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VILÁGI RUDOLF 

A szervezeti kultúra HR-aspektusai 

Rövid fogalomértelmezés 

Dr. Heidrich Balázs, egyetemi docens 2004-ben megjelent anyagában olvastam a 

következő gondolatsort: „Azt mondják, hogy ha egy hal felfedezéseket tehetne, az 

utolsó felfedezése a víz létezése lenne. Amíg nem találná magát egy halárus stand-

ján, nem döbbenne rá, mit is jelent vízi lénynek lenni."  

Amikor a szervezeti kultúra fogalmát próbáljuk értelmezni gyakran mi is az em-

lített hal szerepében találjuk magunkat, hisz az a közeg, a gondolkodásmód, az inte-

rakciók, a játékszabályok és azok a szokások, amelyek keretében a mindennapi 

munkánkat végezzük a munkahelyünkön szinte természetesek a számunkra, és mi is 

csak ennek a közegnek a megváltozásakor „döbbenünk rá”, hogy mit is jelent ehhez 

a szervezethez tartozni. Jelentőségét első alkalommal a szervezethez történő belépé-

sünk alkalmával, ezt követően pedig akkor érzékeljük, amikor munkahelyet váltva 

egy másik szervezeti kultúrába „csöppenünk”. 

Ahhoz, hogy valóban értelmezni is tudjuk a fogalom lényegét, célszerű mé-

lyebbre ásni. 

Sok mindent képes kifejezni az az immár klasszikussá vált gondolat, mely sze-

rint a szervezeti kultúra nem más, mint "Ahogy mi itt a dolgunkat tesszük". 
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Ha belépünk egy hivatalba, egy üzletbe, vagy egy termelő munkahelyre általá-

ban hamar megérezzük azt a légkört, mely az ott dolgozókat körülveszi, illetve ami 

az emberi és fizikai környezetükből felénk árad. Első benyomást a portán, az ügyfé l-

szolgálatnál, vagy egy titkárságon szerezhetjük, ahogy minket fogadnak. 

Az ott dolgozó emberekkel való találkozás során megállapíthatjuk, hogy kedve-

sek, vagy udvariatlanok, segítőkészek, vagy zárkózottan hallgatagok, viselik a cég 

formaruháját, vagy szégyellik. Az emberek viselkedéséből, de főleg a kommunikáci-

ójából érződik-e a cég iránti büszkeség, vagy éppen az ellenkezője. A berendezési 

tárgyak, munkaeszközök vonatkozásában elénktárul, mennyire szeretik a rendet, 

ápolják és szépítik-e a környezetüket. 

Egy idő után az is megállapítható, hogy az ott dolgozók ismerik a cég életének a 

belépőre tartozó elemeit, vagy számukra ez a munkahely csak átmeneti pénzkeresési 

lehetőség 

Ha már rendelkezünk összehasonlítási alappal, tapasztalhatjuk azt is, hogy azo-

nos kultúra-jellemzőkkel leírható munkaszervezetekkel soha nem találkozunk, ami-

ből következik, hogy valamennyi vállalkozás, intézmény önálló arculattal rendelke-

zik. 

A szervezet létrejötte után viszonylag gyorsan kialakul egyfajta szokás -, elvárás- 

és értékrend, melyet kezdetben a meghatározó személyek (tulajdonosok, vezetők) 

gondolkodásmódja, attitűdjei és érdekei formálnak. A későbbiek során a szervezet 
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 (The way we do things around here). A definíció eredetileg Marvin Bowertől (McKinsey&Co.) 

származik. Igazán ismertté azonban a Deal és Kennedy szerzőpáros szervezeti kultúráról szóló köny-

ve tette.  



A szervezeti kultúra HR-aspektusai 

203 

tagjai, valamint az újonnan belépők a viselkedésükkel, személyiségükkel mindezt 

tovább alakítják és kialakul egy markáns – legtöbb esetben íratlan – normarendszer, 

mely már tartalmazza, hogy mit kell progresszív hagyományként tisztelni, miként 

történik a munkavégzés, a kommunikáció, egy-egy kérdésben hogyan illik gondol-

kodni, a vezető milyen stílust képviselve irányít, milyen az elvárt viselkedés, vagy 

éppen a szervezet filozófiájából egyértelműen következik, hogy minden embert meg-

illet az alapvető emberi méltóság, a tisztelet és megbecsülés.  A szervezeti kultúrában 

jelennek meg a szervezet azon „játékszabályai”, melyek alapján a közösen végzett 

tevékenység egyértelmű, szabályozott és tisztességes lesz!
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Bizonyára sokan emlékeznek még a huszonegynéhány év előtti történetre, am i-

kor a Suzuki Autógyár esztergomi építésével egyidőben a kiválasztott, leendő szak-

emberek egy csoportját kivitték Japánba betanulni. Röviddel a kiutazást követően 

meglepetésként jött a hír, hogy különböző okok miatt többen az azonnali hazautazás 

gondolatával foglalkoztak. Az idő előtti hazajövetel ugyan elmaradt, a szervezők a 

vitás kérdéseket rendezték, a költséges betanítást nem kellett megszakítani, azonban 

a történetnek komoly jelzés értéke volt és van még ma is.  

Az okok elemzésével annakidején sokan és sokat foglalkoztak. A magyarázat a 

két eltérő kulturális berendezkedésben kereshető, ugyanis a magyar szakemberek 

tiltakozásának oka a miénktől eltérő mentalitásban, nemzeti, szervezeti és munka-

kultúrában gyökerezik. 

A szervezeti kultúra fontosságára, illetve törvényszerű megjelenésére tulajdonkép-

pen a japán szervezetek világháború utáni hatalmas sikerei irányították rá a figyel-

met. Ők tudtak ugyanis az elsők között és a legnagyobb mértékben alkalmazkodni a 

történelmi múlt, valamint a gazdaságba is beépült kulturális értékek következtében, 

az egyre gyorsabb ütemben változó gazdasági és piaci környezethez. 

Ugyancsak sajátos- és ide kapcsolódó példának tekinthetjük a dunaújvárosi 

Hankook gumigyár néhány év előtti történetét, ahol az érdekvédelem hazai gyakorla-

ta nem illeszkedett a koreai tulajdonos anyaországi szervezeti kultúra gyakorlatába 

és ez a kormányzati szintig felkúszó konfliktus forrásává vált. 

Működhet-e a szervezeti kultúra egyfajta erőforrásként?
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A HR-ismereteket fejlesztő képzések rendszerint a munkaszervezettel összefüggő 

tudnivalók tárgyalásával kezdődnek. Ebben már az elején megjelennek a működés-

hez szükséges erőforrások. A szakirodalom rendszerint négy elem (tőke, technoló-

gia, piac és az ember) köré szervezi az alapvető erőforrások rendszerét. A Pécsi 

Tudományegyetem gondozásában 2001-ben megjelent Személyügyi feladatok rend-

szere című könyvünkben mi a négy elemet kiegészítettük további hárommal, az 

információval, a kapcsolatokkal és a szervezeti kultúrával. Feltevésünket alá is tá-

masztottuk, hisz napjainkban sem az információ, sem a kölcsönösen előnyös kapcso-

latok rendszerét nem nélkülözheti az a szervezet, amely a versenyelőnyét meg kíván-

ja tartani. 

A szervezeti kultúra erejét és az erőforrások közé tartozásának jogosultságát hat 

oldalon keresztül bizonyítottuk oly módon, hogy a különböző szervezeti akciók 

spontán módon történő érvényesülését ütköztettük a szervezeti kultúrába  történt 

                                                           
2
 Világi Rudolf: A szervezeti kultúra érvényesülése a szervezet létszámgazdálkodásában.  

Tanulmány, mely megjelent 2011-ben a Zsigmond Király Főiskola gondozásában, 9. o. 
3
 Világi Rudolf:ˇSzervezeti kultúra, mint potenciális erőforrás. Humánpolitikai Szemle 1999. 99/5. és 

99/6. szám. 
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tudatos beavatkozás után érzékelhető állapottal. Ezek közül tartottam szükségesnek 

néhányat jelen anyagomba is beemelni. 

 

A közös értékek tisztelete. 

Spontán Tudatos 

A munkavállalók eltérő 

módon ítélik meg, mi 

számít értéknek. Ennek 

oka lehet a szervezet nagy 

mérete, de többnyire az 

alakító, illetve befolyásoló 

szemlélet hiánya a fő 

probléma. 

Rendszerint hiányzik az 

"elöljárók" személyes 

példamutatása is. 

A menedzsment minden tagja sugallja a követendő, jó példát. 

Következetesen történik a negatív jelenségek elítélése és a 

pozitív tettek elismerése. 

Egységes, mindenki részéről elfogadott értékrend uralkodik, 

melyben többnyire a meghatározó szerepet az olyan elemek 

játsszák, mint a minőség, a pontosság, az egymás iránti tiszte-

let és bizalom, a tolerancia, a szorgalom, vagy a teljesítmény. 

Az ilyen szervezetben természetes, hogy a vezetők és beoszto t-

tak azonosan gondolkodnak és vélekednek egy-egy kérdésben. 

 

Hatalom gyakorlásának módja. 

Spontán Tudatos 

Korszerűtlen vezetési stílus 

érvényesül. 

A munkavállalót csak esz-

köznek tekintik, számára 

csak a legszükségesebb 

információt biztosítják. 

Az ilyen szervezetben a 

munkavállalók szolgai 

végrehajtókká válnak 

A menedzsment birtokában van a legkorszerűbb vezetési isme-

reteknek, kellő empátiával és szociális érzékenységgel rendel-

kezik. 

Rendszeres időközönként tájékoztatják a munkavállalókat a 

rájuk tartozó valamennyi tudnivalóról. Tökéletesen működik a 

belső kommunikációs rendszer. 

A vezetés nyitott a beosztottak ötletei, javaslatai és észrevéte-

lei iránt. Az ilyen légkör a vezetés számára sem jelent elvisel-

hetetlen stressz-terhelést. 
 

A munkavállalók motiválása, mint az érdekeltség folyamatos biztosítása. 

Spontán Tudatos 

Elavult, korszerűtlen 

bérrendszert alkalmaznak. 

Nem jelenik meg a bérben 

a nagyobb tudás és a 

többlet- teljesítmény. 

Hiányzik a motiváció és 

ez egy idő után a teljesít-

mény rovására megy, 

emellett a fluktuációt 

növeli. 

Többnyire ott valósítható meg, ahol a munkavállalók elkötele-

zettségét is sikerrel meg tudták oldani. 

A bérrendszert munkakörelemzésre és értékelésre építették. 

Motivációként a pénzen kívül alkalmazzák az előmeneteli lehe-

tőséget, a karriermenedzsmentet, a képzések támogatását, az 

erkölcsi elismerés különböző elemeit stb. 

Az érdekeltség megteremtésében jelentős szerepe van a nagyobb 

tudás és teljesítmény objektív és korrekt elismerésének. 

 

A Szemes László – Világi Rudolf szerzőpáros akkori és mai véleménye az, hogy 

a hatékony munkavégzés alapvető feltétele a szervezet tagjainak tetsző, számukra 

elfogadható és a szervezeti cél elérését szolgáló szervezeti kultúra. Ezek alapján 

állítjuk, hogy a szervezet legfontosabb erőforrásainak is részét képezi
4
. 

                                                           
4
 Szemes László-Világi Rudolf: Személyügyi feladatok rendszere, Pécs, PTE-FEEFI 2001. 
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A szervezet erőforrásai 

Emberi erőforrások

Tágabb értelemben a 

népesség egészében 

felhalmozott értékteremtő 

képesség. A szervezet 

szempontjából a munkát 

végző ember.

Információk

A környezetünkről és a 

számunkra fontos piaci 

mechanizmusokról 

származó szükséges 

tudnivalók összessége.

Szervezeti kultúra

Mindannak az értéknek, 

produktív gyakorlatnak és 

haladó hagyománynak az 

összessége, mely a szervezetet 

jellemzi és amely képes 

megfelelő teret biztosítani a 

hatékony munkavégzés 

számára.

Piac

Ahonnan a nyersanyagot, 

az emberi erőforrást és az 

egyéb szükséges javakat 

beszerezzük, illetve, ahol a 

végterméket 

értékesítjük.

Pénz

A vállalkozás alapításához 

és folyamatos 

működtetéséhez szükséges 

pénzbeli tőke

Gyártási módszerek

Technológia, 

módszer,előírás, vagy 

kialakult gyakorlat, ami 

alapján a munkavégzés 

folyik

Kapcsolatok

A közélet, valamint a piac 

számunkra fontos 

szereplőivel kialakított 

produktív és élő 

együttműködés

VEZETÉS

 
Forrás: a szerző saját szerkesztése 

 

A szervezeti kultúra kialakulása és részterületei 

Alapvetések: 

– Minden szervezetnek van kultúrája, akár tudunk róla, akár nem, akár foglalko-

zunk vele, akár nem; 

– Azonos kultúra-jellemzőkkel leírható munkaszervezetekkel soha nem találko-

zunk, amiből következik, hogy valamennyi vállalkozás, intézmény önálló arcu-

lattal rendelkezik; 

– Az újonnan belépők nem ismerik, vagy csak keveset tudnak róla. Ebből köve t-

kezik, hogy a szervezetben tanuljuk (ezt tartalmazza tulajdonképpen a  munkahe-

lyi szocializáció); 

– A szervezeti kultúrát saját szokásainkkal, gondolkodásmódunkkal, attitűdünkkel, 

viselkedésünkkel alakítjuk is; 

– Újonnan létrehozott szervezetnek egy ideig nincs szervezeti kultúrája, de a belé-

pő tagok a saját (hozott) jellemzőikkel alakítják ki; 
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A szervezeti kultúrát befolyásolhatják: 

– A szervezet történelme, hagyományai, filozófiája; 

– A szervezet mérete, tevékenységének jellege; 

– A szakértelem foka, a vezetés stílusa; 

– Gazdasági stabilitás, piaci pozíció; 

– A szervezet stratégiája; 

– A kommunikáció kialakult gyakorlata; 

– Értékrend; 

– Miként történik az erőforrások kihasználása; 

– stb. 

A szervezeti kultúra számos részkultúrából álló halmaznak is tekinthető, amelyet 

olyan önállóan is értelmezhető elem alkot, mint például a:  

– szakmakultúra és a munkakultúra (virtuális kőbaltával, vagy korszerű technika -

technológia alkalmazásával történő munkavégzés); 

– az érdekeltség megteremtésének kultúrája (pozitív, vagy negatív motiváció) ; 

– viselkedéskultúra ("ki-hogyan-mit" és "mit ne", vagyis milyen az elvárt magatar-

tás); 

– a szervezet iránti elkötelezettség (lojalitás) kultúrája;  

– a szervezet történetének ismerete, a kapcsolódó események méltó megünneplé-

sének kultúrája; 

– a kommunikáció kultúrája (üvöltözve, egymást feljelentve, „csak a parancs!”, 

vagy az emberi méltóságot tiszteletben tartva); 

– a teljesítmények mérésének és a kapott mutatók-eredmények hasznosulásának 

módja; 

– a konfliktusok kezelésének kultúrája; 

– a munkaviszony megszüntetésének kultúrája („kirúgás”, vagy outplacement);  

– az információ áramlásának módja; 

– a döntéshozatal módja; 

A sort számos további részkultúra bemutatásával lehetne folytatni, azonban nem 

hagyható ki a szervezeti kultúrát legnagyobb mértékben befolyásolni képes vezetési 

kultúra. 

Ennek néhány fajsúlyos szempontját elemzi jelen témakört követő előadásában 

Biba Sándor, mester szakos hallgató (PTE FEEK), aki mellesleg az unokám is.  

Szervezeti kultúra hatásmechanizmusa 

…az üzleti- és humán stratégiára; 

A piaci környezet és a szervezet piaci pozíciójának megváltozása rendszerint strat é-

giaváltást igényel. A stratégiaváltás törvényszerűen változást eredményez a szerve-

zeti kultúrában. A változásmenedzsment egyik jelentős iránya ennek „kezelése”.  

A leírtakból pedig egyenesen következik, hogy kultúraváltoztatás gyakran  a stra-

tégiai változások egyik fő elemeként kerül meghatározásra. 

Az a szervezet, amelyik nem képes stratégiáját összhangba hozni szervezeti ku l-

túrájával, kevés sikerre számíthat a versenyképesség terén. Emellett igaz az is, hogy, 

az a cég, amelyik külföldi partnerekkel kerül üzleti kapcsolatba vagy külföldön vá l-

lalkozik, az idegen országok kultúrájának megértése és a szükséges alkalmazkodás 

nélkül eleve versenyhátrányba kerül. 
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…a szervezeti hatékonyságra; 

A szervezeti hatékonyság javítását szolgáló szervezetfejlesztés nem nélkülözheti a 

szervezeti kultúra bizonyos mértékű megváltoztatását. 

…a változásmenedzsmentre; 

A kultúra megváltoztatására rendszerint szükség van: 

− ha a piaci körülmények megváltoznak; 

− a szabályozók változásakor; 

− tulajdonosváltás, vagy fúzió alkalmával (nem törvényszerű, de gyakori);  

− stratégiaváltáskor; 

− termék, vagy technológiaváltás alkalmával; 

− a szervezet jelentős bővítése, vagy csökkentése esetén; 

− a szervezetfejlesztés velejárójaként; 

A változásmenedzsment keretében tudni kell, hogy mikor,  miért és milyen 

irányban kell a szervezeti kultúrát megváltoztatni, hogyan, milyen módszereket, 

eszközöket alkalmazva célszerű elvégezni (megfelelő tájékoztatás, munkatársak 

bevonása, a vezetők személyes példamutatása, konfliktuskezelés stb.).  

A kultúraváltást célszerű megfelelő felkészültséggel, a várható következmé-

nyekkel számolva végrehajtani, és a szervezet valamennyi részterületére, illetve 

tevékenységére kiterjeszteni. 

Tisztában kell lenni azzal is, hogy a kultúraváltásban a menedzsment, a HR és a 

beosztott munkatársak felelőssége jelen van, csak a szerep  más. 

A szervezeti kultúra és a HR-tevékenység kölcsönhatása 

A munka világában időnként számolni kell azzal, hogy a szervezet új tulajdonosa a 

korábban már megszokotthoz képest eltérő szervezeti kultúra elemeket hoz az anya-

országból, vagy a korábbi működésének területéről. Ennek beépülése a meglévő 

gyakorlatba történhet konfrontáció nélkül, de gyakran válhat konfliktus -forrássá. A 

szakirodalmak a kultúrák találkozásának általában négy, gyakran előforduló változa-

tát tárgyalják. Az „integráció” során rendszerint gond nélkül történik a két kultúra 

találkozása, sőt gyakran egy, mindkét fél számára elfogadható, harmadik kultúravá l-

tozat születik. Az inverzének tekinthetjük a „dekulturizációt”, amikor csak az erő-

sebb fél akarata és hozott kultúrafelfogása érvényesül. A két véglet között kerül 

tárgyalásra a „szeparáció” és az „asszimiláció”, vagyis a kultúrák „tartós egymás 

mellett élése”, illetve a lassú „összeolvadás”, amelyek életszerűségében jelen sorok 

szerzője nem tud hinni. 

A kiforrott és elfogadott szervezeti kultúra támogatja a HR-feladatok ellátását, 

viszont a szervezetidegen, az emberek többségének nem tetsző változat számos ese t-

ben képes akadályozni, de legalábbis nehezíteni a személyügyi tevékenységet.  

Jelenségek és következmények, ha a HR nem veszi figyelembe az uralkodó 

szervezeti kultúrát 

Néhány fajsúlyos elem, melyekre a HR-nek különösen figyelni kell: 

– Kultúraváltáskor az emberek kötődéseit és értékrendjét nem lehet máról holnap-

ra megváltoztatni. 

Ennek figyelmen kívül hagyása számos konfliktus forrása lesz; 

– Nem használjuk ki az erőforrás jellegből adódó lehetőségeket.  



Világi Rudolf 

 208 

Elveszítjük azt a hajtóerőt, amelyet a többség számára elfogadható szerve-

zeti kultúra képez; 

– A vezetés találkozása a munkavállalókkal esetleges, vagy kifejezetten a kerülés 

jellemző. Következménye a részleges, vagy teljes információhiány, továbbá a 

„ne gondolkozz, csak végezd a feladataidat” szemlélet lesz. Ez pedig ellene hat 

a kezdeményezőkészség érvényesülésének és a lojalitás kialakulásának.  

– Nem kap szerepet az érzelmi intelligencia, az elkötelezettség, a szervezeti múlt 

ismerete és tisztelete. 

Rendszerint ez a fő oka annak, hogy az emberek csak pénzkeresési lehető-

ségnek tekintik a munkahelyüket; 

– A tanulási-, önfejlesztési szándékot nem támogatják, azzal szemben közömbö-

sek, rosszabb esetben a munkavállalói ellenállást nem kezelik. 

A szervezet egyik legértékesebb vagyona, az emberekben meglévő tudás-

kompetencia fog törvényszerűen devalválódni; 

– A munkaügyi kapcsolatok működését leépítik kézivezérlésre.  

Csak a jogszabályban előírt, kötelező kapcsolat valósul meg, miközben el-

vész a kölcsönös előnyökre épülő és valóban konstruktív együttműködés lehető-

sége. Gyakran jelennek meg a kollektív munkaügyi viták különböző esetei;  

– Etikai kódex kidolgozása és elfogadtatása nem történt meg.  

Mivel nincsenek rögzített etikai normák, rendszerint az erőviszonyok hatá-

rozzák meg, hogy mit szabad és mit nem; 

Természetesen a felsorolás nem véges, hisz számos további kultúrába ágyazott, 

HR-orientált területet is lehetne említeni. 

 

HR-feladatok, melyek eredményes végrehajtása egyrészt függ az uralkodó 

szervezeti kultúrától, másrészt képes annak megváltoztatására . (Jelen anyagban 

csupán néhány kiragadott HR-terület elemzésére szorítkozhattam!) 

Az emberi erőforrás tervezése során felmerülő és a kultúrában gyökerező kérdések5: 

– Van-e a szervezetnek kidolgozott stratégiája, milyen alapossággal készült és mit 

tartalmaz; 

– Elvégezik-e a létszámszükséglet meghatározásához a direkt és indirekt elemzé-

seket; 

– Elvégzik-e a meglévő létszámra és a környezet munkaerőpiacára kiterjeszte tt 

elemzéseket; 

– Kiterjesztik-e az elemzéseket a SWOT mátrix valamennyi területére; 

– Van-e kiforrott és kidolgozott munkaköri követelményrendszer;  

– Az alapkompetenciákon túl milyen további kompetenciákat tartanak fontosnak; 

– Munkaköri leírások alaposak, vagy szolgai másolással készült „tucat” anyagok; 
 

A létszámbiztosításhoz kapcsolható kérdések6: 

– Alkalmazza-e a szervezet a belső forrásból történő pótlás eszközét (belső pályá-

zat, előléptetés, karriermenedzsment, életpálya tervezés- és gondozás stb.); 

                                                           
5
 Világi Rudolf: A szervezeti kultúra érvényesülése a szervezet létszámgazdálkodásában.  

Tanulmány, mely megjelent 2011-ben a Zsigmond Király Főiskola gondozásában, 16. o. 
6
 U.ott, 18. o. 
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– Ha hirdetés útján keresi a szervezet az alkalmas munkaerőt:  

− Feltüntetik-e pontosan milyen szervezet, milyen munkakörét hirdetik meg;  

− Megjelölnek-e kellő határidőt a jelentkezéshez, vagy mire a munkát kereső 

„észbekap” már be is töltötték a munkakört; 

− Diszkriminatív-e már a munkakör meghirdetése; 

− Felajánlják-e, hogy a munkakörrel kapcsolatos további információt kitől, mi-

lyen elérhetőség útján lehet megszerezni, vagy nincs további információ;  

− Jelzik-e, hogy milyen kompetenciák meglétét várják el, netán mely további 

kompetenciák jelentenek az elbírálás során előnyt;  

− Jelzik-e, hogy a munkakör betöltésével kapcsolatos elbírálást mikorra terve-

zik befejezni; 

− Ami pedig ugyancsak sokat árul el a hirdető szervezetről, a nyilvánosságra 

hozott hirdetés, vagy pályázati kiírás külső megjelenése. Az információhiá-

nyos, a helyesírási hibáktól sem mentes, vagy a szervezet monopolhelyze t-

ének demonstrálásától „harsogó” anyagok önmagukért (és önmagukról) szó l-

nak; 

− A legdurvább megoldásokban sem szervezet megjelölés, sem határidő, a 

munkakörre csak következtetni lehet és a jelentkezéshez csupán egy telefon-

számot adnak meg. Az ilyen módon közzétett anyagok az uralkodó, erősen ki-

fogásolható szervezeti kultúrát, vagy annak teljes hiányát képesek tükrözni; 

− A visszatájékoztatás nélkül záródó álláshirdetés, vagy pályázati kiírás hasonló 

a másik fél köszönését nem fogadó, durva, unintelligens magatartáshoz, ezen-

kívül a szervezet megítélését a munkaerőpiacon képes negatív értelemben je-

lentősen befolyásolni. 
 

A szervezet létszámcsökkentést szolgáló feladatainál is elvégezhető azon elemek 

vizsgálata, amelyek szoros összefüggést jeleznek az uralkodó szervezeti kultúrával
7
: 

– A várható létszámleépítést valamennyi érintett bevonásával nyíltan kezelik  –, 

őszintén és korrekt módon kommunikálják, vagy igyekeznek titokban tartani; 

– A munkaviszony megszüntetésekor tekintettel vannak-e a több gyermekes, a 

nehéz helyzetben lévő munkavállalókra, a hosszú időn keresztül becsületesen 

dolgozókra, a folyamatosan magas teljesítményt nyújtókra, vagy az úgynevezett 

„fűnyíró elv” érvényesül; 

– Valódi partnernek tekinti-e a munkáltató a szakszervezeteket és az üzemi taná-

csot, vagy a csak a „kötelező” együttműködésnek tesz eleget;  

– Milyen mértékben és formában igyekszik a munkájuk elvesztése miatt mentál i-

san sérült munkatársak pszichológiai „talpraállításában” a munkáltató közremű-

ködni; 

– A szervezet a meglévő kapcsolatrendszerét felhasználja-e a munkájukat elveszí-

tett emberek újra munkába állítása érdekében (például MAB létrehozásával);  

– Alkalmazza-e az outplacement (humánus létszámleépítés) eszköztárának olyan 

elemeit, mint a jogszabályban garantált végkielégítés mértékénél nagyobb ösz-

szeg biztosítása, vagy a képzés eszközeivel történő segítség, melynek eredmé-

nyeként a távozó munkatárs a munkaerőpiacon jobb esélyekkel kereshet új  mun-

kahelyet. 

                                                           
7
 Világi Rudolf: A szervezeti kultúra érvényesülése a szervezet létszámgazdálkodásában.  

Tanulmány, mely megjelent 2011-ben a Zsigmond Király Főiskola gondozásában, 23. o. 
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