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„Vegyék el az eszközeimet, hagyják meg az 

embereimet, és öt év múlva mindent 

visszaszerzek!” 

Alfred Sloan, a General Motors menedzsere 
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„A sikeres és sikertelen vállalatok között nem a műszaki 

- technológiai fejlettségben lelhetők fel a meghatározó 

különbségek, hanem a szervezetben dolgozó emberek 

minőségében.  

Az emberi erőforrások fejlettsége és a gazdaság 

teljesítőképessége közötti összefüggések közgazdasági 

vizsgálata azt mutatja, hogy a gazdasági növekedésnek 

meghatározó eleme a munkaerő fejlettsége,  

a humán potenciálja, amely azonban önmagában nem 

hat automatikusan, csak akkor, ha ezzel az erőforrással 

megfelelően gazdálkodunk.” 

Gyökér - Finna – Krajcsák, 2010, 7.old. 
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A kapcsolati tőke a vevőkkel, ügyfelekkel ill. egyéb külső 
partnerekkel (pl. beszállítókkal) kialakított kapcsolatokat 
tartalmazza.  

A kapcsolati tőke a szervezet sajátja, és bár a szervezet tagjai 
hozzák létre, de ezek hosszú időn keresztül fennmaradnak és 
személyfüggetlenné válnak.  

Néhány jellemző eleme: 

• a cég vagy intézmény hírneve (menedzsereinek, alapítóinak, 
munkatársainak, termékeinek, szolgáltatásainak köszönhetően) 

• az ügyfélkör 

• vevők, ügyfelek lojalitása 

• intézményi kapcsolatok más szervezetekkel, szövetségesekkel, szállítókkal, 
szakmai szervezetekkel, stb. 

• elosztási, értékesítési csatornákhoz való hozzáférés 

A szervezeti tőke olyan elemek összessége, amelyek a szervezet 

korábbi működésének eredményeképpen jöttek létre, és nem 

személyhez kötöttek. 

A szervezeti tőke két fő elemre támaszkodik: 

• a szervezet immateriális javai 

• pl. a kutatás-fejlesztés eredményei, saját fejlesztésű eszközeinek értéke, 

vásárolt licenc, az értékes, bevezetett márkanév, stb. 

• infrastrukturális eszközök 

• pl. a vezetés filozófiája, a szervezet kultúrája, információs, kommunikációs 

rendszere, befektetői, pénzintézeti és egyéb hálózatai 
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A humán tőke a szervezetben dolgozó emberek 

tulajdonságaiból fakad: a szervezet tagjainak az a képessége, 

hogy tevékenységük révén dologi és eszmei vagyont képesek 

létrehozni. 

Legfontosabb elemei: 

• az alkalmazottak munkával kapcsolatos tudása, tapasztalata, 

• az alkalmazottak képzettségi szintje, amely a jelenlegi 

teljesítőképességet és jövőbeli tanulóképességet befolyásolja, 

• az embereknek szervezettel kapcsolatos tapasztalata, tudása, 

• az egyéni kompetenciák, amely a szervezeti kompetenciák alapja, 

• az alkalmazottak és menedzserek innovációs képessége és hajlandósága, 

• az emberek munkamorálja és munkával kapcsolatos beállítódása. 

A jelen korszakunk tudástársadalmában a humán tőke minősége, 

fejlődése döntő hatást gyakorol a szervezetek 

versenyképességére. A humán tőkével való gazdálkodás az 

emberi erőforrás menedzsment színvonalát minősíti. 

Az emberi erőforrás menedzsment 

a menedzsment azon területe, amely az emberekkel, 

mint a szervezet alapvető (stratégiai) erőforrásával 

foglalkozik. Célja az emberi erőforrás hatékony 

felhasználása a szervezeti és az egyéni célok magas 

szintű megvalósítása érdekében. 



3/23/2014 

5 

„A színvonalas humán erőforrás menedzsment  

egyaránt szolgálja a szervezet céljainak 
megvalósulását, nevezetesen a szervezeti teljesítmény 

kívánt szintjének elérését, de szolgálja a szervezet 
különböző szintjein dolgozó egyént is (menedzsert és 

beosztottat egyaránt), amennyiben eszközeivel lehetővé 
teszi az egyén hatékony munkavégzését, elvárásainak 

teljesülését és képességeinek karbantartását, 
felkészülését a változó elvárásokhoz.” 

Gyökér - Finna – Krajcsák, 2010, 7.old. 
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o a munkaerő toborzása és kiválasztása a HEM tevékenységek 

közé tartozik 

o célja a kívánatos munka-erőállomány biztosítása, ami jelentős 

erőfeszítéseket igényel 

• Európa szerte a népesség elöregszik 

• a technológia és a gazdaság fejlődése miatt számos olyan 

tevékenységi kör van, amire nehéz megfelelő munkaerőt találni 

• munkaerő piac nem bővelkedik fiatal, jól képzett álláskeresőkben 

• a hozzáférhető munka-erőállomány minőségben nem tudja lefedni 

az igényeket 
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• célja a munkaerőhiány megszüntetése: a megüresedett 

munkakör(ök)be a megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő 

felkutatása 

• célcsoportjának megválasztásakor a minél szélesebb kör 

elérése a cél, ugyanis minél több a jelentkező, annál nagyobb 

a beválás esélye 

Formái: külső, belső toborzás 

• belső pl. a cég intranet hálózatán, üzemi lapban, a faliújságon 

elhelyezett plakát segítségével, vagy a menedzserek személyes 

ajánlásai révén 

• Külső toborzás: munkaköri leírás  követelmények, 

amelyeket a munkakör, a munkáltató a jövendő 

munkavállalóval szemben támaszt 

• Munkaügyi Központok igénybevétele 

• személyügyi vagy tanácsadó cégek, fejvadászok alkalmazása 

• iskolai toborzás 

• internetes álláskínáló/kereső site-ok, elektronikus meghirdetés 

• szórólapok, plakátok 

• újsághirdetés 
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• nem leszabályozott 

• figyelemfelkeltő, érdeklődést kiváltó és mozgósító kell legyen 

• fontosabb elemei: 

• a cég neve, esetleg rövid jellemzése - a név nélkül hirdető cégek 

általában gyanakvást keltenek 

• a munkakör és a munkaköri kötelezettségek - a hirdetés olvasója 

tudni akarja, hogy mi az a feladat, amire vállalkozik, mi az a státusz, 
amit ebben felajánlanak 

• munkaköri specifikáció kulcsfontosságú elemei: tapasztalatok, 

képzettség, speciális készségek iránti követelmény 

• fizetés - Sok esetben nem egyértelmű az ajánlat, gyakori, hogy csak 

utalás van a megszerezhető jövedelem szintjére („versenyképes 
jövedelem”) - ez akkor jogos, ha a fizetés valóban megállapodás 
kérdése 

• a jelentkezés feltételei: tartalmaznia kell, hogy mit tegyen az 

érdeklődő, ha jelentkezni kíván, kihez, milyen formában fordulhat, 
meddig, kinél lehet jelentkezni, stb. 

• Nyomtatott sajtó: 

• napi megjelenésű hirdetési 

újságok, 

• országos vagy megyei 

napilapok, 

• területi reklámújságok, 

• szaklapok. 

• Elektronikus média: 

• teletext, 

• helyi televíziók. 

• Internet: 

• munkaközvetítő irodák 

oldalai (állami és magán), 

• cégek saját weblapja, 

• állás portálok. 
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A kiválasztási kritériumok három összetevője 

• a szervezet értékrendjének, kultúrájának való megfelelés 

(szervezeti kultúra) 

• az adott osztályba vagy részlegbe való beilleszkedéssel 

kapcsolatos kérdések (csoportnormák) 

• az adott munkakör által támasztott követelményeknek való 

megfelelés (munkaköri specifikáció) 

A kiválasztás 

eszközei 

• olyan eszközökre, 

információhordozókra van 

szükség, amelyek segítenek a 

kiválasztást végzőnek a 

jelentkező alkalmasságának 

minél pontosabb 

megítélésében 

• minél többféle eszközt 

alkalmaznak, annál 

többoldalúan lehet a jelöltet 

megismerni, de annál idő- és 

költségigényesebb is lesz a 

folyamat 
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Jelentkezési lap 
• egyre inkább elterjedőben 

van 

• előnye, hogy a személyes 
adatokon túl olyan 
kérdéseket is tartalmazhat, 
amelyek a jelentkező 
speciális tulajdonságait, 
érdeklődését, készségeit is 
felméri 

• általában kézírással töltik ki 

Önéletrajz, resume 
• formájára nézve általánosan 

elfogadott konvenció, hogy 
rövid formában, tényszerű 
adatokat tartalmazzon a 
jelölt személyéről, 
képzettségéről, munkahelyi 
tapasztalatairól és személyes 
jellemzőiről 

• a resume az önéletrajzot 
kiegészítő összefoglalás a 
jelölt eddigi pályafutásáról, 
mely értékelő 
megállapításokat is 
tartalmaz 

Referenciák 
• magasabb beosztású 

posztokhoz  

• az alkalmazó cég kérheti a 
jelöltet referencia személyek 
megjelölésére 

• a referencia személyek 
strukturált vagy kötetlen 
formában, írásban, esetleg 
szóban teszik meg (telefonon) a 
jelölttel kapcsolatos ajánlásukat 

• specifikusabb információkat 
nyújt arról, hogy várhatóan 
mennyire fog megfelelni a jelölt 
az új munkakörben 

Értékelő központ 
(Assessment center) 
• olyan kiválasztási eljárás, 

amely során több értékelő, 
több jelöltet, több fordulóban 
vizsgál 

• a jelöltek teljesítményét az 
értékelők (elsősorban magas 
szintű menedzserek) egymástól 
függetlenül, véletlenszerű 
hozzárendelésben értékelik 

• az eljárás jelentősen javítja a 
megítélés objektivitását, de 
rendkívül költség-, idő- és 
eszközigényes 

• akkor célszerű alkalmazni, ha a 
betöltendő munkakör a 
szervezet szempontjából fontos 
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Interjúk 

• a jelölttel folytatott 

személyes beszélgetés 

• vannak olyan esetek, 

munkakörök és munkaadók, 

akik kizárólagosan interjúk 

révén választják ki a jelöltek 

közül a legmegfelelőbbet 

Tesztek 

• a szelektálás során a cégek 

gyakran teszteket 

alkalmaznak 

• objektívebb információt lehet 

nyerni a jelölt képességeiről, 

motivációjáról, 

magatartásáról és 

személyiségéről, mint a 

személyes interjúk során 

• csak arról biztosít 

információkat, ami a tesztben 

szerepel 

Alkalmassági tesztek 

• az egyén képességeit és az adott területre vonatkozó ismeret mérik 

• kiértékelése során figyelembe kell venni azt is, hogy a 
munkateljesítményt az alkalmasságon kívül más tényezők is 
befolyásolják 

Intelligencia mérése 

• a mentális képességek mérésére fejlesztették ki 

• pl. az analógiaképzés képességét, az elvonatkoztatás képességét és 
a numerikus képességeket méri 

• ott célszerű, ahol ezekre a tulajdonságokra valóban szükség van 

• egyre inkább elterjedőben vannak az érzelmi intelligencia (EQ) 
mérésére alkalmas tesztek is 

Speciális alkalmassági tesztek 

• a rátermettséget mérik speciális területeken, pl. szenzomotorikus 
képességek, verbális kifejező készség, stb 

• az általános intelligenciából kiindulva részképességekre tagolják az 
ember komplex képességeit 



3/23/2014 

12 

On the job teszt 

• Egy munkakör betöltésére való alkalmasságot a legközvetlenebb 
módon a munkapróba dönti el 

• megmutatja a tipikus munkaterületen való alkalmasságot 

• pl. a vezetői tesztkosár (egy - a menedzserek által gyakran használt 
írásos anyagokból összeállított - minta, amelyben azt mérik, hogy 
képes-e a jelölt az információk feldolgozására, fontossági sorrend 
felállítására, gyors döntéshozatalra), mechanikai, kalkulációs, stb. 
tesztek, esetleg szimulációk 

Személyiség tesztek 

• a személyiség összetevőinek azon dimenzióit mérik, amelyek egy-egy 
pozíció betöltésénél elengedhetetlenül szükségesek 

• alkalmazása csak képzett pszichológus bevonása mellett tanácsos 

• megbízhatósága a tesztelt egyén őszinteségén múlik  

 

 

• személyes beszélgetésen 
alapuló, bevált 
információszerzést 
szolgáló eljárás 

• a verbális kommunikáció 
mellett a nonverbális 
jelek is döntő jelentőségű 
információkat hordoznak 

• számos hibaforrása is 
van (pl. az értékelő 
szubjektivitása vagy az 
első benyomás hatása) 

• az interjút készítő 
személyisége, ismeretei 
és gondolkodási 
folyamatai legalább 
annyira hozzájárulnak a 
kialakult értékeléséhez, 
mint maga a jelölt 
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Őszinte, nyílt beszélgetés 

• a stratégia célja, hogy az interjúalanyt megnyugtassák a 
barátságos, nyugodt légkör révén, és a feltett kérdésekre 
őszintébb, nyílt válaszokat kaphassanak 

• általában megbízható képet ad a jelölt képességeiről, mivel 
spontánabb megnyilatkozásokra ad módot 

• további előnye, hogy a jelölt önbizalmában megerősödve 
távozik, ugyanakkor kedvező benyomást szerez a vállalatról is 

• általában olyan pozícióknál alkalmazzák ezt a stratégiát, ahol 
a alkalmazási döntés kockázata nem túl nagy 

Problémamegoldó stratégia: 

• az őszinte barátságos stratégia egyik variánsa  

• a jelöltnek egy képzelt problémát kell megoldania 

• a kérdést a megpályázott munkakör alapján teszik fel, a 

jelöltnek pedig ezzel kapcsolatosan kell kifejtenie az általa 

javasolt problémamegoldást 

• ezt az interjútípust szituációs interjúnak is nevezik. 
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Stressz stratégia:  

• egyik legkeményebb és legnagyobb megpróbáltatással járó interjú-

módszer, ami a jelentkező és az interjú készítője számára egyaránt 

komoly kihívás 

• az interjú vezetője provokatív kérdéseket alkalmaz, vagy támadólag 

lép fel a jelentkezővel szemben, védekezésre kényszerítve őt 

• az ilyenfajta stratégiák abból az elgondolásból indulnak ki, hogy 

bizonyos munkakörök, elsősorban a menedzseri munkakörök jelentős 

stressz-terheléssel járnak és egy ilyen helyzet szimulációja 

megmutatja, hogy képes lesz-e a jelölt ezeket a helyzeteket tolerálni, 

ill. miként oldja meg őket 

• biztos velejárója az, hogy azok, akiket nem vesznek fel, rossz 

véleményt alakítanak ki az interjúról/vállalatról 



3/23/2014 

15 

 

• a toborzási és kiválasztási folyamat alatt összegyűjtött 
információk kiértékelése 

• két alapkövetelménye 

• az adott munkavállalóval a megüresedett/új munkakör hatékony 
betöltése 

• az alkalmazási döntés ne okozzon feszültségeket a szervezeten 
belül (annak a megítélését igényli, hogy a jelölt bére, státusza 
hogyan fog beilleszkedni osztálya, csoportja kialakult rendjébe) 

• a döntés meghozatala után megkötik az alkalmazási 
szerződést 

• a toborzási és felvételi folyamatnak jelentős befolyása van a 
vállalat/intézmény humán tőkéjének alakulására 
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”It’s war,  

and talent is the battlefield ” 

  

• Bakacsi Gyula (2005): STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS 

MENEDZSMENT, Scientia, Kolozsvár 

• Gyökér Irén - Finna Henrietta - Krajcsák Zoltán (2010): EMBERI 

ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest 


