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BITTNER PÉTER– KARA NOÉMI 

Miként lehet a HR a kkv-k sikertényezője? 

Bevezetés 

A kkv-k problémáját a sok mutató közül a következő hárommal jellemezzük: az egy 

alkalmazottra jutó produktivitás 73,4%-a, az egy munkaórára jutó produktivitás 

47,9%-a, az EU átlagnak és az uniós átlagnak megfelelő számú kkv, a munkaválla-

lók 71,7%-át foglalkoztatja. Ebből következik, hogy versenyképességük is messze 

elmarad az uniós átlagtól, nagymértékben hozzájárulva a versenyképességi listán a 

12 hellyel történő hátrább kerüléshez. 

Ebből következő célunk a kkv-k hatékonyságának növelése, az alkalmazható 

HR-eszközök bemutatása és alkalmazásuk segítése. 

A cél elérését támogató feladatok: 

− a HR szervezeti szerepének, 

− a vezetők képességeinek, hajlandóságának meghatározása, 

− humán portfólió elemzés, a létszámot érintő döntések megalapozása.  

A HR, amint az a Porter féle vállalati működési modellből is következik, támo-

gató szervezeti egység, és mint ilyen, segíti az elsődleges folyamatok teljesülését, a 

fogyasztói igények magasabb szintű kielégítését és hozzájárul a profit 50%-ának 

realizálásához. A vezetői teljesítmény szokásos „mérése” helyett, jobb a képesség, 

hajlandóság mérése, és ennek alapján a szükséges intézkedések megtétele. A humán 

portfólió elemzéssel pedig fejleszthető a munkaerő állomány mennyiségi, minőségi 

összetétele. 

A humán menedzsment szerepe a kkv-knál 

Vita folyik arról, hogy hány főtől kell önálló HR? A. Coleman (2011) tanulmánya 

szerint 50 fő alatt nem szükséges, mások szerint 15 fő felett már szükséges, illetve 

megéri, hogy van önálló HR, amely stratégiai alapon működik. Ezt azzal indokolja 

Safran (2002), Harrington (2006), Dina (2005) Rajesh (2008) Klaas(2005) Uhlner et. 

al. (2006), hogy egy kis cég is profitálhat ebből, sőt a növekedésben is nagy szerepet 

játszik a munkaerő minőségének, összetételének javítása révén. Sajnálatos módon a 

vezetők rosszul értelmezett költségtakarékos céljaik miatt ezt másként látják. Ők 

csak a költségét látják, amit a kontrolling rendszer és szemlélet hiánya miatt nem 

tudnak összevetni, láttatva a ráfordítás, a humán tőkébe történő beruházás eredmé-

nyét. 

A HR szervezeti egység lehetséges szerepeit és jellemzőit (Lengyel L.- Ambrus 

T. (2011) alapján a következőkben lehet megfogalmazni: 

− a HR, mint a klasszikus szerep ellátója, 

− a HR, mint a szervezeti változás gazdája, 

− a HR, mint a vállalati kultúra felelőse, 

− a HR-vezető, mint stratégiai partner, 

− a HR, mint szakértő. 
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A HR, mint lehetőség 

Itt azt vesszük számba, hogy a HR-funkciók széles kínálatából, melyeket célszerű 

alkalmazni. (Bokor (2007), Polgár Z.(2012) szerint a kkv-knál. 

− toborzás, kiválasztás, 

− munkakörtervezés és értékelés, 

− munkaköri leírás, személyi specifikáció készítése, 

− munkakör-értékelés, 

− teljesítményértékelés, 

− bérezés, ösztönzés, 

− változásmenedzsment, 

− személyzetfejlesztés, kompetencia alapú karriermenedzsent , 

− HR-stratégia. 

A HR-controlling szükségessége 

A kontrolling fogalma meglehetősen sokféleképpen került megfogalmazásra. Ebből 

is következően a gyakorlati szakembereknek a lényegét az alábbi kérdésekkel érzé-

keltetik (Horváth et. al. 1997): 

− Tudja Ön pontosan, hogy a pénzt mely termékekkel keresi meg és melyekkel 

veszíti el? 

− Tudja Ön, hogy bizonyos intézkedések, hogyan hatnak az eredményre?  

− Tudja Ön, hogy miként alakulna az eredmény az üzemgazdasági elvek szerint 

az adózás torzító hatása nélkül? 

− Időben meg tudja Ön, hogy terv szerint halad-e, vagy pedig letért a pályáról? 

− Át tudj ültetni a vállalati stratégiát konkrét eredmény- és intézkedési tervek-

be? 

− Tudja Ön, mitől emelkednek folyamatosan az általános költségek?  

A foglalkoztatási költségek ismerete minden vezetőnek alapfeladat kellene, hogy 

legyen. Ez mindenhol megvalósítható, és a vezetés ezzel történő szembesítése, 

nagyban segítheti a HR-stratégiai szerepének betöltését. Ebben az esetben elérhető, 

hogy a HR-re történő ráfordítások valóban értékteremtő költségként jelentkeznek. A 

HR-controlling eszközeinek alkalmazásával, mutatószámok generálásával és fel-

használásával ugyanis bizonyítható a tényleges értékteremtés. A HR-controlling 

csak akkor eredményes, ha a célokat a költségek csökkentésével és a minőség fe j-

lesztésével érik el. 

A HR-controlling eszközei közül kettőt mutatunk be dolgozatunkban, mint olyat, 

amelyeket különösebb előképzettség nélkül lehet alkalmazni a kkv-k esetében is. 

A képesség – hajlandóság mátrix 

E technika alkalmazása nem a hagyományos teljesítmény mérésére helyezi a hang-

súlyt, hanem arra, hogy mi a képessége az illető személynek, és mennyire hajlandó 

azt használni a munkavégzés során. 

Képességeken az eredményesség belső feltételeit, a mozgósítható belső erők 

összességét értjük. Ez egy tevékenység eredményes műveléséhez szükséges tudás, 

személyiségjegyek együttese. 

A hajlandóság azt jelenti, hogy a munkavállaló mennyi energiát fektet be, hogy 

képességeihez mérten legjobban végezze el feladatait. 

A két tényező alapján szerkesztett mátrix a BCG-hez hasonlóan négy szegmens-

re osztható, melyek jelentése a következő: 



Miként lehet a HR a kkv-k sikertényezője? 

35 

− Alacsony képesség, alacsony hajlandóság. Az ilyen munkaerő teljesítménye 

elmarad a kívánatostól, és nem is hajlandó tenni a fejlesztés érdekében. Ilyen 

esetekben célszerű a minőségi csere. 

− Magas képesség, alacsony hajlandóság. Az ilyen munkaerő a legrosszabb, 

mert képességei nagy teljesítményre predesztinálják, de alacsony hajlandósá-

ga miatt ebből keveset hasznosít a szervezet érdekében. Rontják a munkamo-

rált, célszerű kezdeményezni eltávolításukat a munkaszervezetből.  

− Alacsony képesség, magas hajlandóság. Az ilyen munkatárs fejleszthető, és 

ennek révén javul hajlandósága, elköteleződése is. 

− Magas képesség, magas hajlandóság. Az ilyen munkatárs jó probléma, - és fe-

ladat- megoldó. Cél a többiek ez irányú fejlesztése. 

A humán portfólió elemzés 

A teljesítményértékelés már legtöbb kkv-nál megtalálható, de az eredményessége, 

célirányos felhasználása még sok kívánni valót hagy maga után. Pedig a racionális 

emberi erőforrás gazdálkodáshoz nem nélkülözhető ezen adatok, információk fe l-

dolgozása, és ezek alapján a létszám mennyiségi, minőségi, összetételbeli változtatá-

sa. Csak így van esély a munkaerő állomány minőségi fejélesztésére. A módszer 

ehhez a portfólió elemzés, amit Odirno, illetve német nyelvterületen Fopp fejlesztett 

ki. A termék portfólióhoz hasonlóan a munkatársak vállalathoz való kötődése, és 

továbbfejlődési képessége alapján lehet elkészíteni. A módszer felhasználható az 

egyes funkcionális vagy üzleti területek munkatársai stratégiai jelentőségének viz s-

gálatához. 

A munkatársak egyéni jellemzőik alapján csoportosíthatók, amiből az állomány 

egészséges vagy kedvezőtlen állapotára lehet következtetni, melynek alapján a szük-

séges teendők megtételével lehet az állomány összetételét a stratégiának megfelelő-

en változtatni, fejleszteni. A portfolió négy csoportja: munka-erőtlen, szakmunkaerő, 

utánpótlás munkaerő, és csúcsmunkaerő. Ezek arányából lehet következtetni az á l-

lomány „egészségi” állapottára, mely akkor egészséges, ha: 

− a szakmunkaerő adja a munkaszervezet létszámán belül a legnagyobb hánya-

dot, 

− az utánpótlás munkaerő létszáma nagyobb, mint a csúcsmunkaerő létszáma , 

− a munka-erőtlenek aránya a legkisebb. 

Kutatási kérdések 

Az elmélet tanulmányozása, és az interjúk alapján, az alábbi kérdések fogalmazód-

tak meg: 

− Mennyire értékelik a kkv-k stratégiai szempontból fontosnak a HR-

tevékenységet? 

− Milyen hozzáadott értéke van a humán controlling alkalmazásának?  

− Érdemes a humán portfólió módszert alkalmazni?  

Az alkalmazott módszerek, és a minta 

Interjút alkalmaztunk, illetve az egyes módszerekhez ajánlott értékelőlapokat töltet-

tünk ki a dolgozókkal és a vezetőkkel. 

Mintául hat kkv szolgált, mert ezen a területen az e féle hajlandóság is kicsi. Se-

gítette munkánkat, hogy a hólabda elven sikerült a cégvezetők kapcsolatrendszerét 

felhasználni, és olyan vállalkozásokat találni, amelyek szívesen együttműködtek a 

kutatásban. Ebből a szempontból a kutatás pilot programnak tekinthető, mely előké-
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szíti egy kiterjedt, átfogó kutatás megalapozását. A cégválasztáshoz követelmény-

ként határoztuk meg, hogy: 

− a létszám 25 és 250 fő között, 

− Magyarországon bejegyzett vállalkozás, 

− növekedés orientált legyen és 

− teljesítményértékelést folytasson. 

Másodlagos információként használtuk az EUROSTAT és a KSH adatait.  

A fenti szempontok és lehetőségek figyelembe vételével 13 szempont alapján 

kiválasztott vállalkozások jellemzőit táblázatosan foglaltuk össze. Ezek közül az 1. 

táblázat a további elemzések szempontjából szükséges három legfontosabbat mutatja 

be. A vállalkozások között van olyan, ahol az első számú vezető munkáját külön 

munkaügyi felelős segíti, míg másoknál nincs segítője a vezetőnek. Ennek magyará-

zataként azt mondták, hogy nem lenne kifizetődő, és ezt a munkát náluk jobban 

senki sem végzi. Ezeknél a munkaszervezeteknél nem is volt jellemző a delegálás, 

mindent egyedül akarnak megoldani a vezetők. Davermann (2006) tanulmánya sze-

rint fontos lenne a munkatársak kellő autonómiája, mert ahol ez megvalósul, ott 

négyszer gyorsabb a növekedés! Hasonló eredményre jutott Wang (2007) Kínában. 

Teljesítményértékelést minden munkaszervezetben végeznek, egyénit, vagy csopor-

tosat, a teljesítmény javítására, és/vagy az ezért járó pénz elosztására. Ez utóbbi 

inkább teljesítmény-bérezés, mint értékelés. 

1.táblázat: A vállalkozások HR-tevékenységének jellemzése 

Üzleti terv, 

stratégiai terv: 

Igen, 

írásban 

Nincs, fejben 

létezik 

Igen, 

írásban 

Igen, 

írásban 

Nincs, fejben 

létezik 

Nincs, fejben 

létezik 

Külön HR-

munkatárs: 
van 

van, 

kiszervezve 
van nincs nincs nincs 

Teljesítmény-

értékelés: 
van van van van 

kialakulóban 

van 
van 

A vezetők képessége, hajlandósága 

A mátrix elkészítéséhez értékeltük a vezetők teljesítményét. 10  – 10 kompetenciát 

pontoztunk. Az eredményt az 1. ábra mutatja. 

Az eredmény nem meglepő, hiszen vezetőkről van szó. Az sem meglepő, hogy 

ezt az eredményt nem a tanult ismeretekkel,  hanem tapasztalataikkal érték el. Több 

vezető egyben tulajdonos is, és mivel kis munkaszervezetekről van szó, annyira még 

nem érződik a menedzsment ismeretek hiánya. Két vezetőnek (I.,III.) van főiskolai 

végzettsége, amit külföldön szerzett meg. A II. és a VI. cég vezetőjénél ki kell emel-

ni az önképzést, ami nyelvtudásuk, pénzügyi ismereteik fejlesztésére terjed ki.  
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1.ábra: A vezetők képesség-hajlandóság mátrixban való elhelyezkedése 

A vezetők "képesség-hajlandóság" mátrixa
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Más eloszlást mutat az ábra, ha a csoportjukból képzett átlaghoz viszonyítjuk 

képességeiket, hajlandóságukat. Ennek alapján sorrend alakul ki a vezetők között, és 

ennek alapján részben tisztul a kép, részben pedig adódnak a teendők. Ez utóbbival 

kapcsolatban merül fel a kérdés: Na de ki mondja ezt meg a tulajdonos menedzser-

nek? Ebből az ábrából derül ki a gyakorlatban hasznosuló végzettség hatása a veze-

tői teljesítményre. A sorrend végére kerültek azok a vezetők, akik nem tartják fo n-

tosnak, hogy képezzék magukat, mert”már mindent tudnak és ezt a tudást nem lehet 

az iskolában megszerezni”. Vagyis esetükben a hajlandóságnak ezen a téren is meg 

kellene jelennie, mert a magasabb absztrakciós szintet igénylő gondolkodásban, 

illetve a tanulási hajlandóságban szorultak le a képzeletbeli dobogóról. Az átlagon 

felül teljesítők a kommunikációban, és a többletfeladatok vállalásában mutattak 

némi gyengeséget. 

2.ábra: A vezetők egymáshoz viszonyított sorrendje 

A vezetők "képesség-hajlandóság" mátrixa
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A humán portfólió elemzése 

Az, hogy egy munkaszervezetben van HR-részleg, és teljesítményértékelés, még 

nem jelenti azt, hogy használják is ennek eredményét. Erre bizonyíték a váratlanul 

„beütött” válságra való ad hoc reakció, leginkább az emberi erőforrással kapcsola t-

ban. Gyors döntéssel fűnyíró elven leépítés, és mire kinyögi a cég az ezzel járó 

anyagi és pszichés terheket, jön a következő probléma, hogy a hirtelen megugró 

vevői igények kielégítéséhez honnan vesszük fel a gyakorlott szakembereket?  

A humánportfólió a vállalathoz való kötődés és a továbbfejlődési képesség alap-

ján készíthető el. Segítségével elemezhető, hogy mennyire egészséges a munkaerő 

állomány összetétele, és mit kell tenni annak érdekében, hogy a kívánt irányba moz-

duljunk el. Az interjúk során rákérdeztünk, hogy milyennek értékelik munkatársaik 

összetételét. Egy vezető kivételével mindenki elégedett volt, illetve egy tervez fej-

lesztést, a növekvő piaci igények kielégítése érdekében. Létszámleépítésen senki 

sem gondolkodott, mondván ezt elintézték 2008-ban a válság kihívásaira adott vá-

laszként. A 3. ábra viszont nem a vezetők érzései alapján, hanem a teljesítményé rté-

kelések eredményei alapján mutatják a tényhelyzetet, ami alapján megállapítható, 

hogy a hat munkaszervezet munkaerő-állománya egészségtelen. 

3.ábra: A munkaszervezetek összesített humánportfóliója 
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A munkaerő-állomány összetétele akkor egészséges, ha: 

− a szakmunkaerő képviseli a legnagyobb arányt az összlétszámon belül.  

− az utánpótlás létszámaránya nagyobb a csúcsmunkaerőnél  

− a munka-erőtlenek létszámaránya a legkisebb a szervezeten belül.  

Ezek alapján elemezve a 3. ábra eredményeit megállapítható, hogy az összesített 

munkaerő-állomány összetétele a leépítések ellenére nem egészséges. Vagyis bizo-

nyítottuk, hogy van szervezet, van teljesítményértékelés, de amikor alkalmazni ke l-

lene, ezek eredményét akkor derül ki, hogy ezek nem úgy állnak rendelkezésre, hogy 

ennek alapján döntést lehessen hozni. Így sikerül „megszabadulni” a kulcsdolgozók-

tól, akik képességeik ismeretének tudatában amúgy is bátrabban váltanak munkahe-

lyet. Az is kiderül az ábrából, ami megint csak jellemző a magyar kkv-kra, hogy 

nem fordítanak kellő figyelmet az utánpótlásra. Magyarázatként azt kaptuk, hogy 

ezen még nem kell gondolkodni, mert fiatal a cég. Ennek a gondolkodásmódnak az 

eredménye, amivel számos nagy cég is küzdött, küzd, hogy korosztályok maradnak 

ki, és amikor egy, egy korosztály eléri a nyugdíj korhatárt, akkor kezdenek el kap-
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kodni, mert nincs utánpótlás, feltörekvő fiatal. A kulcsemberekre való figyelés, i l-

letve nem figyelés megtalálható volt három munkaszervezet esetében is. Persze 

„előny” is származhat ebből, ahogy ezt az egyik munkaszervezetnél tapasztaltuk. A 

kulcsember önkéntes távozását gépesítéssel oldották meg. Vagyis igazolódott az, 

hogy a kényszer a legnagyobb „úr”, vagy inkább szervező erő.  

A humán portfólió elemzést, a teljesítményértékelések után elvégezve értékes 

megállapításokat tehetünk a stratégia végrehajtásával kapcsolatban, a létszám me ny-

nyiségi változásán túl, arra nézve is, hogy a kitűzött céloknak megfelelően változott -

e az összetétel, vagyis a munkaerő-állomány minősége. Továbbá a minőség javítása 

érdekében szükséges képzések tervezése is a kívánságok területéről a realitások 

talajára kerül. Az egyik munkaszervezet mások számára is tanulságos jó példája, 

hogy a munka-erőtlenekről nem úgy gondolkodtak, mint elbocsátási tartaléklétszám-

ról, hanem a vállalthoz erős kötődést mutatókat képezve tudták javítani összetételü-

ket azáltal, hogy belőlük a cég iránt elkötelezett, fejlődési képességet mutató mun-

kavállaló lett. Vagyis kezd oszlani az a téveszme, mely szerint nem kell tartani, 

akinek nem tetszik valami, mert a kapuk előtt „tolonganak” a munkanélküliek, akik-

ből válogatni lehet. Lehet, de ez idő és pénz, még betanított munka esetén is, továb-

bá ekkor derül ki, hogy a jelentkezők meg sem közelítik azon munka -erőtlenek telje-

sítményét akiktől lazán megváltak. 

Konklúzió 

A bevezetőben feltett kutatási kérdések közül a harmadikra lehet egyértelműen azt 

mondani, hogy a humánportfólió elemzést értékelte egy munkaszervezet, aki ered-

ményeink alapján megtette a szükséges intézkedéseket. Itt várható válasz arra a ké r-

désre, hogy értékelik-e a humán controlling értékteremtő képességét. Ebből köve t-

kezik az első kérdésre adható válasz is, ami megfelel a magyar gyakorlatnak, amiről 

már többször írtunk, hogy a „legfőbb személyzetis” az első számú vezető, azaz nem 

kell mellé HR, amely segíti ezen nehéz terület hatékony és humánus kezelésében. 

Ezt vélelmezhetően nem is érzik. Az ő ember szemléletük még ott tart az előző szá-

zad elején, ahol is a rendszer egy elemének, alkatrészének tekintették.  

Ezen gyakorlati tapasztalatokon túlmenően, azonban megállapíthatjuk, hogy a 

HR mint támogató szervezeti egység stratégiai fontosságának megítélése nem kiala-

kult, de alakul a graduális és posztgraduális menedzserképzésnek hála.  A teljesít-

ményértékelésből származó adatok, információk képesség – hajlandóság mátrixba 

rendezésével, bizonyítható, és ez már pénzben is kifejezhető előny, a munkaerő 

képessége és a munkaszervezet által eredmények közötti kapcsolat.  A humán portfó-

lió elemzés alkalmazásával optimalizálható a munkaerő-állomány mennyisége, mi-

nősége, és összetétele. Továbbá váratlan helyzetekben is csökkenti a döntés kocká-

zatát azáltal, hogy a teljesítményértékelés során keletkező óriási információ halmazt 

könnyen kezelhetővé, alkalmazhatóvá, érthetővé teszi a vezetőknek, döntéshozók-

nak. 

Javaslat 

A feltárt okok megszüntetésére az alábbi javaslatokat tettük, nem munkaszerveze-

tenként, hanem kutatómunkánk célkitűzésének megfelelően, általánosítható formá-

ban, elősegítve javasolt módszereink kkv-k körében való alkalmazását. 

Alapvető fontosságú a vezetői elkötelezettség fejlesztése. Nem könnyű terület, 

mert a tulajdonos vezetők, de a vezetők is, megszerezve egy, egy beosztást, könnyen 
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gondolják úgy, hogy nekik már nem kell tanulni. Pedig a menedzsment területén 

lenne mit pótolniuk. 

A bemutatott módszerek alkalmazásának is ugyanazok a dokumentumok az alap-

jai, mint az egész humán menedzsmentnek. Ez pedig a munkaköri leírás és a szemé-

lyi specifikáció (Ez általánosan nem ismert dokumentum, amely nélkül nagyon ne-

héz megtalálni a megfelelő embert, mert csak azt nem fogalmazzák meg ezen doku-

mentum hiányában,ami a lényeg, hogy pontosan milyen emberre is lenne szükség.) 

Tehát fontos ezek szakszerű és napra kész elkészítése, rendelkezésre állása. Különö-

sen a teljesítményértékelésnél fontos, mert az abban rögzített kulcsfeladatokra kell, 

hogy kiterjedjen. 

A felgyorsult változások gyors döntéseket kívánnak. Ehhez csak egy lehetőség a 

bemutatott technika. De az igazi gyors adatfeldolgozáshoz, naprakészséghez, gyors 

döntéshez, nem nélkülözhető az informatikai támogatás. 

Összefoglalás 

A kkv-k sikerében kulcsszerepet játszó HR-ben rejlő lehetőségeket ma még a veze-

tők nagy többsége nem ismerte fel, alapvetően cég iránti gyenge elköteleződése 

miatt. Döntéseik lassúak, és elég gyakran ad hoc módon születnek meg.  

A feltárt okok megszüntetésére javasoltuk a vezetők menedzseri ismereteinek 

fejlesztését, a munkafolyamatok hatékonyságát meghatározó dokumentumok techno-

lógiai leíráshoz hasonló szintű elkészítését, és alkalmazását a teljesítményértékelés 

során. A gyors és szakszerű döntések nem nélkülözhetik az informatikai támogatást.  

Javaslataink várható hatásaként a HR-t is értékképző folyamatként kezelik, lehe-

tővé téve ezzel a humán erőforrás nyereséghez való hozzájárulásának számszerűsíté-

sét. 
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