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Bevezetés, nemzetközi trendek

Paradigmaváltás a HR minden területén

Ha körültekintünk a jövő HR kihívásait fürkésző nemzetközi

felmérések között, számos izgalmas trenddel találhatjuk szembe

magunkat. A technológiai fejlődésnek köszönhetően egyre jobban

terjednek a munka világának jellemzőit átalakító eszközök, melyek

következtében elmosódnak a munka és magánélet korábban

élesebben elkülönülő határai, átalakulnak a munkakörök,

rugalmasabbá válik a munkaidő, megváltozik a munkavégzés helye,

számos folyamat automatizálódik. A virtuális team-ek

együttműködését támogató kommunikációs és munkaszervezési

eszközök lehetővé teszik a vállalatok munkaerő piaci

vonzáskörzetének akár nemzetközi szintekre tágítását, melynek

következtében globális méreteket öltött a nemzetközi munkaerő-

vándorlás és a szakképzett munkaerő "elszívása". Az egyre

integráltabbá váló vállalatirányítási rendszerek révén egyre

könnyebbé válik az üzleti működés során generálódó adathalmazok

tudatosabb elemzése, mely hozzájárult a HR analitika nemzetközi

térnyeréséhez és a HR stratégiai szerepének megerősítéséhez. A

munkaerő-piacra belépő új generációk eltérő motivációi és munka-

attitűdje új kihívások elé állította a vállalatokat és szükségszerűvé tette

a munkavégzéssel, munkaszervezéssel, ösztönzéssel és

karriertervezéssel kapcsolatos hagyományos paradigmák

megkérdőjelezését. A gyorsuló ütemű környezeti változások egyre

inkább rákényszerítik a vállalatokat a folyamatos megújulásra és

innovációra, mely új vezetési szemléletmód, vállalati kultúra és új

szervezeti struktúrák kialakítását teszi szükségessé. Ezen változások

szakszerű menedzselése szintén kihívások elé állítja a HR

szakembereket.

Bevezetés, nemzetközi trendek
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Kíváncsiak voltunk arra, hogy a fenti trendekhez képest Magyarországon, 2015-ben vajon mely

területek jelentették a legnagyobb kihívásokat a HR szakemberek számára és milyen fő fókuszterületek

kötik majd le a figyelmüket 2016-ban. Az általunk vizsgált 44 terület közül csupán a válaszadók által

legfontosabbaknak ítélteket jelenítettük meg az alábbi ábrán.
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HR kihívások és fő fókuszterületek Magyarországon
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Az országos felmérésünkben részt vevő 226 szakember válaszai

alapján két nagy terület látszott kibontakozni. A válaszadók jelentős

része számolt be arról, hogy jelentős fluktuációval küzd. Ennek

okaként számos esetben a munkaerő-hiányt jelölték meg, másrészről a

dolgozói elégedetlenséget eredményező belső vállalati körülményeket.

Ennek fényében nem csoda, hogy számos vállalat fog 2016-ban a

fluktuáció csökkentését célzó intézkedésekre fókuszálni, dolgozói

elkötelezettség és szervezeti kultúra fejlesztést ösztönző programokat,

ösztönző javadalmazási rendszert kidolgozni. Emellett szintén kiemelt

szerepet kap a toborzás és kiválasztás hatékonyságának fejlesztése.

A válaszadók egy másik köre számára a hosszú távú jövőkép és

küldetés meghatározása, a szervezeti célok és stratégia

körvonalazása, és az ennek megvalósítását célzó szervezeti

átalakulások és változások menedzselése áll a kihívások és fő

fókuszok körében.

HR kihívások 2015-ben HR fókuszok 2016-ban
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A szervezeti sikerességhez 

kapcsolódó HR gyakorlatok 

helyzete Magyarországon



A fő kihívások és fókuszok ismeretének tükrében érdekes rátekinteni arra, hogy mi jellemzi a

magyarországi szervezetekre jellemző, szervezeti sikerességhez kapcsolódó HR gyakorlatokat.

A felmérés során összesen 64 állítás mentén vizsgáltuk a szervezeti sikeresség tényezőit, melyeket

témakörökben csoportosítottunk. Láthatjuk, hogy minden témakörben számottevő különbség

mutatkozik a kívánatos és jellemző szint között. Egyetlen olyan terület sincs, amely a 10-es skálán 6-

nál magasabb "jellemző" átlagértéket mutatna.

A magyarországi vállalatokra legkevésbé jellemző vállalati gyakorlatok közé tartozik a HR hatékonyság

és eredményesség mérés, továbbá az összefüggés- és hatáselemzések. A válaszok alapján nem

jellemző a vezetésfejlesztési programok hatásainak rendszeres visszamérése, a HR gyakorlatok és

folyamatok hatékonyságának vizsgálata, az üzleti és HR adatok rendszeres elemzése, üzleti

kockázatokkal való összevetése, a HR folyamatok üzleti célokra gyakorolt hatásainak vizsgálata,

számszerűsítése. Érdekes, hogy sem a tavalyi kihívások, sem az idei fő fókuszok között nem tölt be

komolyabb szerepet ez a terület, pedig felmérésünk szerint erős korreláció (r=83,8%) mutatható ki a

HR analitika fejlettsége és a szervezeti sikeresség mutatói között.

1 A korreláció-elemzést a HR analitikára vonatkozó állításokból, valamint a szervezeti sikerességet tükröző főbb állításokból képzett

főkomponensek között végeztük. | 7

Nem jellemző a HR menedzsment hatékonyságának mérése
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Vállalati sikertényező  a HR  informatikai 

támogatottsága

Hasonló a helyzet a HR folyamatok és rendszerek informatikai

támogatottságával is. A válaszok alapján csak kevés vállalatra

jellemzőek az olyan HR informatikai rendszerek, melyben integráltan

kezelhető a teljesítmény-, karrier-, utódlás- és tehetség menedzsment,

például összekapcsolhatók a munkavállalók teljesítmény-mutatói a

kompetenciákkal és karriercélokkal, mindig áttekinthető az éppen

aktuális tehetség-térkép vagy rugalmasan kezelhető a belső vállalati

kommunikáció. Nem meglepő módon ezen a területen is erős

korrelációt (r=83,5%) találtunk a szervezeti sikeresség és a HR

informatikai támogatottságának fejlettsége között. Ezzel

párhuzamosan ez a terület sem jelent meg a magyar HR

szakemberek figyelmének fókuszában.

Kisebbségben vannak a tudatos 

munkáltatói brand építők

Ahogy korábban mutattuk, a felmérésben reprezentált vállalatok nagy

részében a fluktuáció-kezelése, a toborzás és kiválasztás, továbbá az

elkötelezettség/elégedettség programok lesznek az idei év

fókuszában. Érdekes, hogy az ezen területeket kihívásként megjelölő

válaszadók 68%-a nem rendelkezik tudatos stratégiával a munkáltatói

márka építésére és 28,8%-uk ezt nem is tartja fontosnak. Szintén

érdekes, hogy ugyanezen válaszadók fele nem fordít figyelmet a

munkavállalók igényeinek feltérképezésére, és 26,3%-uk ezt nem is

tartja fontosnak.

A jövőkép, küldetés és stratégiai célok meghatározását a legnagyobb

kihívások között említő vállalatok körében 40,5% azok aránya, ahol a

vezetők egyértelmű tájékoztatást adnak a vállalat jövőképéről és

célkitűzéseiről. A jövőkép, küldetés és stratégiai célokat kihívásként

megjelölő válaszadók 29,3%-a nyilatkozta, hogy minden

munkavállalójuk világosan érti, hogy munkájával hogyan járul hozzá a

szervezeti célok megvalósításához, azonban 80,5%-ka tartja

fontosnak, hogy ezen a téren fejlődést érjenek el.

| 8

A szervezeti sikerességhez kapcsolódó HR gyakorlatok helyzete Magyarországon



Minden ötödik vállalatnál integrált HR 

rendszer támogatja a tehetségek 

beazonosítását

A felmérés során különböző témakörök szerint vizsgáltuk az

alkalmazott HR gyakorlatok jellegzetességeit is. A vezetésfejlesztés

tekintetében csupán a válaszadók 28,7%-ára jellemző, hogy

személyre szabott fejlődési lehetőséget biztosítanának az érintettek

számára, továbbá csupán 18,4% méri vissza rendszeresen a

programok hatásait. A válaszadók 42,9%-a nyilatkozta, hogy a

teljesítmény-értékelő rendszerük lehetővé teszi, hogy a munkavállalók

folyamatosan nyomon követhessék hogyan állnak céljaik

megvalósításával. A felmérésben részt vevők 31,3%-a rendelkezik a

teljesítmény-értékelést, a karrier-tervezést és az utódlás tervezést

teljesen integráltan kezelő rendszerrel. A tehetség-menedzsmentre

vonatkozóan 46,6% nyilatkozta, hogy tehetséges munkavállalóikat

kiemelten kezelik, 38,7% biztosít egyedi fejlődési lehetőségeket a

kiemelten tehetséges munkatársaknak és csupán 22,7% rendelkezik

olyan integrált HR rendszerrel, melynek révén automatikusan be tudja

azonosítani a legtehetségesebb munkavállalókat. Az utódlás-

menedzsmentet illetően a válaszadók 27,6%-ka rendelkezik kiépített

folyamatokkal a felsővezetői-, és 32,5% a középvezetői utánpótlás

hatékony kezelésére. Csupán 17,8% nyilatkozta, hogy az utódlás

tervezés hatékonyságát integrált informatikai rendszerrel támogatják.

Az ösztönző javadalmazás tekintetében a felmérésben részt vevők

27,6%-a biztosít az egyéni motivációkat figyelembe vevő, testre

szabott javadalmazási csomagot munkavállalói számára. A

reprezentált vállalatok 44,8%-ában a javadalmazási rendszer

egységes és a munkakörök átfogó értékelésén alapul. A válaszadók

37,6%-a nyilatkozta, hogy az elismerést és jutalmazást illetően a

vállalat hozzáállása rugalmas, 45,4% azok aránya, ahol az elvárások

túlteljesítését elismerik.
2A korreláció-elemzést a HR informatikai támogatottságára vonatkozó állításokból, valamint a

szervezeti sikerességet tükröző főbb állításokból képzett főkomponensek között végeztük.
3Az arányok megadásakor a 10-es skálán a 7-10 értékeket megjelölő válaszadókat vettük

számításba.
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Előtérben az innovativitást támogató 

környezet kialakítása

A szervezeti kultúra érettségére vonatkozóan a válaszadók 44,2%-a

ítéli meg úgy, hogy tudatosak és sikeresek az üzleti célok elérését

támogató szervezeti kultúra fejlesztésében, 62,4%-uk szerint

vállalatuknál a munkatársak megbíznak a vezetőkben és 58,9%

szerint a vállalati működésüket és döntéseiket valóban a szervezeti

értékrend vezérli.

A felmérésben részt vevő szakemberek 47,2%-a úgy gondolja, hogy

szervezetükben a HR valódi stratégiai partnerként járul hozzá az üzleti

célok megvalósításához, azonban mindössze 25,8% nyilatkozta, hogy

a HR tevékenység szerepe az üzleti célok elérésében jól kimutatható

és számszerűsíthető.

Az innovativitás tekintetében a képviselt vállalatok 40,5%-ára

jellemző, hogy ösztönző környezetet teremt az innovatív ötletek

felszínre hozásához és megvalósításához. Ezzel összhangban a

válaszadók 39%-a nyilatkozta, hogy a munkavállalók úgy fejlődhetnek,

hogy nem kell aggódniuk amiatt, ha hibáznak, továbbá 34% szerint

mindenki felel azért, hogy javaslatot tegyen a vállalat működési

folyamatainak javítására.

Vizsgáltuk a felmérés során azt is, hogy mennyire jellemzőek a

munkavállalók egyedi igényeire szabott megoldások, gyakorlatok. A

válaszadók 41,1%-a nyilatkozta, hogy figyelmet fordít a munkavállalók

igényeinek feltérképezésére, 27,6% biztosít az egyéni motivációkat

figyelembe vevő, testre szabott javadalmazási csomagot és 28,7%

teszi lehetővé a személyre szabott fejlesztési lehetőségeket. A

válaszadók 20,9%-a szerint vállalatuk rendelkezik az aktuális

munkavállalói igényekhez folyamatosan illeszkedő, rugalmas HR

rendszerekkel.

Végül a munkavállalói részvétellel kapcsolatosan a felmérésében

részt vevők 24,8%-a szerint a vállalat munkatársai részt vesznek a

vállalaton belüli döntések meghozatalában, 44,7% nyilatkozta, hogy a

munkatársakra bízzák, hogy meghozzák a munkakörükben szükséges

döntéseket és a reprezentált vállalatok 46,1%-ában a célkitűzéseket a

munkatársak a vezetőkkel egyetértésben jelölik ki.
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A fluktuációkezelés leköti az alkotó 

energiákat

Összességében tehát azt láthatjuk, hogy a nemzetközi trendektől 

eltérően Magyarországon a vállalatok nagy részében (a kivételektől 

eltekintve) egyenlőre a hagyományosabb kihívások, területek vannak 

a HR szakemberek fókuszában. Láthattuk, hogy a vállalatok nem 

elhagyagolható hányada küzd fluktuációval és munkerő-hiánnyal, 

mely nagy mértékben köti le a HR rövid távú kapacitásait. Bíztató 

azonban, hogy a vállalatok egy másik körének figyelmében inkább 

hosszú távú fókuszok találhatók, mint pl. a jövőkép, küldetés és 

stratégiai célok beépítése, a szervezeti struktúra átalakítása, 

szervezeti kultúra fejlesztés és az ezzel együtt járó 

változásmenedzsment.

A szervezeti sikerességet befolyásoló menedzsment és HR 

gyakorlatok vonatkozásában még van tere a fejlődésnek, hisz egyik 

vizsgált témakörben sem mutattak 6-nál magasabb értéket a 10-es 

skálán értékelt állításokból képzett átlagösszegek. Bíztató azonban, 

hogy a fontossági skálák értékelései alapján jól tükröződik az egyes 

témakörökre, szakterületekre vonatkozó fejlesztési szándék.

Tanulságok
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Az adatgyűjtés online kérdőív segítségével  2015. november 22 – 2016. április 15. között zajlott.

Kutatásban részt vevők száma: 226 fő

HR válaszadók megoszlása pozíció szerint
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Demográfiai adatok
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Iparági eloszlás
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Szervezeti méret szerinti eloszlás
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Tulajdonosi háttér szerinti megoszlás
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Szakterület (azon válaszadók aránya, akik a megjelölték az adott szakterületet)

| 17

Demográfiai adatok

Demográfiai adatok

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Vezetésfejlesztés

Karriermenedzsment

Utódlás menedzsment

Toborzás/kiválasztás

Teljesítmény-értékelés

Képzés/fejlesztés

Kompenzáció/javadalmazás

Kommunikáció

HR adminisztráció

Bérszámfejtés/munkaügy

HR kontrolling



| 18

1 Azon válaszadók körében, akik a fluktuáció-kezelést, toborzást a legnagyobb kihívások között említették
2 Azon válaszadók körében, akik a jövőkép, küldetés, stratégiai célok kitűzését a legnagyobb kihívások között említették
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SAP SuccessFactors

Az SAP SuccessFactors piacvezető megoldása a HR szervezetek számára abban nyújt

segítséget, hogyan tudják a tehetséges kollégákat a leghatékonyabban felkutatni, fejleszteni,

motiválni és megtartani, valamint ezen területek HR folyamatait lerövidíteni és ezáltal olcsóbba tenni.

Az SAP SuccessFactors megkülönböztető jegye a nagyon könnyű használat, mely a Linkedinhez és

Facebookhoz hasonló felhasználói élményt ad a felhasználók számára. A független piacelemző

cégek elemzései szerint a SuccessFactors a piacon létező leginnovatívabb felhő alapú HR

megoldás.

Bővebb információ: www.successfactors.com



www.sap.hu

www.successfactors.com

A kutatásról

A Menedzsment Innovátorok Társasága és a Szent István 

Egyetem Menedzsment és HR kutató intézete, az SAP 

Hungary Kft és az Investors in People Hungary szakmai 

közreműködésével 2015 novemberében indította el a 

Szervezeti sikeresség és a jövő HR kihívásai c. országos 

felmérését, azzal a céllal, hogy felmérje a magyarországi 

menedzsment és HR gyakorlatok aktuális állapotát és 

beazonosítsa a figyelem középpontjában álló HR kihívásokat 

és fő fókuszterületeket. Az adatfelvételt 2016 májusában 

zártuk.

A kutatás résztvevői

Menedzsment Innovátorok Társasága

• Kassim Iris, Alapító

• Frajna-Piller Annamária, Alapító

Szent István Egyetem, Menedzsment és HR Kutató 

Központ

• Dr. Poór József, DSc., Egyetemi tanár, HSZOSZ elnöke

SAP Hungary Kft.

• Majoros Gábor, SaaS Cloud Értékesítési Vezető

• Horváth Krisztina, HR igazgató

• Karkiss Gergely, Marketing igazgató

• Turóczi Gábor, CEE Presales szakértő

Investors in People Hungary

• Csóti Gábor, Ügyvezető Partner

• Milbich Marianna, Szenior Tanácsadó


