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Az emberi erőforrás tervezése, 
az emberi erőforrás stratégia 

és a stratégiai emberi 
erőforrás menedzsment

Emberi erőforrás menedzsment
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Az előadás letölthető

www.econ.unideb.hu/~kunandras

Jelszó: eem_segedanyag
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Az előadás felépítése

Az emberi erőforrások tervezése
Az emberi erőforrás menedzsment 
stratégia kialakítása
A stratégiai szemléletű emberi 
erőforrás menedzsment
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Humánerőforrás tervezésének 
fejlődése

1. Hagyományos személyzeti vezetés
Rutin, rövid távú szemlélet (stabil körny.)

2. Humánerőforrás menedzsment
Rövid és középtáv, teljesítményjavítás

3. Humánerőforrás stratégia
Önálló stratégia, üzleti tervezés, integrált

4. Szervezeti és humán stratégia
Proaktív és interaktív az üzleti stratégiával,
operatív tevékenységgel is integrált,
összefonódás a szervezeti stratégiával
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Rövid vs. hosszú táv

Stratégiai időtáv

Taktikai időtáv

Operatív időtáv

Egymással kölcsönhatásban, szimultán 
módon történő tervezés (SEEM)
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Az vállalati emberi erőforrás 
tervezés definíciója, célja

Célja a szervezet számára kompetens, 
elkötelezett munkaerő biztosítása:
- a megfelelő helyen és
- a megfelelő időben.

Az emberi erőforrások tervezése az a 
szervezeti folyamat, melynek során a 
szervezet ezt a célt eléri a 
szükségletek előrejelzésétől az 
akciótervezésig.



4

7

Az EEM céljai

szervezet hatékonyságának 
biztosítása
szervezeti célok elérésének 
biztosítása

⇓

emberi erőforrás 
hatékonyságának biztosítása

8

A munkaerő tervezés 1.

Munkaerő terv (létszám-terv)
Célja megfelelő számú és összetételű
alkalmazott biztosítása a szervezeti 
célok eléréséhez kellő időben és a 
megfelelő munkakörbe.

Kérdései: - mennyi és milyen kell
- hogyan szerezhető meg
- hogyan csökkenthető le
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A munkaerő tervezés 2.

Fajtái: formális vagy informális

Módszerei: - top-to-down
- bottom-up
- iteratív (fentről v. lentről)
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A tervezés szakaszai

1. Helyzetelemzés
2. Munkaerő-kereslet előrejelzése
3. Munkaerő-kínálat elemzése
4. Kockázatelemzés, 

stratégiaformálás, akciótervezés
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Az vállalati emberi erőforrás 
tervezés folyamata

Külső tényezők

Stratégiai célok
Információk funkcionális és üzleti 

egységektől

Funkcionális és divizionális
célokBér és 

jövedelem-
gazdál-

kodási terv Szükséges szakmastruktúra

Nettó munkaerő 
szükséglet

Jelenlegi emberi 
erőforrások

Várható változások

Toborzás Elbocsátás

Kiválasztás
Munkaerő-
fejlesztés

Rendelkezésre álló emberi erőforrás
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Az emberi erőforrások elemzése

1. Jelenlegi emberi erőforrások megítélése
1. Jelenlegi személyzeti tevékenység vizsgálata
2. Alkalmazottak és munkák felmérése
3. Megfelelés-elemzés: alkalmazott vs. munkák

2. Jövőbeni emberierőforrás-kondíciók 
megítélése

1. Külső környezet vizsgálata
2. Belső környezet vizsgálata
3. Üzleti terv elemzése
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A munkaerőigény előrejelzése

Független változók:
- Stratégiai döntések
⇒ szervezeti teljesítménycélok
⇒ termelékenységi célok

- Munkaerőforrás-felhasználás elemzése
⇒ költségvetés

Becsült kereslet száma, szakmastruktúrája, 
foglalkozási kategóriái
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Létszámigény becslési technikái

Objektív módszerek:
Statisztikai alapú módszerek
Munkatanulmányok

Szubjektív módszerek:
Szakértői becslések
Csoportos döntéstámogató 
módszerek
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Munkaerő-kínálat előrejelzése

Belső munkaerő-kínálat: tervidőszak 
végén foglalkoztatni kívánt, már 
most is foglalkoztatott munkaerő

Külső munkaerő-kínálat: vállalaton 
kívülről felvenni kívánt munkaerő
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A munkaerő-kínálat összetevői

 A belső munkaerő-kínálat elemzése A külső munkaerő-kínálat elemzése

- szakértelemleltár és leltár-elemzés
- menedzsment-leltár és leltár elemzés

- fluktuáció-elemzés kategóriánként és
okonként

- nyugdíjazás
- felmondás
- elbocsátás
- kilépés

- belső mozgások elemzése
- előléptetés
- visszaminősítés
- áthelyezés

A belső kínálat előrejelzése

- A vonzáskörzetben történő felszámolások,
üzem bezárások, vállalkozás-indítások

- Tömegközlekedési változások

- Helyi munkanélküliségi ráta

- A helyi oktatási rendszer kibocsátása

- Múltbeli tapasztalatok a hiányszakmákról,
stb.

Külső kínálat előrejelzése

A munkaerő-kínálat összetevői
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Belső munkaerő-kínálat 
előrejelzése

Összetevői:
Jelenlegi emberi erőforrás leltár 
elemzése
Jelenlegi belső munkaerő-kínálat 
előrevetítése adott jövőbeli időpontra
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Belső munkaerő-kínálat 
előrejelzésének eszközei

Alaptípusok:
Személyzeti leltár
Utódlási kártya
Utánpótlási ábra
Átmeneti valószínűség mátrix 
(Markov analízis)
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Akciótervezés

A munkaerő-igény és munkaerő-kínálat 
előrejelzéseinek eltérése esetén. Cél az 
összehangolás.

Hiány Felesleg
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Az akciótervezés folyamata

1. Alternatívaképzés
2. Értékelési szempontok
3. Értékelési módszerek
4. Értékelés
5. Választás
6. Megvalósítás
7. Visszacsatolás
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Alternatívák értékelése

Értékelési szempontok:
1. Előny-hátrány
2. Költség-haszon
3. Megvalósíthatóság (technikai)
4. Következmények (hatás)

Időtáv:
1. Hosszú táv - stratégiai tervhez
2. Személyzeti terv – éves üzleti tervhez
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Akciók hiány esetén
Túlóra
Előléptetés, képzés-fejlesztés, átirányítás
Részmunkaidősök munkaidejének 
növelése 
Visszahívás
Felvétel

Ha nem pótolható:
Termelékenység fokozása, képzés 
(munkaerő-kihasználás)
Technológia megváltoztatása 
(kínálatszámítás)
Alvállalkozó szerződések
Szervezeti célok megváltoztatása
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Akciók felesleg esetén

Felvételbefagyasztás
(természetes fogyás)
Munkaidő-csökkentés
Önkéntes távozás elősegítése
Ideiglenes leépítés
Létszámleépítés (gazdasági ok)

Elbocsátás (magatartási v. személyes)
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Létszámfelesleg megszüntetése
Nem csak gazdasági szempontok (jogi, morális).

Kötelező a leépítési terv. Ez lehet:
Érintett terület alapján:

fókuszált
terített

Időbeli hossz alapján
adott időpontban
adott időintervallumban
egy vagy többlépcsős

Kiterjed:
leépítendők kiválasztásának elvei
leépítés alanyainak kijelölése, felkészítése
leépítést végzők kiválasztása 
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Emberi erőforrás 
menedzsment 

stratégia
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Az EEM stratégia származtatása

Vállalati vízió, misszió
↓

Összvállalati stratégia, stratégiai célok
↓

EEM stratégia (funkcionális stratégiák)
↓

EEM akciótervezés (taktikai, majd 
operatív)
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A stratégiai vezetés modellje
Küldetés, célok, filozófia, értékek

Környezet elemzés, SWOT

Stratégia formálása, kiválasztása

Stratégia megvalósítása

Stratégia értékelése, visszajelzés
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Vállalati stratégiák

Elemi vállalati versenystratégiák:
Innovációs
Minőségjavító
Költségcsökkentő

HR: a versenystratégiák, a munkavál-
lalói szerepek és a gazdálkodási esz-
közök összehangolása
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Az EEM stratégia meghatározása

Keretek:
• Gazdálkodási célok
• Szükséges emberi erőforrás jellemzők
• Dolgozói elégedettség

Lépései:
1. Helyzetértékelés (SWOT)
2. Feladat-azonosítás (EEM jövőkép)
3. Megvalósítás (részfeladatok, 

akciótervezés)
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Emberi erőforrás alapstratégiák

Munkaerő-bővítés (hiány esetén)
Emberierőforrás-fejlesztés (hiány 
esetén)
Teljesítménynövelés (hiány esetén)
Leépítés (felesleg esetén)

Cselekvési programok    
Akciótervek
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Munkaerő-bővítő stratégia

Cselekvési programok:
Toborzás
Kiválasztás és beillesztés
Előléptetés és áthelyezés
Ösztönzés (javadalmazás)
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Emberierőforrás-fejlesztő stratégia

Cselekvési programok:
Képzés
Vezetésfejlesztés
Karriertervezés
Utánpótlás-tervezés
Értékelő központok
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Termelékenységnövelő stratégia

Cselekvési programok:
Teljesítmény-menedzsment
Ösztönzés
Termelékenységnövelés
Szervezetfejlesztés
Munkahelyi légkör

34

Kapacitás-csökkentő stratégia

Cselekvési programok:
Létszámleépítés, tevékenység-
kihelyezés
Nyugdíjazási programok
Atipikus foglalkoztatási formák
Létszám-stop
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Az EEM stratégia 5P modellje
Meghatározók:

szervezeti stratégia
belső tényezők
külső tényezők

Stratégiai tevékenységek (5P):
Philosophy: emberkép, elvek

Policies: programok keretei (stratégia, h. távú célok)

Programmes: erőfeszítések az EE megváltoztatására

Practices: az alkalmazott eszközök

Progress: a megvalósítási folyamat
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Stratégiai szemléletű 
emberi erőforrás 

menedzsment
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A vállalati EEM fejlődése
XIX. sz. második felétől:

gondoskodó vállalati hivatalnokok

1920-as évektől:
személyzeti osztályok megjelenése (PM)

II. vh után:
személyzeti specialisták megjelenése

1960-as évektől (paradigmaváltás):
vezetésbe integrált emberierőforrás-
gazdálkodás (HRM)

1980-as évektől:
stratégiai emberi erőforrás menedzsment (SEEM)
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Párhuzam a vezetéstudomány 
irányzataival 

XIX. sz. végéig
ösztönző + katonai vezetés (laikus 

vezetés)
XX. sz. eleje

tudományos vezetés klasszikus iskolája
1930-as évek

HR megjelenése
1970-es évek

emberi tőke felfogás
Napjainkban

komplex (posztmodern) megközelítés
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A szemléletváltás (SEEM) kiváltói

A környezeti változások természete

A munka természetének változásai

Társadalmi és kulturális változások

Az emberi tőke felértékelődése a 
termelésben/szolgáltatásokban
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A stratégiai emberi erőforrás 
menedzsment

Alap: az emberi erőforrás kitüntetett 
szerepe        értékteremtő képesség

az EE a sikeres stratégia záloga

erősödő stratégiai kompetencia
(vezetésfilozófia és működés          
változása)
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Az emberi erőforrás szerepe az 
értékteremtésben

Vállalati infrastruktúra

Emberi erőforrás gazdálkodás

Beszerzés stb.

K+F Terme-
lés

Logisz-
tika

Marke-
ting és
érté-
kesítés

Ügyfél-
szol-
gálat
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Horizontá-
lis tevékeny-
ségek

Elsődleges tevékenységek
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Alapvető versenyelőny

Munkatársak képezhetősége
Szervezeti tanulás

Tudásmenedzsment

INNOVÁCIÓ
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A SEEM definíciója
A környezeti és munkavállalói kihívás megértésére épülő és 
előretekintő befolyásolására törekvő emberi erőforrás 
folyamatok és rendszerek integrált tervezése, működtetése, 
értékelése és fejlesztése, amely támogatja a vállalat 
stratégiáját, versenyelőnyének megteremtését és 
megtartását. (Bokor) 

Összetevői:
Stratégiai szemlélet fontossága: felsővezetői nézőpont megjelenése

• Költséghatékonyság + eredményesség
• Kritikus magatartási kimenetek biztosítása (core competency)

Az EEM stratégiai szerepének növekedése: tartós vállalti 
versenyképességhez való hozzájárulás

• Vállalat értéke
• Stratégiai célok elérésének folyamata

Az EEM integráló szerepének kialakulása
• Belső integráltság (EEM)
• Külső integráltság: támogatás → koordinálás 
• A szakma további professzionalizálódása, mélyülése
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A SEEM célja

Az emberi tőke, mint vagyon 
gyarapodása (HC szemlélet).

Az ember gazdasági értéke

• termelékenységük és 
• fejleszthetőségük mértéke 

(előléptethetőség)

Nem az EEM funkciók ellátása a cél, 
hanem az üzleti stratégia sikere. 
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A SEEM alapelvei 
az alkalmazottak befektetések, amelyek hosszú távú 
előnyöket jelenthetnek a szervezetnek (HC és stratégiai 
szemlélet)

az alkalmazottak gazdasági és érzelmi igényei egyaránt 
fontosak (HR irányzat)

cél a munkafeltételek olyan kialakítása, mely az 
alkalmazottakat arra ösztönzi, hogy fejlesszék és 
maximálisan kihasználják, alkalmazzák szakértelmüket (HR 
– Y elmélet)

egyensúlyt kell fenntartani a szervezet és az alkalmazottak 
igényei és követelményei között (HR – Méltányosság 
elmélet)
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A vezetés megújítása I.

Hangsúly: 
szinergiára törekvésen
jövőképeken 
piaci bizonytalanságok mérséklésén
alternatív stratégiák megalapozásán
politikák és cselekvési programok 
ellenőrzésén
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A vezetés megújítása II.

Időtényező szerepe nő (döntésben és 
cselekvésben)

Szemléletmódok összeegyeztetése: 
• Üzleti
• Specialista
• Tanácsadó
• Szolgáltató
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A vezetés megújítása III.

Az SEEM és EEM vezetés megoszlása a 
menedzsmenten belül

Specializált HR osztály

Felsővezetés
HR osztály, HR munkatársak
Operatív vezetők
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Köszönöm a figyelmet!


