzsereknek
a szervezetü kben lé vő emberi tá rsas kapcsolatok menedzselé sé vel is
foglalkozniuk kellene. (Davenport & Snyder, 2005). Az ü zleti vezető ket abban
az irá nyban bá torı́tjá k, hogy segı́tsé k elő egé szsé ges, produktı́v kapcsolatok
kialakı́tá sá t a szervezetü kö n belü l, csö kkentsé k a munkatá rsak é s a
szervezet felső vezeté se kö zö tti tá volsá got, mozdı́tsá k elő az egyes szervezeti
egysé gek kö zö tti kommuniká ció t, informá ció á ramlá st, é s adott esetben
segı́tsé k elő az ú jonnan felvá sá rolt szervezetek zö kkenő mentes integrá ció já t
(Ibarra & Hansen, 2011). Lengnick-Hall & Lengnick-Hall (2003) pé ldá ul
amellett é rvel, hogy a HR szakemberek nem csak abban ké pesek tá mogatni
a vezető ket, hogy a szervezeteiken belü li interakció k haté konyabbá vá ljanak,
hanem ezá ltal a szervezet tá rsas tő ké jé t versenyelő nnyé is ké pesek fordı́tani.
Cross et al. (2010) arró l é rtekezik, hogy a szervezeti há ló zatelemzé s hogyan
ké pes elő mozdı́tani a szervezeti teljesı́tmé nyt, é s innová ció t, Tortoriello et
al. (2011), pedig az informá lis há ló zatok szerepé t vizsgá lja a szervezeti
tudá s megosztá s, tudá sá ramlá s tekinteté ben.
Korá bban a HR-gyakorlatban standard kultú raelemzé sek (Denison &
Mishra, 1995; Wilderom, Glunk & Maslowski, 2000) eredmé nyeit kü lö nbö ző
aggregá ltsá gi szinteken lehet vizsgá lni, ı́gy kü lö nbö ző bontá sokban (pl.
funkció , hierarchia szint, izikai elhelyezkedé s, nem, stb) lehet az esetlegesen
elté rő szubkultú rá kat elemezni, de a formá lis szervezeti struktú ra gyakran
nem megfelelő indiká tora annak, hogy való já ban hogyan is zajlik a
munkavé gzé s (Krackhardt & Hanson, 1993; Cross & Prusak, 2002), a
vezető knek tö bbnyire nincs pontos é szlelé se a tekintetben, hogy ki-kivel
mű kö dik együ tt, oszt meg informá ció t, ki-kitő l ké r segı́tsé get a szervezetben.
(Krackhardt, 1990).
Ezé rt é rdemes a kultú rá t is oly mó don vizsgá lni, hogy az bizonyos
szubkultú rá k halmaza. A szubkultú ra pedig adott é rté kek, attitű dö k,
viselkedé smintá k ö sszessé ge, amelyet egyes befolyá sos, - az informá lis
kapcsolati há ló ban kulcs, centrá lis pozı́ció t betö ltő é s az adott szemé lyhez
szorosan kapcsoló dó – emberek ké pviselnek, é s amely az informá lis
kapcsolati há ló n keresztü l terjed (Cross & Parker, 2004).
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Tehá t a szervezeti há ló zatelemzé s ú j lehető sé geket kı́ná l a vezető k szá má ra,
annak é rdeké ben, hogy haté konyabban tudjá k megvaló sı́tani a vá ltoztatá si
kezdemé nyezé seiket (Johnson-Cramer et al., 2007, p. 89), mint pl.:


az informá lis há ló zatban lé vő kulcsemberek azonosı́tá sa, bevoná sa
é s ezá ltal tá mogatá suk megszerzé se,



bizonyos kulturá lis é rté kek, attitű dö k, hiedelmek szervezeti
há ló zaton keresztü l tö rté nő elterjedé sé nek megé rté se,



a kü lö nbö ző , adott esetben ré szben egymá ssal ü tkö ző szubkultú rá k,
é rté krendek azonosı́tá sa, amelyek potenciá lisan kocká zatot
jelenthetnek egy vá ltozá si folyamat kapcsá n,



olyan beavatkozá sok tervezé se, amelyek egyará nt igyelembe veszik
a formá lis é s informá lis struktú rá kat, ill. az adott esetben
fragmentá lt kulturá lis dimenzió t is.

Játék a szavakkal – annak illusztrá lá sá ra, hogyan lehet egy szervezet
informá lis há ló zatá t haszná lni kulturá lis vá ltozá s elé ré se é rdeké ben.
Az emberisé g tö rté neté ben a já rvá nyok mindig pá nikot keltettek. Igy van ez
mé g ma is, amikor pedig sokkal jobbak az esé lyeink az immunitá sra vagy é pp
a gyó gyulá sra. Erthető tehá t, ha sokan felkapjá k a fejü ket a kijelenté sre: a
kö vetkező sorok arró l szó lnak majd, hogyan fertő zhetü nk meg haté konyan
egy egé sz szervezetet, é s mié rt é rté keljü k sikerké nt, ha a szervezet tagjai
nem bizonyulnak immunisnak a já rvá nnyal szemben?
A já rvá nytan (epidemioló gia) a mikrobiá lis populá ció bioló gia azon á ga,
amely a mikrobá k szaporodá sá t é s terjedé sé t nem a mikrobá k abszolú t
mennyisé gé ben, hanem az á ltaluk megfertő zö tt egyedek szá má ban mé ri
(Rothman, 2002; Jurá nyi, 1998; Checkoway, Pearce & Crawford-Brown,
1989). Az endé mia egy adott betegsé g megszokott elő fordulá sa egy adott
né pessé gben. Ha ez egy adott mé rő szá mot meghalad - in luenza eseté n 10%os fertő zö ttsé gi ará ny - akkor epidé miá ró l van szó . Az epidé mia ú gy is
de iniá lható , mint a fertő zö ttsé gi ará ny idő szakos, a megszokottná l nagyobb
mé rté kű megemelkedé se egy adott populá ció ban (Rothman, 2002; Jurá nyi,
1998; Checkoway et al., 1989).
Já tszunk egy já té kot! Cseré ljü nk ki né há ny kifejezé st!
Első lépés: Mikró ba = viselkedé ses mintá zat
A já rvá nytan a mikrobiá lis populá ció bioló gia azon á ga, amely a viselkedé s
mintá zatok szaporodá sá t é s terjedé sé t nem a viselkedé s mintá zatok
abszolú t mennyisé gé ben, hanem az á ltaluk megfertő zö tt egyedek szá má ban
mé ri. Az endé mia egy adott viselkedé s mintá zat megszokott elő fordulá sa egy
adott né pessé gben. Ha ez egy adott mé rő szá mot meghalad, akkor
epidé miá ró l van szó . Az epidé mia ú gy is de iniá lható , mint a fertő zö ttsé gi
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ará ny idő szakos, a megszokottná l nagyobb mé rté kű megemelkedé se egy
adott populá ció ban.
Második lépés: A mikrobiá lis populá ció bioló giá t
kicseré lhetjü k viselkedé s tudomá nyra.

nagyvonalú an

Harmadik lépés: A já rvá nytant pedig a szervezeti kultú ra fejleszté sé nek
taná ra cseré ljü k ki.
Negyedik lépésként legyen az endé mia egy adott szervezetre jellemző
kultú ra.
Ebben az esetben a szervezet kultú rá já t leı́rhatjuk bizonyos viselkedé smintá zatok elő fordulá sá nak gyakorisá gá val az adott szervezetben. Az
epidé mia pedig az, amikor vá ltozá s kö vetkezik be a viselkedé smintá zatok
elő fordulá sá nak gyakorisá gá ban az adott szervezetben, azaz bizonyos
viselkedé smintá zatok jellemző bbek lesznek a szervezeti populá ció ban, mı́g
má s viselkedé smintá zatok kikopnak, elmaradnak. Tehá t vá ltozik a szervezet
kultú rá ja!
Ezeket a vá ltoztatá sokat vé gig vezetve a kö vetkező de inı́ció khoz juthatunk:
A szervezeti kultúra fejlesztésének tana a viselkedés tudomány azon ága,
amely a viselkedés mintázatok szaporodását és terjedését nem a viselkedés
mintázatok abszolút mennyiségében, hanem az általuk megfertőzött egyedek
számában méri.
Egy adott szervezetre jellemző kultúra adott viselkedés mintázatok
megszokott előfordulása egy adott népességben. Ha ez egy adott mérőszámot
meghalad, akkor minőségi változásról van szó. A szervezeti kultúra változása
úgy is definiálható, mint a fertőzöttségi arány időszakos, a megszokottnál
nagyobb mértékű megemelkedése egy adott populációban.

Ha ezt elfogadjuk – é s a já té k kedvé ért tegyü k meg – akkor a kö vetkező
logikus ké rdé sek adó dnak:
1. Hogyan terjed é s szaporodik valamilyen viselkedé s mintá zat egy
szervezetben?
2. Hogyan lehet egy szervezetet megfertő zni konstruktı́v, kı́vá natos
viselkedé s mintá zatokkal?
3. Hogyan lehet a prevalenciá t (fertő zö ttsé gi ará ny) nö velni?

Hogyan terjed és szaporodik valamilyen viselkedés mintázat
egy szervezetben?
Az első ké rdé s megvá laszolá sá hoz ismé t segı́tsé gü l hı́vhatunk egy szakmai
kifejezé st, a reprodukció s rá tá t! A Reprodukció s rá ta megadja, hogy egy
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fertő zé s há ny tová bbi fertő zé st okozhat egy adott né pessé gben (Rothman,
2002; Jurá nyi, 1998; Checkoway et al., 1989).
Tehá t a ké rdé s ú gy hangzik, hogy egy ember adott tı́pusú viselkedé se há ny
má sik emberre lehet olyan hatá ssal, hogy ő k is elkezdjenek ú gy viselkedni?
Persze a helyes vá lasz az, hogy attó l fü gg! Na de mitő l is? Egyré szt fü gg attó l,
hogy milyen az adott ember! Introvertá lt, extrovertá lt? Szimpatikus, nem
szimpatikus? Megbı́zható , nem megbı́zható ? Sikeres, nem sikeres? …
Má sré szt fü gg attó l, hogy az adott viselkedé s mintá zat mennyire lá tható ,
mennyire igyelhető meg, mennyire kö vethető , utá nozható !
De mindez persze ö nmagá ban nem elé g! Ha az adott viselkedé s mintá zat
nem egyezik az é rté krendemmel, ha nem vagyok ké pes megvaló sı́tani, ha a
szervezet nem jutalmazza, akkor mié rt má solná m, mié rt pró bá lná m
leutá nozni, mié rt vá ltoztatné k a sajá t mű kö dé semen?

Hogyan lehet egy szervezetet megfertőzni konstruktív,
kívánatos viselkedés mintázatokkal?
A má sodik ké rdé s megvá laszolá sá hoz ismé t a bioló giá hoz fordulunk egy
analó giá ért. Szá mos vı́rus a vé rá ram ú tjá n keresztü l terjed el az adott gazda
szervezetben. Azaz a ké rdé s, hogyan kerü l be a vı́rus a vé rá ramba?
Má ské ppen megfogalmazva, ha egy szervezetet meg akarok fertő zni, akkor a
fertő ző vı́rust be kell juttatnom a vé rá ramba.
Alké rdé s, hogy gazdá lkodó szervezetekben mi tekinthető a vé rá ramnak? Ugy
vé lem, hogy a helyes vá lasz az informá lis há ló zat. A szervezeti pletyka
kutatá sok rá mutattak arra, hogy a szervezeti szereplő k való sá g é rtelmezé sé t
sokkal inká bb meghatá roztá k a szervezeti pletyká k, mintsem a hivatalos,
formá lis kommuniká ció s csatorná kon tová bbı́tott ü zenetek (Szvetelszky,
2002). A szervezet nem tű ri el az informá ció s vá kuumot, miké ppen az az
emberi elme is egy „é rtelem generá ló gé pezet”, rendez, strukturá l, jelenté st,
ö sszefü ggé st tulajdonı́t – nehezen viseli a ká oszt, a rendetlensé get (Weick,
1995). A szervezeti ember is automatikusan é rtelmezi, strukturá lja, vagy
é ppen teremti a szervezeti való sá got, amit aztá n megoszt má sokkal – ı́gy
jö nnek lé tre a kö zö s való sá g é rtelmezé sek, amelyek az informá lis
há ló zatokon keresztü l villá mgyorsan kö rbejá rjá k a szervezetet!
Tehá t a ké rdé sre a vá lasz, hogy az informá lis szervezeti há ló zatba kell
bejuttatnom a kı́vá natos viselkedé smintá zatokat, aztá n azok majd maguktó l
elterjednek, szaporodnak, ha a kö rü lmé nyek megfelelő ek, amint arra az első
ké rdé s megvá laszolá sa kapcsá n má r rá mutattunk.
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Hogyan lehet a prevalenciát (fertőzöttségi arány) növelni?
A harmadik ké rdé s kapcsá n ismé t csak a szakirodalomhoz fordulunk. A
fertő ző vı́rusok transzmisszió s/ reprodukció s rá tá ja csö kkenté sé nek mó dja,
ha felismerjü k a small-world networks hatá sait. (Zanette & Kuperman, 2002;
Kuperman & Abramson, 2001). A já rvá nytanban felismerté k, hogy gyakran
szé leskö rű , kiterjedt interakció k vannak a fertő zö tt egyé nekbő l á lló
csoportokon, hubokon belü l, illetve hasonló , kiterjedt interakció k vannak az
elkü lö nü lt, fogé kony egyé nek csoportjain belü l. Ugyanakkor annak ellené re,
hogy az elkü lö nü lt csoportok, hubok (fertő zö tt vs. fogé kony) kö zö tti
interakció k szá ma viszonylag alacsony, a fertő zé s csupá n né há ny interakció n
keresztü l á t tud ugrani, á t tud terjedni egy fertő zö tt csoportró l egy fogé kony
csoportra, amelyben aztá n nagyon gyorsan elterjed. Azaz a fertő zö ttsé gi
ará ny (prevalencia) a small-world networksben ugyan né miké ppen
csö kkenthető , ha a fertő zö tt hubokon belü li egyé nek kö zö tti interakció kat
eliminá ljuk, azonban drasztikus csö kkené s é rhető el akkor, ha a fő fó kuszt a
hubok, csoportok kö zö tti á tterjedé s, á tugrá s megelő zé sé re helyezzü k
(Zanette & Kuperman, 2002; Kuperman & Abramson, 2001). Termé szetesen
a vilá gban a betegsé gek, já rvá nyok megelő zé sé n, a terjedé s megá llı́tá sá n van
a hangsú ly! De ha tová bb já tszunk a gondolattal, akkor ugyanezen
mechanizmusokat lehet a szervezeteken belü l haszná lni arra, hogy
elterjesszü nk a small-world networks logiká já nak megfelelő en pozitı́v,
kı́vá natos viselkedé s mintá zatokat a szervezeti informá lis há ló zatokon
keresztü l, ahol meg kell talá lni azokat a csomó ponti, hub embereket, akik
ö sszekö tik az elkü lö nü lt kis há ló zatokat, ı́gy biztosı́tva, hogy a viselkedé s
mintá zatok á tterjedjenek az egyik informá lis há ló zatró l a má sik informá lis
há ló zatra.
Persze mindez csak já té k a szavakkal. Vagy mé gsem? Herrero 2008-ban é s
2011-ben publiká lt kö nyveket a kö vetkező cı́mmel: Viral Change: The
Alternative to Slow, Painful and Unsuccessful Management of Change in
Organisations, illetve Homo imitans: the art of social infection: Viral
Change in action (Herrero, 2008; Herrero, 2011).
Az elmú lt é vtizedben a vá ltozá s ü gynö keinek (change agent) haszná lata
elé ggé elterjedt é s sztenderd mó dszertanná vá lt. A kivá lasztá suk sorá n is
tö bbnyire szervezeti há ló zatelemzé st vé geznek. Ugyanakkor azá ltal, hogy
gyakran formalizá ljá k a szerepü ket, é pp az informalitá sban rejlő erő , a
hitelessé g, az „é rdekmentessé g” sé rü l. A felső vezeté s ü gynö keivé , a hatalom
kiszolgá ló ivá vá lnak.
A vı́rusos vá ltozá s mó dszertana az ö nké ntessé gre, bevonó dá sra,
szabadsá gra é pü l, amelynek kulcsa a szemé lyes hitelessé g. Ezé rt ennek
menedzselé se mű vé szet. A kontroll elengedé sé rő l, bizalomró l é s a
vá ltozá sba vetett hitrő l szó l! Ez, ı́gy ebben a formá ban talá n való di
paradigmavá ltá s lehetne.
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PRIMECZ HENRIETT

Az interkulturális menedzsment születése
és fejlődése Hofstede és a GLOBE-kutatás
türkében

Bevezetés
Az igé ny má s emberek kultú rá já nak megismeré sé re é s megé rté sé re tö bb,
mint 500 é ve, a nagy felfedezé sek idejé n megjelent. A gyarmatosı́tá s
idő szaká ban kevé s tiszteletet é lveztek a gyarmatosı́tott kultú rá k, a
megismeré s cé lja az volt, hogy a legyő zé s, leigá zá s a lehető leggyorsabban é s
kö nnyebben menjen. Azó ta a felvilá gosodá s eszmé jé nek kö szö nhető en
alapveté s, hogy minden kultú rá t egyformá n é rté kesnek tartunk, kö ztü k
hierarchiá t nem felté telezü nk. Az etnocentrikus kö zelı́té st, amely szerint a
sajá t kultú rá nk é rté kesebb, mint má soké (Adler & Gundersen, 2008) a
szakmai kö zö ssé g kritizá lja. A parochiá lis viselkedé s, amely egyetlen
kultú rá t felté telez (Adler & Gundersen, 2007) mé g ká rosabb, hiszen minden
kulturá lis elté ré st hibá nak, javı́tandó nak felté telez. Ezé rt a mai napig fontos
az interkulturá lis ismeretek tanı́tá sa, tanulá sa é s kutatá sa, kü lö nö sen, ha
valaki nemzetkö zi kö rnyezetben dolgozik. Ennek a té telnek elfogadá sá ban
elé vü lhetetlen é rdemei vannak Hofstedenek, pedig nem is ő volt az első , aki
tudomá nyos igé nnyel foglalkozott interkulturá lis menedzsmenttel, é s mé g
azt sem mondhatjuk, hogy ő az utolsó , hiszen elmé leté t sokan kritizá ltá k,
vitá ba szá lltak vele, é s meg is haladtá k. Ebben a fejezetben szeretné m
bemutatni azokat az elmé leteket, amelyek megelő zté k a hofstedei modellt,
rö viden bemutatom a modellt é s annak mó dszertaná t, majd rá té rek
Hofstede nagy vitá ira, elő szö r Trompenaarsszal, majd a GLOBE-kutatá s
csapatá val. A hofstedei kutatá s tová bbi kritiká it kö vető en á ttekintem, hogy
miben tartotta meg é s miben haladta meg a GLOBE-kutatá s Hofstede
elmé leté t. Vé gü l bemutatom, hogy a GLOBE dimenzió k együ tt mozgá sa é s
fü ggetlensé ge alapjá n hogyan rendezte a dimenzió kat Bakacsi (2012) egy
ú jabb modellbe.
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Interkulturális menedzsment: előfutárok
Az interkulturá lis menedzsment elő futá rá nak Kluckhohn é s Strodbeck
(1961) hı́res kutatá st tekinthetjü k, amelyben ö t Egyesü lt Allamokbeli
csoport kultú rá já t vetette ö ssze, é s hozta lé tre azt a modellt, amely szá mos
mai interkulturá lis menedzsment modell alapja. Ugy gondolkodtak a
kutató k, hogy a kö zö ssé gek á ltal kialakı́tott kultú rá k elté rő é rté kstruktú ra
menté n szervező nek, é s ez a gondolat mai napig dominá ns az ö sszehasonlı́tó
kultú rakutatá sokban. Ot dimenzió menté n vizsgá ltá k a kultú rá kat: (1)
emberi termé szet, (2) ember – termé szet viszonya, (3) idő -orientá ció , (4)
kapcsolat-orientá ció , (5) jö vő -orientá ció . A kutató k szerint ezekre a
ké rdé sekre vé ges szá mú vá lasz van, é s minden kultú ra dominá nsan vá laszt
valamit, mé g ha egyes szemé lyek vá laszai elté rhetnek. A kutatá s sikeré nek
az egyik zá loga az volt, hogy ezek a kultú rá k a kutatá s idejé n (50-es é vek)
lé nyegé ben nem é rintkeztek egymá ssal. Ilyen kulturá lis elkü lö nü lé st ma
nehezebben talá lnak a kutató k. Hall (1966) amerikai kultú rakutató
hasonló an elő futá rnak tekinthető , bá r az ő mó dszere kevé sbé volt
szisztematikus, mint Kluckhohné é s Strodbecké . Hall mutatott rá elő szö r,
hogy a té rhaszná lat (proxé mika) mennyire kultú rafü ggő , é s a meggyő ző
pé ldá ival azonnal é rthető vé vá ltak a kulturá lis kü lö nbsé gekbő l fakadó
fé lreé rté sek, vitá k é s kon likusok. Hall ugyanakkor bevezette a
monokromikus é s polikromikus idő orientá ció fogalmá t, azaz, hogy az
emberek az idő t egy lineá ris folymatnak é rtelmezik é s ennek megfelelő en a
tevé kenysé geiket szekvenciá lisan rendezik, hatá ridő ket pontosan tartjá k
vagy inká bb tö bb pá rhuzamos tevé kenysé get vé geznek, az idő t
rugalmasabban kezelik, é s nem rendelik alá az emberi aktivitá st az idő kereteknek. Emellett a magas é s alacsony kontextusú kultú rá k tipoló giá já t is
kidolgozta, amely né mileg együ tt mozog az idő orientá ció val. Mivel sokat
utazott, nagy nemzetkö zi tapasztalata volt, talá ló pé ldá i meggyő zté k a
gyakorló szakembereket é s kutató kat az á ltala bevezetett kategó riá k
helyessé gé tő l.

Interkulturális menedzsment születése: Hofstede úttörő
kutatása
Hofstede volt az első kutató , aki való ban tudomá nyos igé nyessé ggel vizsgá lta
a kulturá lis kü lö nbsé geket, pedig leı́rá sa szerint a hı́ressé vá lt IBM-kutatá s
kiinduló kutatá si ké rdé se nem a kulturá lis kü lö nbsé gek feltá rá sa volt, hanem
a munká val kapcsolatos é rté kek vizsgá lata. Csak a hosszú kutatá s folyamá n
dö bbent rá Hofstede é s kutató csapata, hogy szisztematikus elté ré s van
kultú rá nké nt a nagy multinacioná lis szervezet kü lö nbö ző orszá gaiban. Ezzel
a kutatá ssal kezdő dö tt az a mai napig is tartó kutatá ssorozat, ami abbó l az
alapfeltevé sbő l indul ki, hogy a nemzeti kultú ra egy olyan kategó ria, amely
szü ksé gszerű en kü lö nbsé gekhez vezet. Ez a té tel az interkulturá lis
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menedzsment legtö bbet vitatott ké rdé se: mennyire meghatá rozó a nemzeti
kultú ra, amelyben felnő ttü nk. Hofstede (1980) tudomá nyosan tudta
igazolni, hogy vannak szisztematikus kü lö nbsé gek a nemzeti kultú rá k
ké pviselő kö zö tt az á ltala felá llı́tott az eredetileg né gydimenzió s (hatalmi
tá volsá g, individualizmus, bizonytalansá gkerü lé s, maszkulinitá s) modellje
vá ltozó iban. Ezeket a kü lö nbsé geket korá bban tapasztalatbó l ismerté k, az
ú jdonsá g az volt, hogy ez tudomá nyosan is tudtá k igazolni. Az amerikai
kultú ra individualistá bb, mint a japá n; dé l-amerikai é s dé l-á zsiai
kultú rá kban nagyobb a hatalmi tá volsá g, mint a nyugati orszá gokban; a
né metek bizonytalansá gkerü lé se jelentő sebb, mint az angoloké ; é s az é szakeuró pai kultú rá k femininebb é rté keket vallanak, mint a dé liek. A
faktoranalı́zissel kidolgozott modell - bá r egy faktort ketté vá lasztott:
individualizmust é s a hatalmi tá volsá got - messze a legjobb modell volt a 80as é vekben. Lé nyegé ben ennek a kutatá snak kö szö nhetjü k, hogy ú j
diszciplı́na szü letett, az interkulturá lis menedzsment. Hofstede ké ső bb
tová bb é pı́tette a modelljé t, a Kı́nai Erté kkutatá sban beveszi a hosszú - é s
rö vidtá vú gondolkodá s dimenzió já t (Hofstede & Bond, 1988), majd az
engedé kenysé g vs. ö nuralom dimenzió já val má ra hatdimenzió ssá bő vü lt
modell vá ltozatlanul uralja az ö sszehasonlı́tó kultú rakutatá sok vilá gá t
(Milassin, 2019).

Trompenaars területi igénye és vitája Hofstedevel
Trompenaars (1993) kutatá sá t Hofstede nagyban inspirá lta, é s maga is arra
tö rekedett, hogy ö ná lló modellt dolgozzon ki, amely lé nyeges kulturá lis
kü lö nbsé gekre vilá gı́t rá . Trompenaars Parsons (1951) modelljé t fejlesztette
tová bb a dimenzió iban, amely ugyan eredetileg nem interkulturá lis modell,
viszont fontos aspektusait ragadja meg a tá rsadalmi viszonyoknak. A modell
publiká lá sa utá n Hofstede-vel pará zs vita alakult ki. Hofstede (1996) maga
elemezte Trompenaars é s szerző tá rsa, Hampden-Turner adatait, é s arra
jutott faktoranalı́zissel, hogy a modell ké t lé nyeges dimenzió t mé r: az
individualizmust
(teljesı́tmé nyorientá ció val
kombiná lva)
é s
az
univerzializmust (speci ikus vs. diffú z kapcsolattal kombiná lva). Ezzel
lé nyegé ben azt á llı́totta, hogy nagy tudomá nyos ú jdonsá ga nincs az
eredmé nyeknek, csak má s né v alatt bemutattá k a má r ismert kü lö nbsé geket.
Hampden-Turner é s Trompenaars (1997) ré szletesen, alapfeltevé sek
vizsgá latá ig menő en vá laszolt a felvetett problé má kra. A vitá ban, mint oly
sokszor, mindké t fé lnek van né mi igazsá ga. Amikor Hofstede szá monké ri
Trompenaarsé któ l a fü ggetlen vá ltozó kat, akkor magá tó l is szá mon kellene
ezt ké rnie, hiszen ő maga vá lasztott szé t egy faktort elmé leti
megfontolá sokbó l (az individualizmust a hatalmi tá volsá gtó l), é s ı́gy olyan
modellt hozott lé tre, ahol a vá ltozó k nem teljesen fü ggetlenek egymá stó l.
Má sré szt a publiká lt adatok nem tartalmaztá k a teljes adatbá zist, ı́gy a
belő lü k levont kö vetkezteté sek csak ré szlegesek. Vé gü l, Trompenaars nem is
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á llı́totta, hogy az á ltala Parsons (1951) eredeti modelljé re é pü lő modellje
fü ggetlen vá ltozó kat tartalmaz; ezek a vá ltozó k nagyban együ tt mozognak,
ı́gy gyakorlatilag egy (max. ké t) dilemmá nak a kü lö nbö ző aspektusait
vilá gı́tjá k meg.

Hofstede új riválisa: a grandiózus GLOBE-kutatás
Nem sokkal az utá n, hogy a Hofstede-Trompenaars vita elü lt, egy má sik
ú jonnan felemelkedő kultú raö sszehasonlı́tó modell kerü lt Hofstede
lá tó kö ré be, é s pró bá lta meg mó dszertanilag porrá zú zni a GLOBE-kutatá s
eredmé nyeit. Trompenaarshoz hasonló an a GLOBE-kutatá s csapata is nagy
tisztelettel é s elismeré ssel é pı́tett Hofstede eredmé nyeire, de a felmerü lt
jogos mó dszertani kritiká kat igyekezett megelő zni. Hofstede talá n ú j rivá list
lá thatott a GLOBE-kutatá sban, szakterü letü nk egyik kiemelkedő lapjá ban
feltette a ké rdé st: mit is mé r a GLOBE-kutatá s való já ban? Hofstede (2006)
jó l megismerte a GLOBE-kutatá s mó dszertaná t é s adatbá zisá t; pontosan
megé rtette, hogy ké t á ltala bevezetett dimenzió t tová bb bontottak a GLOBE
kutató i (individualizmust é s maszkulinitá st) é s há rom má sik dimenzió t
hozzá tettek. Az is vilá gos volt szá má ra, hogy ezt a kilenc dimenzió t né gy
szinten mé ri a ké rő ı́v: ahogy van, ahogy kellene; é s mindezeket szervezeti
kultú ra é s tá rsadalmi kultú ra vonatkozá sá ban. Mivel a GLOBE-kö tetben
(House, Hanges, Javidan, Dorfman & Gupta, 2004) sem vá lasztottá k szé t a
tá rsadalmi é s szervezeti vá laszokat, lé nyegé ben ké tszer kilenc (=18)
dimenzió val dolgozva (né gy orszá got: Franciaorszá got, Marokkó t, Katart,
Tajvant kihagyva) ú jabb faktoranalı́zissel ö t dimenzió ba rendezte a meglevő
18 dimenzió eredmé nyeit 56 orszá gban. Vé gü l ezeket az eredmé nyeket
ö sszekorrelá lta a sajá t dimenzió ival, é s arra a kö vetkezteté sre jutott, hogy a
GLOBE-kutatá s lé nyegé ben ugyanazt az ö t dimenzió t mé ri, csak
bonyolultabban, mint amiket ő mé rt korá bbi kutatá sai sorá n (Hofstede,
2006).
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1. táblázat: Hofstede faktoranalizisének eredményei és a hofstedei dimenziók összevetése

GLOBE-dimenzió

Hofstede-dimenzió

Korreláció és
szigni ikancia

Bizonytalansá gkerü lé s
gyakorlat
Bizonytalansá gkerü lé s
é rtlé k

Faktor
1

Jö vő orientá ció gyakorlat

Hatalmi tá volsá g

Kiscsoportos

(Individualizmus)

kollektivizmus gyakorlat

(Bizonytalansá gkerü lé s)

-0.66***
(0.61***)
(-0.54***)

Teljesı́tmé nyorientá ció
gyakorlat
Jö vő orientá ció é rté k
Nemi egyenlő sé g é rté k
Inté zmé nyi kollektivizmus
é rté k

Faktor
2

Inté zmé nyi kollektivizmus
gyakorlat

Bizonytalansá gkerü lé s

-0.38**

Hosszú tá vú orientá ció

-0.58**

Rá menő ssé g/asszertivitá s
é rté k
Kiscsoportos

Faktor
3

kollektivizmus é rté k
Teljesı́tmé nyorientá ció
é rté k
Humá norientá ció é rté k
Humá norientá ció gyakorlat

Faktor
4

Hatalmi tá volsá g gyakorlat
Hatalmi tá volsá g é rté k

Maszkulinitá s

0.15 (nem
szigni iká ns)

Rá menő ssé g/asszertivitá s
gyakorlat

Faktor
5

Nemi egyenlő sé g gyakorlat

Individualizmus

0.40**

Megjegyzés: szignifikancia szint: ***p<0.001; **p<0.01; Hofstede (2006, p. 889-890) alapján, a
2. és 3. táblázat kombinálva
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Ez a kissé Hofstede-centrikus konklú zió mintha arra az alapfeltevé sre
é pı́tene, hogy a modellje tö ké letes: a dimenzió i fü ggetlenek egymá stó l é s
talá n azt is felté telezi, minden lé nyeges interkulturá lis problé má t megragad.
Az, hogy a dimenzió i matematikai-statisztikai é rtelemben nem fü ggetlenek
egymá stó l, tudjuk, hiszen az eredeti modellben ő maga vá lasztott szé t egy
faktort ké t dimenzió ra (hatalmi tá volsá g é s individualizmus) elmé leti
megfontolá sokbó l (Hofstede, 1980). Emellett az is biztosan á llı́thatjuk, hogy
egyes dimenzió k nem univerzá lisak, azaz nem jelennek meg minden
kultú rá ban, pl. a Kı́nai Erté k Kutatá sná l a bizonytalansá gkerü lé s nem
rajzoló dott ki, mı́g a hosszú tá vú gondolkodá s meg az eredeti kutatá sban
nem á llt ö ssze egy dimenzió vá (Hofstede & Bond, 1988). Ezen tú l a modellt
má r kritizá ltá k amiatt, mert a mintavá lasztá sa nem kö vette a tudomá nyos
kutatá s szabá lyait: egy szervezet dolgozó i messze nem reprezentá ljá k jó l az
egé sz orszá g kultú rá já t: van, ahol az IBM-né l dolgozni á tlagos munka, van
ahol ez kiemelkedő tá rsadalmi stá tuszt jelent (Schwartz, 1994). Ami mé g
enné l is problé má sabb, az az, hogy né há ny orszá gban olyan kevé s (pl. 10
alatti) vá laszadó szá mbó l vont le egé sz orszá gra vonatkozó
kö vetkezteté seket (McSweney, 2002), ami semmiké ppen nem tekinthető
megbı́zható eredmé nynek.
Emellett a kutatá s má ra elavult lehet, hiszen az adatgyű jté s a 60-70-es
é vekben tö rté nt. Kö zben Hofstede á llandó an frissı́ti az adatbá zisá t, é s
interneten hozzá fé rhető legfrissebb adatokró l nem tudja a felhaszná ló , hogy
az eredeti IBM kutatá s eredmé nyeit mutatja vagy milyen minta vá laszait. Ezt
a problé má t jó l illusztrá ljá k a magyar kultú rá ró l elé rhető adatok. Varga
Ká roly (2008) magyar szocioló gus, aki az eredeti Hofstede-ké rdő ı́vet ké t
mintá n leké rdezte, rá mutat tö bbek kö zö tt a Hofstede-kö nyv magyar elő szavá ban, hogy az adatbá zisban nem a reprezentatı́v mintavé telen alapuló
eredmé nyek é rhető k el Magyarorszá gró l, hanem egy má sik, amely
semmilyen szempontbó l nem szá mı́t tipikusnak, é s a dimenzió k eredmé nyei
merő ben má sok, há rom esetben tö ké letesen ellenté tesek a reprezentatı́v
minta eredmé nyeivel.
Pont ezeket a mintavé teli problé má kat kü szö bö lte ki a GLOBE-kutatá s má r a
legelejé n. Ugy kerü lhetett be egy orszá g az ö sszehasonlı́tó kutatá sba, ha
legalá bb 200 vá laszadó volt az adott orszá gbó l. Ezen felü l a GLOBE-kutatá s
ú gy kontrollá lta a mintá t, hogy kizá ró lag kö zé pvezető ket ké rdezett meg, ı́gy
elkerü lté k a pozı́ció bó l fakadó é rté kbeli elté ré seket. Es ami mé g fontosabb,
hogy vá lasztottak há rom ipará gat: é lelmiszeripar, telekommuniká ció é s
pé nzü gyek, amelyek kö zü l legalá bb kettő ben kellett adatot gyű jteni, hogy az
adott orszá g felkerü ljö n a GLOBE té rké pre (House, Javidan, Hanges &
Dorfman, 2002). Vegyü k é szre, hogy ezekkel a kikö té sekkel szá mos olyan
hibá t megelő ztek, amit Hofstede az IBM kutatá sná l elkö vetett. Erdekes
mó don arra viszont egyá ltalá n nem tö rekedtek, hogy fü ggetlen vá ltozó kkal
ragadjá k meg a kulturá lis kü lö nbsé geket, ső t inká bb arra tö rekedtek, hogy
dimenzió k szé tvá lasztá sá val á rnyaltabban be tudjá k mutatni a lé tező , á m
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kisebb kü lö nbsé geket. Vá ltozatlanul hagytá k a Hofstede-modellbő l á tvett
hatalmi tá volsá got é s bizonytalansá gkerü lé st; azonban ez utó bbi – ahogy
Hofstede (2006) is rá mutat – má s de inı́ció ra é pı́t é s meglepő en má s
empirikus eredmé nyeket mutat egyes orszá gok vonatkozá sá ban. Pé ldá ul a
hofstede-i adatbá zisban magas a bizonytalansá gkerü lé se Gö rö gorszá gnak, a
GLOBE adatbá zisban alacsony. Své dorszá g é s Dá nia Hofstedené l alacsony
bizonytalansá gkerü lé sű ek, a GLOBE-mintá ban magasak. Franciaorszá g
inká bb bizonytalansá gkerü lő Hofstede-né l é s kö zé pmező nyö s a GLOBE-ná l
(House et al., 2004, Hofstede, 1980). A ké t kü lö n kutatá s ezen eredmé nyei
egyá ltalá n nincsenek ö sszhangban.
Ezen tú l a GLOBE-kutatá s ketté vá lasztotta az individualizmuskollektivizmus dimenzió t, mivel korá bbi publiká ció k rá mutattak, hogy
milyen sokré tű ez a ké rdé s (ld. pl. Triandis, 1980); ı́gy a GLOBE-kutatá sban
kü lö n vizsgá ljá k az inté zmé nyi kollektivizmust é s a kiscsoportos (Triandisfé le) kollektivizmus. Ehhez hasonló an a maszkulinitá s indexet is ké t
dimenzió ra bontottá k: nemi egyenlő sé gre é s asszertivitá sra. Ennek az volt
az oka, hogy való ban ebbő l a ké t ö sszetevő bő l á llt Hofstede dimenzió ja, á m
ő amellett é rvelt, hogy a maszkulinabb kultú rá kban a nemi szerepek jobban
szé tvá llnak, é s femininebb kultú rá kban a nemi szerepek jobban á tlapolnak.
Ez sok esetben igaz pl. Své dorszá g feminin é s a nemi szerepek á tlapolnak,
Japá n maszkulin é s a nemi szerepek erő sen szé tvá lnak (Hofstede, 1980). A
GLOBE-kutatá s egyé rtelmű en megmutatta, hogy vannak olyan kultú rá k, ahol
ez a ké t dolog nem mozog együ tt, pl. arab orszá gok eseté ben a nemi szerepek
é lesen kü lö nvá lnak, azonban az asszertivitá s ská lá n szó rnak, pl. Kuvaitban
alacsony az asszertivitá s, Marokkó ban inká bb magas. Emellett a GLOBE
modell tová bbi dimenzió kat bevont a vizsgá latba: jö vő -orientá ció
(Kluckhohn & Strodbeck, 1961-es modelljé bő l), teljesı́tmé ny-orientá ció
(McClelland cé lmotivá ció s elmé leté bő l) é s humá norientá ció (szinté n
Kluckhohn é s Strodbeck 1961-es dimenzió já bó l né mileg á talakı́tva.)
Osszessé gé ben tehá t kilenc dimenzió bó l á ll a GLOBE modell, aminek nagy
ré sze Hofstedé re é pı́t.
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2. táblázat: Hofstedei faktorok, hofstedei dimenziók, GLOBE-dimenziók és más modellekből
bevont dimenziók összevetése
Hofstedei
faktorok

Hofstedei dimenziók

GLOBE-dimenziók

Inté zmé nyi

Faktor
1

Faktor
2
Faktor
3

Individualizmus-

kollektivizmus

kollektivizmus

Csoport-

Hatalmi tá volsá g

Hatalmi tá volsá g

kollektivizmus

Maszkulinitá s é s
femininitá s
Bizonytalansá gkerü lé s

KluckhohnStrodbeck

McClelland

Kapcsolat
(Linearitá s,
kollaterialitá s,
individualizmus)

Nemi egyenlő sé g
Rá menő ssé g /
Asszertivitá s
Bizonytalansá gkerü lé s

Hosszú tá v-orientá ció
(Kı́nai Erté kkutatá ssal
kerü lt be, é s nincs
teljesen á tfedé sben a

Jö vő orientá ció

Idő -orientá ció
(mú lt, jelen, jö vő )

GLOBE jö vő orientá ció val)
Teljesı́tmé ny-

Teljesı́tmé ny

orientá ció
Humá norientá ció

motivá ció
Emberi termé szet
(jó vs. rossz)
Ember-termé szet
viszonya
(alá vetettsé g,
harmó nia,
uralkodá s)
Aktivitá s

Engedé kenysé g vs.
Onuralom
Kapcsolat
motová ció
Hatalmi
motivá ció

Megjegyzés: Hofstede (1980), House et al. (2002), Hofstede & Bond (1988), Kluckhohn &
Strodbeck (1961), Bakacsi (1996), Primecz (2006), Primecz (2018) alapján

A GLOBE-kutatá s ö sszesen 62 kultú rá ra terjedt ki. A kutató k igyelembe
vetté k, hogy az orszá ghatá rok nem mindig jelentik a kulturá lis hatá rokat, é s
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pé ldá ul a tö bbnyelvű (pl. Svá jc, Kanada) é s potenciá lisan tö bb kultú rá jú (Dé lAfrika, Kelet é s Nyugat-Né metorszá g) orszá gokban tö bb kultú rá t
azonosı́tottak. 2002-ben a Journal of World Business kü lö nszá ma egy
mó dszertani é s bevezető fejezeten kı́vü l hat kulturá lis klasztert ré szletesebben is bemutatott. A kü lö nszá m elő tt klaszteranalı́zis segı́tsé gé vel a 62
orszá g eredmé nyeit tı́z csoportba osztottá k. Ezek a klaszterek nyelvileg,
vallá silag, tö rté nelmileg, esetenké nt fö ldrajzilag kapcsoló dnak egymá shoz. A
tı́z klaszter orszá gait a 3. tá blá zat sorolja fel. Erdekes a kelet-euró pai klaszter
lá tszó lagos tarkasá ga, tö rté nelmi, politikai, vallá si sokszı́nű sé ge (Bakacsi et
al., 2002). Az elmú lt ké t é vtized politikai é s gazdasá gi esemé nyei mintha
igazoltá k volna ennek a sokszı́nű klaszternek bizonyosfokú együ tt mozgá sá t
é s az első re meglepő kombiná ció indokoltsá gá t.
3. táblázat: GLOBE-klaszterek és országok

Angolszász
klaszter
Anglia
Ausztrá lia
Dé l-Afrika
(fehé r)
Kanada
Uj-Zé land
USA
Irorszá g

LatinAmerikai
kultúrák

LatinEurópa

ÉszakEurópa

Germán
klaszter

Kelet-Európa

Ausztria

Gö rö gorszá g

Albá nia

Izrael
Olaszorszá g
Portugá lia

Finnorszá g

Spanyolorszá g

Své dorszá g

Franciaorszá g
Svá jc
(frankofó n)

Dá nia

Svá jc (né met)

Grú zia

Hollandia

Kazahsztá n

Né metorszá g
(kelet é s
nyugat)

Lengyelorszá g

Szlové nia

Arab
klaszter

Szubszaharai
Afrika

Dél-Kelet
Ázsia

Konfuciánus
ázsiai
kultúrák

Egyiptom

Dé l-Afrika
(fekete)

Fü lö p-szigetek

Hong Kong

India

Japá n

Argentı́na
Bolı́via
Brazı́lia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Kolumbia
Mexikó

Magyarorszá g
Oroszorszá g

Katar
Kuvait
Marokkó
Tö rö korszá g

Namı́bia
Nigé ria
Zambia
Zimbabwe

Dé l-Korea

Indoné zia

Kı́na

Irá n

Szingapú r

Malajzia

Tajvan

Thaifö ld

Venezuela
Megjegyzés: House et al. (2004), Bakacsi (2010), Bakacsi et al. (2002) alapján

Bakacsi (2012) faktoranalı́zis segı́tsé gé vel a GLOBE dimenzió k mö gö tt
megkereste a mozgató rugó kat, é s há rom fő faktort azonosı́tott: (1)
fejleszté s-orientá ltsá g vs. status quo-orientá ltsá g, (2) versengé s vs.
kooperá ció , (3) tekinté ly-elvű vs. fü ggetlen kultú ra. A fejleszté s-orientá ltsá g
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vs.
status
quo-orientá ltsá g
meghatá rozó
GLOBE
dimenzió i:
bizonytalansá gkerü lé s, jö vő orientá ció , teljesı́tmé nyorientá ció , hatalmi
tá volsá g (negatı́v elő jellel). Má sodlagosan hozzá já rul ehhez a fő faktorhoz a
ké t kollektivizmus dimenzió , a csoportkollektivizmus negatı́van. A versengé s
vs. kooperá ció fő faktor alapjá t ké pező GLOBE dimenzió k: humá norientá ció ,
rá menő ssé g/asszertivitá s (negatı́v sú llyal) é s inté zmé nyi kollektivizmus. A
tekinté ly-elvű vs. fü ggetlen kultú ra fő faktor alapja a csoportkollektivizmus,
nemi egyenlő sé g (negatı́v elő jellel). Bakacsi (2012) elvé gezte ugyanezt a
faktoranalı́zist tá rsadalmi szintű GLOBE dimenzió kra is, azonban most erre
nem té rek ki jelen tanulmá nyban.

Konklúzió
A kultú rá k hatá sa a menedzsment gyakorlatra ma má r kö zhely. Uzleti ké pzé s
é s kutatá s elké pzelhetetlen a globalizá lt vilá gunkban a kultú rá k kutatá sa é s
megé rté sé re tö rekvé se né lkü l. Ugyanakkor a kulturá lis mintá zatok
tisztasá ga is megszű nő ben van a vilá gban. Ez ré szben annak kö szö nhető ,
hogy a nemzetkö zi kapcsolatok gyakorisá ga jelentő sen megnő tt, az utazá s
aká r tá voli kultú rá k kö zö tt egyre szé lesebb ré tegek szá má ra elé rhető , é s a
kommuniká ció á ramlá sa napró l-napra nagyobb mé rté kben behá ló zza a
vilá got, egyre tö bbet tudunk egymá sró l ilmek, blogok, ú ti beszá moló k,
kü lfö ldi tanulmá nyok é s kikü ldeté sek, tá rgyalá sok é s egyé b kulturá lis
artefaktumok á tvé telé vel, é s á tadá sá val. Alig van fehé r folt a Fö ldö n. Ezzel
együ tt nő azoknak a szá ma, akik szá má ra tö bb kulturá lis kó d ismerté vá lik a
szocializá ció juk sorá n: elté rő kultú rá jú szü lő k gyermekei, harmadik
orszá gban á tmenetileg vagy tartó san é lő felnő ttek é s gyerekek má r nem
ritka kivé telnek szá mı́tanak.
Van-e lé tjogosultsá ga ebben a tá rsadalmi kö rnyezetben az interkulturá lis
menedzsment eredmé nyeinek? Szerintem van. Ugyanakkor nagyobb
kritiká val é s re lexió val kell kezelni az eredmé nyeket. A hofstedei kutatá st
egyé rtelmű en meghaladta az idő , holott az eredmé nyei megkerü lhetetlenek,
ü zleti ké pzé sekben tanı́tjá k é s a kritiká k ellené re gyakran alkalmazzá k
kulturá lis vá ltozó kké nt a dimenzió it. Az adatok ré giek, a mintavá lasztá st
nem kontrollá ltá k kellő ké ppen a kutató k é s teljesen igyelmen kı́vü l hagytá k
azokat a mai trendeket, amelyeket az imé nt leı́rtam. A GLOBE-kutatá s
mó dszertanilag precı́zebb é s az adatai frissebbek. Azonban ezek az adatok is
a 90-es é vek vilá gá t tü krö zik, hú sz é vvel ezelő tti adatfelvé tel má r csak
ré szben mutat pontos ké pet a vilá gunkró l, frissebb adatfelvé telekrő l
publiká lt ú j eredmé nyek alig ismertek. Ujabb adatfelvé telre lenne szü ksé g,
é s ami mé g fontosabb: a dimenzioná lis modellek adatait ki kell egé szı́teni
kvalitatı́v kutatá sokkal, amelyek az adott kulturá lis kontextust mé lyebben
feltá rhatjá k é s bemutatjá k. Igy kaphatunk á rnyalt é s aktuá lis ké pet a
kultú rá kró l é s azok hatá sá ró l a menedzsment-gyakorlatra.
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SZILAS ROLAND FERENC

Termeljünk, tanítsunk, írjunk vagy talán
gondolkodjunk?
A munkahelyi stresszfolyamatról változó
egyetemi kontextusban

Bevezetés
A felső oktatá s vilá gszerte nagy vá ltozá sokon ment keresztü l az utó bbi
né há ny é vtizedben. Magyarorszá gon ez a vá ltozá s egybeesett a politikai é s
gazdasá gi rendszer alapvető á talakulá sá val, egy vilá gszerte mozgó -forrongó
akadé miai vilá ghoz igyekeztü nk hasonulni ilyen kö rü lmé nyek kö zö tt. Mit
hoztunk, hozunk é s hozhatunk ı́gy lé tre? Mivé vá lik az egyetemi é let ebben a
folyamatban? Selye Já nos talá ló mondattal fejezte ki annak idejé n a stressz
kettő ssé gé t: „Stress is the spice of life and the kiss of death” (Selye, 1964).
Magyar fordı́tá sban ezt talá n ú gy fejezhetné nk ki a legjobban, hogy a stressz
„fű szerezi” meg az é letü nket, de é rezteti velü nk a „halá l csó kjá t” is. Ebben a
tanulmá nyban a munkahelyi stresszfolyamat szempontjá bó l igyekszem
megvizsgá lni a Budapesti Corvinus Egyetem helyzeté t é s legutó bbi 10
é vé nek vá ltozá sait. Olyan irá nyok feltá rá sá ra tö rekszem, amelyek a
„fű szerek” ı́zé t erő sı́thetik a „halá l csó kjá val” szemben.
Az utó bbi é vtizedben publiká lt, egyetemi kontextusban vé gzett empirikus
stresszkutatá sok eredmé nyei azt mutatjá k, hogy az egyetemi vilá g
jellemző en a distressz irá nyá ba halad (Mark & Smith, 2018; Akbar & Akhter,
2011). Mindezt teté zi, hogy ez a negatı́v tendencia az ö sszes egyetemi szerep
tekinteté ben megjelenik. Nö vekvő stresszrő l szá molnak be a hallgató k, az
egyetemi adminisztrá ció ban é s az oktató i vagy kutató i munkakö rben
dolgozó k egyará nt. Nem jelentenek kivé telt ez aló l a magyar felső oktatá si
inté zmé nyekben vé gzett kutatá sok se, Lazá nyi (2012) tanulmá nyá ban a
nö vekvő stressz tekinteté ben leginká bb a megfelelő tá rsas tá mogatá s
hiá nyá t emeli ki.
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Mindezen egyé rtelmű tendenciá k ellené re tanulmá nyomban nem
vá llalkozhatok nemzetkö zi vagy aká r orszá gos á ttekinté sre. Cé lom a
Budapesti Corvinus Egyetem legutó bbi 10 é vé nek tapasztalataira irá nyuló ,
stresszfolyamat szempontú re lexió . Mindezt kiindulá si alapké nt fogom
haszná lni ahhoz a koncepcioná lis gondolatmenethez, amelynek vé gé n egy
lehetsé ges integrá lt stresszfolyamat modellt é s a felső oktatá si kontextusban
jó l alkalmazható intervenció s megoldá sokat fogok javasolni.
Megkö zelı́té sem kö zé ppontjá ban az „egyetemi ember” á ll, az ő szempontjá bó l igyekszem azonosı́tani a munkahelyi stresszt meghatá rozó
legfontosabb té nyező ket. Termé szetesen tisztá ban vagyok valamennyi
egyetemi polgá r é rintettsé gé vel, re lexió m szü ksé gszerű en mé gis a
Budapesti Corvinus Egyetem Gazdá lkodá studomá nyi Kará n é s annak
Vezeté studomá nyi Inté zeté ben oktató i é s kutató i munkakö rben dolgozó
munkatá rsak helyzeté re é s megé lé seire koncentrá l, hiszen leginká bb
ezekkel a szerepekkel kapcsolatban rendelkezem hiteles szemé lyes
tapasztalatokkal é s a tanulmá ny szű k terjedelmi korlá tai se teszik lehető vé
az enné l szé lesebb kö rű kitekinté st.
Tanulmá nyom első ré szé ben a munkahelyi stressz legfontosabb,
felső oktatá si kontextusban is alkalmazható , de inı́ció it é s vizsgá lati
modelljeit fogom az olvasó k elé tá rni. Ké t modellt, Karasek (1979)
kö vetelmé ny-kontroll é s Siegrist (1996) erő feszı́té s-jutalom egyensú lytalansá g modelljé t fogom ré szletesen bemutatni. Ezt kö vető en
re lektá lni fogok a bemutatott stresszmodellek 6 té nyező je menté n a
Budapesti Corvinus Egyetem legutó bbi 10 é vé nek vá ltozá si dinamiká já ra.
Ezekre a re lexió kra é pı́tve vá zolom fel koncepcioná lis alapjait egy integrált
stresszfolyamat modellnek, amely megfelelő keretet biztosı́that egy ké ső bbi
kiterjedt empirikus kutatá snak. A tanulmá ny befejezé seké nt, Bakacsi Gyula
(2015, 2018, 2019) munká ssá gá hoz kapcsoló dva, javaslatokat teszek az
eustressz irá nyá ba mutató egyetemi intervenció s lehető sé gekre. Re lexió im
é s é rté kelő megá llapı́tá saim kutatá si elő feltevé seknek tekintendő k, melyek
messzemenő en vitatható k. Bá torı́tok minden olvasó t, hogy szá lljon vitá ba
meglá tá saimmal, hiszen ezek kö zlé sé nek cé lja a legfontosabb eustressz
irá nyá ba mutató lehetsé ges irá nyok feltá rá sa.

A stressz fogalmi meghatározása és lehetséges vizsgálati
modelljei
A stressz legá ltalá nosabb, a kü lö nbö ző megkö zelı́té seket magá ba foglalni
kı́vá nó de inı́ció já t Kahn & Byosiere (1992) fogalmazta meg, akik olyan
„folyamatró l ı́rnak, amelyben a kö rnyezeti hatá sok, melyeket stresszoroknak
nevezü nk kö vetkezmé nyekkel já rnak az egyé nek szá má ra” (Kahn &
Byosiere, 1992). Az ő de inı́ció jukban nagy hangsú lyt kap a stressz folyamat
jellege, a Selye (1964) General Adaptation Syndrome modelljé ben megjelenő
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idő belisé g, illetve a kö rnyezet é s az egyé n kö zö tti kö lcsö nhatá s. Ebben a
megkö zelı́té sben a kö vetkezmé nyek egyará nt lehetnek pozitı́vak é s
negatı́vak, lé trejö het a stressz folyamatban eustressz é s distressz is. Má s
de inı́ció k é s modellek kü lö nbö ző mó don pontosı́tjá k ezt a kö lcsö nhatá st
(Szilas, 2011). Stauder (2008) pé ldá ul munkahelyi kontextusban a terhelé s
é s az egyé ni alkalmazkodó ké pessé g kö zö tti kü lö nbsé get hangsú lyozza, mı́g
Selye (1964) pontosı́tja a stressz-á llapot kialakulá sá nak felté teleit, amely
szerinte akkor jö n lé tre, amikor az emberek izikai vagy pszicholó giai
jó llé tü ket fenyegető esemé nnyel szembesü lnek.
A stressz fogalmá nak elté rő megkö zelı́té seket tü krö ző de inı́ció i elő re
vetı́tik, hogy a stressz empirikus kutatá sá nak fejlő dé se sorá n rengeteg
á ltalá nos stressz, illetve speciá lis munkahelyi stresszmodellt fejlesztettek ki
a kutató k. Ezeknek a modelleknek a sajá tossá ga, hogy má s-má s té nyező kre
helyezik a hangsú lyt, é s ebbő l fakadó an kü lö nbö ző kontextusokban má s-má s
vizsgá lati modell bizonyulhat a legalkalmasabbnak (Szilas, 2011). A szá mos
stresszmodell kö zü l ké t rendkı́vü l szé les kö rben elterjedt modell kivá ló an
alkalmas lehet a felső oktatá sban lezajló vá ltozá sok é rtelmezé sé re, hiszen
olyan té nyező ket tartalmaznak, amelyek jó l adaptá lható k az egyetemi é let
á ltal meghatá rozott kontextusra é s az utó bbi é vtizedek vá ltozá sainak
lé nyeges dimenzió it é rintik. Első ké nt tehá t ezt a ké t modellt fogom
bemutatni a felső oktatá s speciá lis helyzeté hez illesztve.

A Megterhelés-Kontroll-Támogatás Modell
Ez a speciá lis munkahelyi stresszmodell az egyik leggyakrabban
alkalmazott, standardizá lt ké rdő ı́vvel vizsgá lt, munkahelyi stresszmodell.
Megalkotó ja, Karasek (1979) demand-controll modellké nt vezette be a
szakirodalomba. Magyar fordı́tá sban a megterhelé s-kontroll (Juhá sz, 2002),
illetve a kö vetelmé ny-kontroll (Salavecz, 2008) elnevezé sekkel is
talá lkozhatunk. Ez a modell azzal hozott ú j szı́nt a munkahelyi stressz
kutatá sá ba, hogy a munka jellemző inek hatá sá t nem ö nmagukban vizsgá lta,
hanem egymá ssal ö sszefü ggé sben, é s ezá ltal egyszerű elemzé si keretet is
teremtett az egyes munkakö rö k stressz szempontú é rté kelé sé re (Szilas,
2011; Salavecz, 2008; Szilas é s Csillag, 2008; Juhá sz, 2002). A modell
alapfelté telezé se, hogy a munkakö rre jellemző stressz a munka ké t
meghatá rozó jellegzetessé gcsoportjá nak (kö vetelmé ny é s kontroll)
egymá shoz való viszonyá bó l fakad. A munkakö rö k ezen ké t, á ltala
alapvető nek tartott é s standardizá lt ké rdő ı́vvel vizsgá lt jellegzetessé gé t
Karasek a kö vetkező mó don hatá rozta meg (Szilas, 2011; Juhá sz, 2002):
1. Munka-kö vetelmé ny (demand): Karasek olyan mennyisé gi é s
minő sé gi kö vetelmé nyeket sorol ebbe a jellegzetessé g(csoportba),
amelyek pszicholó giai stresszorké nt hatnak. Ezek kö zé tartozik
pé ldá ul az elvá rt munkatempó , az idő nyomá s, a megterhelő munka,
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a szemé lyi kon liktusok, az á llá s elveszté sé tő l való fé lelem vagy a
kü lö nbö ző é s egymá snak ellentmondó elvá rá sok.
2. Dö nté si jogkö r, autonó mia (control): A munkakö rö knek ezt a
jellegzetessé gé t Karasek szinté n tö bb té nyező ö sszekapcsolá sá val
hatá rozta meg. Az egyik ö sszetevő a munkavá llaló lehető sé geinek
szintjé t mé ri arra vonatkozó an, hogy szemé lyes ké pessé geit é s
ké szsé geit milyen mé rté kig tudja hasznosı́tani a betö ltö tt
munkakö rben. A má sik ö sszetevő a munkavé gzé s mó dja felett a
munkavá llaló á ltal é rvé nyesı́thető kontrollt foglalja magá ban. Fontos
hangsú lyoznunk tehá t, hogy a „control” kifejezé s ebben a
munkahelyi stresszmodellben nem vezető i szempontot tü krö z,
hanem
kifejezetten
munkavá llaló i
né ző pontot,
egyfajta
autonó miaszintet. Annak mé rté ké re vonatkozik, hogy a
munkavá llaló feladatainak elvé gzé se sorá n milyen mé rté kben
hozhat szabad dö nté seket a munkavé gzé s helyé vel, idejé vel,
eszkö zeivel,
szemé lyi
felté teleivel
kapcsolatban.
Fontos
megemlı́tenü nk tová bbá , hogy az elő bbiekben emlı́tett ké t
komponens egymá sra hatá sa is fontos, hiszen kö lcsö nö sen
erő sı́thetik egymá st.
A Karasek fé le kö vetelmé ny-kontroll modell szerint a munkahelyi stressz
mé rté ke a ké t kiemelt, é s a fentiekben ré szletezett munkakö ri
jellegzetessé gcsoport megvaló suló kombiná ció já tó l, egymá sra való
hatá sá tó l fü gg. A jellegzetessé gcsoportokat ké t dimenzió ké nt é rtelmezve, a
rá juk vonatkozó alacsony é s magas é rté kek szá mbavé telé vel né gy kü lö nbö ző
kombiná ció t azonosı́thatunk, amelyek alkalmasak lehetnek az egyes
munkakö rö k besorolá sá ra é s é rté kelé sé re (Szilas, 2011; Salavecz, 2008).
1. táblázat: Karasek követelmény-kontroll támogatás modellje

Munkakövetelmény
Alacsony

Magas

Döntési
jogkör /
Autonómia
Alacsony

Alacsony igé nybevé tellel
já ró munkakö rö k

Passzı́v munkakö rö k

Magas

Aktı́v munkakö rö k

Nagy igé nybevé tellel já ró
munkakö rö k

Megjegyzés: Salavecz (2008, p. 290) alapján

A munkakö rö k jellegzetessé geinek lehetsé ges kombiná ció i a munkahelyi
stressz szempontjá bó l né gy kü lö nbö ző besorolá st tesznek lehető vé ,
melyeket az alá bbiakban fejtek ki ré szletesen (Szilas, 2011; Juhá sz, 2002):
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1. Nagy igé nybevé tellel já ró munkakö rö k: Ezekben a munkakö rö kben a
nagy pszicholó giai megterhelé s alacsony fokú dö nté si szabadsá ggal
é s a szemé lyes kompetenciá k korlá tozott alkalmazható sá gi
lehető sé gé vel pá rosul. Ez a munkavé gzé s a munkavá llaló szá má ra
gyakran jelentő s é s ká ros igé nybevé tellé vá lik, hiszen ilyen
kö rü lmé nyek kö zö tt nem ké pes optimá lis vá laszt adni a munkahelyi
elvá rá sok magas szintjé re. Ilyen munkavé gzé sre lehetnek pé ldá k a
gyá ri betanı́tott munkakö rö k, a szolgá ltató kö zpontok erő sen
algoritmizá lt munkakö rei, a gyorsé ttermekben kı́ná lt munkakö rö k
vagy é ppen a hallgató i ü gyfé lszolgá lathoz kö thető munkakö rö k egy
ré sze.
2. Aktı́v munkakö rö k: A jelentő s elvá rá sok é s pszicholó giai
megterhelé s magas fokú dö nté si szabadsá ggal é s a szemé lyes
kompetenciá k szé les kö ré nek alkalmazá si lehető sé gé vel együ tt
jellemzi ezeket a munkakö rö ket. A munkavé gzé snek ez a formá ja
nyú jtja a legtö bb lehető sé get a tanulá sra é s fejlő dé sre. A magas
munkahelyi kö vetelmé nyek ebben az esetben haté kony é s
eredmé nyes munkavé gzé shez é s egyidejű leg jelentő s szemé lyes
fejlő dé shez vezethetnek. Ilyen munkavé gzé sre lehetnek pé ldá k a
magas presztı́zsű vezeté si taná csadó i, ü gyvé di, orvosi vagy oktató i,
kutató i munkakö rö k. A megfelelő elé gedettsé ghez ezeknek a
munkakö rö knek az eseté ben is elengedhetetlen a mé ltá nyosnak ı́té lt
megbecsü ltsé g é s jö vedelemszint, amely az egyetemi szfé rá ban
egyelő re nem magá tó l é rtendő .
3. Alacsony igé nybevé tellel já ró munkakö rö k: Az alacsony
megterhelé si szinttel magas szintű dö nté si lehető sé gek é s a
ké pessé gek szé les kö rű alkalmazá si lehető sé ge já r együ tt, melyek az
unalmassá vá lá s kocká zatá t hordozzá k. Ezek a munkakö rö k
bizonyos tekintetben visszaszoruló ban vannak, ugyanakkor mé g
mindig a legkü lö nbö ző bb terü leteken talá lkozhatunk velü k. Ide
sorolható k a rutinszerű feladatvé gzé ssel já ró munká k, mint az
asztalos é s a kü lö nbö ző javı́tó munkakö rö k, de a má r befutott é s
sikeres mű vé szek is. A szakirodalom ebbe a kategó riá ba sorolja az
angolszá sz nyelvterü leten jellemző , ú gynevezett vé glegesı́tett
(„tenured”) professzori á llá sokat is.
4. Passzı́v munkakö rö k: Az alacsony szintű megterhelé s mellett a
dö nté si szabadsá g é s a ké pessé gek alkalmazá sá nak korlá tozottsá ga
jellemzi ezeket a munkakö rö ket. Ilyen munkavé gzé sre lehetnek
pé ldá k az egyszerű adminisztratı́v munkakö rö k, az é jjeliő rö k, a
biztonsá gi ő rö k vagy a jegyellenő rö k munká ja.
A Karasek (1979) kö vetelmé ny-kontroll modellje á ltal leı́rt vizsgá lati keret
é s munkakö r é rté kelé si mó dszer egyszerű sé gé bő l é s nagy magyará zó
erejé bő l fakadó an nagyon sok empirikus, első sorban ké rdő ı́ves kutatá st
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inspirá lt é s vá llalati alkalmazá sa jelenleg is szé leskö rű . Má s
stresszmodellekhez ké pest első sorban elő rejelző ké pessé gé vel tű nik ki,
hiszen nagy megbı́zható sá ggal ké pes azonosı́tani a magas pszichoszociá lis
kocká zattal já ró munkakö rö ket, enné l fogva alapvető fontossá gú elemzé si
eszkö z munkakö rö k á talakı́tá sa, á tszervezé se eseté n.
A modell tová bbfejleszté sé re szá mos kı́sé rlet tö rté nt (Szilas, 2011), ezek
kö zü l a legfontosabb a Johnson é s Hall (1988) á ltal javasolt kiterjeszté s. A
szerző pá ros a modell egy ú j dimenzió val, a „munkahelyi társas támogatással”
való bő vı́té sre tett javaslatot. A munkahelyi társas támogatás ennek
megfelelő en alapvető en ké tfé le lehet (Szilas, 2011; Juhá sz, 2002):
1. tá rsas-é rzelmi tá mogatá s: Ide sorolható a munkatá rsak kö zö tti
magas bizalmi szint, az egymá sra hagyatkozá s lehető sé ge, az
ö sszetartá s é s egymá s jó hı́ré nek vé delme. Krı́zis, kon liktus vagy
veszetesé ghelyzetekben a kollé gá k egymá sra irá nyuló ő szinte
igyelme é s é rzelmi tá mogatá sa.
2. a munkatá rsaktó l kapott segı́tsé g: A munkavá llaló kompetenciá it
meghaladó kihı́vá sok vagy feladatok eseté n az é rintettek szakmai
ú tmutatá sra, fejleszté sre vagy aktı́v segı́tsé gre szá mı́thatnak.
A tová bbfejlesztett modell felté telezé se szerint akkor szá mı́thatunk a
legmagasabb munkahelyi stresszre, é s azok lesznek a legmagasabb
kocká zattal já ró munkakö rö k, ahol a kö vetelmé nyek magasak, a dö nté si
szabadsá g é s a tá rsas tá mogatá s szintje pedig egyará nt alacsony (Szilas,
2011; Szilas é s Csillag, 2008; Salavecz, 2008; Juhá sz, 2002; Karasek &
Theorell, 1990).

Az Erőfeszítés-Jutalom Egyenlőtlenség Modell
A munkahelyi stressz kutatá s legutó bbi é vtizedeinek kiemelkedő en sikeres
elmé leti modellje é s empirikus vizsgá lati kerete Siegrist (1996) nevé hez
kapcsoló dik. Az „effort-reward-imbalance”, vagy magyar fordı́tá sban
„erő feszı́té s-jutalom egyensú lytalansá g” modell Karasekhez hasonló
gondolatmenetet tü krö z, hiszen itt is ké t munkakö ri jellegzetessé g(csoport)
kö lcsö nhatá sa kerü l a kö zé ppontba. A logikai hasonló sá g mellett, azé rt
é rdemes jelenlegi vizsgá ló dá sunkat ezzel a gondolati kerettel bő vı́teni, mert
Siegrist elmé leté ben é ppen olyan Karasek modelljé tő l elté rő munkakö ri
jellegzetessé geket emel ki, amelyek a felső oktatá sban talá lható munkakö rö k
á talakı́tá sakor rendkı́vü l fontos szerepet já tszanak. Tanulmá nyunk alapvető
cé lja szempontjá bó l Karasek é s Siegrist modellje tehá t kiegé szı́tő , ső t
egymá st erő sı́tő szerepet tö lt be.
Siegrist erő feszı́té s-jutalom egyensú lytalansá g modellje, az elnevezé snek
megfelelő en az alá bbi ké t munkavé gzé shez kapcsoló dó jellegzetessé gre
koncentrá l:
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1. Erő feszı́té s: Siegrist erő feszı́té s alatt a munkavé gzé s olyan
jellegzetessé geit é rti, mint a nagy intenzitá ssal é s erő s idő nyomá s
alatt vé gzett munka, a kiterjedt felelő ssé gvá llalá s vagy a tú ló ra.
2. Jutalom: A munkavé gzé snek ez a jellegzetessé g(csoportja) Siegrist
modelljé ben alapvető en há rom ö sszetevő t tartalmaz, ezek az anyagi
juttatá sok, az elismeré s é s a karrier tá mogatá s.
Az erő feszı́té s-jutalom egyenlő tlensé g modell nem a Karasek modelljé né l
bemutatott kü lö nbö ző lehetsé ges kombiná ció kra helyezi a hangsú lyt, hanem
alapvető en a ké t té nyező kö zö tti egyensú lytalansá gra, mint kiemelkedő en
jelentő s stresszforrá sra koncentrá l. Ebben a tekintetben nagy hasonló sá got
mutat tehá t a mé ltá nyossá gelmé let (Adams, 1963) é s a szervezeti
igazsá gossá g kutatá s (Greenberg, 1990) kü lö nbö ző megkö zelı́té seivel.
A Siegrist-fé le modell szerint akkor keletkezik stressz a munkavá llaló ban,
amikor a kifejtett erő feszı́té sei é s az ezé rt kapott szervezeti jutalmak ará nya
nem az elvá rá sainak megfelelő . Ebben az é rtelemben tehá t jelentő s a
szemé lyes é rté kelé sbő l fakadó szubjektivitá s szerepe, ugyanakkor a
tá rsadalmi normá k is fontosak, hiszen a distresszt é ppen az ezekbő l fakadó
kö lcsö nö ssé g é s reciprocitá s elvé nek megsé rté se okozza.
Erdekes mó don Siegrist (1996) modelljé nek eseté ben is szü ksé ges egy
harmadik jellegzetessé g igyelembevé tele annak é rdeké ben, hogy a stressz
folyamat teljesebb megé rté sé hez eljuthassunk. Mı́g Karasek (1979) tová bbfejlesztett modelljé ben ez a té nyező a „tá rsas tá mogatá s” volt, addig Siegrist
modelljé nek kiteljesı́té sé t é s magyará zó erejé t a „tú lvá llalá s” faktor adja. Ez
a „tú lvá llalá s” konstrukció ugyanakkor má r nem egy munkakö ri
jellegzetessé g, hanem inká bb egy szemé lyisé gfü ggő té nyező . Egy olyan
szemé lyes stresszel való megkü zdé si preferenciá t fejez ki, amely a
munkahelyi szituá ció kban megnyilvá nuló egyé ni jellemző ket, viselkedé si
mintá zatokat tü krö zi (Szilas, 2011; Szilas é s Csillag, 2008; Siegrist, 1996).
1. ábra: Siegrist erőfeszítés-jutalom egyensúlytalanság modellje

Tú lvá llalá s

Erő feszı́té s

Jutalom

Megjegyzés: Siegrist (1996, p. 30) alapján

A mé ltá nyossá gelmé leti é s szervezetiigazsá gossá g-kutatá sok eredmé nyeibő l (Adams, 1963; Greenberg, 1990) jó l ismert, hogy a munkavá llaló nak szá mos mó dja van az erő feszı́té s-jutalom egyensú lytalansá g
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feloldá sá ra (ilyen lehet a kilé pé s (exit), az input (erő feszı́té s) csö kkenté se,
vagy az output (jutalom) maximalizá lá sa). Az erő feszı́té s-jutalom egyensú lytalansá g tartó s jelenlé te é s hosszú tá von fenná lló kedvező tlen munkaerő piaci helyzet (megfelelő alternatı́vá k hiá nya) eseté ben gyakran jelentő s
szerepet já tszik a szemé lyes jellemző nek tekinthető tú lvá llalá si hajlandó sá g.
Első sorban az alacsony ö nismeretbő l é s ö né rté kelé sbő l fakadhat az a
gyakran erő sen rö gzü lt megkü zdé si mechanizmus, amely a konstruktı́v
megoldá si alternatı́vá k helyett, az erő feszı́té s-jutalom egyensú lytalansá g
helyzeté re tú lvá llalá ssal vá laszol. Ez a megkü zdé si mechanizmus jellemző en
tová bb rontja a helyzetet, negatı́van hat a teljesı́tmé nyre, fokozza az
egyensú lytalansá got é s gyakran kró nikus stresszt okoz (Szilas, 2011;
Salavecz, 2008).
A tanulmá ny kö vetkező ré szé ben a fentiekben rö viden bemutatott ké t
munkahelyi stresszmodell, Karasek é s Theorell (1990) kö vetelmé nykontroll-tá rsas tá mogatá s, é s Siegrist (1996) erő feszı́té s-jutalom
egyensú lytalansá g modelljé nek há rom-há rom meghatá rozó elemé re fogok
re lektá lni a Budapesti Corvinus Egyetem pé ldá ja alapjá n. Javaslatot teszek
a ké t, egymá st jó l kiegé szı́tő modell integrá lá sá ra, é s a felső oktatá sra
irá nyuló stresszkutatá sban való alkalmazá sra.

A Karasek-Theorell- és Siegrist-féle stresszmodellek
dimenzióinak alkalmazása változó egyetemi
kontextusban
A kö vetelmé ny-kontrol-tá mogatá s (Karasek & Theorell, 1990) é s az
erő feszı́té s-jutalom egyensú lytalansá g (Siegrist, 1996) modellek hat fő
dimenzió já ra koncentrá lva a kö vetkező kben re lektá lni fogok a munkahelyi
stressz szempontjá bó l a Budapesti Corvinus Egyetem legutó bbi tı́z é vé nek
vá ltozá saira a Gazdá lkodá studomá nyi Kar Vezeté studomá nyi Inté zeté nek
munkatá rsaké nt. Szemé lyes re lexió im jellegü kné l fogva szubjektı́vek,
ugyanakkor igyekezni fogok azokat a vá ltozá sokat kiemelni, amelyek
leginká bb té nyszerű ek vagy megı́té lé sü ket tekintve kö zel egysé gesek. A
re lexió cé lja nem az elmú lt tı́z é v vá ltozá sainak alapos é rté kelé se, hanem a
ké t modell elemeinek gyakorlati alkalmazá sa egy felső oktatá si inté zmé nyre
é s kontextusra, é s egy olyan tapasztalati kiinduló pont lé trehozá sa, amely
ké pes megalapozni a ké t modell integrá lá sá ra vonatkozó koncepcioná lis
gondolkodá st é s javaslatokat. A ké t modell elemeit (kö vetelmé ny, kontrol,
tá rsas tá mogatá s, erő feszı́té s, jutalom, tú lvá llalá s) ) a BCE Vezeté studomá nyi
Inté zeté ben á té lt tapasztalatok alapjá n az elmú lt 10 é vé re vonatkozó an a
kö vetkező ké ppen tekinthetjü k á t:
1. Kö vetelmé ny:
A
munkavá llaló kkal
szemben
tá masztott
kö vetelmé nyek mennyisé gi é s minő sé gi szempontbó l egyará nt
nö vekedtek. Mindez megnyilvá nult mennyisé gileg az adminisztratı́v
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terhek emelkedé sé ben, a kö telező ó rá k szá má nak é s hosszá nak
nö vekedé sé ben, illetve a hallgató i csoportok mé reté nek nö vekedé sé ben. Minő sé gi szempontbó l kiemelhető a programok é s tá rgyak
szá má nak é s komplexitá sá nak nö vekedé se, a nemzetkö zi hallgató i
ö sszeté tel, az idegen nyelvű oktatá s é s a nemzetkö zi akkreditá ció knak való megfelelé shez szü ksé ges emelkedő kö vetelmé nyszint. Az akadé miai elő rejutá s szempontjá bó l egyé rtelmű en
nö vekedtek a publiká ció s elvá rá sok a doktori é s habilitá ció s fokozat,
illetve a kü lö nbö ző adjunktusi, docensi é s egyetemi taná ri
kinevezé sek tekinteté ben egyará nt.
2. Kontroll, Autonó mia: Az elvé gzendő adminisztratı́v feladatok
jelentő s ré sze kevé s mozgá steret biztosı́t a munkatá rsak szá má ra,
enné l fogva inká bb az autonó miaé rzet csö kkené sé nek irá nyá ba hat.
Ezzel szemben az oktatá s é s kutatá s terü leté n a nemzetkö zi
akkreditá ció s straté gia é s sikerek mellett is sikerü lt megő rizni a
tartalmi, mó dszertani é s tá rsas dimenzió kra vonatkozó szé les kö rű
autonó miá t. Ez tekinthető tová bbra is az akadé miai pá lya é s a
Budapesti Corvinus Egyetem egyik legvonzó bb jellegzetessé gé nek,
mely az utó bbi é vtizedben fontos versenyelő nynek bizonyult.
3. Tá rsas tá mogatá s: A tá rsas tá mogatá s tekinteté ben nem
beszé lhetü nk egysé ges, szervezeti egysé geken á tı́velő meghatá rozó
jellegzetessé gekrő l é s a szemé lyes viselkedé sek mintá zata is
termé szetesen jelentő s elté ré seket okoz. Ennek ellené re é rezhető k
jelei annak, hogy az utó bbi é vek jelentő s vá ltozá sai é s
elkerü lhetetlen kon liktusai kü lö nbö ző szervezeti szinteken sú lyos
kapcsolati sé rü lé seket é s bizalmatlansá got okozhattak. Ezek a
kö vetkezmé nyek az egyes munkatá rsakat kü lö nbö ző mé rté kben
é rintetté k é s enné l fogva a szá mukra elé rhető tá rsas tá mogatá s
mé rté ke is rendkı́vü l vá ltozó .
4. Erő feszı́té s: A megnö vekedett adminisztrá ció val, oktatá ssal é s
publiká ció val kapcsolatos elvá rá sok, az ú jonnan bevezetett
teljesı́tmé nyé rté kelé shez kö tö tt minő sı́té salapú bé rkiegé szı́té s, é s az
elő lé pteté si felté telek szigorı́tá sa egyará nt abba az irá nyba
mutatnak, hogy a munkatá rsakat erő feszı́té seik nö velé sé re
ö sztö nö zzé k. Ezek a tö rekvé sek alapvető en sikeresek, hiszen né há ny
kivé teltő l eltekintve, a munkatá rsak tö bbsé ge az utó bbi é vekben
inká bb nö velte az egyetem é rdeké ben tett erő feszı́té seit. Az
erő feszı́té sek nö velé sé nek irá nya az elvá rá sokhoz igazodva
ugyanakkor meghatá rozó an mennyisé gi termé szetű , tö bb tanı́tá si
ó ra é s mennyisé gileg tö bb publiká ció irá nyá ba mutat. Az oktatá s
minő sé gé nek radiká lis javı́tá sá ra vagy olyan elmé lyü lt gondolkodá st
igé nylő kutató munká ra, amely csak hosszabb tá von ı́gé rhet
publiká ció s eredmé nyeket, tová bbra is kevé s lehető sé g kı́ná lkozik.
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5. Jutalom: A munkavá llaló k szá má ra biztosı́tott jutalmak szintje, az
elismeré sek é s karriertá mogatá s tekinteté ben, egyelő re nem
vá ltozott jelentő s mé rté kben, bá r ı́gé retes é pı́tő é s fejlesztő munka
zajlik ezen a té ren. Az anyagi juttatá sok teré n ugyanakkor
differenciá lt vá ltozá sok tö rté ntek, hiszen az alapbé r kö zel
vá ltozatlan maradt, mı́g a minő sı́té sen alapuló bé rkiegé szı́té s é s
kü lö nbö ző kutatá si forrá sok segı́tsé gé vel jelentő sen magasabb
izeté sek is elé rhető vé vá ltak. Az anyagi termé szetű jutalmak
munkavá llaló i megı́té lé sé t ugyanakkor kedvező tlenü l befolyá solja a
teljesı́tmé nyé rté kelé s folyamatá nak né há ny kritikus eleme é s a
kutatá si forrá sok kiszá mı́thatatlansá ga. Az ebbő l fakadó nehé z
tervezhető sé g a szervezeti tagok bizonytalansá gé rzeté t erő sı́ti.
6. Tú lvá llalá s: A tú lvá llalá s dimenzió ja erő sen szemé lyisé gfü ggő , ezé rt
nehé z á ltalá nosan é rvé nyes meg igyelé seket tenni. Ennek ellené re
felté telezhető , hogy a munkatá rsak viselkedé se ebben a tekintetben
is erő sen differenciá ló dott. A kollé gá k egy ré sze, kü lö nö sen azok,
akiknek szemé lyisé gvoná sai ezt tá mogatjá k, az erő feszı́té sek é s a
jutalom szintjé nek egyensú lytalansá gá ra tú lvá llalá ssal reagá lt, mı́g
má sok inká bb visszafogtá k egyetemi tevé kenysé geiket é s
intenzı́vebben fordultak kü lső alternatı́vá k irá nyá ba. Osszessé gé ben
meg igyelhető , hogy né há ny kollé ga az egyetemtő l folyamatos
tá volodá st mutat, mı́g a munkatá rsak tö bbsé gé re inká bb az erő sö dő
egyetemi vá llalá sok, ső t a tú lvá llalá s jellemző .
A fentiekben rö viden bemutatott hat té nyező tekinteté ben felismerhető ,
hogy a munkahelyi stresszmodellek egyes elemei (pé ldá ul kö vetelmé ny,
kontroll/autonó mia) dominá nsan é rvé nyesü lő vá ltozá st mutatnak a
legutó bbi é vekben, addig né há ny dimenzió tekinteté ben (pé ldá ul jutalom,
tú lvá llalá s, tá rsas tá mogatá s) az erő teljes differenciá ló dá s a feltá rható
legfő bb jellegzetessé g. Felismerhető tová bbá , hogy a bemutatott hat té nyező
menté n elvé gzett vizsgá lat teljesebb ké pet mutat az egyetemi munká ra
jellemző stresszfolyamatró l, mint az egyes modellek ö nmagukban. Az
á ttekintett dimenzió k ö sszefü ggé sei é s egymá sra hatá sai a Karasek &
Theorell (1990) illetve Siegrist (1996) modellek kiegé szı́tő jellegé t mutatja.
A kö vetkező kben a ké t modell ö sszekapcsolá sá ra teszek javaslatot, hiszen a
felső oktatá sra jellemző á talakulá sok eseté ben leginká bb egy kiterjesztett é s
integrá lt modell menté n vé gzett felmé ré s já rhat sikerrel.

Az integrált stresszfolyamat modell alkalmazása változó
egyetemi kontextusra
Visszautalva a tanulmá ny legelejé n bemutatott stressz de inı́ció kra, az
integrált stresszfolyamat modell kiinduló pontja is az a felismeré s, hogy a
stressz mindig a szemé ly é s a kö rnyezet kö lcsö nhatá sá ban jö n lé tre (Kahn &
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Byosiere, 1992) é s alapvető en dinamikusan é rtelmezhető jelensé g, amelyné l
az idő té nyező kulcsszerepet já tszik (Selye, 1964). A korá bban á ttekintett
stresszmodell-dimenzió k mindegyiké né l meg igyelhető a kö lcsö nhatá s
jellegű dinamika szerepe, ugyanakkor az alá bbi tá blá zatban (2. tá blá zat)
olyan mó don rendszereztem a té nyező ket, amely tartalmazza a rá juk
jellemző kö lcsö nhatá st dominá nsan meghatá rozó szereplő t is.
2. táblázat: Az integrált stresszfolyamat modellje

Szervezeti meghatározottság ˂--------˃ Munkavállalói meghatározottság
Kö vetelmé ny

Jutalom

Autonó mia

Tá rsas
tá mogatá s

Tú lvá llalá s

Erő feszı́té s

A szervezeti kö vetelmé nyek é s az elé rhető jutalom tekinteté ben jellemző en
a munkaadó elké pzelé sei é rvé nyesü lnek erő teljesebben, mı́g a tú lvá llalá s é s
a szemé lyes erő feszı́té sek vonatkozá sá ban inká bb a szemé lyes té nyező k é s
viselkedé si mintá zatok dö ntő ek. A munkavé gzé s sorá n elé rhető autonó mia
é s tá rsas tá mogatá s (kontextustó l fü ggő , differenciá lt formá ban) inká bb a
mindké t fé l á ltal erő sen befolyá solható , kiegyensú lyozott kategó riá ba
sorolható k.
A legutó bbi 10 é v vá ltozá saira jellemző dinamika á ttekinté sé hez elő ző leg az
integrált stresszfolyamat modell elemeit egyesé vel haszná ltam fel. Az alá bbi
á ttekintő á brá n (2. á bra) a té nyező kre jellemző á llapotot é s vá ltozá si irá nyt
egyszerre jelenı́tem meg. A magas teljesı́tmé ny é s szemé lyes fejlő dé s
megvaló sulá sá hoz eustressz szü ksé ges, melynek elé ré sé hez 5 vizsgá lt
té nyező eseté ben a magas é rté kek kedvező ek (kö vetelmé ny, jutalom,
autonó mia, tá rsas tá mogatá s, erő feszı́té s), mı́g a tú lvá llalá s tekinteté ben az
alacsonyabb é rté k a kı́vá natos. Az egysé ges, jó l á tlá tható megjelenı́té s
é rdeké ben a 4. á brá n a tú lvá llalá s inverzé t tü ntettem fel, melynek a „felelős
vállalás” nevet adtam. Az á rnyalatok a jelenlegi á llapot szubjektı́v é rté kelé sé t
jelzik (vilá gosabb á rnyalat kedvező bb, sö té tebb á rnyalat kedvező tlenebb
helyzetet jelez), mı́g a nyilak az utó bbi é vtized vá ltozá sainak jellemző irá nyá t
mutatjá k.
2. ábra: Reflexió a változó egyetemi kontextusra az integrált stresszfolyamat modell alapján

Szervezeti meghatározottság ˂-----˃ Munkavállalói meghatározottság
Kö vetelmé ny

Jutalom

Autonó mia

Tá rsas

Felelő s

tá mogatá s

vá llalá s

Erő feszı́té s

Osszefoglaló jelleggel megá llapı́thatjuk, hogy a vizsgá lt vá ltozó egyetemi
kontextus eseté ben a munkahelyi stressz szempontjá bó l kedvező , hogy a
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magas é s nö vekvő elvá rá sok tö bb tekintetben is stabil autonó miá val
pá rosulnak. Szinté n kedvező dinamika, hogy a szervezet tagjai differenciá lt
mé rté kben ugyan, de jellemző en nö vekvő erő feszı́té seket tesznek a
szervezeti é s szemé lyes cé lok elé ré se é rdeké ben. A jutalom é szlelt szintje
kritikusan alacsony, ugyanakkor jelentő s a differenciá ló dá s mé rté ke é s az
ehhez kapcsoló dó bizonytalansá g. Ez a té nyező első sorban a
teljesı́tmé nyfü ggő bé relemek tekinteté ben mutat kedvező irá nyú tendenciá t.
A tá rsas tá mogatá s mé rté ke szinté n vá ltozó , a munkatá rsi kapcsolatok é s a
vezető i tá mogatá s tekinteté ben is rendkı́vü l erő sen differenciá lt, é s az utó bbi
é vek szervezeti é s mű kö dé sbeli vá ltozá saihoz kapcsoló dó kon liktusok
inká bb kedvező tlen irá nyba mó dosı́tottá k. A legkritikusabb té nyező ké nt a
szervezeti tagok felelő s vá llalá sá t (tú lvá llalá sá t) azonosı́thatjuk, amely
rá adá sul romló tendenciá t mutat. Ez a té nyező egyszerre magyará zható
szemé lyes é s kulturá lisan meghatá rozott jellemző kkel, illetve az
erő feszı́té sek magas, a szervezeti jutalmak alacsony é s a bizonytalansá g
magas szintjé vel.

Következtetések és intervenciós lehetőségek
Az elő ző fejezetben bemutatott re lexió leginká bb egy jö vő beli empirikus
kutatá s koncepcioná lis megalapozá sá nak é s a kutatá si ké rdé sekkel
kapcsolatos elő feltevé seim explicitté té telé nek tekinthető . Kö vetkező
lé pé ské nt felté tlenü l szü ksé ges ezeknek az elő feltevé seknek az alapos
megvitatá sa majd vizsgá lata a lehetsé ges legszé lesebb egyetemi mintá n.
A Budapesti Corvinus Egyetem munkatá rsai tová bbi jelentő s á talakulá si
folyamatok ré szesei, melyek megtervezé sé hez é s sikeres megvaló sı́tá sá hoz
nagy segı́tsé get jelenthet annak a munkahelyi stressz dinamiká nak a
megé rté se, amelyet az egyetem munkatá rsai az utó bbi tı́z é v sorá n megé ltek.
Pontosabban szü ksé ges tudnunk, hogy a szervezet emberi oldala é s a
munkahelyi stresszfolyamat tekinteté ben honnan hova jutottunk az elmú lt
10 é vben. Ennek alaposabb megé rté se segı́thet abban, hogy jó esé llyel
eltalá ljuk hová é s hogyan é rdemes most ú tnak indulnunk.
Az integrá lt stresszfolyamat modell 6 té nyező jé nek javasolt vizsgá latá n
tú lmutató an, az eddigi á ttekinté sbő l kö vetkező há rom olyan
problé materü letet, tová bbi intervenció s lehető sé get szeretné k kiemelni,
amelyek kritikus á tvilá gı́tá sa é s tudatos fejleszté se „kitö ré si pontot”
jelenthet. Ennek a há rom jelentő s terü letnek kö zö s jellemző je, hogy egykori
tanszé kvezető m, Bakacsi Gyula tudomá nyos munká ssá gá val é s szemé lyes
pé ldá já val mindegyikre má r idejekorá n rá irá nyı́totta igyelmü nket. Kiemelt
intervenció s lehető sé geket azonosı́thatunk tehá t a leadership, az
együ ttmű kö dő -tá mogató kapcsolatokra é pü lő há ló zatok, é s az egymá sba
vetett hit é s bizalom ké rdé se tekinteté ben egyará nt. Ezek a té má k
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ö nmagukban is beható an tá rgyalható k, ugyanakkor szoros ö sszefü ggé sben
á llnak egymá ssal.
Minden jelentő s szervezeti vá ltoztatá sban kitü ntetett fontossá gú a vezető
szerepe. Vı́zió já n, hatalmi pozı́ció já n, straté giai elké pzelé sein é s
kommuniká ció s ké szsé gein tú lmutató an a leadership elmé letek sora á llı́tja,
hogy a vezető szemé lyes vilá gné zete, é rté kei é s embersé ge lehet a
legmeghatá rozó bb abban a tekintetben, hogy vajon kö vető kre talá l-e a
szervezetben. Az autentikus leadership, a transzformá ció s leadership, a
karizmatikus é s neokarizmatikus leadership elmé letek (Bakacsi, 2019)
alapvető en megegyeznek ebben a ké rdé sben. Nehezebb ké rdé s annak
tisztá zá sa, hogy milyen mó don lehet vezető ké nt hitelesen ké pviselni
é rté keket, tanú bizonysá got tenni embersé gü nkrő l é s ezá ltal kö vető kre
talá lni.
Informá ció tú lterhelé stő l szenvedő tá rsadalmunkban a szavak kö zvetı́tő
ereje é s hitelessé ge megkopott, ü zenni szervezeti kontextusban is leginká bb
csak tettekkel lehet. Olyan vezető k szá mı́thatnak hű sé ges é s vallott
é rté keikben bı́zó kö vető kre, aki kritikus é s nehé z helyzetekben
embersé gesek tudnak maradni, dö nté seikben ragaszkodnak é rté keikhez é s
ha szü ksé ges ké pesek kö vető ik mellé á llni azok szorult helyzeté ben is. A
Budapesti Corvinus Egyetem eseté ben is felismerhető , hogy a szervezet
minden szintjé n jelentő s szerepet tud egy ilyen szilá rd morá lis alapokon á lló ,
autentikus leadership felfogá s betö lteni. Kü lö nö sen az é szlelt vezető i
tá mogatá s, a munkavá llaló i autonó mia é s felelő s vá llalá s, illetve a jutalmak
igazsá goské nt é szlelt elosztá sá nak tekinteté ben jelenthet ennek fejleszté se
fontos intervenció s lehető sé get.
A neokarizmatikus leadership-elmé letek szerint (Bakacsi, 2019) a jó vezető
ú gy vezet, hogy ezá ltal ú jabb sikeres vezető k kiemelkedé sé t segı́tse elő .
Amennyiben tehá t há ló zati é s nem pusztá n versengő logiká ban
gondolkodunk, akkor ez lehet az é rintettek szá má ra kö lcsö nö sen nyertes
kimenethez vezető já tszma. Nem akkor nyerhetjü k a legtö bbet, ha
kiemelkedü nk é s bebizonyı́tjuk, hogy jobbak vagyunk má sokná l, hanem
akkor, ha sikerü l má sokat is sikerhez, vezető pozı́ció khoz juttatnunk é s
megő rizni velü k a bizalomra é pı́tő , erő s, tá mogató kapcsolatot. A sikeres
vezető k jö vő je a há ló zataikban van (Bakacsi, 2018), de nyugodtan
kijelenthetjü k, hogy a sikeres szervezetek jö vő je is a há ló zataikban van. A
Budapesti Corvinus Egyetem tekinteté ben is komoly eredmé nyeket hozhat
egy olyan megkö zelı́té s é s vezető i ilozó ia, amely első dleges cé lnak egy
olyan egyetem lé trehozá sá t tartja, ahol a munkatá rsak erő s, együ ttmű kö dő
há ló zat tagjaiké nt dolgoznak é s ezá ltal tá mogatjá k a sikeres vezető k
kinevelé sé t, ugyanakkor há tté rbe szorı́tjá k az ellensé gesen versengő ,
informá ció -visszatartó kultú rá t.
Az autentikus leadership é s az erő s együ ttmű kö dő há ló zatok felté telrendszeré nek kö zö s pontja a bizalom, amely a szervezeti magatartá s
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tudomá nyterü leté nek szinte egyetlen té má já tó l se fü ggetlenı́thető (Bakacsi,
2015). Magyarorszá gon kü lö nö sen é lesen vető dnek fel ezek a ké rdé sek,
hiszen jó l ismert kutatá si eredmé ny a tá rsadalmi tő ke erodá ló dá sa, az
egymá ssal szembeni bizalom á ltalá nosan alacsony szintje (Skrabski & Kopp,
2008; Murakö zi, 2012). A Budapesti Corvinus Egyetem eseté ben is
felté telezhető , hogy a bizalom ké rdé se jelentő s szerepet tö lt be az é szlelt
tá rsas tá mogatá s kı́vá ntná l alacsonyabb szintjé nek kialakulá sá ban. A
szervezeti tagok kö zö tti bizalom sé rü lé sé re lehet kö vetkeztetni a
jutalommal, anyagi elismeré ssel kapcsolatos bizonytalansá gé rzetbő l é s a
szé les kö rben elterjedt, ö rdö gi kö rbe zá ró tú lvá llalá s elterjedtsé gé bő l. Talá n
é ppen ezé rt, itt talá lhatjuk meg az Egyetem szá má ra kı́ná lkozó
legı́gé retesebb intervenció s lehető sé get. A munkatá rsak egymá ssal szemben
bizalmi szintje szempontjá bó l kritikus, hogy fé ltve ő rizzü k egymá s jó hı́ré t,
kon liktusok eseté n első ké nt a szemé lyes egyezteté s é s konfrontá ció ú tjá t
vá lasszuk a megszó lá s helyett. Szervezeti cé ljaink é s szemé lyes é letcé ljaink
irá nyá ba is ezen az ú ton haladhatunk a leghatá rozottabb lé pé sekkel.

Összegzés
A munkahelyi stresszfolyamat elemzé sé t tanulmá nyomban a Budapesti
Corvinus Egyetem legutó bbi 10 é vé nek vá ltozá si dinamiká já hoz
kapcsoló dó an vé geztem el. A folyamat é s kö lcsö nhatá s szemlé letű stressz
de inı́ció kbó l (Kahn & Byosiere, 1992) kiindulva, Karasek & Theorell (1990)
é s Siegrist (1996) modelljeinek té nyező it egyesé vel, re lektı́v mó don
tekintettem á t. Erre é pı́tettem azt a koncepcioná lis gondolatmenetet,
melynek eredmé nyeké ppen egy olyan ú j, integrált stresszfolyamat-modellre
tettem javaslatot, amely kifejezetten alkalmas lehet az egyetemi
kontextusban vé gzett stresszkutatá s szá má ra. A modell segı́tsé gé vel feltá rt
ö sszefü ggé sekre alapozva, valamint Bakacsi Gyula (2019, 2018, 2015)
munká ssá gá hoz kapcsoló dva, intervenció s lehető sé gekre mutattam rá az
autentikus leadership, az együ ttmű kö dő -tá mogató kapcsolatokra é pü lő
há ló zatok é s az egymá sba vetett hit é s bizalom ké rdé skö reiben.
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SZŐTS-KOVÁTS KLAUDIA

A HR-vezetők kiszolgáltatottsága – avagy
melyek azok a vezetői üzenetek, amelyek
aláássák a HR-vezetők munkájának
értelmét?

Ebben a tanulmá nyban megvizsgá lom, hogy a HR-vezető knek a
munká jukhoz fű ző dő viszonyá ban milyen jelentő sé ge van a kö zvetlen vagy
felső bb vezető knek. A kutatá sban tizenegy HR-vezető szá molt be huszonö t
olyan helyzetrő l, kritikus incidensrő l, amelyek tartó san befolyá soltá k a
munká jukhoz fű ző dő viszonyukat. A kritikus incidensek azon elemeit
vizsgá lom, amelyek a vezető ikkel való viszonyukkal kapcsolatos,
első dlegesen fó kuszá lok a kritikus incidensek kivá ltó okaira: a meglepő
helyzetre magá ra. A kutatá somban rá mutatok arra, hogy a vezető i
magatartá shoz kapcsoló dnak olyan é szlelt ü zenetek, amelyek negatı́van
vagy pozitı́van befolyá soljá k az egyé n ö nbecsü lé sé t é s a munká juk é rtelmé t.
Az eredmé nyek felhı́vjá k a igyelmet HR-vezető k helyzeté nek kiszolgá ltatottsá gá ra.

Bevezetés
A munka é rtelemgazdagsá ga hatá ssal van arra, hogy az egyé n milyen
mé rté kben elé gedett a munká já val, mekkora stressz é ri a munkavé gzé s
kö zben, milyen a izikai é s pszicholó giai egé szsé ge, mekkora a motivá ció ja,
teljesı́tmé nye, é s mekkora mé rté kben kö tő dik a munkahelyé hez é s a
munká já hoz. A szervezetek szá má ra ennek a ké rdé snek első sorban a
munkatá rsak megtartá sa illetve a munkatá rsak elé gedettsé gé nek,
elkö telezettsé gé nek, motivá ció já nak (Roberson, 1990) nö velé se é rdeké ben
van jelentő sé ge. Miné l kedvező bb felté teleket tudnak a munkatá rsak
szá má ra teremteni - olyan felté teleket, amelyek szá mukra az é rtelmes
munka lehető sé gé t nyú jtjá k - anná l inká bb javulhat a vá llalat teljesı́tmé nye.
Pratt é s Ashforth (2003) felhı́vjá k a igyelmet arra, hogy a szervezetek
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szá má ra az é rtelmes munkakö rü lmé nyek teremté se nem csak egy eszkö z,
hanem egy cé l is lehet ö nmagá ban.
A munka jelenté sé vel é s é rtelmé vel foglalkozó szakirodalomban
meglehető sen kevé s olyan kutatá s szü letett, amely az egyé n megé rté sé t
dolgozza fel ú gy, hogy a tá rsas kö rnyezet egyé nre gyakorolt hatá sá t is
vizsgá lja, kü lö nö sen kevé s tanulmá ny vizsgá lja a negatı́v vezető i magatartá s
hatá sait. Tanulmá nyomban a vezető k olyan pozitı́v é s negatı́v magatartá sá t
vizsgá lom, amely hatá ssal van a vizsgá lt egyé nek munká já nak a jelenté sé re
é s é rtelmé re. Tizenegy HR-vezető huszonö t kritikus incidensé t dolgoztam
fel, első dlegesen fó kuszá lva a kritikus incidenst kivá ltó meglepő helyzetekre.
Kutatá somban rá mutatok arra, hogy a vezető i magatartá shoz kapcsoló dnak
olyan é szlelt ü zenetek, amelyek negatı́van vagy pozitı́van befolyá soljá k az
egyé n ö nbecsü lé sé t é s a munká juk é rtelmé t.

Elméleti háttér: a munka értelemgazdagsága
A munka jelenté sé t vizsgá ló empirikus kutatá sok é s elmé leti modellek
megnö vekedett szá má val együ tt tö bb ö sszefoglaló tanulmá ny is szü letett a
té makö rben (Steger, 2017; Bailey, Yeoman, Madden, Thompson & Kerridge,
2019). Steger (2017) kiemelte, hogy kevé s tanulmá ny szü letett, amely
vizsgá lta a szemé lyes kapcsolatok hatá sá t a munka é rtelemgazdagsá gá ra. Az
egyé nek megé rté sé t vizsgá ló kvalitatı́v kutatá sok kö zü l né há ny kü lö n
igyelmet fordı́tott a tá rsas kö rnyezet, azaz a vezető k é s a munkatá rsak
hatá sá nak vizsgá latá ra. Bailey é s Madden (2016) 135 fő vel ké szı́tettek
interjú t olyan tö rté neteket keresve, amelyekben az alanyok elmesé lik a
kiemelkedő en é rtelemgazdag pillanatokat, illetve olyan pillanatokat, amikor
azt ké rdezik maguktó l, hogy „van é rtelme ennek a munká nak?”. Igy el tudtá k
kü lö nı́teni azokat a felté teleket, amelyek hozzá já rultak az é rtelemgazdagsá ghoz azoktó l, amelyek alá á stá k a munka é rtelmé t. A pozitı́v
pillanatokhoz má s té nyező k mellett valamilyen mó don mindig
hozzá kapcsoló dott a má soktó l é rkezett pozitı́v elismeré s. A negatı́v
pillanatokhoz pedig minden esetben a vezető k negatı́v magatartá sa: a vezető
az egyé n munká já t, erő feszı́té sé t adottnak vette, nem igazsá gosan já rt el,
é rtelmetlen feladatokat adott, az egyé n sajá t hatá skö rben hozott dö nté seit
felü lbı́rá lta, izikai vagy é rzelmi sé rü lé s kocká zatá nak tette ki, a tá mogató
kapcsolatoktó l elszigetelte, illetve é rté kkon liktust okozott az egyé nnek. A
szerző k nem talá lkoztak olyan tö rté nettel, amelyben a negatı́v helyzethez
csak a munkatá rsaktó l é rkező visszajelzé s já rult hozzá .
Riasnugrahani é s Riantoputra (2017) tanulmá nyukban a szemé lykö zi
jelenté sadá s é s a munkakö r szemé lyre szabá sá nak modelljé t kombiná lva
vizsgá ltak 8 fehé r é s ké k gallé ros munkakö rben dolgozó kat. Feltá ró
kutatá suk alá tá masztotta, hogy má sok vé lemé nye é s é rté kelé se befolyá solta
a vizsgá lt egyé nek munká já nak jelenté sé t. Amikor ú gy é szlelté k az egyé nek,
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hogy leé rté kelik ő ket, akkor ez arra serkentette ő ket, hogy proaktı́van pozitı́v
irá nyba alakı́tsá k a munkakö rü ket. Pavlish é s Hunt (2012) sü rgő ssé gi
nő vé rek narratı́vá it vizsgá ltá k, 13 fő bevoná sá val 24 é rtelemgazdag
pillanatot megö rö kı́tő tö rté netet azonosı́tottak. A ré sztvevő k jelezté k, hogy
az é rtelemgazdag pillanatokat a tanulá s kö zpontú kö rnyezet, a konstruktı́v
vezeté si stı́lus, az ö sszetartó csapatmunka é s a beteggel tö ltö tt elegendő idő
segı́tette elő . Ezzel szemben az é rtelemgazdag pillanatokat alá á sta a feladat
kö zpontú kö rnyezet, stresszel teli kapcsolatok é s a megosztó vezeté si stı́lus.
Kutatá si terepké nt egy szakterü let ké pviselő it, a HR- (emberierő forrá smenedzsment) vezető ket vá lasztottam. A HR-vezető k kö re azé rt é rdekes
minta, mert a HR-gyakorlat é s a HR tudomá nyos megı́té lé se szá mos
ellentmondá ssal kü szkö dik, amelyek nagy ré sze má r a kezdetektő l
vé gigkı́sé ri a HR-funkció t (Sző ts-Ková ts, 2006). Alapvető feszü ltsé g má r a
né vben megjelenik: humá n, emberi (emberkö zpontú , gondoskodó ) é s a
menedzsment (kontroll), azaz a gondoskodá s é s a kontroll megjelenik a
szakmá ban (Legge, 1995). Tová bbi feszü ltsé gforrá s, hogy a HR-nek
megalakulá sa ó ta igazolnia kellett a lé tjogosultsá gá t, hiszen má r a funkció
kialakulá sá nak kezdeté tő l megké rdő jelezté k a hozzá adott é rté ké t. Ez a
tendencia a mai napig meghatá rozza a HR fejlő dé si irá nyá t, hiszen
folyamatosan bizonyı́tania kell a jelentő sé gé t, a fontossá gá t a felső vezető k, a
vonalbeli vezető k felé . Bá r sok vá llalatban a HR-vezető való ban tekinté lyes
helyet vı́vott ki magá nak a vá llalati hierarchiá ban, ré szt vesz az ü zleti
dö nté sekben, azonban vezető i szemmel á ltalá nos a HR ké té rtelmű
megı́té lé se (Sző ts-Ková ts, 2006). Tehá t a kö vetkező k a HR-szakemberekre
há ruló terhek: hogyan azonosuljanak a humá n vagy a kontroll oldallal, illetve
hogyan harcoljá k ki a helyü ket vagy igazoljá k azt, hogy szü ksé g van a
munká jukra.
Kutatá som első sorban kvalitatı́v interjú kra alapozott, esettanulmá nyos
mó dszertanra é pü l, amelyben az esetek kritikus incidensek é s azok az
egyé nre gyakorolt hatá sa, a kritikus incidensek pedig emlé kezetes (kellemes
vagy kellemetlen) munkahelyi esemé nyek, amelyek az alanyok szerint
hatá ssal voltak arra, hogy mit jelent szá mukra a munká juk. A kvalitatı́v
kutatá s hagyomá nyainak megfelelő en a mintavá lasztá s nem statisztikai,
hanem elmé leti indı́ttatá sú , ı́gy a minta szá ndé kosan kis mé retű é s
kontextusba beá gyazott (Miles & Huberman, 1994). A kutatá s adatfelvé tele
2010-2013 kö zö tt zajlott, a PhD-kutatá s ré szeké nt. Az adatgyű jté s fő
eszkö zé t a kvalitatı́v interjú k jelentetté k (Kvale, 1996), a rö gzı́tett hanganyag
szó szerinti á tiratá t kvalitatı́v mó dszertannal elemeztem: a hasonló
mintá zatokat kerestem é s azokat kó doltam, amihez az Atlas.ti tartalomelemző szoftvert haszná ltam. Kutatá somban esetekre irá nyuló elemzé st
vé geztem: kellemes é s kellemetlen kritikus incidenseket vizsgá ltam,
azoknak az eseteknek a munka jelenté sé re gyakorolt hatá sá t. A tizenegy fő s
mintá val folytatott interjú k alapjá n huszonö t esetet tudtam azonosı́tani,
amely esetek kö zü l tizenö t kapcsoló dik negatı́v, é s tı́z eset kapcsoló dik
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pozitı́v kritikus incidenshez. Ebben a tanulmá nyban első sorban a kivá ltó
okokat vizsgá lom.

Kutatási eredmények
Minden kritikus esemé ny egy-egy vá ratlan helyzettel kezdő dö tt, amire az
egyé n nem szá mı́tott. A „má s” helyzetet Louis (1980) alapjá n meglepeté snek
nevezem. A kritikus incidensek minden esetben bizonyos mé rté kű
feszü ltsé ggel já rtak, ami ö sszecseng Festinger (1962) kognitı́v disszonancia
elmé leté vel. A kritikus incidensek sorá n az egyé nek arra tö rekedtek, ezt a
feszü ltsé get a maguk szá má ra elfogadható szintű vé csö kkentsé k. A
kutatá som alapjá n a munka jelenté sé t befolyá soló kritikus esemé nyek ké t
csoportjá t kü lö nbö ztethetjü k meg. Az első csoportba sorolhatjuk azokat az
eseteket, amelyeket az alanyok ı́gy jellemeznek: „tö ré spontok, meg olyan
csaló dá sok” (Lé na #2 eset), „az a negatı́v dolog” (Bence #1 eset). Ezek az
esetek valamilyen kellemetlen esemé nyhez, meglepeté shez kapcsoló dnak. A
má sodik csoportba sorolhatjuk azokat az eseteket, amelyeket az alanyok ı́gy
jellemeznek: „abszolú t pozitı́vak voltak ezek a megerő sı́té sek” (Bence #2
eset), „egy nagyon-nagyon jó é lmé nyem volt” (Viktor #2 eset). Ezek az esetek
valamilyen kellemes esemé nyhez, meglepeté shez kapcsoló dnak.
A kellemetlen meglepeté sek csö kkentetté k a munka é rtelmé t, az egyé nek
kevé sbé tekintetté k é rtelemgazdagnak a munká jukat, illetve egyenesen
é rtelmetlennek tekintetté k é s valamilyen vá ltozá st kezdemé nyeztek. Egy
esetben elő fordult, hogy nem tö rté nt vá ltozá s az egyé n é rtelemgazdagsá gá ban, mert a meglepeté s okozta kognitı́v disszonanciá t az egyé n
csö kkenteni tudta. A kellemes meglepeté sek az esetek nagy ré szé ben
nö velté k a munka é rtelmé t, az egyé nek é rtelemgazdagabbnak tekintetté k a
munká jukat a meglepeté sek kö vetkezté ben, illetve há rom esetben
elő fordult, hogy nem vá ltozott a munka é rtelemgazdagsá ga szá mukra, mert
nem fogadtá k el az elismeré st.

Kellemetlen meglepetés
Az esetekben kü lö nbö ző meglepő helyzeteket mesé ltek az alanyok. A
leginká bb jellemző mintá zat az volt, hogy az egyé n bizonyos vá rakozá ssal
szemlé lte a munká já t: pé ldá ul azt vá rta, hogy akiknek egyfajta szolgá latot
nyú jt, azok azt szı́vesen fogadjá k. A vá rakozá sok szerepé t a jelenté sadá s
szakirodalomban szé les kö rben kiemelté k (Weick et al., 2005). A tanulmá ny
fó kuszá ban a vezető é s beosztott kapcsolat á ll, ezé rt ré szletesebben
megvizsgá lom azokat az eseteket, amelyekben a felső vezető i mű kö dé shez
kapcsoló dott a meglepő helyzet.
A tizenö t kellemetlen meglepeté s kö zü l kilenchez az első szá mú vezető vagy
a kö zvetlen vezető magatartá sa vezetett. A legjellemző bb kellemetlen
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meglepeté st az okozta a HR-vezető k szá má ra, hogy a munká juk, hozzá já rulá suk, illetve az a munkatevé kenysé g, ami szá mukra fontos volt, szı́vesen
vé geztek vagy amibe sok energiá t fektetettek, jelentő sé gé t vesztette. Ezek
há tteré ben tö bbszö r vezető vá ltá s vagy szervezeti á talakulá s hú zó dott meg.
Jellemző pé lda erre, amikor a felső vezető k kihagytá k a dö nté sekbő l a
kö zé pvezető ket (Bence #1 eset):
“és akkor ők eldöntöttek ott valamit és aztán kaptál egy kvali ikálatlan embertől egy
visszajelzést arra, hogy a dolgoknak hogyan kell történnie [ …] és neked nem volt
lehetőséged pl. arra, hogy rögtön azt mondd, hogy hát ez butaság,”.

Elő fordult, hogy a vezé rigazgató egy radiká lis lé tszá mleé pı́té s sorá n
megszű ntette a lé tszá mleé pı́té st tá mogató rendszereket (Lé na #2 eset):
„Aztán ami ilyen traumatikus élmény volt az A szervezetben, amikor az új vezérigazgató
jött, hozzánk, tavaly és úgy szétrombolt mindent. Ő egy válságmenedzser, akinek az az
alapvető ilozó iája, hogy a félelem az egyetlen vezetői eszköz, amivel eredményt lehet
elérni, meg teljesítményre lehet ösztönözni embereket”.

Egy má sik tö rté net arró l szó lt, a HR-vezető t teljesen kihagytá k a
lé tszá mleé pı́té s folyamatá bó l (Melinda #1 eset). Elő fordult olyan vezető i
helyzet, hogy ké t felső vezető szó beli tá madá sá nak volt kité ve hosszú ideig a
HR-vezető é s az egé sz csapata (Csilla #1 eset) annak é rdeké ben, hogy
bebizonyı́tsá k: nincs arra a HR-vezető re szü ksé g:
„Mert őket is inzultálták, tehát rajtam keresztül ők is ….. A két helyettes úgy beszélt velük
sokszor, hogy az szörnyű volt.“

A kellemetlen meglepeté sek egy má sik jellemző mintá zata, hogy a HR-vezető
az é rté krendszeré vel nem tudta ö sszeegyeztetni a vezető i dö nté st, nem
tudott azzal azonosulni. Jellemző pé lda erre tö bb lé tszá mleé pı́té ssel
kapcsolatos helyzet, ami a HR-vezető k egyik legé rzé kenyebb, legellentmondá sosabb é s legtö bb é rzelmet kivá ltó tevé kenysé ge. Ezekben a
helyzetekben az első szá mú vezető nem mű kö dö tt együ tt a HR-vezető vel:
olyan dö nté seket hozott, amelyekkel a HR-vezető nem tudott azonosulni.
Lé na #2 eseté ben a vezé rigazgató megszű ntette a felé pı́tett tá mogató
rendszereket, Melinda #1 eseté ben a kö zvetlen vezető jé t bocsá tottá k el
mé ltá nytalanul.
„Amikor a volt főnökeim, akikkel együtt dolgoztam, akkor már azt mondja, hogy… hát
kb. 20 évet és úgy kivágták őket, mint macskát …, ez már nem fért bele az én lelki
világomba.“

Az é rté kkon liktusra má s jellemző helyzeteket is talá lunk, amelyekben a
vezető igazsá gtalanul, ső t volt pé lda arra, hogy etiká tlanul já rt el. Balá zs #1
eseté ben igazsá gtalanul szá monké rte a vezé rigazgató egy olyan helyzetben,
amirő l ő nem tehetett. Melinda #3 eseté ben a vezé rigazgató é s a kö zvetlen
HR vezető becsaptá k é s kihaszná ltá k:
„ilyen galád a vezérigazgató, meg hát ilyen HR vezető van fölöttem, […] Tehát ott
hülyeséget csináltam olyan szempontból, hogy elhittem ezeket a feltételeket, amiket
mondott”.
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Tová bbi pé lda erre Lé na #2 esete, neki HR-vezető ké nt kellett a
munkatá rsairó l terhelő bizonyı́té kokat keresnie, hogy mi alapjá n lehetne
ő ket elbocsá tani:
„hanem az volt a feladat, hogy menjek és keressem meg, hogy miért lehet kirúgni, mert
példát kell statuálni, de hát jogilag nem állt meg az indok, arra mondtam, hogy én nem,
tehát én HR-esként nem fogok emberek aktájában turkálni, hogy mi a gyenge pontja,
legfeljebb azért, hogy mivel lehet fejleszteni, vagy előre vinni őt”.

A vá ratlan jellegen tú l é rdemes megvizsgá lni azt, hogy hogyan é szlelté k az
interjú alanyok a vezető i megnyilvá nulá sok fő ü zeneté t, vajon mié rt is voltak
ezek ilyen hosszú ideig ható ak é s ennyire kritikusak az egyé nek szá má ra.
Tö bb tö rté net má r hosszú é vekkel esetleg é vtizedekkel korá bban lezajlott
esemé nyekrő l szó l. A leggyakrabban az a fő é szlelt vezető i ü zenet, hogy nincs
szü ksé g az egyé n munká já ra, nincs szü ksé g a vé lemé nyé re, azaz nem fontos
az egyé n munká ja, nem fontos maga az egyé n. Ez ú gy jelent meg, hogy a HRvezető t kihagytá k a munká ja lé nyegé t é rintő dö nté sekbő l é s nem is engedtek
beleszó lá st ezekbe, illetve megjelent a szó beli fenyegeté s, lejá ratá s: bullying
jelensé ge is. Tová bbi megjelené si formá ja volt ennek a humá nus é rté kek
igyelmen kı́vü l hagyá sa a lé tszá mleé pı́té s sorá n, illetve a felső vezető k
etiká tlan magatartá sa, amelyben a HR-vezető t a lé tszá mleé pı́té shez
szü ksé ges bizonyı́té kok gyű jté sé re utası́tja, illetve való tlan á llı́t a munkakö ri
feladatokra, felté telekre vonatkozó an, amivel veszé lyezteti a HR-vezető
egé szsé gé t. Ezek az é szlelt vezető i ü zenetek meglehető sen negatı́vak voltak,
teljesen alá á stá k az egyé n fontossá g-é rzeté t, veszé lyeztetté k a HR-vezető k
pozitı́v é nké pé t é s ö nbecsü lé sé t, biztonsá g-é rzeté t, ami jelentő s feszü ltsé get
okozott nekik. Beszá moló juk alapjá n dü h, harag, frusztrá ció , fé lelem,
csaló dá s, illetve betegsé g já rt a feszü ltsé ggel. Az é szlelt ü zenetek alapjá n
nem csoda, hogy a HR-vezető k magas szintű stresszt é ltek meg, tö bb esetben
betegsé grő l szá moltak be, eltá volodtak a szervezettő l é s a munkakö rü ktő l é s
minden esetben munkakö rt é s szervezetet is vá ltottak. Az egyé nek ú gy
reagá ltak ezekre a helyzetekre, ami az ö nbecsü lé sü knek, a pozitı́v
é nké pü knek, a biztonsá g é rzetü knek a vé delmé t szolgá lta.
A kilenc felső vezető á ltal kivá ltott helyzetbő l ké t eset té r el ettő l a mintá tó l,
mindkettő ben a vezető valamilyen mó don felelő ssé gre vonja az egyé nt,
mindkettő ben az az é szlelt ü zenet, hogy nem elé g jó l vé gzi a munká já t az
egyé n, a má sodikná l mé g az az ü zenet is tá rsul, hogy nem fontos, hogy mi
tö rté nik vele. Az első a Norbert #2 esetben a munkahely elveszté sé nek
lehető sé ge az, ami igazá n sú lyt ad a vezető i teljesı́tmé ny-é rté kelé snek, ami
fé lelemmel tö ltö tte el Norbertet. A má sodik esetben a Balá zs #1 esetben
pedig Balá zs igazsá gtalannak tartotta a szá monké ré s tartalmá t, idő zı́té sé t:
„a gyöngyöző munkakapcsolatunknak a nulladik napján orbitálisan le…, hogy én miért
nem tájékoztatom erről, holott formálisan én még nem tehettem volna meg, merthogy
nem volt hivatalában, sőt még munkaviszonyban sem volt nálunk.”

Ezekben az esetekben nem tö rté nt olyan mé lyreható vá ltozá s a munka
é rtelmé t tekintve, mint az elő ző ekben: a HR vezető k akkor kevé sbé
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é rtelmesnek tartottá k a munká jukat. Ezt kö vető en a munká jukat
á talakı́tottá k, a munka é rtelmé nek nö velé se é s a pozitı́v é nké p fenntartá sa
é rdeké ben, ugyanakkor nem vá ltottak munkakö rt, szervezetet.
A kritikus incidensek kö zü l né gy tová bbi esetet talá lhatunk, amelyekben
nem vezető i magatartá s é s ü zenet, hanem munkatá rsaktó l szá rmazó ü zenet
az, amely a meglepő helyzetet kivá ltotta. Szilvia a beiskolá zá si tá mogatá s
kapcsá n kedvezmé nyes megoldá st dolgozott ki, amire a kollé gá i kö zü l voltak,
akik azzal gyanú sı́tottá k, hogy ő ezen nyert (Szilvia #1 eset). Viktornak
rengeteg munká val sikerü lt elé rnie, hogy a szervezeté né l olyan vezető k, akik
eddig nem kaptak autó t, kaphassanak. Azt vá rta, hogy ö rü lni fognak neki, e
helyett az autó má rká já t nem talá ltá k szá mukra elé g nı́vó snak (Viktor #1
eset). Balá zs (#2 eset) pedig el egy kellemetlen munkahelyi kon liktusró l
mesé lt tö rté netet egy HR-t é rintő ké rdé sben. A fenti há rom esetben az é szlelt
fő ü zenet, hogy nem elé g jó a munká juk, mert Szilvia nem tisztessé gesen já rt
el, Viktor nem tudott elé g jó felté teleket kiharcolni a vezető knek, Balá zs
pedig tú lzottan ragaszkodott a szabá lyokhoz. Ezekben az esetekben nem
tö rté nt olyan mé lyreható vá ltozá s a munka é rtelmé t tekintve, mint az
elő ző ekben: a HR vezető k akkor kevé sbé é rtelmesnek tartottá k a
munká jukat. Jó l illusztrá ljá k ezt Viktor szavai:
“És aztán elég fájdalmas felismerés volt, hogy ez nem igazán így van, tehát nem, ha én
eredményeket és változásokat tudok elérni, ha ezt én egyes embereknél el tudom érni,
azt már olyan sikernek kell tekintenem, aminek nagyon örülni kell.“ (Viktor #1 eset).

Ezt kö vető en a munkakö rü ket á talakı́tottá k, a munka é rtelmé nek nö velé se
é s a pozitı́v é nké p fenntartá sa é rdeké ben, ugyanakkor nem vá ltottak
munkakö rt, szervezetet.
Kü lö nleges Rita esete (#1 eset): nem hı́vtá k el olyan jellegű munka utá ni
ö sszejö vetelekre, amikre ré gebben hivatalos volt, Rita ú gy é rtelmezte, hogy
talá n má r nem is szeretik. Ez elindı́tott benne egy olyan mé lyreható
vá ltozá st, amely hatá sá ra megvá ltoztatta a munká ja cé ljá ró l é s magá ró l
alkotott ké pé t, a munkakapcsolatait é s a munká n kı́vü li kapcsolatait is, de
ugyananná l a szervezetné l ugyanabban a munkakö rben maradt:
„Tehát. egy más típusú viszonyra kezdtem el törekedni. És akkor úgy tűnt, hogy ez
viszont sokkal könnyebben megy, mint az, hogy mindenki szeressen és aztán ez kihatott
az életem más részeire is, mert erről le tudtam mondani, hogy nem kell, hogy engem
mindenki szeressen, és így nagyon jól lehet élni szerintem. Nekem legalábbis ez nagyon
jól működik, szeretek ilyen lenni, így élni, dolgozni.“.

Osszefoglaló an a tizenö t kellemetlen incidensbő l kilencet a vezető vagy
vezető k magatartá sa vá ltott ki é s né gyet a munkatá rsak magatartá sa. Ké t
tová bbi esetet mesé ltek el az alanyok, az egyikben tö bb té nyező együ ttes
hatá sa vá ltotta ki a vá ltozá st, a má sikban az egyé n sajá t magá ró l alkotott
hiedelmé t ké rdő jelezte é s vá ltoztatta meg a kü lső kö rnyezeti felté telek
hatá sá ra. Azokban az esetekben volt kü lö nö sen ká ros hatá sa a felső
vezető ktő l szá rmazó negatı́v megjegyzé seknek é s magatartá snak, amikor az
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egyé nt szemé lyé ben is é rintette: amikor az é szlelt ü zenet lé nyege, hogy nincs
szü ksé g rá vagy ő nem fontos. A munká já ra is vonatkozhatott olyan ü zenet,
amely destruktı́v hatá sú volt: nem elé g jó a munká ja, amibe az egyé n olyan
sokat fektetett, fontosnak tartott, amié rt kü zdö tt. Ezek a helyzetek
csö kkentetté k ugyan az egyé n é rtelmessé g é rzeté t — aká r a vezető ktő l, aká r
a munkatá rsaktó l szá rmaztak —, de nem hoztak olyan mé lyreható vá ltozá st
az egyé n é leté ben, mint azok, amelyek a szemé lyü ket is é rintette.

Kellemes meglepetés
A vá ltozá sok egy má sik nagy csoportja a kellemes meglepeté sek kö re. A tı́z
kellemes meglepeté st kivá ltó helyzetbő l hat kapcsoló dik a felső vezető i
magatartá shoz. A legtö bb meglepő helyzet a kö rnyezet megvá ltozá sá bó l,
vagy a kö rnyezetre vonatkozó elté rő vá rakozá sokbó l szá rmazott. A legtö bb
kellemes meglepeté st a teljesı́tmé nyre é s magá ra a szemé lyre vonatkozó
pozitı́v elismeré s okozott: vá llaltak é rte kon liktust, mellette dö ntö ttek,
bizalmat szavaztak neki, elismerté k a munká já t: az é rveit, a teljesı́tmé nyé t.
Jó l illusztrá ljá k ezeket a helyzeteket Csilla szavai:
„marha nagy respektem volt anélkül is, hogy nem beszéltem angolul”. (…) „Na szóval ezek a
pozitív élmények, hogy valamit látnak bennem, akik látnak engem működni, látod még
nyelvtudás nélkül is, meg európai léptékben is,” (Csilla 3# eset).

Az esetek nagy ré szé ben pozitı́v visszajelzé ské nt é s megerő sı́té ské nt
é rtelmezté k a kellemes meglepeté seket. Osztö nző hatá ssal bı́rt a HRvezető re: é lvezte a bizalmat, bü szke volt az eredmé nyé re, elismeré sre, ú jabb
inspirá ció t kapott a munká já hoz, hogy tö bbet vagy má st is vé gezzen vagy
magasabb szı́nvonalon, vagy egy kö vetkező alkalommal is megpró bá lja. Jó l
illusztrá ljá k ezeket a helyzeteket Bence szavai:
„mindig kaptam bizalmat, tehát ez arra ösztönözött, ösztönzött, hogy ne maradjak meg
annak, aki mondjuk néhány éve voltam, hanem hogy próbáljak továbblépni egy és nem
csak a ranglétrán értem, valami képzeletbeli ranglétrán, hanem mármint személyesen
is, ne csak azokkal a dolgokkal foglalkozzak, amik kvázi a kötelességem, hanem hogy
próbáljak egy kicsit többet csinálni, mint ami a kötelesség.” (Bence #2 eset).

A kellemes meglepeté sek pozitı́v irá nyba té rtek el az egyé nek vá rakozá saitó l,
az esetek tö bbsé gé ben — tı́zbő l hé t esetben — nö velté k az egyé n
ö nbecsü lé sé t é s a munká juk é rtelmessé gé t.
A kritikus incidensek kö zü l né gy tová bbi esetet talá lhatunk, amelyekben
nem a vezető i ü zenet, hanem a munkatá rsaktó l szá rmazó ü zenet az, amely a
meglepő helyzetet kivá ltotta. Ezek az ü zenetek mind pozitı́vak, elismerté k az
egyé n teljesı́tmé nyé t. Mihá ly eseté ben (#3 eset) a lé tszá mleé pı́té st é s az ú j
pozı́ció kra való kivá lasztá st azok is elfogadtá k, akiket ez negatı́van é rintett
é s a maradó k pedig pozitı́van nyilatkoztak. Mihá lyt a lé tszá mleé pı́té sek
ellené re az é v emberé nek vá lasztottá k a cé gé né l (#4 eset):
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„erre nagyon büszke vagyok arra a címre, hogy a dolgozók szavazhattak, hogy ki az év
embere. És engem választottak”.

Viktor (#3 eset) szá má ra pozitı́v meglepeté s volt a kollé gá i elismeré se: a
bú csú ztatá sakor egy kis fü zetbe ö sszegyű jtö tté k azt, hogy mennyi jó t
kö szö nhetnek neki, a kö zö s munká nak. Melinda szá má ra meglepő volt, az
az, hogy egy fejvadá sz ajá nlatokkal bombá zta é s elismerte mint szakembert,
mint vezető t (Melinda #4 eset), ugyanakkor ezt nem tudta elfogadni:
„nagyon meg voltam lepődve, tehát én nem tartottam magam olyan kiemelkedő
tehetségnek […] sokkal nagyobb, sokkal fontosabbnak tartottam azt, hogy tiszteltek a
kollegáim és értékelték a munkám”.

Osszefoglaló an a tı́z kellemes incidensbő l hatot a felső vezető k magatartá sa
vá ltott ki é s né gyet a munkatá rsak magatartá sa. Azokban az esetekben volt
kü lö nö sen pozitı́v hatá sa a vezető i é s a munkatá rsaktó l szá rmazó elismerő
megjegyzé seknek é s magatartá snak, amikor az egyé n el is tudta fogadni az
elismeré st. A kellemes meglepeté seket ezekben az esetekben az egyé nek
megerő sı́té ské nt é rtelmezté k, amely hatá sá ra pozitı́v irá nyban vá ltozott a
sajá t maguk ö né rté kelé se é s a munká juk é rtelemgazdagsá ga.

Diszkusszió és konklúzió
A HR-szakmá t szá mos ellentmondá s, feszü ltsé gforrá s jellemzik, amire a
szakirodalom is rá mutat. A szakirodalom alapjá n a kö vetkező k a HRszakemberekre há ruló terhek: hogyan azonosuljanak a humá n vagy a
kontroll oldallal (Legge, 1995), illetve hogyan harcoljá k ki a helyü ket vagy
igazoljá k azt, hogy szü ksé g van a munká jukra. Ebbő l a ké t
feszü ltsé gforrá sbó l mindkettő megjelent a kritikus helyzetekben:
marká nsabban megjelent a lé tjogosultsá gé rt, az elismeré sé rt vı́vott harc, az
a fő ké rdé s, hogy a vá llalat vezeté se elismeri-e a HR-vezető t, straté giai
ké rdé seknek tekinti-e az emberekkel kapcsolatos problé má kat, bevonja-e a
HR-vezető t a dö nté sekbe, illetve a má sodik, hogy humá nus mó don tö rté nike a lé tszá mleé pı́té s. Az első ké rdé s szorosan kapcsoló dik az Ulrich-fé le
(1997) szerepmodell straté giai vs. operatı́v dimenzió já hoz. Ezt jó l
illusztrá ljá k Lé na (#2 eset) szavai:
“nem volt igény és leblokkolták ennek az egész területnek a szolgáltatói oldalát. Ilyen
tisztán adminisztratív végrehajtó funkcióba ment át és persze nagyon nagy igény volt
anno arra, hogy ott legyek, meg segítsek, meg csináljam a munkám, de megszűnt. “.

Illetve alá tá masztja Bence (#1 eset) tö rté nete:
“A másik dolog meg az, hogy utálom ezt a HR szerepet. Tehát hogy a HR csak arról
szóljon, hogy egy ilyen másodhegedűs vagyok, akinek megmondják, miután
megszülettek a nagy döntések, utána megmondják a HR-nek, hogy ezt operatíve intézze
el és akkor a HR operatíve elintézi.”.

A kritikus incidensek elbeszé lé sei is alá tá masztottá k azt, hogy a vezető i
magatartá s sok esetben hatá ssal van a beosztott egyé nek ö nbecsü lé sé re,
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arra, hogy mennyire tekinti magá t az egyé n fontosnak, é rté kesnek. Azá ltal,
hogy a vezető cselekszik vagy kommuniká l, az egyé n szá má ra mind ü zenetet
hordoz arró l, hogy az egyé n szá má ra fontos, befolyá sos má sik hogyan é szleli
ő t é s ez hatá ssal van arra, hogy ő hogyan é szleli magá t. A kellemetlen
meglepeté sek eseté n az é szlelt vezető i ü zenetek meglehető sen negatı́vak,
destruktı́vak, tá madó ak voltak, elbizonytalanı́tottá k az egyé nt, teljesen
alá á stá k az egyé n fontossá g-é rzeté t, veszé lyeztetté k az egyé nek pozitı́v
é nké pé t é s ö nbecsü lé sé t. A kellemes meglepeté sek eseté n a vezető i ü zenetek
elismerté k a teljesı́tmé nyé t, a munká ja é s az egyé n é rté kessé gé t é s
— amennyiben elfogadható ak voltak az egyé nek szá má ra —, megerő sı́tetté k
az egyé nt.
Az ö nbecsü lé s egy tartó s jellemvoná s, illetve egy ké plé keny á llapot egyben,
amelyet az egyé ni é s a kö zö ssé gi tapasztalatok é s teljesı́tmé ny formá lhat
(Rosso, Dekas & Wrzesniewski, 2010, p. 210). Az ö nbecsü lé s - mint a munka
é rtelmé nek egyik forrá sa (Rosso et al., 2010) - megmutatja, hogy az egyé n
szá má ra é rtelmessé vá lhat a munka attó l, hogy egy munkabeli teljesı́tmé nyt
vagy kapott megerő sı́té st kö vető en az egyé n é rté kesnek é s kivá ló nak é rzi
magá t. Az egyé nnek szü ksé ge van arra, hogy pozitı́v szı́nben lá ssa magá t
(Jones, 1973), ez magyará zza azt, hogy a kapott negatı́v visszajelzé sek
hatá sá ra a vizsgá lt egyé nek a legtö bb esetben megvá ltoztattá k mind a
munká juk kö rnyezeté t mind a tartalmá t annak é rdeké ben, hogy pozitı́v
visszajelzé seket é s megerő sı́té st kapjanak a munká jukbó l é s a
kö rnyezetü kbő l. A munka jelenté sé nek szakirodalmá ban má r né há ny
publiká ció ban kiemelkedő fontossá got tulajdonı́tottak az ö nbecsü lé snek
(Wrzesniewski, Dutton & Debebe, 2003; Wrzesniewski & Dutton, 2001;
Rosso et al., 2010), amit a kutatá som is alá tá maszt.
A munka é rtelemgazdagsá gá t é s a tá rsas kö zeg befolyá soló hatá sá t is
vizsgá ló feltá ró kutatá sok kö zü l Bailey é s Madden (2016) kutatá sá val
ö sszevetve jelen kutatá sban a munka é rtelmé t pozitı́van befolyá soló
helyzetekben a pozitı́v elismeré s szinté n minden esetben megjelent. A
negatı́v esetekben nem csak a vezető k oldalá ró l, hanem a munkatá rsaktó l is
é rkezett olyan negatı́v visszajelzé s, a mely alá á sta a HR-vezető k munká já nak
az é rtelmé t. Ez felhı́vja a igyelmü nket arra, hogy a HR-szakma nemcsak a
vezető k, hanem a munkatá rsak irá nyá ban is kiszolgá ltatott. A munka
é rtelmessé gé t alá á só vezető i magatartá sformá k kö ré t a HR-vezető k
vizsgá lata alapjá n kiegé szı́thetjü k a kö vetkező kkel: kihagytá k a
munkakö ré be tartozó dö nté sekbő l, azt sugalltá k, nincs szü ksé g a munká já ra,
etiká tlan magatartá sra utası́tottá k, szó ban fenyegetté k é s bá ntalmaztá k.
Mindezek alapjá n a HR-vezető k helyzete kiszolgá ltatottabbnak tű nik a
munkatá rsak vé lemé nyé nek é s a felső vezető k hatalmi viszonyainak, mint a
Bailey é s Madden (2016) kutatá sá ban szereplő 10 szakma 135 ké pviselő je.
Erdemes lenne egy ké ső bbi kutatá sban azt megvizsgá lni, hogy a
kiszolgá ltatottsá g kulturá lis jellegzetessé g é s má s munkakö rben is
megjelenik Magyarorszá gon vagy munkakö ri jellegzetessé g é s a HR-vezető i
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munkakö r specialitá sá bó l fakad. Riasnugrahani é s Riantoputra (2017)
kutatá sá nak eredmé nyé t megerő sı́ti a HR-vezető k tö rté neteinek elemzé se:
amikor ú gy é szlelté k az egyé nek, hogy leé rté kelik ő ket, akkor ez arra
serkentette ő ket, hogy proaktı́van pozitı́v irá nyba alakı́tsá k a munkakö rü ket.
A HR-vezető k tö rté netei alapjá n az egyé n proaktı́v magatartá sa nemcsak a
munkakö r á tszabá sá hoz vezethet, hanem elvezethet munkakö r- é s
szervezetvá ltá shoz is.
A kutatá somban talá lható kritikus incidensek felhı́vjá k arra a igyelmet, hogy
melyek azok a vezető i é szlelt ü zenetek, amelyek annyira pusztı́tó ak é s
destruktı́vak, hogy hatá sukra olyannyira megvá ltoztatta az egyé n a munká ja
tartalmá t é s kontextusá t, hogy kilé pett a vá llalattó l vagy az adott
leá nyvá llalattó l, vagy teljesen visszafogta a teljesı́tmé nyé t. A leginká bb
pusztı́tó ak azok a vezeté stő l é rkezett ü zenetek voltak, amelyek azt sugalltá k,
hogy nincs szü ksé g a munká já ra, nem fontos a munká ja, nincs szü ksé g rá .
Ezekben az esetekben a vá lasz a munkavá llaló ré szé rő l a kilé pé s volt. Egy
esetben volt a HR-vezető nek egy belső tá mogató ja, ebben az esetben fel
tudta venni a negatı́v visszajelzé ssel szemben a harcot é s sikerü lt meggyő zni
a vezeté st a teljesı́tmé nyé vel.
A pozitı́v, megerő sı́tő visszajelzé s
— amennyiben a munkavá llaló el tudta fogadni — bü szkesé ggel tö ltö tte el
az egyé nt, megerő sı́tő hatá sa volt, be tudta é pı́teni a tová bbi munká já ba,
ö sztö nö zte é s magasabb teljesı́tmé nyre inspirá lta.
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TAKÁCS SÁNDOR

A társadalmi vállalkozások vezetésének
dilemmái: pénzt vagy flow-t?

Bevezetés
A tá rsadalmi vá llalkozá sok viszonylag ú j jelensé gnek szá mı́tanak a
rendszervá ltá s utá ni magyar gazdasá gban é s tá rsadalomban. Az á tmenet
hatalmas vá ltozá sokat jelentett a 90-es é vek elejé tő l egy piacosodó ,
liberalizá ló dó , tervgazdá lkodá sbó l piacgazdasá gba tö rté nő á trendező dé s
irá nyá ba. Az ezredforduló ra nagyjá bó l ennek a korlá tai is megmutatkoztak,
majd az unió s tá rsult tagsá g ú jabb, szociá lis lehető sé get hozott magá val
(unió s forrá sok), erő sö dé snek indultak az ú n. civil szervezetek. Ebben az
erő sö dé sben a 2008-10-es pé nzü gyi é s hitelvá lsá g tová bb fokozta a
piacgazdasá g inté zmé nyrendszeré vel (első sorban a pé nzinté zetekkel)
kapcsolatos szkepszist a tá rsadalomban.
A vá lsá g utá ni é vekben felerő sö dö tt a tá rsadalmi vá llalkozá sok tá mogatá sa,
rengeteg cé lzott fejleszté si forrá s vá lt hozzá fé rhető vé a 2010-es é vek
kö zepé ig. Ekkortó l viszont egy ellenkező tendencia kezdett é rvé nyesü lni: a
civil szfé ra szabá lyozá sa megszigorodott, a forrá sok fokozatosan elapadtak.
A korá bban tá mogatott tá rsadalmi vá llalkozá sok hirtelen erő forrá shiá nnyal,
gyakran a civil szfé rá val szembeni ellensé ges, korlá tozó tı́pusú
szabá lyozá ssal szembesü ltek. A vá llalkozá s-jelleg sok esetben ezeknek a
negatı́v felté teleknek az ellensú lyozá sá ra erő sö dö tt fel é s messze nem ideá lis
helyzetben zajlott, amikor a felté telek sok tekintetben nem é rtek meg a
vá llalkozá s-jellegű mű kö dé shez. Emiatt a tá rsadalmi vá llalkozá sok vezeté se
kü lö nö sen nagy kihı́vá st jelent. Kevé s a pá lyá zati lehető sé g fejleszté sekre,
nehé z egyé b inanszı́rozá st talá lni, sokszor a kö zhangulat sem kifejezetten
pozitı́v a civil szfé rá val szemben, a versenyszfé rá ban pedig “rengeteget kell
dolgozni” é s mé g “ott sem izetik meg az embert”. Ezek a klisé k é s kö zhelyek
olyan tá rsadalomró l á rulkodnak, amelyik nem tú lsá gosan é rdeklő dik a
nehezebb sorsú , ö nhibá jukon kı́vü l há trá nyos helyzetű emberekkel. A
GLOBE felmé ré s (Bakacsi & Taká cs, 1998) szerint pé ldá ul a humá norientá ció
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mé rté ke hazá nkban elé ggé elmarad a globá lis minta á tlagá tó l, azaz
tá rsadalmi szinten (tudat alatt) há rı́tunk é s á ttoljuk a felelő ssé get azokra,
akik valamié rt kiesnek, lemaradnak, elszegé nyednek – biztosan “az ő hibá juk
is”.
Az á ltalam kutatott tá rsadalmi vá llalkozá sok ennek ellené re belevá gtak
bizonyos tevé kenysé gekbe ü gyszeretetbő l, hobbybó l, lelkesedé sbő l,
együ tté rzé sbő l – ki mié rt. Vá llalkozó k, akik legalá bb szeretik megpró bá lni a
dolgokat, mielő tt azt mondaná k, hogy „ez ú gysem sikerü lhet”. Aztá n amikor
beindul, felfedezik, hogy egy való di piaci lehető sé g elő tt á llnak nö vekedé si
lehető sé gekkel, hogy az ő mó dszerü kkel sikerü lt ú j piacot nyitni, ú j
é rdeklő dé st, igé nyt felkelteni, izető ké pes keresletet tá masztani azá ltal, hogy
felkeltetté k a remé nyt, az é leterő t é s mobilizá ltá k a meglé vő erő forrá sokat a
“remé nytelenekben”. Es ilyenkor nem az vezeti ő ket, mint vá llalkozó kat,
hogy monopolizá ljá k a kemé ny befekteté ssel é s kocká zatvá llalá ssal nyert
piacot, hanem az, hogy azé rt is tegyenek, hogy a mintá t elterjesszé k, hogy
má sok is megtapasztalhassá k a tá rsadalmi innová ció felszabadı́tó é s
felhatalmazó hatá sá t. Ilyennek ismertem meg a tá rsadalmi vá llalkozó kat:
bá tor, kreatı́v, segı́tő ké sz, é rzé keny é s ö nzetlen, jó ü zleti é rzé kkel megá ldott,
kö zö ssé gszerető embereknek, akiknek fontos, hogy hozzá tegyenek a
vilá ghoz.

A kutatás céljai
Jelen ı́rá s egy hazai tá rsadalmi vá llalkozó kkal kapcsolatos kutatá s
eredmé nyeit mutatja be. Az eredeti kutatá s fő cé lkitű zé se, hogy egy reá lis
ké pet vá zoljon fel a tá rsadalmi vá llalkozá sok vezeté si kihı́vá sairó l, hogy
ezá ltal is segı́tse azok sikeres alapı́tá sá t é s mű kö dteté sé t. A kutatá s sorá n
fontosnak tartottam feltá rni azokat a motivá ció kat, amelyek a tá rsadalmi
vá llalkozá sok alapı́tá sá hoz vezettek, kü lö n hangsú lyt fektetve a lowá llapotra é s annak kö vetkezmé nyeire mind a vezető sajá t munká já ban, mind
pedig a munkavá llaló k szá má ra teremtett szervezeti kö rnyezet szempontjá bó l egy feltá ró jellegű kutatá sban.
Egy nemré giben publiká lt kutatá s szerint (Kiss, 2018) a demokratikus
dö nté shozatali gyakorlat a tá rsadalmi vá llalkozá sok egyik fontos
jellemző jé nek szá mı́t. A tá rsadalmi cé lok kö veté se magá val hozza a pro it é s
tá rsadalmi cé lok kö zö tti egyensú ly keresé sé t, amibe á ltalá ban a
munkavá llaló i jó llé t szempontjai is beletartoznak a kö rnyezeti fenntartható sá g mellett.
A kü lső é s belső é rintettek azonos elvek menté n tö rté nő kezelé sé t egyé bké nt
a szolgá ltatá sok kö zö s fejleszté se is indokolja: a termelé si, ill. szolgá ltatá selő á llı́tá si folyamatokban tö rté nő folyamatos innová ció a munkavá llaló k
ü gyfelekkel tö rté nő folyamatos kapcsolattartá sá n alapul (Jing, Houssin,
Caillaud, Gardoni, 2010). A technoló giai fejlő dé s ö nmagá ban is elő segı́ti a
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“sharing economy” terjedé sé t a tá rsadalmi cé lok elő mozdı́tá sa é rdeké ben,
ami a hagyomá nyos hierarchikus szervező dé ssel szemben egy há ló zatos é s
ré szvé teli é rté krendre é pü lő gyakorlat-kö zö ssé gen alapuló mű kö dé st helyez
elő té rbe. Ez a tendencia egyé bké nt az ü zleti szfé rá ban is terjedő ben van
(Laloux, 2014). Az ü zleti gyakorlatban egyre erő teljesebb a felhatalmazá sra
é pı́tő vezeté si stı́lus é s egyre tö bb erő forrá st szá nnak az olyan szervezeti
koncepció k elő segı́té sé re, mint pé ldá ul az agilis, lean, holokrá cia. Mindezt a
iatalabb munkavá llaló i generá ció k (Y é s Z) elvá rá sai is tá mogatjá k (Soulez
& Guillot-Soulez, 2011).
A tá rsadalmi vá llalkozá sok kü lö nbö ző iskolá i egyeté rtenek abban, hogy az
egymá snak feszü lő pro it-, illetve kö rnyezeti, ü gyfé l é s alkalmazotti é rdekek
kö zö tti kon liktusokat a munkavá llaló i ré szvé tel csö kkenti. A munkatá rskö zpontú vezeté si stı́lus, a cé lok kö zö s kialakı́tá sá nak é s a szervezet irá nyı́tá sá nak ré szvé teli jellege é s a vonzó , tá rsadalmi cé lok együ ttesen
Csı́kszentmihá lyi Mihá ly (2003) szerint – a munkahelyi low é lmé nyen
keresztü l - kiemelkedő motivá ció val é s fejlesztő erő vel bı́rnak a munkatá rsak
teljesı́tmé nyé re. Ezzel együ tt, a fentebb emlı́tett tanulmá nyban (Kiss, 2018)
jelentő s szá mú megjegyzé st talá lunk azzal kapcsolatban, hogy a ré szvé teli
irá nyı́tá s mennyire nem tipikus Magyarorszá gon é s az alkalmazotti ré szvé tel
milyen negatı́v hatá ssal bı́r a szervezetek haté konysá gá ra. Való szı́nű leg a
má r emlı́tett hazai viszonyok (pl. az erő forrá sok hirtelen szű kü lé se é s az
erő teljesebb piaci verseny kö rü lmé nyei kö zö tti mű kö dé s ké nyszere) a
gyorsabb dö nté shozatal é rdeké ben ugyanezt a vezető i modellt erő sı́tetté k
fel, ami a demokratikus é s ré szvé teli vezeté s ellené ben hatott.

Társadalmi vállalkozásokról röviden
A tá rsadalmi vá llalkozá s (social entrepreneurship vagy social enterprise)
kifejezé s a 90-es é vekben jelent meg (Bornstein, 1998; Dees, 1998;
Leadbeater, 1997) é s hamarosan elő szö r az USA-ban, majd fokozatos
Nyugat-Euró pá ban is szé les kö rben elterjedt. Haszná latosak mé g a social
business (Yunus, 2009), a szolidá ris gazdasá g (solidarity economy), a
kö zö ssé gi gazdasá g (sharing economy) é s a tá rsadalmi innová ció (social
innovation) kifejezé sek is, ilantropikus, kö zgazdasá gtani, szocioló giai,
politikai é s technoló giai szempontokat hangsú lyozva a tá rsadalmi
vá llalkozá sok vizsgá lata kapcsá n (Kiss, 2018).
Az USA-ban a 90-es é vek gazdasá gpolitikai vá ltozá sai (a neoliberá lis
gazdasá gpolitika elő té rbe kerü lé se é s az ezzel ö sszefü ggő deregulá ció s é s
privatizá ció s hullá m), amit rö viden a jó lé ti á llam vá lsá gaké nt ismerü nk
(Laville & Eynaud, 2019), jelentő s hatá ssal voltak a vezeté si gondolkodá sra.
Mindez leginká bb az ü zleti é letet is á tformá ló empowerment ilozó ia
(Pfeffer & Villeneuve, 1994) é s a Harvard Business Schoolhoz kapcsoló dó
straté giai HRM (Beer, Spector, Lawrence, Mills & Walton, 1984)

206 | Takács Sándor: A társadalmi vállalkozások vezetésének dilemmái: pénzt vagy flow-t?

megjelené sé ben ragadható meg. A tá rsadalmi egyenlő tlensé gek é s
problé má k megoldá sá ban az á llam á tadta korá bbi feladatainak jelentő s
ré szé t, amit ré szben a nagyvá llalatok vá llaltak fel, ré szben pedig
megteremtő dö tt a té r a tá rsadalmi vá llalkozá sok szá má ra.
Az EMES (EMergence des Enterprises Sociales en Europe) nemzetkö zi
kutatá si há ló zat azt a cé lt tű zte maga elé , hogy lé trehozzon egy krité riumrendszert, ami alapjá n a tá rsadalmi vá llalkozá sok egysé ges szempontok
menté n azonosı́tható ak be az Euró pai Unió tagá llamaiban (Defourny &
Nyssens, 2014, p. 48). Ezek a krité riumok a gazdasá gi, szociá lis é s
vá llalatirá nyı́tá si (vagy ré szvé teli) dimenzió k menté n 3-3 szempontot
jelentenek, azaz ö sszessé gé ben kilenc krité riumró l beszé lhetü nk, melyek
kö zö tt a tá rsadalmi é s kö zö ssé gi cé lok mellett egyará nt szerepel a piaci
kocká zat mellett é rté kesı́tett termé k vagy szolgá ltatá s elő á llı́tá sa, a izetett
munkaerő é s a ré szvé teli irá nyı́tá s.

A munkahelyi flow és a pénz szerepe a társadalmi
vállalkozásokban
A munkavé gzé si rendszerek szakirodalma bő velkedik olyan, pé nzen é s
anyagi juttatá sokon kı́vü li (vagy azzal gyakran együ ttesen jelen lé vő ) munkavé gzé ssel kapcsolatos té nyező k beazonosı́tá sá ban, amelyek hatá ssal
lehetnek a munkavá llaló k munkahelyi motivá ció já ra. Herzberg (1968/2003)
higié né s é s motivá tor té nyező i (hazai eredmé nyekrő l lá sd Taká cs, Csillag,
Kiss & Szilas, 2012); Hackman é s Oldham (1975) munkakö ri jellemző k
modellje, vagy a felhatalmazá sra é pü lő vezeté s ilozó iá ja (Pfeffer &
Villeneuve, 1994) egyará nt jelentő s hatá ssal voltak a vezető i gyakorlatra. A
vezető k gondolkodá sá ra é s a szervezetek mindennapjaira a mai napig talá n
legnagyobb hatá ssal Csı́kszentmihá lyi Mihá ly (1975, 1990) á ramlat ( low)
koncepció ja volt.
Habá r az eredeti koncepció nak ré sze volt, a tevé kenysé g vagy feladat
vá lasztá sá nak motivá ció ja egyre inká bb kitoló dott a low-é lmé nnyel
kapcsolatos kutatá sok homlokteré bő l. Pedig ö nmagá ban is fontos ké rdé s,
hogy mennyiben felel meg a tevé kenysé g a cselekvő mé lyebben fekvő
motivá ció inak é s é rdeklő dé si terü leteinek. Emellett a vezeté si stı́lusnak is
fontos szerepe van a low-é lmé ny megtapasztalá sá ban. Azok az alkalmazottak, akik a kö zvetlen munkahelyi vezető iket tá mogató nak é s bizalomra
é rdemesnek é szlelik, jó val magasabb low-szintet é lnek á t a munká juk sorá n
(Peters, Poutsma, Van der Heijden, Bakker & Bruijn, 2014).
Szinté n fontos ké rdé s, hogy a vezető k hogyan osztjá k szé t a feladatokat a
munkatá rsaik kö zö tt, milyen é rté kek menté n dolgoznak é s milyen ü gyet
szolgá l a munká juk. Amellett, hogy felmé rik a tapasztalataikat é s
kompetenciá ikat, ugyanolyan fontos azt is lá tniuk, hogy mié rt vá laszt valaki
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szı́vesen valamilyen feladatot, tevé kenysé get, munkakö rt, projektet vagy
foglalkozá st é s hogy az illeszkedik-e a mé lyebben fekvő é rdeklő dé si
terü leteikhez é s é rté keikhez. Ezeket a ké rdé seket soká ig egyá ltalá n nem
vizsgá ltá k a low-val kapcsolatban, pedig Butler é s Waldroop (1999) szerint
az, amitő l az emberek igazá n boldognak é rzik magukat a munká juk sorá n
gyakran nem esik egybe azzal, ami a sikerü k alapja. A vezető knek a munkakö rö k é s tevé kenysé gek ré szvé telen alapuló kialakı́tá sá val van lehető sé gü k
mé g jobb egyé n-munkakö r illeszkedé s elé ré sé re, aminek ré sze, hogy az
alkalmazottaknak a szervezet cé ljait é s munkavé gzé si rendszereit is van
lehető sé gü k alakı́tani.
A tá rsadalmi vá llalkozá sok alapı́tó inak é s munkavá llaló inak a kulturá lis é s
magatartá si mintá zatai vajon mennyiben té rnek el a hazai ü zleti
szervezetekre á ltalá nosan jellemző magas hatalmi tá volsá g – alacsony
bizonytalansá gkerü lé s kombiná ció tó l, melyet a GLOBE-kutatá s alapjá n
(Bakacsi, Taká cs, Kará csonyi & Imrek, 2002) klá n kultú rá nak nevezhetü nk.
A szakirodalom alapjá n ennek a szervezeti kultú ra ideá ltı́pusnak a vezető je
leginká bb a kisvá llalkozá sok tipikus egyvonalas szervezeté nek vezető je, aki
informá lis hatalmá bó l adó dó an mindenrő l tudni akar é s semmit sem delegá l,
rajta keresztü l á ramlik az ö sszes informá ció é s nem nagyon szü letik dö nté s
a tudta é s egyeté rté se né lkü l. Ezzel a mintá val gyakorlatilag hosszú tá von
é ppen a szervezet tová bbi nö vekedé sé nek é s az alkalmazottak fejlő dé sé nek
legfő bb gá toló té nyező jé vé vá lik.
Kutatá si ké rdé seim a szervezeti keretekre é s megoldá sokra vonatkoznak:
mit é rtenek low-é lmé ny alatt sajá t maguk é s a munkavá llaló ik eseté ben? A
ré szvé teli szervezetirá nyı́tá s mennyiben szolgá lja a kü lö nbö ző tı́pusú cé lok
kö zö tti kon liktusok kö nnyebb kezelhető sé gé t? A tá rsadalmi vá llalkozó k
hogyan biztosı́tjá k sajá t é s munkatá rsaik motivá ció já t, mi ebben a low, az
anyagi motivá ció s eszkö zö k (a izeté s) é s a munkavá llaló i jó llé tet befolyá soló
tová bbi té nyező k (pl. a kö zö ssé g, a tanulá s é s fejlő dé s, az ö nmegvaló sı́tá s)
szerepe? Jelen tanulmá nyban ezek kö zü l a munkahelyi low é s a pé nz
szerepé re koncentrá lok.
Kutatá som alapjá ul igyekeztem az EMES krité riumrendszere menté n
vá lasztani tá rsadalmi vá llalkozá sokat. Osszesen kilenc tá rsadalmi
vá llalkozá s vezető jé vel ké szı́tettem egy-má sfé l ó rá s mé lyinterjú t 2018 vé gé n
é s 2019 első felé ben. A megké rdezett vá llalkozá sokró l, tá rsadalmi
kü ldeté sü krő l az 1. tá blá zat nyú jt á ttekinté st.
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1. táblázat: A minta szervezetei és küldetésük

Név és forma

Fő társadalmi cél
Szervezetfejleszté si szolgá ltatá sokat elé rhető vé tenni non-

Alapítvány és
Consulting (Kft.)

pro it szervezetek é s tá rsadalmi vá llalkozá sok szá má ra (pro
bono vagy kedvezmé nyes á ron, pá lyá zati rendszerben)
Nö velni a megvá ltozott ké pessé gű munkavá llaló k irá nti

Kiállítás (Kft.)
Alapítvány

é rzé kenysé get, megismertetni a vilá gukat é s ezá ltal
elő segı́teni a munkahelyi integrá ció jukat (Az alapı́tvá ny
é vente pá lyá zatot ı́r ki a befogadó kö zö ssé geknek)

Közösségi iroda és
inkubátorház (Kft.
és Alap.)

Co-working iroda erő s kö zö ssé gé pı́té si gyakorlatokkal é s
tá rsadalmi vá llalkozó knak nyú jtott – kedvezmé nyes –
fejleszté ssel.
A há ztartá sokban keletkező lomok (kö nyv, ruha, haszná lati

Adománybolt
Szociális
Szövetkezet

tá rgyak) szakszerű kezelé se é s tartó s munkané lkü li
munkavá lló k munkaerő piacra tö rté nő visszalé pé sé nek
tá mogatá sa.
Oktatá si anyagok fejleszté se (globá lis é s helyi) Makerspace-

Education –
Non-pro it Kft.

ek szá má ra amelyek erő s helyi kö zö ssé gé pı́té si é s

Közösségi iroda
(Kft.)

Co-working iroda erő s kö zö ssé gé pı́té si gyakorlatokkal.

Kórházi Alapítvány

fenntartható sá gi cé lokkal rendelkeznek.

Hosszabb tá vú kó rhá zi kezelé sre szoruló gyerekek
rendszeres angol nyelv-oktatá sa (é s é rzelmi tá mogatá sa).

A pénz szerepéről
Az interjú k elő tt az elő zetes vá rakozá som az volt, hogy a tá rsadalmi
vá llalkozá sok vezető i nem fognak a pé nzrő l kö nnyen beszé lni. Ismertem egy
olyan tá rsadalmi vá llalkozó t, aki korá bban ö nké nteské nt dolgozott, majd
mozgalomké nt bará taival együ tt lé trehozott egy egyesü letet. Tiltakozó
tü nteté seket szerveztek kö rnyezetvé delmi cé lok é rdeké ben, majd
fokozatosan elkezdtek kapcsoló dó vá llalkozá si tevé kenysé geket is
kifejleszteni a tá rsadalmi cé ljaik inanszı́rozá sá ra, illetve egy idő utá n a
cé lokhoz kapcsoló dó vá roské p-fejleszté sek kivitelezé sé be is bedolgoztak,
tá maszkodva korá bbi szaké rtelmü kre. Ná la é s az alapı́tó i csapat tö bb
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tagjá ná l komoly identitá s-vá lsá got okozott, amikor a vezető i
tevé kenysé geiké rt izeté st kezdtek el kapni, mikö zben fő á llá suk miatt egyre
kevesebb energiá juk maradt magá ra az egyesü letre, ami má r-má r a cé lok
megvaló sulá sá t is veszé lyeztette. Mé gis nagyon nehezen tudtá k feldolgozni
a vá ltozá st.
Az á ltalam megké rdezett vezető k á ltalá ban nem teljes munkaidő ben
dolgoznak a tá rsadalmi vá llalkozá sban, né há ny kivé teltő l eltekintve
rendelkeztek egyé b jö vedelemforrá ssal is. Az Education vezető je pé ldá ul
hasonló jö vedelemé rt vé gzi vezető i munká já t 100%-ban a tá rsadalmi
vá llalkozá sban dolgozva, mint amennyit korá bban az ü zleti szfé rá ban
keresett, é s munkatá rsai is hasonló jö vedelmet kapnak. Ennek felté tele volt,
hogy talá ljanak egy olyan befektető t, aki szá má ra fontosak a hosszú tá vú
cé ljaik, de kinyilvá nı́tott cé lja, hogy nem szó l bele a mű kö dé sü kbe. Olyan is
volt, aki az anyagi szempontok fontossá gá nak csö kkené sé rő l szá molt be:
“Az is megfogalmazódott bennem, hogy nincs már rá szükségem, hogy pénzt keressek,
tehát most tudnék visszaadni valamit a társadalomnak... Keresek valamennyit, mert kell
az önértékelésemhez és ahhoz, hogy fenntartsam magamat, de nem kell annyi, hogy még
építkezzek is, mert már eleget építkeztem...” (Közösségi iroda és inkubátorház)

A inanszı́rozá ssal kapcsolatban az elmú lt é vek sorá n tö bb vá llalkozá sná l is
az a tendencia bontakozott ki, hogy egyre ritká bban indultak pá lyá zati
forrá soké rt, kü lö nö sen á llami tá mogatá sé rt. Ebben tö bben is a korá bbi rossz
tapasztalatokra utaltak: elké nyelmesedé shez, meggondolatlan é s fö lö sleges
pé nzkö lté shez (kocsi, titká rnő stb.) vezetett; kiszolgá ltatott helyzetet
eredmé nyezhet, megvonhatjá k a forrá sokat, feszü ltsé get okoz a pá lyá zatı́ró k
jutalé ka, esetenké nt a korrupció veszé lye is felmerü lt, ső t, az alá bbi idé zet
azt mutatja, hogy ez folyamatosan napirenden van.
“Azért vannak olyan ügyek, amiket nem lehet delegálni, ilyenek pl. az új pályázatok. Az
utóbbi időben megjelentek a hiénák körülöttünk, hogy akkor majd “mi megírjuk” és
akkor “majd okosban megoldjuk”. Az egyik 19 éves önkéntes lánynak az ismerőse jött,
“csupa jószándékkal”, hogy hozna 25 milliót, csak a másik 25-öt kellene valahogy
ki izetni más célokra….” (Kórházi Alapítvány)

Az á llami forrá sok rá adá sul rengeteg adminisztrá ció val já rnak é s a munkavá llaló k szá má ra is biztonsá gosabb, ha a vá llalkozá s meg tudja teremteni
sajá t bevé teleit, biztosabb a munkahely, mé g ha alacsonyabb jö vedelemmel
rendelkeznek is. Es kifelé is hitelesebb ı́gy.
„Az a ilozó iánk, hogy ez egy üzleti vállalkozás, amihez üzleti tervre és pro i
szakértelemre van szükség (marketing, pénzügyek, szervezés, elhelyezkedés, kiválasztás
stb.). Nekem is ez volt a meggyőző érv, ami miatt végül ezt választottam, hogy ez egy
stabil dolog, hosszú távra lehet rá építeni. És a munkavállalóinknak is ez a fontos...”
(Kiállítás)
„Földalapú támogatást sem veszünk igénybe, ahhoz túl kicsi a terület, maximum fél
millió forint lenne egy évben, ahhoz túl sokat kell vele adminisztrálni, hogy ez megérje.
Inkább dolgozunk, a szabadság fontosabb, az adminisztráció egyáltalán nem jelent low
élményt...” (Biokert)
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Bá r akadt né há ny szervezet, akik szponzoroktó l é s pá lyá zatokbó l is
igyekeztek bizonyos fejleszté seket megvaló sı́tani, a tö bbsé gnek az vá lt be
jobban, hogy sajá t bevé telekkel tervezett é s olyan vá llalkozá sokat indı́tott,
amely az alapvető kü ldeté sü kkel ö sszefü ggenek é s besegı́tenek annak
fenntartható sá gá ba. Egy adott vá llalkozá s azonos szintű munkavá llaló i (pl.
eladó k vagy kö zé pvezető k) jellemző en ugyanakkora izeté st kaptak é s csak
nagyon korlá tozottan alkalmaztak ö sztö nző ket, azzal együ tt, hogy a
teljesı́tmé ny é rté kelé se é s a folyamatos visszajelzé s (első sorban fejleszté si
cé llal) jelen volt a gyakorlatukban. Mindez a kö zö ssé gi é rté kek
(együ ttmű kö dé s, egymá s segı́té se, tá mogatá sa, direkt kommuniká ció )
menté n tö rté nő mű kö dé st igyekezett szolgá lni.

A flow szerepéről
A pé nz é s anyagiak szerepe tehá t nyı́ltan é s a realitá sok menté n
fogalmazó dott meg. Ezzel együ tt maga az “ü gy”, a kü ldeté s meghatá rozó
szerepet tö lt be a vá llalkozá sok é leté ben. Ez irá nt a megké rdezett vezető k
rendre kimutattá k belső elkö telezettsé gü ket é s szenvedé lyü ket (a beteg
gyerekek boldogsá ga (Kó rhá zi Alapı́tvá ny), a szemé t é s hulladé k kezelé se,
fenntartható sá g, a ré gi tá rgyak megbecsü lé se, a munkavá llaló k munkaerő piaci integrá ció ja (Adomá nybolt); a tá rsadalom é rzé kenyı́té se (Kiá llı́tá s) stb.
Ezt az alapvető ü gyet szinte kivé tel né lkü l ö sszefü ggé sbe hoztá k sajá t
magukná l é s a beosztottakná l is a munkahelyi low é lmé nyé vel, melyet
tö bbfé leké ppen ı́rtak le. Volt, akiné l a vezető i tevé kenysé gekre kerü lt a
hangsú ly, má sok a napi munkavé gzé st emlı́tetté k.
“- Mit jelent számodra a low-élmény és mikor éled meg a munka során?
- Amikor elveszítem az idővel való kapcsolatomat az alkotás vagy csinálás közben. Pl.
valamelyik éjszaka, üzleti tervezés közben, amikor számolgattam és rájöttem, hogy mi
mindent szeretnék még kiszámolni és láttam, és estek ki dolgok és felismerések. A
megismerés és felfedezés élménye is ilyen...Nekem ezek okoznak nagy örömöt, a
teremtés...” (Közösségi iroda)
“Ez itt mindennapi sikerélményt jelent. Jelen van a low, ezt máshogy nem lehet csinálni.
Hivatásos becsüsként is dolgozom, az a munkák munkája, olyan a világon nincs,
legalábbis nekem. Élvezettel végzem, de azért sok minden másra is kell
igyelni...”(Adománybolt)
“Ez egy közösség, tenni akaró iatalokból. A világban szemléletváltozás kell, amit a
iatalok képviselhetnek, illetve bennük el lehet plántálni. Hiszek abban, hogy jót lehet
csinálni és a jó példaértékű és jót teremt... Nem akarok ilyen rózsaszínnek tűnni, de akkor
már ott az érték, amit csinálsz.” (Közösségi iroda és inkubátorház)
„Volt néhány tanácsadó, akikkel sokat beszélgettünk, és arra jutottunk, hogy álljunk oda
a menedzsment és a tulajdonosok elé és találjuk ki velük közösen annak a modelljét, hogy
lehessen a cég nevében non-pro it szervezetekkel dolgozni. Nekünk az is rendben van, ha
sokkal kevesebbet keresünk, de olyan ügyeket akarunk a munkánkkal előre vinni,
amelyekben hiszünk… Nem akarok abba energiát tenni, hogy arra manipuláljuk az
embereket, hogy még többet dolgozzanak, de ne kelljen többet izetni érte... Tehát
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sokunkat sokkal jobban inspirálnak azok a dolgok, amelyek a személyes küldetésünkkel
összhangban vannak!” (Tanácsadó és Alapítvány)

A vezető k szerint a munkatá rsak eseté ben is nagy jelentő sé ge volt a
kü ldeté snek é s a tá rsadalmi cé loknak abban, hogy maximá lis erő bedobá ssal,
de egyú ttal é lvezettel vé gezzé k a munká jukat.
“A kollégáimnak meg talán az, hogy elképzelnek valamit, egy eseményt és ott vannak, és
látják, amint megvalósul, azonnali visszacsatolást kapnak a munkájukról. Másoknak
meg egy jó beszélgetés is ilyen…” (Közösségi iroda)

Gyakran a belső é s kü lső elkö telezettsé g kü zdelmé rő l is beszá moltak a
munkatá rsak szintjé n, de a low é lmé nyen keresztü l á ltalá ban a belső
bizonyult erő sebbnek, ha valaki egyszer má r megtapasztalta.
“Van egy iatal munkatársunk, aki elment tőlünk 2-3 hónap izetés nélküli szabira (azaz
máshová dolgozni). Kemény munka volt, de 4-5-szörösét izette... Feltettük neki a
kérdést, hogy tényleg visszajön-e és negyedannyiért egyből visszajött..., mert ennek a
munkának van értelme, ő itt tesz a világért, alkot, ott meg egy rabszolga, szemetet
gyárt... Itt ő cégtáblát fog festeni, itt a tárgyak élete meghosszabbodik, hozzátesz a
környezeti fenntarthatósághoz miközben a szegény embereknek vásárlási lehetőséget
biztosít.” (Adománybolt)

Néhány következtetés
A szakirodalom á ttekinté se sorá n a haté konysá g é s teljesı́tmé ny ké rdé se
jelent meg fő dilemmaké nt, ami az á ltalam megké rdezett tá rsadalmi
vá llalkozó k vezető i gyakorlatá ban is fontos viszonyulá si pontot jelent az
ü zleti cé lok é s a tá rsadalmi hatá s vonatkozá sá ban. Ugyanakkor a tá rsadalmi
vá llalkozá sok vilá gá ban ö nmagá ban is é rté knek szá mı́t a demokratikus
mű kö dé sre tö rekvé s é s a dö nté shozatalba tö rté nő bevoná s (munkavá llaló i
ré szvé tel), é s sokak szá má ra munkavá llaló ké nt it is fontos motivá ció t jelent
mindez. Az első szá mú ké rdé s azonban az, hogy milyen cé lokat kö vet a
vá llalkozá s, milyen szervezeti é s tá rsadalmi jö vő ké p é s kü ldeté s hajtja elő re
a szervezet tagjait.
Ugy tű nik, hogy a tá rsadalmi vá llalkozá sok vezető i má r belá ttá k, hogy a
munkahelyi low é lmé ny kapcsá n nem elegendő a vé gzett tevé kenysé g á ltal
tá masztott kihı́vá s é s a ké pessé gek egyensú lya, hanem maga a cé l a dö ntő . Es
a pozitı́v cé l sokkal ké zzelfogható bb egy tá rsadalmi vá llalkozá s eseté ben,
mert ha csak a pro it cé l lebeg elő ttü k, akkor való szı́nű leg elveszı́tetté k a “mi
vé gre?” ké rdé sre adható vá laszt. Ugyanakkor azt sem vá rjá k a low é lmé nytő l
é s az alapvető kü ldeté stő l, hogy teljes mé rté kben kompenzá lja a piaci
lehető sé gektő l elmaradó izeté seket, hiszen a sajá t idő rá fordı́tá sukat é s a
munkavá llaló k elé gedettsé gé t is befolyá solja, hogy milyen mé rté kben
elé gı́thetik ki a piacon megszerezhető javakbó l é s szolgá ltatá sokbó l á lló
igé nyeiket. A pé nz tehá t szá mukra is fontos, ami nyilvá n ö sszefü gg a
vá llalkozá s piaci bevé teleivel, ami ü tkö zhet a tá rsadalmi cé lokkal.
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A low-modell “vilá gos cé lok” vá ltozó ja tehá t nem azt jelenti, hogy a vá llalat
ü zleti cé ljaibó l mi kö vetkezik az adott munkakö rre valamilyen szá mszerű en
megragadható formá ban, mint ahogyan azt nagyon sok ü zleti szervezetben
lefordı́tottá k, hanem első sorban azt, hogy az adott munkakö rben dolgozó
szá má ra is egyé rtelmű -e, hogy amit csiná l, azzal milyen, á ltala is fontosnak
é s é rté kesnek tekintett cé lokhoz já rul hozzá . Es ebbő l kö vetkező en az is
jobban é rdekli, hogy milyen mé rté kben já rul hozzá , azaz a vá llalkozá s
kü lö nbö ző é rintettjei szempontjá bó l milyen é rté ket á llı́t elő , szemben azzal
a helyzettel, ha csak az lebeg a szeme elő tt, hogy a szá má ra kitű zö tt cé lok
elé ré sé hez milyen anyagi kö vetkezmé nyek kapcsoló dnak majd.

Köszönetnyilvánítás
A kutatá st az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosı́tó szá mú kutatá si projektben a
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tá mogatta.
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TOARNICZKY ANDREA

Az erős szervezeti kultúra jelentésének
alakulása

„Nagyon kell figyelnünk arra, hogy ne legyünk hipszternácik. Mert ha ide csak
biciklivel lehet majd járni, kizárólag farmerban és pólóban, akkor én leszek
az első, aki vesz egy vállalati autót és öltönyt.” (Somlai-Fischer, idézi: Veiszer,
2013, p. 161)

A szervezeti kultú ra fogalmá nak megjelené se a menedzsmenttudomá nyban
ö sszefonó dik az erő s szervezeti kultú ra, mint kı́vá natos cé l
megfogalmazá sá val. A korai ı́rá sok az erő s szervezeti kultú rá t a hatá sain
keresztü l é rtelmezik – kı́vá natos szervezeti teljesı́tmé ny, szervezeti
identi iká ció , elkö telezettsé g, lojalitá s, (klá n) kontroll é s megfogalmazzá k a
kialakulá sá hoz é s fenntartá sá hoz szü ksé ges felté telrendszert. Ha a
felté telrendszer csak ré szben teljesü l, vagy a hatá sokkal való ö sszefü ggé sek
nem egyé rtelmű ek, akkor gyenge szervezeti kultú raké nt jellemzik, é s vezető i
problé maké nt fogalmazzá k meg. A cikk megké rdő jelezi az erő s szervezeti
kultú ra ily leegyszerű sı́tő megkö zelı́té sé t, é s amellett é rvel, hogy az erő s
kultú ra tartalmá ra is tekintettel kell legyü nk, é s hogy az elő felté telek nem
100%-os teljesü lé se nem egyszerű en vezető i problé ma, hanem lehető sé g is
arra, hogy ú jraé rtelmezzü k az erő s szervezeti kultú ra fogalmá t, é s
rá mutassunk á rnyoldalaira é s korlá taira.

Az erős szervezeti kultúra jelentésének történeti alakulása
a menedzsmenttudományban
A szervezeti kultú ra fogalma 1979-ben robbant be a menedzsmenttudomá nyba (Pettigrew, 1979) a megú julá s forradalmi ı́gé reté vel (Martin,
Frost & O’Neil, 2006). A megú julá s azó ta is á llandó minő sé gi jellemző je
maradt a terü letnek – a fogalom szenvedé lyes vitá ra ihlette a kutató kat é s
gyakorlati szakembereket, mó dszertani kı́sé rletezé sekre sarkallta ő ket, é s
noha nagyon hirtelen vá lt a menedzsmenttudomá ny megkerü lhetetlen é s
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szerves ré szé vé (Alvesson, 2011), é s napjainkban a vita pá rbeszé ddé
szelı́dü lt, jó l meg igyelhető a fogalom é vtizedenké nti ú jjá szü leté sé nek
mintá zata. Az erő s szervezeti kultú ra fogalma má r a kezdetektő l
foglalkoztatta a kutató kat é s gyakorlati szakembereket, é s a terü let
é vtizedenké nti ú jjá szü leté se a fogalom jelenté sé t é s jellemzé sé t is
á talakı́totta.
1. táblázat - Erős szervezeti kultúra jelentésének történeti (kronológiai) alakulása a
menedzsmenttudományban

Idő

Erős szervezeti kultúra jellemzése
Az erő s szervezeti kultú ra fogalmá nak nem explicit haszná lata
Taylor munká ssá ga sorá n igyekezett arra biztatni az
alkalmazottakat, hogy szakı́tsanak a „diszfunkcioná lis”

Korai gyökerek

ellenkultú rá kbó l szá rmazó kollektı́v ellenkezé ssel, é s mint
alkalmazottak, osztozzanak a kö zö s cé lokon, amelyeket a
vezeté s hatá roz meg (!).
Fayol munká já ban az „esprit de corps” kö zponti fogalom volt.
(Taksa, 1992)
Az erő s szervezeti kultú ra, mint vezető i cé l é s feladat
Az erő s szervezeti kultú ra a szervezeti szintű konszenzus,

Kezdetek – 1980-as
évek

vallott é rté kek é s kö vetett gyakorlatok kö zö tti konzisztencia
ı́gé reté t hordozta, é s mindezt a vezető sé g alakı́totta. A
szervezeti kultú ra egyszerre belső ö sszetartó erő , é s a
kö rnyezeti adaptá ció t biztosı́tó szervezeti minő sé g.
Az erő s szervezeti kultú ra, mint identitá skontroll

Megkérdőjelezve –
1990-es évek

A fó kusz az erő s szervezeti kultú ra kö zvetlen hatá sá ra, é s
egyú ttal fenntartó mechanizmusá ra kerü lt – az
identitá skontrollra. A kutatá sok rá vilá gı́tanak az erő s
szervezeti kultú ra á rnyoldalaira, nem kı́vá natos hatá saira.
Csalá di, bará ti, startup é s extré m szervezeti kultú rá k
Az erő s szervezeti kultú ra kezdeti é rtelmezé se kerü lt ú jra a
fó kuszba, ugyanakkor a tartalma é s funkció ja speci ikus

Újra felfedezve –
2000-es évek

pozitı́v tartalmat nyert. Csalá di, bará ti, start-up kultú rá kró l
ı́rnak – kö zé ppontban egy speci ikus é rté krenddel é s
fenntartó mechanizmusokkal. Pá rhuzamosan a kritikai ı́rá sok
is jelen vannak, az extré m szervezetek kizsá kmá nyoló
kultú rá já t fenntartó mechanizmusok leleplezé sé vel.
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A cikk cé ljá ra – erő s szervezeti kultú ra jelenté sé nek alakulá sa- való
tekintettel a tá blá zat szü rké vel jelö lt sorai nem kerü lnek ré szletes kifejté sre.
Az 1990-es é vek differenciá ció s (Martin et al., 2006) megkö zelı́té sé be
illeszkedő szervezeti kultú ra kutatá sok a szervezeten belü li kü lö nbö ző
kulturá lis feszü ltsé gekre fó kuszá ltak, mint pé ldá ul a kö vetett é s vallott
é rté kek inkonzisztenciá ja, az erő s szervezeti kultú ra a szervezeteken belü li
hatalmi egyenlő tlensé gek, diszkriminá ció é s elnyomá s legitimizá lá sá t
szolgá ló fogalomké nt jelenik meg. Jelen cikk nem tá rgyalja az erő s szervezeti
kultú ra á rnyoldalait, ez tekinthető az elemzé s egyik lehetsé ges korlá tjá nak
is.

Kezdetek – az erős szervezeti kultúra mint vezetői cél és
feladat
Egy rö pke bepillantá s a szervezeti kultú rá ró l ı́ró dott korai tanulmá nyokba,
é s a meghatá rozá sok sokasá gá t talá ljuk. A szervezeti kultú rakutatá sok első
é vtizedé t (az 1980-as é veket) a Martin et al. (2006) á ltal azonosı́tott
integrá ció s megkö zelı́té s uralta. A kutatá sok a szervezeti kultú ra elté rő
tartalmi elemeit vagy funkció já t hangsú lyozzá k, ugyanakkor á ltalá nos
referencia pontké nt Schein (2010, p. 18) de inı́ció ja szolgá l:
„…a kultúra az alapvető előfeltevések olyan mintázata, amelyet a szervezet
külső és belső problémái megoldása során tanult, és amelyek jól beváltak
ahhoz, hogy elfogadják azokat , érvényesnek és működőképesnek tekintsék
hasonló problémák esetén.”

Bakacsi
(2015)
alapjá n
tová bbgondolva
a
megfogalmazhatjuk az erő s szervezeti kultú ra
fenntartható sá gá nak elő felté teleit:

fenti
de inı́ció t,
kialakı́tá sá nak é s

•

alapvető elő feltevé sek mintá zata – a kultú ra lé nyegi tartalmi elemé t
a legmé lyebb szinten talá lható , nem tudatos elő feltevé sek é s kö ztü k
levő ö sszefü ggé sek jelentik, amelyek rejtett kö zö ssé gi hajtó erő kké nt
mű kö dnek. Az alapvető elő feltevé sek mintá zata teszi lehető vé
egymá s megé rté sé t, kiszá mı́tható vá é s tervezhető vé az
interakció kat, alakı́tja a (tudattalan) elvá rá sokat. Erő s szervezeti
kultú ra, az integrá ció s megkö zelı́té s eseté ben leegyszerű sı́tett,
kö zvetlen megfeleltethető sé get felté telez a szervezeti kultú ra lá tható
é s lá thatatlan elemei kö zö tt (Alvesson, 2011). A szervezeti kultú ra
lá tható elemei (pl. é rté kek, normá k é s artifaktumok) konzisztensek
az alapvető elő feltevé sekkel, é s a kö ztü k levő ö sszefü ggé sekkel
(Martin et al., 2006).

•

az alapvető elő feltevé sek mintá zata kö zö sen elfogadott é s é rvé nyes
– a tagok internalizá ljá k a kö zö s alapvető elő feltevé seket é s azok
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é rtelmezé sé t, é s ı́gy elsajá tı́tjá k a szervezeti való sá g kö zö s
é rtelmezé si kereté t. A kultú ra erejé t az adja, ha a szervezeti tagok
kö zö tt konszenzus van az alapvető elő feltevé sekre vonatkozó an,
valamint egyé rtelmű az é rtelmezé sü k.
•

a kö zö s alapvető elő feltevé sek mű kö dő ké pesek – az internalizá ció
nem vé gcé l, a tagokat belső meggyő ző dé sbő l kı́vá natos cselekvé sre
ö sztö nzi, é s erő s szervezeti kultú ra eseté ben é rvé nyesü l a klá n
kontroll.

•

az alapvető elő feltevé sek kö zö s problé mamegoldá s ré vé n tanultak –
a kultú ra a szervezet tö rté netisé gé ben gyö kerezik, é s a szervezet
tú lé lé sé t szolgá ló cselekvé sekre ö sztö nö z, é s erő s szervezeti kultú ra
eseté ben kı́vá natos szervezeti eredmé nyek megvaló sı́tá sá t teszi
lehető vé .

Osszefoglalva, az integrá ció s megkö zelı́té sben akkor beszé lhetü nk erő s
szervezeti kultú rá ró l, ha: (1) a szervezeti kultú ra kü lö nbö ző szintjei
konzisztensek, (2) a szervezeti tagok kö zö tt konszenzus van a kultú ra
lé nyegi elemeire vonatkozó an, é s azok é rtelmezé se szá mukra egyé rtelmű ,
tová bbá (3) belső meggyő ző dé sbő l é s elkö telezetten cselekednek ezek
menté n, a (4) kı́vá natos szervezeti eredmé nyek megvaló sı́tá sa é rdeké ben.
A felsoroltak menté n é rthető , hogy mié rt vá lt má r a kezdetekben az erő s
szervezeti kultú ra kialakı́tá sa kiemelten fontos vezető i feladattá – ha a
vezető k hatá rozzá k meg a kultú ra lé nyegi elemeit, akkor a kultú ra magá ban
hordozza a vezető i elvá rá sok teljesü lé sé nek ı́gé reté t, é s megvaló sulnak olyan
kı́vá natos eredmé nyek, mint az elkö telezettsé g, lojalitá s é s szervezeti
teljesı́tmé ny. Kutatá sok sora igyekezett bizonyı́tani az erő s szervezeti
kultú ra é s a felsorolt té nyező k kö zö tti ö sszefü ggé st, de egymá snak
ellentmondó eredmé nyekre jutottak, megké rdő jelezve a kö zvetlen
kapcsolatot, lehetsé ges kö zvetı́tő vá ltozó k kiemelt szerepé re irá nyı́tva a
igyelmet (Sackmann, 2011), é s szü ksé gessé té ve az erő s szervezeti kultú ra
kö zvetlen hatá sá nak, valamint a vezető k szerepé nek vizsgá latá t ebben az
egyenletben.
Mielő tt tová bblé pné nk, né zzü nk rá a felsorolt felté telekre é s tegyü k fel
magunknak a ké rdé st, hogy mié rt is lehet vonzó az erő s szervezeti kultú ra a
nem vezető knek, mit ı́gé r a tagoknak? A szervezeti kultú ra alapvető
funkció ja a szervezet tú lé lé sé nek a biztosı́tá sa – megtanuljá k kö zö sen a
problé má k megoldá sá t (Schein, 1985) -, é s ennek kö vetkezté ben biztonsá got
is teremt a tagok szá má ra azá ltal, hogy stabilizá lja, é rtelmezhető vé é s
kiszá mı́tható vá teszi az egyé nek kö zö tti interakció kat. Ugyanakkor a
szervezeti kultú ra kö zö s é rté krendet is jelent, ami azt jelenti, hogy kijelö li,
hogy mi a fontos, minek van prioritá sa, ami lehető vé teszi a tagok szá má ra,
hogy dö ntsenek, kı́vá natos cé lokat fogalmazzanak meg é s ezek menté n
cselekedjenek. Erté kek hiá nyá ban nem lehetsé ges a cé lok megfogalmazá sa,
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cé lok hiá nyá ban é rtelmé t veszti a cselekvé s (Peterson, 2018). A szervezeti
kultú ra magá ban hordozza az é rtelemteli, fejlő dé s-orientá lt cselekvé s
(munka) ı́gé reté t, é s ezá ltal vé delmet biztosı́t az egzisztenciá lis szorongá sok
ellen is (Peterson, 2018). Megkocká ztathatjuk azt a kö vetkezteté st ezen a
ponton, hogy az erő s szervezeti kultú ra vonzereje a tagok ré szé re a
konzisztencia
megvaló sulá sá nak
ı́gé reté bő l
fakad.
Integrá ció s
megkö zelı́té sben erő s szervezeti kultú rá ró l a vezető i elvá rá sokkal
konzisztens cselekvé s eseté n beszé lü nk, ahol a vezető k á ltal megfogalmazott
eredmé nyek megvaló sı́tá sa a cé l, ı́gy vezető i feladatké nt ennek az
ö sszefü ggé snek a tagok szá má ra való kı́vá natossá té tele fogalmazó dik meg.
Schein (1985) nem megké rdő jelezve a konzisztencia lé nyegi szerepé t,
engedmé nyt tesz a szervezeti szintű konszenzus tekinteté ben,
megkü lö nbö ztetve a kö zponti é s periferikus é rté keket, ahol konszenzus csak
a kö zponti é rté kek menté n elvá rt, a periferikus é rté kek menté n é rvé nyesü lő
vá ltozatossá g biztosı́tja az erő s szervezeti kultú ra eseté ben is lé nyeges
rugalmassá got, é s teszi vonzó vá a tagok kü lö nbö ző csoportjai szá má ra.
Schwartz é s Sagie (2000) azá ltal, hogy felhı́vja igyelmü nket arra, hogy a
cselekvé st a tö bbszö rö s é rté kek relatı́v fontossá ga irá nyı́tja, tová bbi feladat
elé á llı́tja a vezető ket: nem elegendő az é rté kek ké t kü lö nbö ző csoportjá t
kialakı́tani, a kö zponti é rté kek halmazá n belü l a fontossá gi sorrendet is meg
kell jelö lni. A konszenzus nem csak az é rté kek termé szeté re, hanem azok
fontossá gi sorrendjé re is vonatkozik. Az é rté k fontossá gi sorrendjé re
vonatkozó konszenzus segı́ti majd a tagokat abban, hogy vá lasszanak az
egymá ssal ü tkö ző lehető sé gek kö zö tt, hogy dö ntsenek kon liktusos
helyzetekben, é s ezá ltal csö kken az egyé ni interakció kban rejlő feszü ltsé g,
megerő sı́tve az erő s szervezeti kultú ra korá bbi ı́gé reté t. Carton é s
munkatá rsai (2014) azt tapasztaltá k, hogy miné l tö bb irá nyelvet fogalmazott
meg kı́vá natosnak az á ltaluk tanulmá nyozott szervezetek vezeté se, anná l
nagyobb volt annak az esé lye, hogy a tagok nem ugyanazokra az é rté kekre
helyezté k a hangsú lyt, vagy má ské nt é rtelmezté k ugyanazokat az é rté keket.
A kutatá s megoldá st az é rté kek kü szö bé rté ké nek meghatá rozá sá ban talá ltá k
meg: a né gyné l tö bb kö zponti é rté ket kö vető szervezetek eseté ben erő sö dtek
fel a fenti nem kı́vá natos ö sszefü ggé sek. Kö vetkezé ské ppen az erő s kultú ra
ı́gé reté nek megvaló sulá sá hoz a kö zponti é rté kek szá mossá gá nak
korlá tozá sá ra is szü ksé g van, mé gha nem is olyan szigorú an, amint azt
Carton é s kutató tá rsainak (2014) kutatá sa sugallja.
Osszefoglalva, az erő s kultú ra vonzereje a tagok szá má ra (is) az elő felté telek
– konzisztencia, konszenzus – együ ttes teljesü lé sé nek ı́gé reté bő l fakad. A
ké rdé s, hogy mit vá rnak el a vezető k a tagoktó l az erő s szervezeti kultú ra
ı́gé retei nevé ben? Erő s szervezeti kultú ra ott alakul ki, ahol a tagok
azonosulnak a kö zö s é rté krenddel é s mé lyen elkö telező dnek a normarendszer mellett. A tagok azonosulá sá nak megvaló sı́tá sá t szolgá lja, hogy a
kivá lasztá sná l a szervezeti kultú rá ba való illeszkedé s alapkö vetelmé ny, a
szocializá ció sorá n a tagok egymá s kö zö tti é s a szervezet irá nti erő s é rzelmi
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kö tő dé sé nek kialakı́tá sá ra tö rekednek a vezető k, valamint az illeszkedé s
sé rü lé se a szervezetbő l való kikerü lé st vonja maga utá n.
A konzisztencia, konszenzus é s egyé rtelmű sé g á ltal fé mjelzett, illeszkedé sen
alapuló erő s szervezeti kultú ra egy leegyszerű sı́tett való sá g é rtelmezé st
sugall, amely megszü nteti a ké té rtelmű sé get, ellentmondá sokat é s
lehetsé ges feszü ltsé geket, statikus egyensú lyi helyzetet teremt, amely
termé szeté bő l adó dó an azt felté telezi, hogy az egyes ö sszetevő k egyensú lyi
á llapotban vannak, é s amikor egy kü lső vagy belső hatá s kö vetkezté ben
egyensú lyveszté s van, a rendszer az egyensú ly ú jra kialakı́tá sá ra tö rekszik.
Mé g a leegyszerű sı́tett való sá gé rtelmezé s megké rdő jelezé se é s lehetsé ges
alternatı́vá já nak a feltá rá sa elő tt né zzü k meg, hogy milyen nem kı́vá natos
kö vetkezmé nyei vannak az erő s szervezeti kultú ra statikus egyensú lyt
teremtő erejé nek. Hannan, Baron, Hsu & Kocak (2006) azt tapasztaltá k, hogy
az erő s szervezeti kultú ra volt a kulcsa a Szilı́cium vö lgyi startup-ok sikeres
tő zsdé re vitelé nek, ugyanakkor az é rettsé g szakaszá ban ugyanez lassı́totta
le a fejlő dé sü ket, azt sugallva, hogy a statikus egyensú ly fenntartá sa
felemé szt(het)i az alkotó , megú julá st tá mogató erő ket. Baron & Hannan
(2002) ennek oká t é pp az illeszkedé sen alapuló kivá lasztá sban é s
szocializá ció ban fedezté k fel, mert szerintü k az erő s szervezeti kultú rá k
magukhoz vonzzá k, kivá lasztjá k, szocializá ljá k é s megtartjá k a hasonló
é rté krendű é s gondolkodó szemé lyeket, é s kigyomlá ljá k a diverzitá st, ı́gy
idő vel egyre homogé nebbé vá lnak a szervezetek, é s nem lesz, aki az ö rdö g
ü gyvé dje szerepet já tszva megké rdő jelezze a dö nté seket, cé lokat. Rivera
(2015) igyelmeztet, hogy a kizá ró lagosan é rvé nyesı́tett kulturá lis
beilleszkedé s elvá rá sa a diszkriminá ció ú j formá ja.
Igy nem meglepő , hogy a kö vetkező é vtizedekben az erő s szervezeti kultú ra
egyszerű sı́tett é rtelmezé se elveszı́tette kı́vá natossá gá t a kutató k szemé ben,
é s az é rdeklő dé s a nem explicit é s/vagy nem tudatos kö zvetlen, esetleg
negatı́v, hatá sok feltá rá sa felé irá nyult, azzal kı́sé rletezve, hogy feltá rjá k azon
erő s szervezeti kultú rá k mű kö dé sé t, amelyek a való sá g komplex
megragadá sá ra ké pesek. A remé ny, hogy az erő s szervezeti kultú ra nem
csupá n vezető i mı́tosz, é s hogy az ı́gé retei fenntartható an, a nem kı́vá natos
kö vetkezmé nyek kikü szö bö lé sé vel is, megvaló sı́tható ak a szervezeti
mindennapokban tová bb é lt mind a kutató i, mind a vezető i kö zö ssé gekben,
ezt bizonyı́tva a kö zel ké t é vtizednyi ú jra felfedező s korszak is.

Újra felfedezve – 2000-es évek: kívánatos erős
szervezetikultúra-típusok
A szervezeti kultú rakutatá sok 2000-es é veit Martin et al. (2006) a
fragmentá ció s megkö zelı́té s alatt ö sszegezté k, felhı́vva a igyelmet a
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szervezeti kultú ra kettő s termé szeté re: ö sszetartó é s megosztó erő
egyszerre, amint a fogalom meghatá rozá sa is jelzi:
„állandóan vitatott kategorizálási folyamatok, amelyek során egységről és
megosztottságról beszélnek, és újra és újra kijelentik, X olyan, mint mi, míg Y
nem olyan” (Parker, 2000, p. 86)

Az erő s szervezeti kultú rá k irá nti kutató i é s vezető i é rdeklő dé s friss erő re
kapott, é s a kü lö nbö ző erő s szervezeti kultú ra tı́pusok feltá rá sa kerü lt
fó kuszba. Az egyik megkö zelı́té se az erő s szervezeti kultú rá knak a munka
termé szeté bő l tá plá lkozik – extré m munkahelyekké nt hivatkozzuk ő ket –,
mı́g a má sik a kö zponti é rté krend fü ggvé nyé ben hatá rozza meg ő ket, é s
olvashatunk csalá dias, bará ti vagy startup szervezeti kultú rá kró l, amelyek
elté rő mé rté kben re lektá lnak a szervezeti kultú ra termé szeté nek
kettő sé gé re – ö sszetartó é s megosztó erő egyszerre. A cikk cé ljá ra való
tekintettel az utó bbi megkö zelı́té sre fó kuszá lunk.
A csalá dias, bará ti é s startup kultú ratı́pusok a kö zelsé g, intimitá s é s
informá lis pozitı́v szemé lykö zi kapcsolatok ı́gé reté t hordozzá k, ahol az
elszemé lytelenedé s é s (ö n)elidegenedé s esé lye jelentő sen csö kken (Costas,
2012; Costas & Fleming, 2009). A csalá dias é s bará ti kultú rá k ö sszehasonlı́tá sá val megtesszü k az első lé pé st az erő s szervezeti kultú ra
elő feltevé seinek ú jragondolá sá ra, majd a startup kultú ra segı́tsé gé vel
pontosı́tjuk javaslatainkat.
2. táblázat: Családias és baráti szervezeti kultúrák főbb jellemzői

Jellemzők

Családias
gondoskodá s, stabilitá s é s

Központi értékek

biztonsá g;
egysé g é s ö sszetartozá s;
hosszú tá vú elkö telező dé s

Hatalom/vezetés

paternalisztikus vezeté s

Baráti
nyitottsá g, vá lasztá s
szabadsá ga;
egyé ni autonó mia,
kü lö nbö ző sé g;
rö vidtá vú elkö telező dé s
egyenlő sé g, hierarchia
tagadá sa
vá ltozó , ellentmondá sos

Interperszonális
kapcsolatok
természete

egyé rtelmű szerepek;

szerepek;

„mi” tudat;

informá lis klikkek;

munka fó kuszú informá lis

szabadidő s tevé kenysé gekre is

kapcsolatok

kiterjedő informá lis
kapcsolatok;
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Ideális tag (elvárt
identitás)

kö telessé gtudó é s

bará tsá gos, szó rakoztató é s

engedelmes

megkö zelı́thető

Megjegyzés: Casey (1999); Costas (2012); Fleming (2005); Kunda (2006) alapján

A csalá dias é s bará ti kultú rá k kö zö tti kü lö nbsé gek segı́tsé gé vel
ú jraé rtelmezhetjü k a konzisztenciá t, mint az erő s szervezeti kultú rá k lé nyegi
elő felté telé t.
A csalá dias kultú ra ö sszhangban az erő s szervezeti kultú ra egyik kö zponti
ı́gé reté vel – biztonsá got é s gondoskodá st ı́gé r a tagoknak, az ö sszetartozá s
é s egysé g é rzeté t (Fleming, 2005; Kunda, 2009). A csalá dias kultú rá ban: (1)
az egyes tagok á ltal betö ltö tt szerepek egyé rtelmű en ki vannak jelö lve a
hierarchiá ban elfoglalt pozı́ció , valamint a stabil é s tartó s szemé lykö zi
kapcsolatok á ltal; (2) a hatalmi viszonyok explicitek é s (3) a szervezeti szintű
„mi” tudat, az egysé g é s ö sszetartozá s é rzé se egyé rtelmű en meghatá rozza
csoport-hovatartozá st (in-group) (Kunda, 2009). Kö vetkezé ské ppen a
csalá dias kultú ra stabil egyensú lyt teremt azá ltal, hogy a struktú ra,
szervezé si folyamatok (szerepek, hatalmi viszonyok) konzisztensek az
alapvető é rté kekkel, valamint egyé rtelmű a szervezettel való azonosulá s. A
csalá dias kultú ra á ltal preferá lt paternalisztikus vezeté s, valamint az elvá rt
munkavá llaló i identitá s á ltal kö zvetı́tett é rté kek (engedelmessé g,
kö telessé gtudat) szü lő -gyerek kapcsolatot idé ző gondoskodó vezető munkavá llaló viszonyt kö rvonalaz, a tagok vezető ktő l való fü ggé sé t sugallva,
amely korlá tozza az egyé nek dö nté si autonó miá já t, vá lasztá si szabadsá gá t
(Costas, 2012). Ez utó bbi szolgá lhat ré szben magyará zattal a szervezetek
egyre gyakoribb elmozdulá sá ra a bará ti kultú ra irá nyá ba, amely ugyan
hordozza a kö zeli, tá mogató é s ő szinte szemé lykö zi kapcsolatok ı́gé reté t, de
szabad egyé ni vá lasztá st, autonó miá t é s egyenlő sé get is ı́gé r. Az
elmozdulá sra tová bbi indokkal szolgá lhatnak a csalá dias é s bará ti kultú rá k
kö zö tt azonosı́tott fő bb ellenté tek is: (1) fü ggő sé g vs. szabadsá g; (2)
homogenitá s vs. diverzitá s (egyé ni kü lö nbö ző sé gek fontossá ga), é s (3)
hierarchia vs. egyenlő sé g (centralizá ltsá g vs. decentralizá ltsá g). A felsorolt
ellentmondá sok azt az ı́gé retet sugalljá k, hogy a bará ti kultú rá k feloldjá k a
csalá dias kultú rá k nem kı́vá natos elvá rá sait é s kö vetkezmé nyeit a tagok
szá má ra, ugyanakkor Costas (2012) kutatá sa azt bizonyı́tja, hogy ez nem
ilyen egyszerű , mert ezen é rté kvá lasztá sok menté n – szabadsá g, diverzitá s
é s egyenlő sé g - belső feszü ltsé gekkel, ellentmondá sokkal kü zdenek. Ezen a
ponton merü l fel a ké rdé s, hogy ezekkel a belső feszü ltsé gekkel,
ellentmondá sokkal együ tt hogyan mű kö dhet mé gis erő s szervezeti
kultú raké nt (a tagok é s vezető k erő s kultú rá nak é szlelik, é s a hatá saiban is
megfelel az elvá rá soknak)?
Lehetsé ges magyará zat keresé sü nk kiinduló pontjaké nt tekintsü k á t ezeket a
feszü ltsé geket – hogyan alakulnak ki, hogyan maradnak fenn?
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Bará ti kultú rá ban a kapcsolatok nem adottak é s stabilak. A tagoknak nincs
elő re kijelö lt szerepe ezekben, mert a bará tsá gon alapuló kapcsolatok
szabadon vá lasztottak é s é rtelemvezé reltek (Lewis, 2007), kö lcsö nö s
elő nyö kre é s a szemé lyes autonó mia megő rzé sé re való tö rekvé s menté n. A
bará ti kapcsolatok vá ltozé konyak, nyitottak é s egyé ni é rdek(lő dé s) á ltal
vezé reltek. A bará tsá g termé szeté né l fogva nem a kö zö ssé g é leté t, hanem
annak jó lé té t segı́ti elő , nem a tú lé lé st szolgá lja, hanem é rtelmet ad a lé tnek
(Lewis, 2007). Ez szabadsá got, a vá lasztá s é s ú jra-dö nté s szabadsá gá t jelenti
az egyé n szá má ra, ugyanakkor é pp a bará ti kapcsolatok termé szete miatt az
egyé nek bizonytalansá got é lnek meg, ami arra ö sztö nzi ő ket, hogy pró bá ljá k
megerő sı́teni bará ti kapcsolataikat, folyamatos visszaigazolá sá t igé nyelve a
bará tsá gnak, ami az egyé n tö bbiektő l való fü ggő sé gé hez vezet (Costas,
2012). A fü ggő sé g termé szete elté r a csalá dias kultú rá ban megtapasztalható tó l, mert nem egy kö zponti, patriarchá lis vezető vel való viszony
jellemző je, hanem vá ltozó szá mú é s kö rű szervezeti tagot é rint. Bará ti
kultú rá ban a szabadsá g é s bizonytalansá g megtapasztalá sa ö sszefonó dik,
szerves egysé get alkotnak, szabadsá g é s fü ggő sé g egyidejű leg van jelen.
A bará ti kultú rá ban a nyitottsá g, egyé ni autonó mia é s diverzitá s kö zponti
é rté kek. Ezzel egyidő ben kialakulnak kü lö nbö ző bará ti tá rsasá gok, klikkek,
amelyek kizá rnak bizonyos szervezeti tagokat, „ezek az é n bará taim, azok
nem” (Lewis, 2007; Costas, 2012). A klikkek erejé t é s vonzó sá gá t, a kö zö s
é rdeklő dé s é s é rdek jelenti, é s ezt tová bb erő sı́tik a belé pé s nehezı́té sé vel. A
kizá rá ssal, a belé pé s megnehezı́té sé vel a klikkek kö rvonalazzá k, hogy a
tagoknak kivé kell vá lniuk, hogyan kell viselkedniü k, hogy oda
tartozhassanak, kö vetkezé ské ppen megjelenik az illeszkedé s, homogenitá sra való tö rekvé s. Klikkek szintjé n a kü lö nbö ző sé g nem kı́vá natos
é rté kké vá lik. Kö vetkezé ské ppen a bará ti kultú rá ban egyszerre van jelen a
homogenitá sra é s kü lö nbö ző sé gre való tö rekvé s. Tová bbá a bará ti kapcsolat
termé szeté bő l fakadó an egyenlő sé get felté telez, feszü ltsé get teremtve a
szervezeti hierarchiá bó l fakadó hatalmi egyenlő tlensé gekkel. A bará ti
kapcsolatok vá lasztott termé szete, ugyanakkor lehető vé teszi ennek a
feszü ltsé gnek a megszü nteté sé re való tö rekvé st – megjelenik a nagyobb
hatalommal rendelkező kkel való bará tkozá s szá ndé ka a tagok ré szé rő l
(Costas, 2012), amellyel é pp az ellenkező hatá st é rik el – a hatalommal
rendelkező k elvá rá sainak megfelelő en kezdenek el viselkedni, é s igyekeznek
bekerü lni a vezető k belső kö ré be (ennek az ellenkező je is megvaló sulhat, é s
a bará ti tá rsasá g ellenkultú raké nt jelenik meg). Bará ti kultú rá ban nem
beszé lnek a hatalmi egyenlő tlensé gekrő l, bagatellizá ljá k a jelentő sé gé t, de a
dö nté shozó k kö rü l kialakuló bará ti klikkek megerő sı́tik a lé tezé sü ket,
bizonyı́tva, hogy ezek az ellentmondá sok nem egymá stó l fü ggetlenü l
lé teznek, hanem egymá s tartó s fennmaradá sá t biztosı́tva ö sszefü ggenek.
Osszegezve, a bará ti kultú rá t a csalá dias kultú rá tó l megkü lö nbö ztető , a tagok
szá má ra kı́vá natosabb (Costas, 2012) kö zponti é rté kek – autonó mia,
egyenlő sé g, nyitottsá g, kü lö nbö ző sé g – jellemzik, amelyek idő ben tartó san
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fennmaradó , egymá ssal ö sszefü ggő é s egymá st erő sı́tő ellentmondá sok
rendszeré be vannak beá gyazva, amelyek termé szetü ket tekintve a valahovatartozá s (belonging) é s szervezé s (organizing) paradoxonaiké nt
ragadható ak meg (Smith & Lewis, 2011). A bará ti kultú ra jó l illusztrá lja a
paradoxonok ö sszefü ggő mű kö dé sé t é s azt, hogy mi tö rté nik, amikor a
szervezet nem megszü ntetni kı́vá nja ő ket stabil egyensú lyra tö rekedve,
hanem elfogadva azok lé tezé sé t, szocializá ló erő kké nt haszná lja ő ket az erő s
szervezeti kultú ra kialakı́tá sá ra é s fenntartá sá ra, dinamikus egyensú lyi
helyzetet (Smith & Lewis, 2011) hozva lé tre, amely termé szeté né l fogva az
ellenté tes erő khö z való folyamatos alkalmazkodá s ré vé n alakul ki.
A kultú ra paradoxonalapú dinamikus egyensú lymodell alapjá n való
mű kö dé sé re utal a tá rsadalmi kultú rá k eseté ben azonosı́tott ingahatá s is,
amely szerint, ha egy tá rsadalmi kultú rá ban egy kulturá lis dimenzió menté n
kileng az inga é s extré m é rté knek megfelelő viselkedé s tapasztalható , akkor
a má sik vé gpont felé való elmozdulá s a kı́vá natos a kultú ra tagjai á ltal
(Bakacsi, 1998), vagyis az egyensú ly á tmeneti, a kultú ra statikus é s stabil
jellemző i csaló ká k. Az ingahatá sbó l kiindulva az a ké rdé s merü l fel, hogy
kultú rá k eseté ben a paradoxonok hogyan já tsszá k a gravitá ció szerepé t,
milyen há tté rmechanizmusok ré vé n mozgatjá k é s tartjá k fenn a dinamikus
egyensú lyt.
A szervezeti kultú rá ba kó dolt paradoxonok lé tezé se sem ú j gondolat. A
gyö kerek Cameron é s Quinn (1998) Versengő é rté kek modelljé ig nyú lnak
vissza, ahol az é rté kpá rok – rugalmassá g vs. stabilitá s/kontroll é s belső
fó kusz/integrá ció vs. kü lső fó kusz/differenciá ció – á ltal de iniá lt má trixban
a né gy szervezeti kultú ra tı́pus a né gy kü lö nbö ző paradoxonra fó kuszá l:
tanulá s/adhokrá cia, valahova tartozá s/klá n, szervezé s/hierarchia é s
teljesı́tmé ny/piac (Smith & Lewis, 2011). Cameron é s Quinn (1998)
modelljé t leggyakrabban a kü lö nbö ző szervezeti kultú ra tı́pusok
azonosı́tá sá ra é s leı́rá sá ra haszná ljá k, amely azt felté telezi, hogy az ellenté tes
é rté kpá rokat fé lrevezető egyszerű sı́té ssel dilemmaké nt é rtelmezik, é s a
szervezet az egyes é rté kvá lasztá sok elő nyeit é s há trá nyait mé rlegelve dö nt,
é s ezá ltal azt felté telezi, hogy a fó kuszba helyezett paradoxonbó l fakadó
feszü ltsé g feloldható , é s kialakı́tható a stabil egyensú lyi helyzet. A
paradoxonok termé szeté re való tekintettel ez az egyensú lyi helyzet csak
ideiglenesnek tekinthető , mert az egyik é rté k mellett való dö nté s é s azzal
konzisztens viselkedé s é s a má sik é rté k tagadá sa egyú ttal felerő sı́ti az
ellenté tes é rté k igé nyé t, é s kimozdı́tja a szervezeti kultú rá t egyensú lyi
helyzeté bő l, amint azt a bará ti kultú ra eseté ben is lá thattuk.
A bará ti kultú rá ban egyszerre é s egymá st erő sı́tve van jelen szabadsá g é s
fü ggő sé g, homogenitá sra való tö rekvé s é s diverzitá s elismeré se, valamint az
egyenlő sé g é s hierarchia megerő sı́té se, a paradoxonok a szervezeti kultú ra
ö nmegerő sı́tő mechanizmusait hozzá k lendü letbe, ugyanakkor az egyé ni
vá laszokban az azonosulá s mellett megjelenik az ambivalencia is (Costas,
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2012). Ez utó bbi feszü ltsé get generá l a tagokban é s kapcsolataikban,
amelyekhez negatı́v é rzé sek (pl. szorongá s, harag) é s defenzı́v viselkedé s
tá rsulhat, amely kikezdheti az erő s szervezeti kultú ra dinamikus
egyensú lyá t. Igy felmerü l a ké rdé s, hogy hogyan alakı́tható ki é s tartható fenn
a dinamikus egyensú ly ambivalencia megjelené se né lkü l/mellett?
Kiindulá si pontké nt a bará ti kultú ra pé ldá já n keresztü ltekintsü k á t, hogy mi
tö rté nik az erő s kultú ra kialakulá sá nak é s fenntartá sá nak elő felté teleivel
dinamikus egyensú ly eseté n.
Bará ti kultú ra eseté ben is meghatá rozá sra kerü lnek a kö zponti é rté kek,
konszenzus van arra vonatkozó an, hogy melyek a kö zponti é rté kek, a
fontossá gukra é s szá mossá gukra vonatkozó an is, de é rtelmezé sü k é s
gyakorlá suk kö zben ellentmondá sok jelennek meg, tö bbé rtelmű sé g van.
Erté kvá lasztá son belü l feszü ltsé g van, megjelenik az inkonzisztencia a
szervezeti kultú ra kü lö nbö ző szintjei kö zö tt (pé ldá ul a struktú ra nem
illeszkedik az egyenlő sé g é rté ké hez a bará ti kultú rá ban). Az erő s szervezeti
kultú ra integrá ció s keretek kö zö tt stabil egyensú lyké nt való é rtelmezé sé ben
a felsoroltak má r elegendő ek az erő s szervezeti kultú ra megké rdő jelezé shez,
é s ahhoz, hogy azt mondjuk gyenge kultú rá val van dolgunk. Fragmentá ció s
keretek kö zö tt az inkonzisztencia, tö bbé rtelmű sé g a szervezeti kultú ra
termé szetes velejá ró ja, é s erő s szervezeti kultú rá ró l beszé lü nk, ha nem az
inkonzisztencia é s tö bbé rtelmű sé g megszü nteté sé re tö rekszik a szervezet,
hanem elfogadja azokat, mint a paradoxonok termé szetes jellemző it, é s
kialakı́tja é s fenntartja a dinamikus egyensú ly fejlő dé sorientá lt (virtuous)
spirá ljá t (Smith & Lewis, 2011). Az integrá ció s megkö zelı́té se az erő s
kultú rá nak nem mond ellen a fragmentá ció s é rtelmezé snek, hanem speciá lis
aleseté nek tekinthető , ahol a szervezet stabil egyensú ly kialakı́tá sá ra
tö rekszik a paradoxonokbó l fakadó feszü ltsé gek té rbeli elkü lö nı́té ssel való
feloldá sá val (Poole & Van de Ven, 1989) – kü lö nbö ző szubkultú rá k
lé trehozá sa az ellentmondó é rté kek menté n (kivé telt a kö zponti é rté kek
jelentenek az elő ző ekben leı́rtak szerint). Ha a vezető k konzisztencia helyett
csupá n a konzisztencia illú zió já val igyekeznek fenntartani az erő s kultú rá t,
ahol az inkonzisztenciá kró l nem lehet beszé lni, tabuknak szá mı́tanak, vagy
é pp tagadjá k ő ket, akkor fenná ll a kultusz kialakulá sá nak veszé lye.
A nagyon izgalmas ké rdé s, hogy hogyan alakı́tható ki é s tartható fenn az erő s
szervezeti kultú ra fejlő dé sorientá lt (virtuous) spirá lja? A cikk terjedelmi
korlá taira való tekintettel a bará ti kultú ra speciá lis eseté nek is tekinthető
startup szervezeti kultú rá bó l vett pé ldá kon keresztü l villantjuk fel ennek
lehetsé ges megvaló sı́tá sá t, de nem cé lunk feltá rni é s lemodellezni a teljes
folyamatot. Grant (2016) é s Veiszer (2013) kutatá si eredmé nyei a kö vetkező
gyakorlatokat tá rtá k fel: (1) a vezető k é s tagok felismerik é s elfogadjá k a
paradoxonokbó l fakadó feszü ltsé geket, é s nyı́lt, transzparens dialó gus sorá n
keresik a lehetsé ges megoldá sokat, amelynek sorá n a vezető k elé rhető ek,
nyitottak a visszajelzé sre é s pá rbeszé dre (ugyanakkor a vezető i szerepek
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egyé rtelmű ek, nem tagadjá k a hierarchia lé tezé sé t az egyenlő sé g nevé ben);
(2) a kulturá lis hozzá já rulá s alapjá n toboroznak é s nem a kulturá lis
illeszkedé s menté n; (3) felkutatjá k azokat, akik hitelesen é s ő szinté n
ké pviselik a kisebbsé g elté rő vé lemé nyé t, amelyeket hasznosnak tartanak
mé g akkor is, ha a pá rbeszé d sorá n kiderü l, hogy té vesek.
Jelen cikk á ttekintette az erő s szervezeti kultú ra fogalmá nak alakulá sá t, é s
kı́sé rletet tett az ú jraé rtelmezé sé re a szervezeti paradoxonok elmé leté nek
integrá lá sá val. A cikk á ltal javasolt é rtelmezé s ré szletesebb feltá rá sá ra é s
modellezé sé re van szü ksé g kü lö nbö ző tı́pusú erő s szervezeti kultú rá k
segı́tsé gé vel, tú lmutatva a csalá dias é s bará ti kultú rá kon. Ezt tová bb
gazdagı́thatja az erő s szervezeti kultú ra á rnyoldalaira é s lehetsé ges
korlá taira való re lexió integrá lá sa, ami jelen ı́rá sban elmaradt.
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Bevezetés
A vezeté studomá ny tö bb mint egy é vszá zados mú ltra tekint vissza. Ez idő
alatt szá mos aspektusbó l vizsgá ltá k a vezeté st. Beszé ltek vezeté si
funkció kró l, szerepekrő l, szintekrő l, stı́lusokró l. Kü lö nbsé get tettek a
menedzsment é s leadership kö zö tt, a vezeté s é s hatalom kö zö tt.
Megkö zelı́tetté k a vezeté st, mint tulajdonsá got, vagy mint magatartá st. Az
idő mú lá sá val a vezeté srő l alkotott ké p is vá ltozott. Vezeté si-szervezeti
paradigmavá ltá s tö rté nt (Bakacsi, 2019). Szemben a versengő paradigmá val
a nyer-nyer paradigma kezd uralkodó vá vá lni. Napjainkban a
vezeté studomá ny nem csak a vezető re ö sszpontosı́t, hanem a kö vető kre,
munkatá rsakra, a munkakö rü lmé nyekre, a kultú rá ra is. A vezeté s a
tová bbiakban má r nem magyará zható pusztá n egyé ni jellemző ké nt, hanem
kettő s, megosztott, kapcsolati, straté giai, globá lis é s komplex (Yukl, 2010;
Avolio, Walumbwa & Weber, 2009).
A leadership szakirodalmá nak fejlő dé se szá mos fontos trendre rá mutat,
melyek eredmé nyeké nt ú jabb vezeté selmé letek sora lá t napvilá got. Az első a
vezeté s holisztikusabb szemlé leté t hangsú lyozza. Konkré tabban azt, hogy a
kutató k a vezeté s minden vetü leté t megvizsgá ljá k, é s modelljeikbe,
vizsgá lataikba belefoglaljá k a vezető t, a kö vető t, a kontextust, a vezető i
szinteket é s dinamikus kö lcsö nhatá sukat. A má sik irá ny azt vizsgá lja, hogy a
vezeté si folyamat való já ban hogyan tö rté nik. Pé ldá ul integrá lni pró bá ljá k a
kognitı́v pszicholó gia eredmé nyeit a straté giai vezeté ssel. Fontos ké rdé s
ezzel kapcsolatban, hogy a vezető hogyan dolgozza fel az informá ció t, é s
hogyan teszi ezt a kö vető , hogyan hat mindez má sokra, a csoportra é s a
szervezetre. Tová bbi munká k vá rható k a kü lö nbö ző kö zvetı́tő k é s
moderá torok elemzé sé re, amelyek segı́tenek megmagyará zni, hogy a vezeté s
hogyan befolyá solja a tervezett eredmé nyeket. A harmadik trend magá ban
foglalja a vezeté s vizsgá latá nak alternatı́v mó djait. Azt vá rjá k, hogy a vegyes
mó dszerek alkalmazá sá nak nagyobb szerepe lesz a jö vő beni kutatá sok
sorá n. A vezeté s tanulmá nyozá sá nak kvantitatı́v straté giá i az elmú lt 100
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é vben dominá ltak a szakirodalomban, de egyre nagyobb igyelmet
fordı́tanak az esettanulmá nyokra é s kvalitatı́v kutatá sokra, amelyeket
kvantitatı́v megkö zelı́té sekkel kell integrá lni (Avolio et al., 2009).
Ujabban az etikusabb, ember-kö zpontú menedzsmentre van igé ny. A
tá rsadalommal kapcsolatos aggodalom egyre inká bb a vá llalati politika
ré szé vé is vá lik. Való szı́nű leg a hosszú -tá vú pro it é rdeké ben valamennyi
é rintettre oda kell igyelni (Van Dierendonck, 2011). Gyorsan nő az
é rdeklő dé s az etikus vezeté s, a vezető é rté keinek é s becsü letessé gé nek
befolyá soló hatá sa irá nt, é s tö bb olyan elmé let szü letett, amely ezt a
ké rdé skö rt já rja kö rü l. Ide szoktá k sorolni az autentikus vezeté st, a szolgá ló
vezeté st, az etikus vezeté st, é s a spirituá lis vezeté st (Yukl, 2010). Ezeket az
elmé leteket é vekig alternatı́v leadership megkö zelı́té sekké nt tá rgyalta a
szakirodalom, má ra pedig kortá rs vezeté selmé letekké nt ı́rnak ró luk (Yukl,
2010; Robbins  Judge, 2019).
Az ú jabb elmé leti irá nyok megjelené sekor mindig felvető dhet a ké rdé s, hogy
vajon való ban valami ú j dologró l van szó , vagy csak ú jra csomagoltá k a má r
á ltalá nosan elfogadott elmé letet. Vajon miben, hogyan mutatnak tú l a korai
„nagy ember” elmé leteken, vagy a karizmatikus vezető megkö zelı́té sen ezek
az elmé letek?
A klasszikus karizmatikus vezető dominá nsan magatartá s (bü rokratikus)
kontrollt gyakorol, a kö vető :
•

a vezető jé t ö nmaga fö lé emeli, é s szemé lye irá nt elkö telező dik,

•

a kö vető odaadó an felné z vezető jé re, problé maé szlelé s é s -megoldó
ké pessé gé t magá é t messze meghaladó nak tekinti,

•

ké sz kö vetni, amely mind a karizmatikus vezető cé ljai, mind a cé lok
megvaló sı́tá si mó djá nak az elfogadá sá ban nyilvá nul meg. (Bakacsi,
2019, p. 55)

Az ı́rá somban elemzni kı́vá nt elmé letekné l teljesen má sra helyező dik a
hangsú ly. Cé lom, hogy feltá rjam ezeknek a kortá rs elmé leteknek a
sajá tossá gait é s rá mutassak arra, hogy miben hasonlı́tanak, é s miben
kü lö nbö znek egymá stó l.
Mielő tt belekezdené k az elmé letek bemutatá sá ba fontosnak tartom
leszö gezni, hogy a leadership fogalmá nak de iniá lá sá hoz Robbins é s Judge
(2019, p. 462) meghatá rozá sá t vá lasztottam:
„A leadership egy csoport befolyásolásának képessége egy vízió, vagy célok
összességének elérése érdekében.”
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Autentikus vezetés
Az autentikus vezeté s a vezető i lé t morá lis aspektusaira koncentrá l. Az
autentikus vezető ismeri magá t, tudja, hogy miben hisz, é s nyı́ltan, ő szinté n
ezeknek az é rté keknek, hiedelmeknek megfelelő en cselekszik (Robbins 
Judge, 2019). Az autentikus vezeté s olyan vezető i magatartá s minta, amely a
pozitı́v pszicholó giai ké pessé gekre é s a pozitı́v etikus kö rnyezetre
tá maszkodik, é s ezt tá mogatja, hogy elő segı́tse a nagyobb ö nismeretet, a
belső vé tett erkö lcsi perspektı́vá t, a kiegyensú lyozott informá ció feldolgozá st, a kapcsolatok á tlá tható sá gá t a kö vető kkel dolgozó vezető k
oldalá ró l, a pozitı́v ö nfejleszté s é rdeké ben (Walumbwa, Avolio, Gardner,
Wernsing,  Peterson, 2008).
Walumbwa é s tá rsai (2008) kezdetben ú gy gondoltá k, hogy az autentikus
vezeté s ö t elhatá rolható , de mé gis egymá ssal kapcsolatban á lló lé nyeges
té nyező bő l tevő dik ö ssze, melyek az ö nismeret, a kapcsolatok á tlá tható sá ga,
belső vé tett szabá lyozá s (azaz hiteles magatartá s), kiegyensú lyozott
informá ció feldolgozá s é s a pozitı́v erkö lcsi perspektı́va. Elmé leti
egyszerű sı́té s cé ljá bó l ké t té nyező t, a belső vé tett szabá lyozá st é s a pozitı́v
erkö lcsi perspektı́vá t ö sszevontá k, mert azok fogalmilag azonosak,
ekvivalensek. Mindkettő olyan magatartá s demonstrá lá sá t foglalja magá ba,
ami konzisztens az egyé n belső é rté keivel, alapelveivel. Tová bbá a té nyező k
operacionalizá lá sa sorá n is e kettő á tfedé sbe kerü lt é s pozitı́v erkö lcsi
perspektı́va né ven eggyé olvadt.
Az ö ntudatossá g (self awareness) annak megé rté se, hogy hogyan
é rtelmezzü k a vilá got é s ez hogyan hat az ö nmagunkró l alkotott ké pre. Az
erő ssé geinknek é s gyengesé geinknek megé rté sé re is vonatkozik, é s hogy
tudatá ban vagyunk annak, hogy milyen hatá st gyakorolunk má sokra (Kernis,
2003). A kapcsolatok á tlá tható sá ga (relational transparency) a való di é n
mutatá sá t jelenti má soknak (szemben egy hamis, vagy torz ké ppel). Ez a
magatartá s elő segı́ti a bizalmat azá ltal, hogy az egyé n feltá rja magá t, nyı́ltan
megoszt informá ció kat, kinyilvá nı́tja az igazi gondolatait, é rzé seit é s
minimalizá lja a helytelen é rzelmek kimutatá sá t (Kernis, 2003). A
kiegyensú lyozott informá ció feldolgozá s (balanced information processing)
olyan vezető kre utal, akik a dö nté sek elő tt objektı́ven elemeznek minden
relevá ns adatot. Az ilyen vezető k olyan né zeteket is kutatnak, amelyek
ellenté tben á llnak sajá t erő sen megalapozott á llá spontjukkal (Gardner,
Avolio, Luthans, May & Walumbwa, 2005). A belső erkö lcsi perspektı́va
(internalized moral perspective) az ö nszabá lyozá s belső integrá lt formá ja,
amelyet a belső erkö lcsi alapelvek é s é rté kek irá nyı́tanak szemben a csoport,
a szervezeti vagy a tá rsadalmi nyomá ssal é s olyan dö nté seket é s magatartá st
eredmé nyez, ami ö sszhangban á ll ezekkel a belső é rté kekkel (Gardner et al.,
2005).
Az autentikus vezető k eredmé nyessé ge motivá ció jukbó l, energiá jukbó l,
kitartá sukbó l, optimizmusukbó l é s a nehé z helyzetekben is vilá gos cé ljaikbó l
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fakad. A kö vető kre gyakorolt hatá suk erő s a magabiztossá guk, vilá gos
é rté keik é s feddhetetlensé gü k miatt (Yukl, 2010). Walumbwa et al., (2008)
empirikus kutatá sukban pozitı́v kapcsolatot tá rtak fel az autentikus vezeté s
é s vezető á ltal é rté kelt teljesı́tmé ny kö zö tt.
Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy nincs teljes konszenzus a té ma kutató i
kö zö tt az autentikus vezeté s jellemző it illető en. Shamir é s Eilam (2005)
pé ldá ul hatá rozottan elhagyható szempontnak tekintik az autentikus
vezető k é rté keit é s meggyő ző dé seit. Ugy gondoljá k, hogy magas szintű
morá lis fejlettsé g né lkü l is hű lehet magá hoz egy vezető . Ilyen felté telek
mellett, erő sen ná rcisztikus, vagy má s okbó l diszfunkcioná lis szemé lyisé gű
vezető k autentukussá gá nak jó sá ga, pozitı́v hatá sa megké rdő jelezhető
(Walumbwa et al., 2008). Tová bbi kutatá sokra van szü ksé g pé ldá ul az
autentikus vezeté s é s a vezető é s kö vető ö ntudatossá gá nak szintje kö zö tti
kapcsolat tisztá zá sá hoz, a vezető pozitı́v pszicholó giai á llapotá nak
kö vető kre gyakorolt, esetleges teljesı́tmé nyt mó dosı́tó hatá sá nak
vizsgá latá hoz é s szá mos má s szervezeti kö rü lmé ny befolyá soló hatá sá nak
kimutatá sá hoz (Avolio & Gardner, 2005).

Szolgáló vezetés
A szolgá ló vezető első sorban szolga.  Azzal a természetes érzéssel, hogy
szolgá lni akar,  Aztán tudatos választásként arra törekszik, hogy vezessen
 Ennek mérésére a legjobb teszt – amit azonban nehéz alkalmazni – a
kö vetkező : Fejlő dnek a szemé lyisé gü kben azok, akiket szolgá lnak?
Egé szsé gesebbek, bö lcsebbek, szabadabbak, ö ná lló bbak lesznek, é s ő k is
hajlandó ak lesznek szolgá lni? Mi a hatá sa a legkevé sbbé kivá ltsá gosokra a
tá rsadalomban? Hasznuk szá rmazik belő le, vagy legalá bb nem romlik
tová bb a helyzetü k? (Greenleaf, 1977, p. 7)
A szolgá ló vezeté ssel kapcsolatban talá n ez a leghı́resebb idé zet, ami
vilá gossá teszi, hogy tö bb mint 40 é vvel ezelő tt mit é rtett alatta Greenleaf
(1977), akinek a nevé hez kö thető a fogalom megalkotá sa. Bá r a
vezeté selmé letekné l á ltalá ban a befolyá st tartjá k a vezeté s kulcs elemé nek,
a szolgá ló vezeté sné l megvá ltozik a fó kusz, a vezető -kö vető kapcsolatban a
szolgá latot hangsú lyozzá k, é s ennek segı́tsé gé vel gyakorolnak befolyá st.
Mivel napjainkban erő sö dö tt az igé ny az emberkö zpontú bb vezeté s irá nt,
Van Dierendonck (2011) nagy potenciá lt lá t ebben az elmé letben. A szolgá ló
vezető a szervezet minden é rintettjé nek szü ksé gleté re é s kı́vá nsá gá ra
é rzé keny, azoké ra is, akikre csak indirekt mó don vannak hatá ssal a szervezet
akció i. Való já ban a szolgá ló vezeté s a tá rsadalmi felelő ssé gvá llalá s
komponensé t hozzá adja a transzformá ció s vezeté shez (Graham, 1991) é s
egyé rtelmű en a kö vető kre ö sszpontosı́t, azok szü ksé gleteire koncentrá l.
Osszehasonlı́tva má s vezető i stı́lusokkal, ahol a vé gső cé l a szervezet jó lé te,
a szolgá ló vezeté s hitelesen, ő szinté n a kö vető ket szolgá lja (Greenleaf, 1977).
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Ez a szemé lyorientá lt attitű d lehető vé teszi a biztonsá gos é s szoros
kapcsolatok kialakı́tá sá t a szervezetekben (Van Dierendonck, 2011).
Szá mos modell kerü lt kidolgozá sra a szolgá ló vezeté ssel kapcsolatban,
melyek igyekeznek szá mba venni annak legfontosabb jellemző it. Van
Dierendonck (2011) szerint Spears (1995), Laub (1999), Russell é s Stone
(2002), valamint Patterson (2003) á ltal kidolkozott modelleknek van
legnagyobb hatá sa. Spears (1995) 10 jellemző t kü lö nbö ztet meg
modelljé ben. Altalá ban ezeket emlı́tik a szolgá ló vezeté s legfontosabb
jellemző iké nt. Szá mos má s szerző is kidolgozott ehhez hasonló modelleket.
Van Dierendonck (2011) ö sszesen 44 jellemző t gyű jtö tt ö ssze, melyek
valamelyik modellben megjelentek. A modellek é s jellemző ik kö zö tt jelentő s
á tfedé sek vannak.
Megkü lö nbö ztetve az elő zmé nyeket, a magatartá st, a kö zvetı́tő folyamatokat
é s eredmé nyeket, é s ö sszekapcsolva az elmé letet az empirikus
bizonyı́té kokkal Van Dierendonck (2011) vé lemé nye szerint hat kulcs
jellemző je van a szolgá ló vezető magatartá sá nak, ami rendet tesz az elmé leti
sokszinű sé gben. A szolgá ló vezető felhatalmazza, fejleszti az embereket,
alá zatos, hiteles, elfogadja az embereket olyannak, amilyenek, utat mutat, é s
gondnok, aki az egé sz javá ra dolgozik.
A felhatalmazá s é s fejleszté s (empowering and developing people) cé lja
elő mozdı́tani a proaktı́v, magabiztos hozzá á llá st a kö vető kben, ami
szemé lyes hatalom é rzé sé t biztosı́tja szá mukra. A szolgá ló vezető k hisznek
az egyé nek belső é rté keiben, elismerik azokat é s tá mogatjá k ké pessé geik,
cé ljaik megvaló sı́tá sá t (Greenleaf, 1977).
Alá zat (humility): A szolgá ló vezető k be merik ismerni, hogy pro itá lhatnak
má sok szaké rtelmé bő l. Aktı́van keresik, igé nylik má sok hozzá já rulá sá t.
Má sok é rdekeit helyezik elő té rbe, elő segı́tik teljesı́tmé nyü ket é s segı́tsé get
nyú jtanak nekik. Az alá zat a szeré nysé get is jelenti. A szolgá ló vezető
há tté rben marad, amikor sikeresen megvaló sı́tjá k a feladatokat (Van
Dierendonck, 2011).
A hitelessé g (authenticity) a való di é n kifejezé sé hez kapcsoló dik, olyan
mó don kifejezni magunkat, ami konzisztens a belső gondolatokkal é s
é rzé sekkel (Kernis, 2003). A szolgá ló vezető hitelessé ge sokmindenben
megnyilvá nul: azt teszi, amit ı́gé rt, lá tható a szervezetben, becsü letes é s
sebezhető (Luthans & Avolio, 2003).
Az elfogadá s a szemé lyes kapcsolatokban (interpersonal acceptance)
ké pessé g má sok é rzé seinek felismeré sé re é s megé rté sé re. Magá ba foglalja
az empá tia bizonyos elemeit. A szolgá ló vezető ké pes tudatosan
alkalmazkodni má sok pszicholó giai perspektı́vá ihoz. A melegsé g, az
együ tté rzé s é s a megbocsá tá s é rzé seit tapasztalja má sokkal szemben mé g
akkor is, ha sé relmekkel, vitá kkal é s hibá kkal szembesü l. Fontos szá má ra,
hogy bizalomteli lé gkö rt alakı́tson ki, ahol az emberek elfogadottnak é rzik
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magukat, hibá zhatnak é s tudjá k, hogy nem fogjá k ő ket elutası́tani (Ferch,
2005).
Az ú tmutatá s (providing direction) biztosı́tja, hogy az emberek tudjá k, mit
vá rnak tő lü k. A szolgá ló vezető azé rt ad ú tmutatá st, hogy dinamikussá ,
szemé lyre szabottá tegye a munká t, igyelembe vé ve a kö vető k ké pessé geit,
szü ksé gleteit é s rá fordı́tá sá t (Van Dierendonck, 2011).
Gondnoksá g (stewardship) hajlandó sá g a felelő ssé gvá llalá sra a nagyobb
inté zmé nyeké rt é s a szolgá lat vá lasztá sa az ellenő rzé s é s ö né rdek helyett. A
vezető knek nem csak gondnokoknak, hanem szerepmodelleknek is kell
lenni. Jó pé lda mutatá sá val ö sztö nö zhetnek má sokat is arra, hogy a
kö zé rdeké rt tegyenek. Ez a jellemző szorosan kapcsoló dik a tá rsadalmi
felelő ssé gvá llalá shoz, lojalitá shoz é s csapat munká hoz (Van Dierendonck,
2011).
A szolgá ló vezeté s lehetsé ges elő nyei hasonló ak má s tá mogató , felhatalmazó
leadershiphez. A vezető becsü letessé ge é s tö rő dé se a beosztottakkal
feltehető en nö veli azok bizalmá t, lojalitá sá t é s elé gedettsé gé t a vezető ikkel.
A kedvező kapcsolat kö nnyebbé teszi a beosztottak befolyá solá sá t (Yukl,
2010).
Kritikaké nt fogalmazható meg, hogy a legtö bb szolgá ló vezeté ssel foglalkozó
irodalom ilozó ikus termé szetű (Russell & Stone, 2002), nincs alá tá masztva
elegendő tudomá nyos bizonyı́té kkal, ami indokoná szé leskö rű elfogadá sá t
(Northouse, 1997).

Etikus vezetés
Az etikus vezeté s, Brown, Treviñ o é s Harrison (2005, p. 120) szerint „az
elő ı́rá soknak megfelelő é letvitel kö veté se az egyé ni akció kon, szemé lyes
kapcsolatokon keresztü l, é s ilyen é letmó d elő mozdı́tá sa a kö vető k kö ré ben a
ké toldalú kommuniká ció , a megerő sı́té s é s a dö nté shozatal segı́tsé gé vel.” A
de inı́ció első ré sze („az elő ı́rá soknak megfelelő é letvitel kö veté se az egyé ni
akció k, szemé lyes kapcsolatokon keresztü l”) azt jelenti, hogy azok, akiket
etikus vezető nek tartanak, olyan é letvitelt mintá znak, amelyet a kö vető k
megfelelő nek tekintenek é s a vezető t tö rvé nyes, hiteles szerepmodellnek
tekintik. A má sodik ré sz („ilyen é letvitel elő mozdı́tá sa a kö vető k kö ré ben a
ké toldalú kommuniká ció segı́tsé gé vel”) arra utal, hogy az etikus vezető k
nem csak felhı́vjá k a igyelmet az etiká ra, é szrevehető vé teszik azt a
tá rsadalmi kö rnyezetben é s nyiltan beszé lnek az etikus viselkedé srő l a
kö vető knek, hanem lehető sé get adnak nekik vé lemé nynyilvá nı́tá sra é s
igazsá gos bá ná smó dot alkalmaznak, fair folyamatokat alakı́tanak ki. A
„megerő sı́té s” etikai szabá lyok lefekteté sé re, az etikus magatartá s
jutalmazá sá ra utal. A „dö nté shozatal” a de inı́ció ban azt jelenti, hogy az
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etikus vezető k megfontoljá k dö nté seik etikai kö vetkezmé nyeit é s erkö lcsi
alapokon á lló fair alternatı́vá kat vá lasztanak.
Brown é s munkatá rsai (2005) az etikus vezeté snek ké t aspektusá t emelik ki
de inı́ció jukban, az erkö lcsö s embert (moral person) é s az erkö lcsö s
menedzsert (moral manager). Az erkö lcsö s ember az, aki az elő ı́rá soknak,
normá knak megfelelő é letvitelt kö vet é s ő szinté nek, becsü letesnek, szavahihető nek, hitelesnek mutatkozik. Igazsá gosnak gondoskodó nak tartjá k. Az
etikus vezeté s erkö lcsö s menedzser (moral manager) dimenzió ja
ugyanakkor azt jelenti, hogy a vezető nyiltan, hatá rozottan beszé l az etiká ró l,
felhatalmazza beosztottait, hogy legyenek becsü letesek é s tö rekedjenek az
igazsá gossá gra. Tehá t ez az aspektusa az etikus vezeté snek proaktı́v
erő feszı́té st jelent a vezető ré szé rő l a kö vető k befolyá solá sá ra.
A legtö bb etikus vezeté ssel foglalkozó elmé let, amikor annak hatá sá t
pró bá lja beazonosı́tani, első dlegesen az alkalmazottakra gyakorolt hatá st
vizsgá lja é s nem a szervezeti teljesı́tmé nyre vonatkozó befolyá st, de a
dolgozó k erő sebb bizalma, elkö telezettsé ge bizonyos helyzetekben
eredmé nyezhet jobb szervezeti teljesı́tmé nyt (Yukl, 2010).
Piccolo é s munkatá rsai (2010) kutatá sukkal azt bizonyı́tottá k, hogy az etikus
vezető k erő sı́tetté k beosztottjaikban a munka é rtelmé t é s az autonó mia
é rzé sé t, é s ez extra erő feszı́té sben, jobb teljesı́tmé nyben é s erő sebb
szervezeti polgá ri magatartá sban nyilvá nult meg.
Brown  Treviñ o (2006) szá mos pozitı́v kö vetkezmé nyé t bizonyı́tjá k az
etikus vezeté snek. Elő rejelzik pé ldá ul a vezető k é szlelt eredmé nyessé gé t, a
kö vető k munká val való elé gedettsé gé t. A tá rsas tanulá s szemlé leté vel
ö sszhangban a kö vető k má soljá k az etikus vezető magatartá sá t, tehá t a
modell szerep nagyon fontos té nyező a kö vető k magatartá sá nak
befolyá solá sa szempontjá bó l.

Spirituális vezetés
A spirituá lis vezeté s olyan é rté kek, attitű dö k é s magatartá sok ö sszessé ge,
amelyek szü ksé gesek sajá t magunk é s má sok belső motivá lá sá hoz, hogy
legyen egy lelki tú lé lé s é rzé sü nk az elhivatottsá g é s tagsá g á ltal (Fry, 2003).
Elmé leté vel Fry (2003) azt pró bá lja bizonyı́tani, hogy a korá bbi
vezeté selmé letek kü lö nbö ző mé rté kben ö sszpontosı́tottak az emberi
interakció k izikai, mentá lis, vagy é rzelmi elemeinek egy, vagy tö bb
aspektusá ra, de elhanyagoltá k a spirituá lis komponenst. Vé lemé nye szerint
a spirituá lis vezeté s ezt a hiá nyt pó tó lja azá ltal, hogy olyan vı́zió t fogalmaz
meg, amelyben a szervezeti tagok megtapasztaljá k az elhivatottsá g é rzé sé t,
azt, hogy az é letü knek van é rtelme, é s vá ltozá st hoznak. Olyan
tá rsadalmi/szervezeti kultú rá t hoznak lé tre, ami az ö nzetlen szereteten
alapul, é s ahol a vezető ket é s kö vető ket sajá t maguk é s má sok irá nti ő szinte
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gondoskodá s, tö rő dé s megbecsü lé s jellemez, ezá ltal a tagsá g é rzé sé t hozzá k
lé tre, azaz ú gy é rzik, hogy megé rtik é s mé ltá nyoljá k ő ket. Az 1. tá blá zat
ennek a jö vő ké pnek, az ö nzetlen szeretetnek, hitnek é s remé nynek az
adottsá gait mutatja be.
1. táblázat: A spirituális vezetés adottságai

Jövőkép

Önzetlen szeretet

Hit, remény

nyilt odafordulá s az

megbocsá tá s, jó indulat,

bé ketű ré s, á llhatatossá g,

é rintettek felé

becsü letessé g,

azt tenni, amit kell

a cé l é s ú t meghatá rozá sa

empá tia/kö nyö rü let,

cé loknak feszü lé s

emelkedett eszmé kre

ő szintesé g, tü relem,

jutalom/győ zelem vá rá sa

re lektá lá s

bá torsá g, bizalom/lojalitá s,

a hit é s remé ny erő sı́té se

alá zat

a tö ké letessé g mé rcé jé nek
megteremté se
Megjegyzés: Fry (2003, p. 695) alapján

A spirituá lis vezető k, azá ltal, hogy kielé gı́tik beosztottaik transzcendens
irá nti szü ksé gleteit, é s erő sı́tik bennü k a tagsá g é rzé sé t, nö velik belső
motivá ltsá gukat, magabiztossá gukat é s szervezet irá nti elkö telezettsé gü ket.
Erő sı́thetik a kö lcsö nö s megbecsü lé st, ragaszkodá st é s bizalmat egymá s
irá nt. Mindezek eredmé nyeké nt a spirituá lis vezető k erő sı́thetik az
együ ttmű kö dé st, kollektı́v tanulá sra bá torı́thatnak é s inspirá lhatjá k a jobb
teljesı́tmé nyt (Yukl, 2010).

Az újabb leadership-elméletek összehasonlítása
Van Dierendonck (2011) ı́rá sá ban hé t ú jabb vezeté selmé letet hasonlı́t ö ssze
a szolgá ló vezeté ssel. Itt csak az á ltalam is vizsgá lt elmé letekre vonatkozó
megá llapı́tá sokat tekintem á t.
Osszehasonlı́tva az autentikus vezeté st a szolgá ló vezeté s jellemző ivel, a
hitelessé g é s alá zat eseté n talá ltak á tfedé st a ké t elmé let kö zö tt (Van
Dierendonck, 2011). A hitelessé g egyé rtelmű en jellemzi az autentikus
vezető t, az alá zat eseté n csak a tanulá sra való hajlandó sá g az, ami
megtalá lható az autentikus vezető ben is. A há tté rbe hú zó dá s é s a tová bbi
né gy szolgá ló vezető ismertető jegy nem jellemzi az autentikus vezető t.
Az autentikus é s etikus vezeté s kö zö tti hasonló sá g a má sokkal tö rő dé s
(altruizmus), etikus dö nté shozatal, tisztessé g é s szerepmodellsé g,
ugyanakkor az etikus vezető k a morá l menedzselé sé t (tranzakció s
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szemlé let), má sokkal kapcsolatos tudatossá got hangsú lyozzá k, mı́g az
autentikus vezető k a hitelessé get é s ö nismeretet (Brown  Treviñ o, 2006).
Az etikus é s szolgá ló vezeté s nagyon hasonló ak egymá shoz. Mindkettő re
jellemző az emberekrő l való gondoskodá s, a becsü letessé g, szava-hihető sé g
é s az egé sz javá nak szolgá lata. A ké tirá nyú kommuniká ció hasonló nak tű nik
a meggyő zé shez é s a nyitott kultú rá hoz. Ugyanakkor az etikus vezeté s eseté n
a hangsú ly erő sebben az ú tmutatá sra, a normatı́v magatartá sra tevő dik, a
szolgá ló vezeté s pedig erő sebben fó kuszá l a kö vető k fejleszté sé re, é s nem
arra koncentrá l, hogy hogyan kell a dolgokat csiná lni, hanem inká bb arra,
hogy hogyan akarnak dolgokat csiná lni az emberek é s ké pesek-e erre. Tehá t,
hogyha a szolgá ló vezeté s hat kulcs jellemző jé t hasonlı́tjuk ö ssze az etikus
vezeté ssel, erő sebb á tfedé s az emberek felhatalmazá sa é s fejleszté se, az
alá zatossá g é s gondnoksá g eseté n van, a má sik há rom szolgá ló vezető
jellemző nem igazá n fontos az etikus vezeté s eseté n (Van Dierendonck,
2011).
A szolgá ló vezető k cé lokat tű znek ki, é rtelmessé teszik a munká t é s a kö vető k
erő ssé gé re é pı́tenek. Hasonló an, a spirituá lis kö nnyı́té s azt hangsú lyozza,
hogy van é rtelme a munká nak é s a szervezeti é rté kekre koncentrá l, ami
lehető vé teszi a transcendens é s a má sokhoz tartozá s é rzé sé t (Pawar, 2008).
Brown  Treviño (2006) összehasonlítása szerint a spirituá lis é s etikus
vezeté s a má sokkal tö rő dé sben (altruizmus), a tisztessé g fontossá gá ban é s a
szerep modellsé gben hasonlı́tanak egymá shoz, de az etikus vezető k a morá l
menedzselé sé t hangsú lyozzá k, mı́g a spirituá lis vezető k a vı́zió t, a hitet,
remé nyt é s a munká t, mint szabadsá got emelik ki.
2. táblázat: Hasonlóságok és különbségek az etikus, szolgáló, autentikus és spirituális vezetés
között

Jellemzők
alá zat
ő szintesé g
gondoskodá s
hiteles magatartá s
kö lcsö nö s tisztelet
szerep modell
altruiznus
tisztessé g
morá lis aspektusok
vilá gos é rté kek, normá k

Etikus

Szolgáló

Autentikus

Spirituális
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Jellemzők

Etikus

Szolgáló

Autentikus

Spirituális

etikus dö nté shozatal
gondnoksá g
becsü letes
szavahihető
ké tirá nyú kommuniká ció
az egé sz javá nak szolgá lata
é rzé kenysé g az é rintettek szü ksé gleteire
ö nismeret
magabiztossá g
feddhetetlensé g
kapcsolatok á tlá tható sá ga
kiegyensú lyozott informá ció -feldolgozá s
felhatalmazá s é s fejleszté s
elfogadá s
ú tmutatá s, normatı́v magatartá s
igazsá gossá g
erkö lcsö s menedzsment
tudatossá g
spiritualitá s
ö nzetlen szeretet
megbecsü lé s
belső motivá lá s
hit, remé ny
Megjegyzés: Van Dierendonck (2011), Brown  Treviño (2006), Pawar (2008) és Yukl (2010)
alapján

A szolgá ló , spirituá lis é s autentikus vezeté s kö zö s jellemző je, hogy a vezető
é s kö vető kö zö tti interperszoná lis kapcsolatra koncentrá lnak, é s akkor
ideá lis a kapcsolat, ha kö lcsö nö s tisztelet, bizalom, együ ttmű kö dé s, lojalitá s
é s nyitottsá g jellemző (Yukl, 2010). Mindhá rom elmé let kiemeli a vezető
ö ntudatossá gá nak fontossá gá t, é rté keik, hiedelmeik ismereté t, é s az
é rté keik é s viselkedé sü k kö zö tti konzisztenciá t. A pozitı́v é rté kek,
tulajdonsá gok mindhá rom elmé letné l hasonló ak. Ezek az ő szintesé g,
ö nzetlensé g, jó indulat, kö nyö rü let, empá tia, korrektsé g, há la, alá zat,
bá torsá g, optimizmus é s a rugalmassá g (Yukl, 2010).
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Az egyik fő kü lö nbsé g az elmé leti alapokban keresendő . Az autentikus
vezeté s a pozitı́v pszicholó giá ra é s az ö nszabá lyozá s pszicholó giai
elmé leteire é pı́t. A spirituá lis vezeté s a kü lö nbö ző vallá sokná l fellelhető
é rté kekre, alapelvekre alapoz. A szolgá ló vezeté s kereszté ny elvket kö vet, de
a humanitá rius é s altruista é rté kek is jelen vannak ebben a megkö zelı́té sben
(Yukl, 2010).
Az autentikus vezeté s, szemben a tö bbivel szé lesebb interperszoná lis
befolyá solá si spektrumot fog á t. Szinté n vannak kü lö nbsé gek az elmé letek
kö zö tt abbó l a szempontbó l, hogy mennyire tartjá k fontosnak a kontextust
(pl.: szervezeti kultú rá t) (Yukl, 2010).

Következtetések
Irá somban né gy ú j vezeté selmé letet mutattam be. Megpró bá ltam kité rni a
velü k kapcsolatos empirikus kutatá si eredmé nyekre, de ezek szá ma egyelő re
nem szá mottevő . Jelentő s á tfedé sek mutatható k ki a modellek kö zö tt,
ugyanakkor vitatlhatatlanok az elté ré sek is. Ami ö sszegzé ské nt kimondható ,
hogy olyan vezető i tulajdonsá gok, magatartá sok megjelené sé t vetı́tik elő re
ezek az elmé letek, amelyek napjainkig nem voltak jellemző ek. Mind a né gy
elmé let fontosnak tartja az alá zatot é s a vizsgá lt megkö zelı́té sek kö zü l
há rom-há rom emeli ki az ő szintesé get, gondoskodá st, hiteles magatartá st,
kö lcsö nö s tiszteletet, szerep modellsé get, altruizmust é s tisztessé get, mint
szü ksé ges vezető i jellemző t, magatartá st.
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ZSIGMOND SZÁVA

A szomszéd fűje mindig zöldebb? – avagy a
vállalkozásfejlesztési mentorálási folyamatra
vonatkozó néhány nemzetközi benchmark
bemutatása

A vá llalkozá sfejleszté si mentorá lá si folyamattal, annak sikeres é s eredmé nyes
vezeté sé vel, az abban szerepet já tszó té nyező kkel é s azok kombiná ció já val
szá mos szervezet é s kutató foglalkozik. Azonban, ezen tö rekvé sek ellené re sem
alakult ki egy egysé ges, mindenki á ltal elfogadott ké p az alkalmazható jó
gyakorlatra vonatkozó an. Ugyanakkor minő sé gbiztosı́tá si szempontbó l is fontos
lenne egyré szrő l egy olyan mentori kompetenciaté rké p ö sszeá llı́tá sa (1), amely
segı́tsé get nyú jthat a diadikus folyamat mindké t szereplő je szá má ra az
együ ttmű kö dé s sorá n, ugyanakkor keretet ad a sikeres é s eredmé nyes
folyamatvezeté shez (2) is.
Jelen tanulmá ny cé lja, hogy bemutasson é s ö sszefoglaljon né há ny, az elmú lt
é vekben publiká lá sra kerü lt, primer megké rdezé sen alapuló kutatá st, amelyek az
induló é s/vagy jelentő s nö vekedé s elő tt á lló kis- é s kö zepes, illetve csalá di
vá llalkozá sokra irá nyuló mentorá lá si tevé kenysé get vizsgá ljá k a mentori
kompetenciá k é s a folyamatvezeté s tü kré ben. A szerző tová bbá kı́sé rletet tesz
arra, hogy sajá t, mentorok é s mentorá ltak megké rdezé sé n alapuló , nagymintá s
felmé ré se sorá n elvé gzett faktorelemzé ssel kialakı́tott keretrendszere, az
ú gynevezett ’vá llalkozá sfejleszté si mentorá lá si folyamat Rubik-kocká ja’ menté n
vizsgá lja a nemzetkö zi gyakorlatokban feltá rt kompetenciá k listá já t (Zsigmond,
2018). A pá rhuzamok keresé se é s megfelelteté se sorá n hat, elkü lö nı́tett
kompetencia menté n kerü lnek bemutatá sra az egyes tanulmá nyok, ahol is (1) a
mentor hitelessé ge, (2) a mentorá lt felé irá nyuló kommuniká ció s kompetencia
meglé te, (3) a bizalomteremté s-, valamint (4) a vá ltozá s tá mogatá sá nak
ké pessé ge, (5) a kapcsoló dó hard skillek, tová bbá (6) a holisztikus lá tá smó d
faktorok adjá k az elemzé s keretrendszeré t.
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Az elemzé s sorá n ö sszesen hé t, azon belü l is kettő , a szakmai szervezetek
akkreditá lt tagjai á ltal ö sszeá llı́tott kompetenciamodell, valamint ö t, empı́riá n
alapuló kompetenciaté rké p kerü l bemutatá sra é s vizsgá latra.

Szakmai szervezetek mentori kompetenciamodell
megközelítései
A European Mentoring & Coaching Council (Euró pai Mentorá lá si é s Coaching
Taná cs) á ltal megfogalmazott, nyolc elembő l á lló lista első eleme az ú gynevezett
“megé rtő é n” (1), amely demonstrá lja a sajá t é rté kekkel való tisztá ban lé tet, az
egyé ni hitet é s viselkedé st, ugyanakkor felté telezi, hogy a mentor ké pes
felismerni, hogy ezek milyen hatá ssal vannak a folyamatra é s ennek megfelelő en
kezelni is tudja azokat. Má sré szrő l elvá rt a mentorral szemben, hogy elkö telezett
legyen az ö nfejleszté s irá nt (2), feltá rja é s fejlessze sajá t gyakorlatá t é s elmé leti
tudá sá t, ezá ltal pedig biztosı́tsa a szakma reputá ció já t is. Harmadik
kompetenciakategó riaké nt a szerző dé s menedzselé sé nek ké pessé ge (3)
nevezhető meg. Ezen kompetencia teszi alkalmassá a mentort az elvá rá sok
szerző dé sbe iktatá sá ra a megfelelő cé lké pzé st sarkallva, valamint a keretek
kialakı́tá sá ra, majd a folyamat vezeté se sorá n azok betartá sá ra é s betartatá sá ra.
Ezt kö vető en negyedik kategó riaké nt a kapcsolat kialakı́tá sá nak ké pessé ge (4)
kerü l megfogalmazá sra. Otö dik terü letké nt a folyamatokba való be- é s á ttekinté s,
valamint tanulá s ké pessé ge (5) kerü l megnevezé sre, ami magá t a folyamatvezeté st é s annak sajá tossá gait jelenti a modell szerint. Elvá rt ugyanakkor az
eredmé ny- é s akció orientá lt szemlé let (6), amelyek sorá n olyan skillek
felvonultatá sá ra van szü ksé g, amik tá mogatjá k é s hozzá segı́tik a klienst a kı́vá nt
vá ltozá sok elé ré sé hez. Mindennek elé ré seké nt elvá rható a mentortó l, hogy
kü lö nbö ző metó dusokat é s techniká kat alkalmazzon (7) a folyamat sorá n, ezzel
is elő segı́tve a folyamatba tö rté nő belelá tá st é s tanulá s facilitá lá sá t. Vé gü l az
é rté kelé si kompetencia (8) kerü l listá zá sra, amely magá ban foglalja az adott
folyamatra tö rté nő visszatekinté st, illetve hozzá já rul egy tö bb folyamaton á tı́velő
é rté kelé si rendszer é s kultú ra kialakı́tá sá hoz is (EMCcouncil, 2017).
Ezen kompetencialista a Rubik-kocka elmé leté nek ö tö dik (hard skillek), a
hatodik holisztikus lá tá smó d) té nyező it teljes mé rté kben lefedi, ugyanakkor
kiegé szı́ti azt a mó dszertani ismeretek szü ksé gessé gé vel is. A folyamatvezeté sre
vonatkozó kompetenciá kat szinté n emlı́ti az EMCC-modell is, azonban a mentor
hitelessé get nagyban az ö nismeret é s ö nfejleszté s té makö re kö ré é pı́ti fel, amely
mint olyan, nem szerepel ö ná lló té nyező ké nt a szerző modelljé ben. Szinté n
é rdekes kü lö nbsé g a ké t modell kö zö tt, hogy a szakmai szervezet megkö zelı́té se
a haté kony kapcsolat kialakı́tá sá t, nem pedig a bizalmi viszonyt jelö li meg, mint
azzal egyes szakirodalmakban (pl. Clutterbuck, 2005, Starcevich, 2009), vagy a
szerző modelljé nek harmadik, bizalom teremté sé nek ké pessé ge faktora eseté n
talá lkozhatunk. A ké t modell kö zö tti tová bbi kü lö nbsé g, hogy a visszajelzé s
adá sa, a ké rdezé stechnika, valamint a kommuniká ció az ü lé sek sorá n nem kerü l
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a szakmai szervezet eseté ben kiemelé sre, holott az interakció a sikeres
folyamatvezeté s é rdeké ben megkö vetelt.
Egy má sik, az Euró pai Szakké pzé sfejleszté si Kö zpont – European Centre for the
Development of Vocational Training (CEDEFOP, 2011) – az Euró pai Bizottsá g
megbı́zá sá bó l vé gzett felmé ré se hat olyan té nyező t azonosı́t be a szakirodalmi
javaslatok é s a szaké rtő k interjú i alapjá n, amelynek meglá tá suk szerint adottnak
kell lennie a vá llalkozá sfejleszté si folyamatban ahhoz, hogy az sikeres legyen. A
de iniá lt hat té nyező kö zö tt szerepel a mentor é s a mentorá lt é n-haté konysá ga
(1), a mentor mentor-szerepben való já rtassá ga (2) azaz a tapasztalat, a
megfelelő “matching” meglé te a mentor é s mentorá lt kö zö tt (3), a mentorá lá s
mó dszeré nek ismerete é s alkalmazá sa (4), amely biztosı́tja a kü lö nbö ző tı́pusú
tanulá si folyamatokat, tová bbá a bizalomra é pü lő kapcsolat mentor é s mentorá lt
kö zö tt (5), illetve a mentorá lt jellemző i, tulajdonsá gai (6) (CEDEFOP, 2011).
Ezen tanulmá ny is első ké nt emeli ki az é n-haté konysá got, valamint ö nismeret
fontossá gá t. Pittenger é s Heimann (2000) megá llapı́tá sa szerint az é nhaté konysá g mindké t fé l ré szé rő l a sikeres mentorá lá si folyamat alapvető
té nyező je: ebben az esetben ké pes ugyanis a mentorá lt a lehető legnagyobb
hasznot generá lni a folyamatban való ré szvé tel sorá n, mikö zben a mentor
szá má ra keretet biztosı́t é s felö leli azokat a lehető sé geket, amelyen keresztü l a
fejleszté s vé gbe mehet. Ehhez szü ksé ges a mentor szerepben való já rtassá g,
amely magá ban foglalja a felmé ré s szerint a mentor tapasztalatait, szakmai
tudá sá t, valamint elé rhető sé gé t – azaz rendelkezé sre á llá sá t. Ez azt is jelenti,
hogy a mentornak ké pesnek kell lennie a mentorá lt szá má ra szemé lyre szabott
folyamat kialakı́tá sá ra é s annak vezeté sé re (St-Jean & Audet, 2009), amely
eredmé nyeké ppen a mentorá lt ké pessé gei javulnak, ezá ltal sokkal inká bb
fü ggetlenebbé vá lik a mentorá tó l, de az mé gis segı́t nö velni magabiztossá gá t é s
biztosı́tani sikereit (Cull, 2006). Ugyanakkor, hasonló an a Rubik-kocka
elmé leté hez, fontosnak tartja a CEDEFOP-modell, hogy kialakuljon a megfelelő
bizalmi lé gkö r é s szimpá tia a folyamatban ré sztvevő k kö zö tt, tová bbá emlı́ti
mindké t modell a tapasztalatot, azaz az á ltalá nos ipará gi ismeretet é s ü zleti
tudá st.
A ké t modell megkö zelı́té sé ben felfedezhető egy tová bbi pá rhuzam is: azok
nemcsak a mentori oldalt, hanem a mentorá lti tulajdonsá gokat is igyelemebe
veszik. A Rubik-kocka elmé lete a nagymintá s megké rdezé s alapjá n a nyitottsá got,
a vá ltozni é s fejlő dni akará st, valamint a folyamat irá nti elkö telezettsé get emeli
ki, mı́g a CEDEFOP-megkö zelı́té s szerint szinté n a legfontosabb kité tel, hogy a
mentorá ltnak, mint vá llalkozó nak nyitottnak é s befogadó nak kell lennie, tehá t
nem jellemezheti a vá llalkozó k eseté n gyakran meg igyelhető , segı́tsé g
elutası́tá sá ra é s igyelmen kı́vü l hagyá sá ra irá nyuló tö rekvé se. A té nyező k
meghatá rozá sá t ezen felmé ré s St-Jean é s Audet munká ssá gá ra alapozva
vizsgá lta, ı́gy megá llapı́tá saiban a nyitottsá g a visszajelzé sek kapá sá ra,
ő szintesé g a szü ksé gletek é s gyengesé gek teré n, nyı́lt é s ő szinte kommuniká ció ,
a kö lcsö nö s tisztelet fontossá gá nak felismeré se, a bizalmassá g, a nyitottsá g é s a
fejlő dé sre való hajlandó sá g – szerepelnek.
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Empirikus kutatással alátámasztott vállalkozásfejlesztési
mentorálási kompetencialisták
A szakmai szervezetek modelljeit kö vető en ö t kü lö nbö ző , vá llalkozá si
mentorá lá si programokat vizsgá ló , a mentorá lá s folyamatá t empı́riá val is
alá tá masztó , nemzetkö zi kutatá s eredmé nye kerü l ismerteté sre. Ezen felmé ré sek
mó dszertana, valamint fó kusza szé les kö rben vá ltozik, azonban jelen tanulmá ny
szempontjá bó l a mó dszertan é s megkö zelı́té s kevé sbé relevá ns, mint a feltá rt
mentori kompetenciá k, ı́gy a fó kusz inká bb az eredmé nyekre, mintsem az anyag
é s mó dszer ismerteté sé re kerü l.

St.Jean és Mitrano-Méda kutatásai
St-Jean az egyik olyan vá llalkozá sfejleszté si mentorá lá si folyamattal foglalkozó
kutató , aki az elmú lt 10 é vben tö bb, empı́riá n alapuló kutatá st is publiká lt. Ezek
kö zü l kettő t, az ú gynevezett Ré seau M vá llalkozá sfejleszté si mentorá lá si
program kereteihez kö tő dő felmé ré s kerü l bemutatá sra.
St-Jean é s Mitrano-Mé da 2016-ban megjelent kutatá sa arra keresett vá laszt, hogy
a folyamatban ré sztvevő mentorok ré szé re szü ksé ges-e mentorké pzé sben,
tová bbké pzé sben, fejleszté si folyamatban ré szt venni, vagy a sikeres
folyamatvezeté shez elé gsé gesek-e a korá bban megszerzett tapasztalatok. A
diadikus megkö zelı́té s lé nyege az volt, hogy a 2000-ben tö rté nt programalapı́tá s
ó ta a folyamatokba bevont mentorokat é s mentorá ltakat vizsgá ljá k, ezzel egy
kö zel 2.000 fő s mintá t gó rcső alá vonva. A mentorá ltak ré szé re kikü ldö tt
ké rdő ı́vben 15 té nyező csoport kerü lt de iniá lá sra. Az egyes té nyező csoportokon
belü l 3-5 á llı́tá st kellett a mentorá ltaknak az 1-tő l 7-ig terjedő Likert-ská lá n
megı́té lniü k, ahol a nagyobb ská laé rté k a magasabb megelé gedettsé gi szintet
jelentette.
A kutatá s első cé lkitű zé se annak beazonosı́tá sa volt, hogy a mentor á ltal a
mentorá lá si folyamatra való felké szü lé sre fordı́tott, tré ningen é s egyé b
tová bbké pzé sen eltö ltö tt idő hatá ssal van-e a kapcsolat milyensé gé nek
é rté kelé sé re, a mentor á ltal betö ltö tt funkció kra, az alkalmazott mentorá lá si
stı́lusra é s a kapcsolat milyensé gé re. Az eredmé nyek szerint a tré ningeken való
ré szvé tel pozitı́v irá nyú , szigni iká ns kapcsolatot mutat a kapcsolat
milyensé gé vel, azon belü l is a mentorban való bizalommal é s az é rzé kelt
gondolkodá sbé li- é s é rté kbé li hasonló sá gokkal – kapcsoló dva a Rubik-kocka
valamennyi elemé hez – , de az á ltalá nos mentorá lti elé gedettsé gre nincs hatá ssal.
Ugyanakkor kiemelhető , hogy a mentorá lt ö ná lló integritá ské nt való
igyelembevé tele, azaz a “big picture”, teljes ké p vizsgá lata é s a mentor magas
fokú elkö telezettsé ge biztosı́tjá k a megké rdezettek szerint a legjobb eredmé nyt,
azaz kiemelé sre kerü l a Rubik-kocka hatodik faktora maga, azaz a holisztikus
szemlé let, a folyamatorientá lt gondolkodá smó d é s a cé lokra tö rté nő fó kuszá lá s.
Ezt tá masztja alá a pozitı́v é s erő s korrelá ció , amelyet a felké szı́tő tré ningeken
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való ré szvé tel é s a megfelelő en, szemé lyre- é s szituá ció ra szabott, alkalmazott
mentorá lá si mó dszer kö zö tt tapasztalhatunk (ö tö dik, hard skillek faktor). A
mentor pszicholó giai funkció it igyelembe vé ve az a megá llapı́tá s tehető , hogy
abban az esetben, ha a mentor a Ré seau M á ltal biztosı́tott tré ningeken vett ré szt,
akkor a mentorá ltak megı́té lé se is pozitı́vabb volt, mintha azt kü lső szolgá ltató
biztosı́totta volna. Ilyen ö sszefü ggé s azonban má s funkció k eseté n nem
igyelhető meg. Az viszont megá llapı́tható , hogy a szervezett tré ningeken való
ré szvé tel pozitı́v é s szigni iká ns kapcsolatban á ll a mentee á ltal tapasztalt
tanulá ssal. A vá llalkozó i tapasztalat é s elő é let ugyanakkor a kutatá s szerint nem
befolyá solja pozitı́van a kapcsolat milyensé gé t, illetve a pszicholó giai-, karriervagy szerepmodell funkció kat é s a mentee tanulá sá ra sincsen hatá ssal, amely
egybehangzik a Rubik-kocka modell megá llapı́tá saival: lé tezik a tapasztalá s é s
tá rgyi tudá s té nyező je, mint faktor, azonban azok nem szü ksé ges, hogy az ipará gi
gyakorlathoz kö tő djenek egy haté kony folyamat vezeté se eseté n.

St. Jean korábbi, kapcsolódó kanadai kutatása és eredményei
St-Jean é s Audet (2009) a kutatá sá ban 142 olyan kanadai vá llalkozó t vizsgá lt,
akik vá llalkozó i karrierjü k kezdeté n, fejleszté si cé lú , formá lis mentorá lá si
folyamatban vettek ré szt szinté n a Ré seau M program kereté ben. A 32 ké rdé sbő l
á lló ké rdő ı́ves megkeresé s fó kuszá ban az á llt, hogy de iniá lá sra kerü ljenek azok
a té nyező k, amelyek a mentorá lt elé gedettsé gé t a folyamattal szemben a
leginká bb befolyá soljá k. A kutató k ö sszesen 10 olyan aspektust neveztek meg,
amelyek vé lemé nyü k szerint a sikeres folyamatvezeté st befolyá soljá k. A vizsgá lat
té nyező i kö zö tt szerepel a mentor elé rhető sé ge (1), annak tapasztalata é s
gyakorlata (2), a mentor azon tulajdonsá ga, hogy ké pes megé rteni a mentorá lt
szituá ció já t é s helyzeté t (3), tová bbá az elő re meghatá rozott keretek – mint az
ü lé sek idő tartama, frekvenciá ja é s eredmé nyessé g – adottsá ga é s az ezekhez való
alkalmazkodá s (4), a bizalom meg igyelhető sé ge a folyamatban ré sztvevő ké t fé l
kö zö tt (5), ehhez kapcsoló dó an a kö zö ttü k fenná lló kö lcsö nö s szimpá tia meglé te
(6), a folyamat vezeté sé hez szü ksé ges é s elő re meghatá rozott erkö lcsi,
titoktartá si normá khoz való alkalmazkodá s (7), a mentorá lt ré szé rő l a folyamat
eredmé nyeké ppen bekö vetkező ö nbizalombé li nö vekedé s (8), valamint kiterjedt
kapcsolati há ló hoz való hozzá fé ré s biztosı́tá sa a mentorá lt ré szé re (9), tová bbá
való s, meg igyelhető vá ltozá sok bekö vetkezé se a mentorá lt vá llalkozá sá ná l (10).
Ké rdő ı́ves kutatá suk eredmé nyeké ppen azt á llapı́tottá k meg a szerző k, hogy az
ü lé sek frekvenciá ja, a talá lkozá sok hossza nincs hatá ssal a mentorá ltak
elé gedettsé gé re, ı́gy minden bizonnyal nem meghatá rozható az ideá lis
ü lé sgyakorisá g sem. Habá r az ü lé sek gyakorisá ga nem bizonyult dö ntő
té nyező nek, az ü lé sek hatá sfoká t sokkal inká bb az elé gedettsé g ö sszetevő jeké nt
de iniá ltá k a mentorá ltak, mé gpedig azé rt, mert a start-up fá zisban az idő re
straté giai té nyező ké nt tekintenek a vá llalkozó k, ı́gy a folyamatra fordı́tott idő tő l
is a lehető legnagyobb hasznot é s haté konysá got vá rtá k. A keretek ugyanakkor
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csak abban az esetben mű kö dhetnek é s haszná lható ak, ha a kö lcsö nö s elé rhető sé g meg igyelhető . Habá r a kutató pá ros a mentor elé rhető sé gé re tekintett
vá ltozó ké nt, a mentorá ltak elé rhető sé ge – mint arra má s szerző k, pl. Fortin é s
Simard (2007) is rá vilá gı́tottak – legalá bb ugyanekkora jelentő sé ggel bı́r.
Mindezek pedig magyará zatké nt szolgá lhatnak arra, mié rt tekintenek a
mentorá ltak az ü lé sek hatá sfoká ra, mint az elé gedettsé g té nyező jé re kritikus
szemmel, nem pedig annak egyes ö sszetevő ire.
A kutató kat is valamelyest meglepeté ské nt é rve, a megké rdezett mentorá ltak ú gy
nyilatkoztak, hogy elé gedettsé gü ket a mentor tapasztalata é s gyakorlata nem
befolyá soljá k. Má s szavakkal é lve, ez azt jelenti, hogy hiá ba kerü lt a protezsá lt egy
ké pzett é s tapasztalt mentorral pá rba, nem jelenti automatikusan azt, hogy a
mentorá lt sikeresebbnek is ı́té li meg a folyamatot, vagy jobban elé gedett
lenne/volna vele. Ez valamelyest szemben á ll Deakins (1998) elmé leté vel, aki a
mentor ké pzetlensé gé t é s tapasztalatainak hiá nyá t az egyik fő okké nt nevezte
meg a sikertelen mentorá lá si folyamatok vizsgá latakor. Igy tehá t a kutató pá ros
arra a megá llapı́tá sra jutott, hogy sokkal fontosabb, mit é s hogyan csiná l a
mentor, minthogy ki lenne ő . Ugyanakkor a kutató pá ros megá llapı́tá sa szerint
bonyolult – ha nem lehetetlen – azon tapasztalat- é s tudá ské szlet azonosı́tá sa,
amely garantá lja a sikeres mentoring folyamatot.
A kutatá s kiemeli ugyanakkor, hogy a mentorá ltak az irá nyú hite, hogy a mentor
megé rti ő ket é s á té rzi helyzetü ket, fontos té nyező az elé gedettsé g szempontjá bó l.
Arra a megá llapı́tá sra jutottak, hogy mivel ezek a ké rdé ses, olykor vá lsá gos idő k
minden vá llalkozó é leté ben visszaté rő motı́vumok, ı́gy a mentorá lt akkor tudja
leginká bb magá é nak é rezni a folyamatot é s hinni a mentorá lt magas fokú
empatikus ké pessé gé ben, ha az maga is á té lte ugyanezt a szituá ció t. Ezen elv
szerint, mivel a mentor rendelkezik tapasztalattal, a mentorá lt tud tanulni annak
jó - é s rossz gyakorlataibó l, ı́gy kö zvetetten a mentor tapasztalatá nak felhaszná lá sá val, a mentee folyamattal való elé gedettsé ge is magasabb szintet é r el.
A mentorá lá si kapcsolatra vonatkozó sajá tossá gok vizsgá latá ná l a szerző pá ros
azt a megá llapı́tá st teszi, hogy a kö lcsö nö s bizalom é s egyeté rté s bı́r a legnagyobb
jelentő sé ggel a megelé gedettsé g szempontjá bó l. Ugyanakkor a kö lcsö nö s
szimpá tia kevé sbé já tszik fontos szerepet a folyamattal való elé gedettsé g szempontjá bó l. Elő fordulhat, hogy van kapcsolat a mentor-mentorá lt hasonló sá ga é s
a kialakı́tott bizalmi szint kö zö tt, de a szerző pá ros kutatá sban erre nem tudott
rá vilá gı́tani, nem tudta megerő sı́teni azt.
A kutatá s a vizsgá lt valamennyi té nyező kö zü l mindö sszesen egy olyat nevezett
meg, amely szigni iká nsan befolyá solja a mentorá lt elé gedettsé get a vá llalkozá sfejleszté si mentoring folyamattal kapcsolatosa. Ez a té nyező pedig a konkré t,
meg igyelhető elé rt eredmé ny a mentorá lt vá llalkozá sá ná l. Ez alá tá masztja Kent
é s szerző tá rsai (2003) megá llapı́tá sá t, akik szerint a mentorá ltak nem
hajlandó ak idő t szá nni valamire, ha nincsenek meggyő ző dve annak
hasznossá gá ban.
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Osszevetve a Rubik-kocka elmé leté vel, azt a megá llapı́tá st tehetjü k, hogy az első ,
a mentor hitelessé gé nek fontossá gá t hangsú lyozó kompetenciá k nagy sú llyal
ezen program eseté n is megjelennek. Szinté n kiemelt té nyező ké nt kezeli a
szerző pá ros a harmadik faktorba sorolható bizalmi lé gkö r megteremté sé nek é s
szimpá tia kialakı́tá sá nak fontossá gá t. Jelentő s elté ré s a ké t modell kö zö tt, hogy
mı́g St.Jean é s Audet az empá tia fontossá gá t hangsú lyozza, addig a Rubik-kocka
elmé leté ben ezen té nyező nem kerü l emlı́té sre. Ez az elté ré s azé rt is é rdekes,
mert habá r a szakirodalom utal rá (Clutterbuck, 2005; Smith, Howard &
Harrington, 2005; Conor, 2007; Starchevich, 2009; Roll, 2015; Palmer, 2016),
hogy a mentor ré szé rő l tanú sı́tott empá tia a folyamatvezeté s egyik alapja, mé gis
ké rdé ses, mi annak optimá lis mé rté ke. Tekinthetü nk erre, mint a mentor é s a
mentorá lt ö sszetett kapcsolatrendszeré nek legfontosabb ö sszetevő jé re, ahol a
felek kö zö tt fenná lló szoros együ ttmű kö dé sre való tekintettel az emberi
kapcsoló dá s é s a kö lcsö nö s egymá sra hangoló dá s elvá rt a megé rté s vé gett, mert
a mentorá lt problé má inak á té rzé se é s á tlá tá sa né lkü l nehé z lenne a
folyamatvezeté s. Ugyanakkor é rtelmezhetjü k ú gy is, hogy az empá tia szü ksé ges
é s elvá rt az elő bb emlı́tett megé rté s vé gett, de az objektivitá st mindemellett fenn
kell tartani; biztosı́tani kell, hogy a mentor lá ssa a teljes ké pet é s nem vonó djon
be tú lzottan, hiszen az torzı́taná a helyzet megı́té lé sé t é s alacsonyabb
haté konysá ghoz vezetne. Ezen ellentmondá sos felfogá s a modellek kö zö tti elté rő
szemlé letet erő sı́ti.

Lefebvre és Redien-Collot egyetemi, vállalkozásfejlesztési
mentorprogramhoz kapcsolódó kutatása
Lefebre é s Redien-Collot (2013) kutatá sá ban egy há romé ves, gazdasá gtudomá nyi terü leten mű kö dő francia egyetem á ltal lé trehozott vá llalkozá sfejleszté si mentorá lá si folyamatot vizsgá lt azzal a cé llal, hogy beazonosı́tsa é s
é rté kelje azokat az interperszoná lis kommuniká ció s straté giá kat, amelyeket a
mentorok tevé kenysé gü k sorá n alkalmaznak. A kutatá s vegyes mó dszertan
segı́tsé gé vel kerü lt lebonyolı́tá sra, amelynek sorá n az első há rom é vben
meg igyelé seket vé geztek é s fé lig strukturá lt interjú k segı́tsé gé vel azonosı́tottá k
be az egyes kommuniká ció s straté giá kat. A kutatá s má sodik fá zisá ban tová bbi
ké t é vig vé geztek meg igyelé seket, valamint ö nkitö ltő s ké rdő ı́v segı́tsé gé vel
vizsgá ltá k a kommuniká ció s straté giá k hatá sá t az egyé nre – mint
elkö telezettsé gé re, teljesı́tmé nyé re, helytá llá sá ra – valamint a vá llalkozó i
é letú tra – piacra lé pé s, fund-raising – né zve. Ezen felmé ré s csak ré szben vethető
ö ssze a Rubik-kocka elmé leté vel, hiszen a kommuniká ció s kompetenciá khoz
kö thető elvá rá sok utó bbi modell első é s má sodik té nyező csoportjá ban kapnak
csak helyet.
Mı́g a magyar tapasztalatokra é pı́tő modell a mentorá lt megé rté sé nek ké pessé ge
faktorhoz kapcsoló dó an az aktı́v hallgatá st, a tü kö rtartá st, valamint a megfelelő
ké rdezé stechniká t emeli ki, Lefebre é s Redien-Collet tizenké t egymá ssal
ö sszefü ggő kategó riá t kü lö nbö ztetett meg. Ezek a té nyező k a bá torı́tá s–
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hozzá já rulá s–megnyugtatá s (1), az informá ció biztosı́tá s (2), a visszajelzé sek
adá sa é s ú jra de iniá lá s (3), az é rté kelé s é s elemzé s (4), direkt irá nyı́tá s é s
taná csadá s (5), konfrontá ció é s provoká ció (6), legitimá ló é s felhatalmazá s (7),
szemé lyes vonzerő é s javaslat (8), igé ny é s emlé kezteté s (9), igyelmezteté s (10),
illusztrá ció é s pé ldamutatá s (11), valamint humor é s iró nia (12). A kutatá s sorá n
ré szleteiben vizsgá ltá k azt is, hogy a mentorá lá si folyamat egyes fá zisaiban mi a
leggyakrabban alkalmazott kommuniká ció s straté gia, valamint mi az egyes
straté giá k cé lja. Igy jutottak arra a megá llapı́tá sra, hogy né gy, első dleges
kommuniká ció s magatartá s kü lö nı́thető el: a “meggyő zé s”, az “elkö telezé s”, a
“kritika” é s a “provoká ció ” straté giá ja.

McKevitt és Marshall ír vállalkozásfejlesztési mentorprogramhoz
kapcsolódó kutatása
McKevitt é s Marshall (2014) fé lig strukturá lt interjú kra alapuló , esetleı́ró
cikkü kben, ı́r pé ldá n keresztü l vilá gı́tanak rá a vá llalkozá sfejleszté si mentorá lá si
folyamat lé tjogosultsá gá ra. Az esettanulmá ny alapjá t há rom, egymá stó l
elkü lö nü lő hullá mban elké szı́tett, 14 interjú adja, amely mintá t cé ltudatosan, ké t
té nyező igyelembevé telé vel á llı́tottak ö ssze: nagy nö vekedé s é s valamilyen
lehető sé g é szlelé se tö rté nt az adott vá llalkozá sokná l az elmú lt, rö vid idő szakban.
A kutatá s alapvető cé ljaké nt azt de iniá ltá k, hogy megtudjá k, hogyan tá mogatja a
mentorá lá s, mint tevé kenysé g a kisvá llalkozá sokat é s az ehhez kapcsoló dó
kompetenciá kat. Né gy tá mogató i szerep kerü lt ennek alapjá n meghatá rozá sra,
amelyek rendre a “lehető sé gek identi iká lá sa”, a “lehető sé gek bevezeté se é s
beü lteté se a mindennapi gyakorlatba”, “ü zletfejleszté s” é s az “ü zletmenet
folytonossá gá nak biztosı́tá sa” voltak. Ezeknek a szerepeknek a tü kré ben
vizsgá ltá k azt, hogy melyikhez, milyen mentori tevé kenysé g kö thető . A
tevé kenysé gek folyamatró l folyamatra vá ltoztak, de az az á ltalá nos kö vetkezteté s
levonható volt, hogy a folyamat elejé n – lehető sé gek identi iká lá sa é s bevezeté se
– a mentortó l inká bb paternalista szemlé let é s indirekt megkö zelı́té s volt elvá rt,
viszonylag szű k fó kusszal, mı́g a folyamat elő rehaladtá val – az ü zletfejleszté s é s
folytonossá g eseté n – sokkal inká bb elvá rt volt a pragmatizmus,
szé leslá tó kö rű sé g é s indirekt szemlé letmó d, azaz a Rubik-kocka hatodik,
folyamat-, é s cé lorientá lt attitű d, valamint harmadik, holisztikus lá tá smó d
té nyező i. Ez ugyanakkor azt az elvá rá st is tá masztja a mentor felé , hogy
rugalmasnak é s ké pesnek kell lennie a ké t szerep á thidalá sá ra, ami pedig a
nagyvá llalati mentorá lá si tevé kenysé g gyakorlatá tó l jelentő sen elté r. A felmé ré s
ugyanakkor kité r – mé gha csak a folyamatok elejé re vonatkozó an is – a
kommuniká ció s kompetenciá k fontossá gá ra (Rubik-kocka má sodik faktora),
valamint a bizalmi lé gkö r kialakı́tá sá nak (harmadik faktor) té nyező ire is. Ezen
tú lmutató n – ellenté tben a magyar gyakorlaton alapuló modellel – kité r az
empá tia fontossá gá ra is.
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Deepali, Jain és Chaudhary indiai mentorok folyamathoz való
elköteleződésnek vizsgálatára irányuló kutatása
Deepali, Jain é s Chaudhary (2017) felté telezé se é s korá bbi kutatá sai alapjá n a
mentorá lá s lehet az az eszkö z, amely hozzá já rulhat az induló vá llalkozá sok
tú lé lé sé hez, majd sikeré hez. Ugyanakkor azt is megá llapı́tottá k, hogy maga a
folyamat mé g csak-csak á ttekintett, de a mentorokra vonatkozó vizsgá latok alul
reprezentá ltak. A kutatá s cé lja egy olyan elmé leti há tté r é s alap biztosı́tá sa volt,
amely rá vilá gı́t, milyen elvek alapjá n é s hogyan kö telező dik el egy mentor a
folyamat mellett. Vegyes mó dszertan alkalmazá sá val, elő bb interjú k kereté ben
szaké rtő ket ké rdeztek meg annak é rdeké ben, hogy a mentor tı́pusokat el tudjá k
kü lö nı́teni, valamint meg tudjá k hatá rozni a hozzá juk tartozó sajá tossá gokat,
majd ezen té nyező k segı́tsé gé vel, a mentorá lá si folyamatban ré szt vett
vá llalkozó k bevoná sá val, ké rdő ı́ves megké rdezé sen keresztü l mé rté k az egyes
tı́pusok haté konysá gá t é s megı́té lé sé t. A feltá ró vizsgá lat sorá n olyan mentorokat
ké rdeztek meg, akik vá llalkozó k mentorá lá sá ban elkö telezettek, ilyen
folyamatban jelenleg is ré sztvevő , felső szintű vezető k. Az on-line ké rdő ı́vet
mintegy – elő zetes szű ré st kö vető en – 750 potenciá lis menteehez juttattá k el,
akik kö zü l 258 fő adott é rté kelhető vá laszt. A szaké rtő i interjú k sorá n
elkü lö nı́tett há rom tı́pusú mentor haté konysá gá t egy 20 té nyező bő l á lló lista
segı́tsé gé vel mé rté k, ahol az egyes té nyező ket egytő l 10-ig terjedő Likert ská la
segı́tsé gé vel kellett megı́té lni, ezzel lehető sé get adva a minimá lis elté ré sek é s
elvá rá sok felfedé sé re. A mentorá ltakat a megké rdezé s sorá n arra ké rté k, hogy
ké pzeljé k el azt a mentort, aki vé lemé nyü k szerint egy komplex ü zleti
szituá ció ban a leginká bb tudna neki, mint vá llalkozó nak segı́teni. A felmé ré s
sorá n fü ggetlen vá ltozó nak a mentorá lá si folyamatban való ré szvé telt
tekintetté k: tapasztalattal nem rendelkező (1), rendelkező (2), valamelyest
rendelkező (3).
Az eredmé nyek szerint a mentorá lá si folyamatban ré szt vettek é s ilyen
tapasztalattal mé g nem rendelkező k kö zö tt szigni iká ns kü lö nbsé g igyelhető
meg. A korá bban má r mentorá lá si folyamatban ré szt vettek az akadé miai
há tté rrel rendelkező é s a csoportos mentorá lá st preferá ljá k, mı́g a tapasztalattal
nem rendelkező k az ipará gi szaktudá st ré szesı́tik elő nyben. Ez há rom okra
vezethető vissza. Egyré szt az akadé miai há tté rrel é s elmé leti tudá ssal rendelkező
potenciá lis mentoroknak ismert a neve, amelyhez a megké rdezettek a
haté konysá got kö tik. Má sré szt az elmú lt é vek gyakorlata alapjá n a mentorá lá si
folyamatban tö bbnyire tapasztalattal rendelkező vá llalkozó k vettek ré szt,
akiknek a motivá ció ja a ilantró pia, valamint a iatal vá llalkozó k segı́té se
ö nké ntessé gi alapon. Ezen sajá tossá gokra hivatkozva é s ebbő l kifolyó lag az ü zleti
é letbő l é rkező mentorokat nem szá mon ké rhető nek tekintik a megké rdezettek,
amely vé lemé nyü k szerint ezé rt a folyamat alacsonyabb haté konysá gá hoz vezet.
Harmadré szt a csoportos mentorá lá st tá mogató k nem az egyé ni fejleszté s
fontossá gá t, hanem a csoportosat tá mogatjá k é s tartjá k haté konyabbnak. Az
interjú k ugyanezt tá masztottá k alá . Ezen eredmé nyek azé rt is é rdekesek, mert a
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vizsgá lt ké t té nyező (elmé leti gazdasá gi ismeretek, illetve ipará gi tapasztalat)
fontossá g szempontjá bó l a szerző kutatá sai szerint is elté rő megı́té lé s alá esnek,
utó bbit a vizsgá lt té nyező k kö zü l legkevé sbé fontosnak ı́té lik, ugyanakkor a
Rubik-kocka elmé lete szerint ezen ké t té nyező mé gis egy faktorba sorolandó .
A kutató k a kö vetkező eredmé nyeket tartjá k munká juk legnagyobb
hozadé ká nak: egyré szt, hogy az akadé miai professzorok é s vá llalkozá ssal
kapcsolatos tré ningeket tartó munkatá rsaik a folyamat szempontjá bó l
legkı́vá natosabbnak é s leghaté konyabbnak tartottak (1). Má sré szt
hangsú lyozzá k azt, hogy a one-to-one mentoring nem minden esetben megoldá s,
vannak olyan vá llalkozó i helyzetek, amikor a csoportos megoldá s haté konyabb
segı́tsé get tud nyú jtani (2). Harmadré szt – vá llalkozó kbó l lett nagyvá llalati
vezető k, minő sı́tett kö nyvvizsgá ló k é s banká rok egyá ltalá n nem kı́vá natosnak
tartott mentorok (3) a potenciá lis mentorá ltak szemszö gé bő l. Az azonban biztos,
hogy a vá llalkozó k lá tnak potenciá lis fejlő dé si lehető sé get a mentorá lá sban (4),
a mentorok nyitottak az együ ttmű kö dé sre – Rubik-kocka modelljé nek negyedik
faktora é rtelmé ben, amely tartalmazza a pozitı́v attitű dö t, a vá ltozá s
menedzselé sé nek ké pessé gé t, valamint az á ltalá ban vett nyitottsá got (5) – , de a
kivá lasztá sná l gondosan kell eljá rni é s a folyamatvezeté sre is igyelemmel kell
lenni, amely egy ké ső bbi kutatá s té má ja lehet, ezzel megerő sı́tve a Rubik-kocka
modell harmadik é s hatodik faktorá t, amely a folyamat-, é s cé lorientá lt
szemlé letet, valamint a holisztikus lá tá smó dos foglalja magá ba.

Konklúzió
A kü lö nbö ző bemutatott kutatá sok rá vilá gı́tottak arra, hogy a vá llalkozá sfejleszté si mentorá lá si folyamat vilá gviszonylatban is az é rdeklő dé s kö zé ppontjá ban á ll. A tanulmá nyok feldolgozá sa vilá gossá tette azt is, – amint azt a
legtö bb kutató (pá ros) meg is fogalmazta – hogy a szakirodalom hiá ba tesz
ajá nlá sokat, alakı́t ki modelleket, empirikusan nagyon kevé s vizsgá lat foglalkozik
azzal, hogyan alakı́tható egy vá llalkozá sfejleszté si mentorá lá si folyamat, mik
lehetnek a siker- vagy buktató té nyező i, illetve mit mutat a gyakorlat, milyen
elvá rá soknak é s felté telrendszernek kell megfelelnie azoknak a mentoroknak,
akik sikeresen szeretné nek ilyen tı́pusú folyamatokat vezetni. Az 1. szá mú
tá blá zat ö sszefoglaló an szemlé lteti, hogy a szerző sajá t, mentorok é s mentorá ltak
megké rdezé sé n alapuló , nagymintá s felmé ré se sorá n elvé gzett faktorelemzé ssel
kialakı́tott keretrendszer, az ú gynevezett ’vá llalkozá sfejleszté si mentorá lá si
folyamat Rubik-kocká ja’ té nyező i az egyes szakmai szervezetek é s empı́riá n
alapuló felmé ré sek eseté n milyen gyakorisá ggal jelennek meg, tová bbá melyek
azok a té nyező k, amelyet sajá t modellen feltü ntetett té nyező kö n felü l
azonosı́tható .
A szakmai szervezetek á ltal, gyakorlati folyamatokra alapozott modellek
kiemelik az é n-tudatossá g, a szemé lyes fejlő dé s é s tanulá s, valamint az ö nismeret
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é s ö nfejleszté s fontossá gá t. Ezen té nyező k hozzá já rulnak a mentor integritá sá nak biztosı́tá sá hoz az első faktor ré szeké nt, de ö nmagukban nem jelennek
meg, mint a kompetenciaté rké p elemei. A mentorá lt felé irá nyuló faktor
fontossá gá t alá tá masztja, hogy a folyamat haté konysá gá t né zve van olyan
kutatá s, amely valamennyi mentori kompetenciá t kommuniká ció s ké pessé ggel
kö t ö ssze (Lefebre & Redien-Collot, 2013). A bizalom teremté sé nek ké pessé ge é s
annak ö sszetevő i (harmadik faktor) szinte valamennyi bemutatott modellben
megjelenik, azzal a kü lö nbsé ggel, hogy a szakmai szervezetek a kapcsolat
milyensé gé t inká bb annak haté konysá gá val é s eredmé nyorientá lt jellegé vel ı́rjá k
le, mı́g az empı́riá n alapuló modellek é s Rubik-kocka elmé lete inká bb a folyamat
bizalmi jellegé t hangsú lyozza. A negyedik faktor eseté n a modellek vá ltozó
kombiná ció ban emlı́tik a faktor té nyező it – nyitottsá g, vá ltozá s menedzselé se é s
pozitı́v attitű d. Ugyanakkor é rdekes, hogy a mentor nyitottsá gá t, mint má s
ö tleteinek igyelembe vé tele, meghallgatá sa, ú j megoldá sokra való tö rekvé s, a
normá listó l való elté rő vá laszok csupá n egyszer kerü lnek emlı́té sre. Az ö tö dik,
hard skillek faktor a modellek é rtelmezé sé ben sok esetben hasonló sá got mutat a
magyar felmé ré s sajá tossá gaival: az elmé leti, gazdasá gi ismereteket fontosnak
tartjá k a megké rdezettek (amelyek kiterjedhetnek a mó dszerhaszná latra é s
eszkö zismeretre is, mint azt a szakmai szervezetek modelljei is kiemelik), de az
ipará gi szemlé letet kevé sbé preferá ljá k. A folyamat-, projekt-, é s cé lorientá lt
szemlé let tö bb vizsgá lt esetben is megjelenik, azonban egyes esetekben kiegé szü l
a szá mszerű sı́thető eredmé nyessé ggel is.
A Rubik-kocka elmé leté ben nem jelenik meg az empá tia té nyező je. A vizsgá lt
modellek kö zü l egy emeli ki ennek a mentori kompetenciá nak a fontossá gá t.
Abban a vizsgá lta kutatá sok ké szı́tő i egyeté rtenek, hogy szü ksé g van arra, a
mentor megé rtse é s bizonyos mé rté kig beleé lje magá t a mentorá lt helyzeté be,
tehá t rendelkezzen a tapasztalá s é lmé nyé vel, azonban ez nem mutathat tú l egy
bizonyos hatá ron, mert abban az esetben sé rü lne a folyamat objektivitá sa.
Szinté n nem jelenik meg a Rubik-kocka elmé leté ben a benchmarking, mint
mentori kompetencia, valamint a mentor szerepmodell funkció ja é s kapcsolati
há ló hoz való hozzá fé ré se, amelyeket egy-egy modell kiemel.
Osszessé gé ben megá llapı́tható , hogy nem lé tezik egy olyan egysé ges, valamennyi
kö rü lmé ny é s folyamat eseté n alkalmazható mentorá lá si modell, mentori
kompetencialista, vagy té rké p, amely vá ltoztatá s né lkü l adaptá lható lehetne. Az
viszont lá tszik, hogy a magyar é s a nemzetkö zi gyakorlat kö zö tt szá mos á tfedé s
lá tható . A hangsú ly a szakmai szervezetek modelljei eseté ben a mentor
szemé lyes fejlő dé sé n é s tanulá sá n, azaz ö nismereté nek nö vekedé sé n van, mı́g az
empı́riá n alapuló modellek a hangsú lyt a folyamat vezeté sé re é s annak má s-má s
té nyező ire helyezik (1. tá blá zat).
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1. táblázat – Mentori elvárt kompetenciák összefoglaló táblázata
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St-Jean, E., & Mitrano-Mé da, S. (2016). Should Mentors of Entrepreneurs be Trained or
their Experience is Enough? Entrepreneurship-Practice-Oriented Perspectives,
39.
Zsigmond, Sz. (2018): A vállalkozásfejlesztési mentorálási folyamat ‘Rubik-kockája,
avagy a sikere folyamat sajátosságai és összetevői (Kiadatlan doktori é rtekezé s).
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Pé nzü gyi
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