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„Magyarországon „a munkaerő elfogyott”, 
sikerült munkát adni az embereknek, lassan 
elérjük a teljes foglalkoztatottságot, ezért a 

magyar ipar technológiai színvonalát kell 
folyamatosan megújítani, és ehhez kellenek a 

beruházások…” – Orbán Viktor miniszterelnök, 
2016. október 16. MNO



• CFO: What happens if we train them and they 
leave? 

• CEO: What happens if we don’t and they stay?



2016-os munkaerőpiaci tendenciák –
Dél-Alföld

• Képzett munkaerő Budapestre és külföldre 
áramlása – vidéken fogyó munkaerő

• IKT szektorban a bérverseny eldurvult

• Versenyszférában szintén durva bérverseny

• Az oktatási rendszerből kikerülő munkaerő a 
cégeknek „használhatatlan” – átképzés kell

• Sok „peremhelyzetben” lévő munkavállaló

• Munkavállalói lojalitás szintje alacsony



Munkanélküliek a Dél-Alföldön



Foglalkoztatási ágak a Dél-Alföldön



Szükségletek, Maslow



Mik a munkavállalók szükségletei?



Mi a munkavállalók értékrendje?



Különböző vállalkozásméret –
különböző stratégiák

• Családi vállalkozás

• Tanuló szervezet

• Multinacionális vállalat



A családi vállalkozás

• Családias környezet

• Magas fokú familiaritás

• Több személyes idő 

• Karriertervezés személyre szabottabb

• Biztonságos, tervezhető

• Hosszútávú célok meghatározhatóak

• Kifutása véges



A tanuló szervezet
• Ha egy szervezet fenn akar maradni ebben a gyorsan változó 

világban, akkor kreatívan kell alkalmazkodnia a 
körülményekhez, vagy képesnek kell lennie arra, hogy alkotó 
módon változtasson a körülményeken. 

• A hagyományos hierarchikus szervezet – amelyben a vezető 
mindent tud, mindent meghatároz, jutalmaz/büntet – erre nem 
alkalmas. 

• Olyan szervezetre van szükség, amely jól érzi magát a modern 
élet bizonytalanságában, szembenéz az újabb és újabb 
problémákkal. A rutinműveleteket állandóan felülvizsgáló, az 
újítást intézményesítő tanulószervezetben a szerepek nem 
rögzítettek, a munka nem szigorúan meghatározott, a vezetést 
bárki vállalhatja, a munka jutalma a siker, a társak elismerése, az 
önbizalom növekedése.





Multinacionális vállalat

• Belső normarendszer, értékrend

• Belső képzési rendszer

• Szigorú szerződéses rendszer

• Kompetitív fizetések és juttatások

• A munkaerő rotációja

• Nemzetközi mobilitás

• Munkaerő „szabad áramlása”…



• Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

• Email: ngd@dartke.eu


