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Emberi tényező
Gondolatok a humánpolitika 
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lyei.Csak az átgondolt stratégiával és az ehhez kapcsolódó célorien
tált feladatmeghatározással rendelkező cselekvő tenniakarás te
remtheti meg a jó  irányú humánpolitikai folyamatok kibontakozta
tásának és tartóssá válásának feltételrendszerét.

Megújulás és 
vezetés

A gyakorlati tapasztalatok szemléltetően 
bizonyítják, hogy ezen a területen a teljesít
mények, a hatékonyság, az eredményesség 
tartósan ott növekszik, ahol a szellemi po
tenciál kiépítésére és növelésére figyelmet 
fordítanak, korszerűen gondolkodó, cse
lekvésre kész csapatot alakítanak ki, amely 
érzelmileg és egzisztenciálisan is erősen 
kötődik a munkahelyéhez. Az emberek bi
zalmának, elkötelezettségének megingása, 
közérzetének romlása beláthatatlan követ
kezményekkel jár. Az ismeretek állandó és

folyamatos karbantartását, a szellemi meg
újulást az indokolja, hogy a sokrétű és 
összetett feladatok között egyre nehezebb 
az eligazodás.

Az elmúlt éveket a különböző szintű 
jogszabályok robbanásszerű megjelenése 
jellemezte. Számbavételük, a célkitűzések 
meghatározása és végül a gyakorlatba való 
beépítésük új ismeretek megszerzésével 
kapcsolódik össze. A szakmai tudás, hoz
záértés éppen ezért nem jelenthet kam
pánymunkát, nem azonosítható csak „okle
velek felmutatásával”, mivel a megszerzett 
ismeretek kopnak, kiesnek, időszerűtlenné 
válnak. Az új körülmények és feladatok,
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egy-egy beosztás változása, vagy netán a 
vezetés összetételének módosulása, a meg
szokott szakmai háttér kicserélődése szigo
rú szembesülést tesz szükségessé beosztott 
és vezető, vezető és felettese viszonyában. 
Az igényekhez való igazodás mindenek
előtt tehát korszerű szakmai műveltséget 
feltételez. Gondoskodást arról, hogy az in
tézményes keretek között elsajátított isme
retek „menet közben”, szervezett rendszer
ben kiegészüljenek, illetve támaszkodja
nak jobban a gyakorlatban megszerezhető 
tapasztalatokra.

Számos helyen és vezetői szinten a kor
szerűség követelménye még nem szorít 
eléggé. A struktúraváltás adta lehetőség, a 
minőségi, gazdálkodási szemlélet nem 
mindenütt kristályosodott ki, mert gyakran 
még az a látszat, hogy a régi gyakorlat is ad 
elég reményt a felszínen maradásra. Egy 
idő után azonban a környezet is érzékeli a 
tényt, s meg is fogalmazza: „ami főnökünk 
a kis ügyekbe kapaszkodik, a nagyokról 
nem vesz tudomást, számára az apró dol
gok váltak fontossá, mert képességeiből 
már csak erre fu tja”. A szellemileg amor
tizálódott vezetők -  ha felismerik korlátái
kat -  általában kétfajta magatartást tanúsí
tanak: vagy görcsösen hangsúlyozzák fon
tosságukat, vagy nagyvonalúan kezelik az 
ügyeket.

A korszerű szakismeretek gyarapítását 
és hasznosítását a kvalifikált munka jobb 
elismerésének hiánya is fékezi. Sok helyen 
az érdekeltek úgy vélik, környezetükben 
elég az átlagos tudás és szakmai ambíció, 
többet tenniük nem kell és nem is érdemes. 
Ezt a jelenséget a szakmai érvényesülés és 
kiteljesedés, az újító szellem, s az ehhez fű
ződő helyi érdek, valamint az egyéni bol
dogulás közötti ellentmondás torz viszo
nya jellemzi. Az előzőekben vázoltak kia

lakulásában szerepet játszik az is, hogy a 
szolgálati helyen a kimagasló teljesítmény
re is képes tudást nem tisztelik eléggé. A 
középszerűségből táplálkozó féltékeny
ség, a szubjektivizmus, az újítások elisme
résének „aktatologató adminisztrációja” is 
aláássa a megújulást, az alkotó cselekvést 
és a tenni akarást. Még mindig nem nyert 
egyetemlegesen polgárjogot a teljesít
ményelvű érdekeltségi rendszer, a végzett 
munka mennyiség és minőség szerinti elis
merésének igénye. A megújult gondolko
dás aktivitáson és az egyes munkatársak tu
datosságán és áldozatvállalásán nyugszik. 
A személyes felelősségnek és az ambíció
nak ezért nagy jelentősége van. A folyamat 
azonban nem teljesülhet ki és nem válhat 
tartóssá a környezet hathatós közreműkö
dése nélkül. Ebben kimagasló szerepet ját
szik a feladat-meghatározás, a végzett 
munka és magatartás értékelése, a stabilitás 
és a fluktuáció, a tervszerű humánerőfor
rás-gazdálkodás, a munkamegosztás, a 
munkaerőmegtartó-képesség, a szervezeti 
egység csapatszelleme, a teljesítményelv 
anyagi és erkölcsi elismertségének színvo
nala.

A szervezet, valamint a részét képező 
vezetési rendszer és szint sokszínű és 
sokformájú párbeszédet intézményesít. A 
belső érdek az önkormányzást, az ember- 
központúság érvényesítését, az alkotókedv 
gerjesztését, a munka örömének kiváltását, 
a koncentrált vezetőellenes arrogancia ol
dását, sőt, a tulajdonosi szemlélet fokozá
sát, a közös sors vállalását jó eséllyel ala
pozza meg. Az adott szervezeti egység ál
lapotát minden szinten és területen árnyal
tan tükrözi a párbeszédet folytatók közötti 
együttműködési készség színvonala, 
amely egyfelől a megértés és befogadás ké
pességén, mások véleményének tisztelet
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ben tartásán, az eltérő megközelítések tole
rálásán, a türelmen és az egyeztetésre való 
hajlamon nyugszik, amely viszont másfe
lől a nehézkességen, a merevségen, a direkt 
kinyilatkoztatásokon, az eltérő nézetekkel 
szembeni türelmetlenségen, az emberektől 
való elzárkózáson, a közösség lebecsülé
sén, a hatalmaskodáson, az elbizakodottsá
gon, a hozzá nem értésen törik meg.

A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a 
különböző szervezeti egységek vezetői és 
beosztottjai közötti kommunikálásban idő
legesen (vagy egyes esetekben tartósan) 
zavarok mutatkoznak. Ezek okai sokrétűek 
és összetettek. Leginkább az érdekkülönb
ség, a szellemi adottságok differenciáltsá
ga, a munkamegosztás szerinti elkülönült
ség, a változó aktivitás, a rossz munkamód
szer és munkastílus, a mesterséges hierar
chia okoz feszültséget. Mindezek „hatáso
san” gyengítik a kapcsolatokat. Az ilyen és 
ehhez hasonló hibáknak a kiiktatása kellő 
tudatosságot feltételez az érdekelt szerve
zetektől, vezetőktől egyaránt. Az egyes te
rületek helyi sajátosságai igénylik, sőt 
megkövetelik, hogy fejlődjön a közösségi 
gondolkodás, a közös cselekvési egység, 
erősödjön a tevékenységhez, a közösség
hez való kötődés.

A kommunikáció formája, módja, idő
belisége jelentősen javíthatja a munkavég
zés eredményességét, a munkatársak köz
érzetét, növelheti a siker élményét, segíthe
ti a probléma érzékelését, de éppígy ront
hatja a helyzetfelismerést, a beilleszkedést, 
az eredményes működést. A horizontális és 
vertikális vezetői szintek között azonban 
nem is olyan ritkán háttérbe szorul a kívá
natos és elvárható eszmecsere, a vélemé
nyek cseréje, egymás gondolatainak alapo
sabb megismerése. A megfelelő kapcsolat- 
építés, az ezzel összefüggő tudatosság nem

kap mindenütt, minden esetben elegendő 
figyelmet. Az adott vezető személyéhez 
kötött stílus válik szokásjoggá, s ezt -  mint 
adottságot-elfogadják az érintettek. Az ér
dekeltek között esetenként ezért is indul 
akadozva a párbeszéd. Az ilyen motiváci
ókkal kialakuló közös gondolkodás ala
csony színvonalon, rosszul szolgálja a ma
gatartás formálását, a kapcsolati rendet, az 
együttműködés fejlődését. Kedvezőtlen je
lenség az is, hogy a szélesebb horizontot lá
tó, átfogó ismeretekkel rendelkező veze
tők, illetve a szűkebb területen mozgó, de 
azt mélyebben ismerő beosztottak tapasz
talataikat, élményeiket nem cserélik ki 
rendszeresen, így azok nem válhatnak for
rásértékűvé.

Szellemi
beruházás

Az európai büntetés-végrehajtási kul
túra irányába történő elmozdulásunk alap
jaiban változtatta meg a korábbi időszakok 
rossz emlékű, „ne csak őrizd, gyűlöld is” 
szemléletet tükröző felfogását és gyakorla
tát. Mai felfogásunk alapján fejlődésünket 
nem a központi politikai szervezet formális 
strukturális keretén belül meghatározott 
irányelvektől remélhetjük, hanem a de
mokrácia klasszikus formáinak racionális 
működtetésétől. Ennek egyik legfontosabb 
eleme az emberi erőforrások minőségi és 
ésszerű allokálása. A szakmai ismeret, va
lamint a tudás felhalmozott együttléte a 
büntetés-végrehajtási kultúra legfontosabb 
alkotórésze, ily módon a szellemi beruhá
zás mint potenciális stratégiai érték jelenik 
meg a szervezet értékrendjében. Az embe
ri erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás 
tehát a szervezeti fejlődés irányvonalának 
alakulását döntő mértékben befolyásolhat
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ja. A jól képzett munkaerő igazi értéke ki
zárólag abban az esetben válik stratégiailag 
nélkülözhetetlenné, ha felhasználása, al
kalmazása az igényelt szakmai szempon
tok alapján történik. Az ilyen és ehhez ha
sonló törekvések korábban is megfogalma
zódtak, azonban ezek jelszavak maradtak. 
A legfőbb probléma, hogy nem minden 
esetben vagyunk képesek felismerni, és ma 
sem értjük igazán, milyen és mekkora vesz
teségek émek bennünket egy-egy új jog
szabály, szervezeti változás gyakorlati be
vezetésének és megvalósulásának idősza
kaiban, ha az emberi erőforrások kezelését 
nem hozzáértő módon végezzük. Számta
lan példa igazolja, hogy nagy horderejű 
változások csak abban az esetben követ
keznek be, ha az érintett szervezetben dol
gozó, hozzáértő munkatársakat bevonják a 
döntések előkészítésébe. Megkell azonban 
jegyezni, hogy az emberek jelentős része 
idegenkedik a változásoktól és azok követ
kezményeitől. Ezen természetesen nem 
kell csodálkozni, és nem szabad türelmet
lennek lenni, hiszen az elmúlt időszak be
idegződései mély nyomokat hagytak az 
emberekben. Sokkal inkább azon kell mun
kálkodnunk, hogyan sajátítsuk el a tovább
lépéshez szükséges ismereteket. A változá
sok időszakában alapkövetelmény, hogy a 
személyzeti menedzsmentnek jelentős 
együttműködési készséget kell tanúsítania 
az adott egység vezetőivel való közös gon
dolkodásban. Ezt azonban sok zavaró té
nyező befolyásolja. Többek között az a 
köztudatban lévő felfogás, mely a „klasszi
kus” személyzeti „munkát” kíséri. Ma már 
történelemnek számít, hogy az e tevékeny
ségre való visszaemlékezés a legtöbb em
berben a politikai prioritást és a kontrasze
lekció szervezeten belüli megjelenítését je
lenti. A mai vezetők visszaemlékezéseiben

még frissen élnek ezek a tapasztalatok, hi
szen a közelmúltig közös emlékképként 
körvonalazódik e szervezet jelentléte, 
funkcionális munkavégzése szervezete
inknél.

Érdekes módon formálódik a vezetők 
és a személyügyi szervezetek véleménye a 
közös munka további kialakításáról. A 
meghatározó jelentőséggel bíró vezetői ré
tegjelentős hányada úgy véli, hogy a célki
tűzések kialakításában, a feladat-meghatá
rozásban nincs szüksége az emberügyi 
szervezetek szakmai munkájának, felké
szültségének bevonására, mivel e me
nedzsment nem képes érdemben befolyá
solni a szervezeti egység stratégiai elkép
zeléseit. így ez a szervezeti egység csak 
eseménykövető a végrehajtás folyamatá
ban, adminisztratív, igazgatási jellegű esz
közként végzi a rábízott személyügyi tevé
kenységet. Ezzel szemben az e szakterüle
ten dolgozó szakemberek többsége azt ál
lítja, hogy ő személy szerint érdemi javas
latokat tenne a folyamatok kialakítására, de 
nem tartanak igényt a véleményére. Ma 
már nem vitatható, hogy a szervezetek ve
zetőinek kiemelt feladata a személyi állo
mány szükséges felkészítése, ismereteinek 
folyamatos karbantartása. Minthogy a sze
mélyzet új feladatok ellátására alkalmas 
felkészítését szakavatott munkatársaknak 
kell a jövőben végezniük, ezért az emberi 
erőforrások kezelőinek és fejlesztőinek 
magasan kvalifikált szakembereknek kell 
lenniük, egyszersmind „stratégiaformáló” 
kompetenciával kell rendelkezniük. Az e 
szakmai ismereteket alkalmazni tudó hu
mán szervezetnek olyan feladatokat kell 
megoldania, amelyek révén a különböző 
szervezeti egységek működéséhez szüksé
ges munkaerő-piaci változásokat követni 
lehet, és a résztvevők permanens ismere
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tekkel rendelkeznek a meglévő személyi 
állomány fejlesztési szükségleteiről. Ezért 
a korábban alkalmazott személyügyi funk
ciók körét nem csupán kiszélesíteni szük
séges, hanem azt új szakmai alapokra kell 
helyezni.

A korszerű humánpolitika célja a szer
vezeti célkitűzések megvalósításához 
szükséges emberi erőforrások biztosítása 
megfelelő mennyiségben és összetételben: 
a szakismeretek folyamatos fejlesztése és a 
személyi állomány motiválása (integratív, 
stratégiaformáló módon), olyan szervezeti 
kultúra, munkahelyi légkör és vezetési stí
lus kialakítása, amely ösztönzi a munkatár
sak közötti együttműködést és a szervezeti 
célokkal való azonosulást ( a szervezet 
iránti lojalitást, elkötelezettséget erősíti) a 
munkatársak szakmai ismereteinek és ké
pességeiknek ésszerű hasznosítása (rugal
masságot növelőén), gondoskodás a sze
mélyi állománnyal szemben vállalt jogi és 
szociális kötelezettségek maradéktalan tel
jesítéséről. Az emberi erőforrással való 
gazdálkodás (személyzetis) szerepköre a 
korábbihoz képest egyre inkább eltolódik a 
szolgáltató-tanácsadó (minden vezető szá
mára) és a koordináló (helyi és részprogra
mok, továbbá vezetők és beosztottak köré
ben megnyilvánuló) funkciók irányába, 
szerves részévé válva a vezetési kultúrá
nak.

Karriertervezés 
tegnap és ma

A politikai hatalom domináns jelenléte 
az állami, gazdasági szervezetekben termé
szetes következménye volt annak a köz
pontosított hierarchikus irányítási gyakor
latnak, amelyben a politikai erők a maguk 
normáit érvényesítették az államigazgatá

si, államhatalmi szférában. Ilyenformán a 
vezetőkiválasztásban megjelenő politikai 
befolyás a politikai hatalomnak alávetett 
állami függés megnyilvánulása volt a szer
vezetekben, így a büntetés-végrehajtásban 
is. Csakhogy a végrehajtás nem politikai, 
hanem jogi kategória, és azok az eszközök, 
amelyek a politikai szférában hatásosak, 
más szférában eredménytelenek. A politikai 
igények más magatartást preferálnak, mint 
ami a büntetés-végrehajtás szempontjából 
kívánatos volt, olyan törekvéseket jeleztek a 
vezetők viselkedésében, amelyek hátráltat
ták a szakmai fejlődést. Amíg a szervezet 
előrehaladása szempontjából több, belülről 
irányított, feladatorientált, alkotó típusú ve
zetőre lett volna szükség, a politikai érdekek 
által befolyásolt tényleges érvényesülési 
mechanizmus a kívülről irányított, kap
csolatorientált, alkalmazkodó vezetőket ré
szesítette előnyben. A politikai normák és 
erők domináns jelenléte az operatív végre
hajtásban kontraszelekciót eredményezett a 
kiválasztásban. Ugyanakkor képmutató ma
gatartásra kényszerítette az ambiciózus, al
kotni akaró embereket. A hivatalos sze
mélyzeti gyakorlat hatalmi eszközökkel po
litikai preferenciákat érvényesített a vezetők 
kiválasztásában, s ez ellentétben állt mind a 
demokrácia, mind a hatékonyság követel
ményével. Ennek látványos megnyilvánulá
si formája volt az előzetes politikai egyezte
tés intézménye -  különböző szintű pártbi-’ 
zottságokkal, helyi pártszervezetekkel stb. 
- ,  továbbá a káderutánpótlási tervek, „tál
tosképzők” működtetése. Meg kell jegyez
ni, hogy a rendszer célkitűzéseiben azért 
voltak pozitív elemek, de a lényegi kérdése
ket, melyek a politikai elkötelezettség, kivá
lasztás, kontraszelekció, a kliensrendszer 
megvalósulását voltak hivatottak biztosíta
ni, nem kérdőjelezhették meg..
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Az ambiciózus emberek a „szocializ
musban” nem azért voltak kapcsolatápo
lók, politikai szerepjátszók, mert általában 
ilyen az emberi természet. Természetesen 
vannak ilyen mentalitású emberek is. Szá
mukra az uralkodó társadalmi klíma a kar- 
riercsinálás szempontjából különösen 
kedvező volt, hiszen a hatalom éppen ezt a 
magatartást igényelte és értékelte, amelyre 
ők képesek voltak.

A pártállam deklarált politikai szenthá
romsága volt a politikai lojalitás, a vezetői 
készség és a felkészültség. A három köve
telménynek el vileg egyszerre és egyenérté
kűnek kellett (volna) lennie. Az utóbbi 
években a rátermettség és a tudás kapott na
gyobb hangsúlyt. Egy korszerű büntetés
végrehajtási menedzsment megteremtésé
nek sürgető igénye arra ösztönzött sokakat, 
hogy létrejöjjön egy olyan újszerű hu
mánstratégia, amely kialakítja a szervezet 
elitjét a saját értelmiségi köréből.

Vezetői
adatbank

E stratégia megvalósításának eszköze
ként működik a büntetés-végrehajtási me
nedzserek adatbankja, amely a meglévő 
szellemi kapacitások mozgásba hozásával 
és az egyéni ambíciók kibontakozása felté
teleinek megteremtésével biztosítja a szük
séges szervezeti kereteket. A szervezet mű
ködésének alapvető humánstratégiai meto
dikája a belső toborzási, kiválasztási, to
vábbképzési rendszeren alapul. A hierar
chikus felépítésű, egyszemélyi vezetésre 
épülő szervezetek a szervezeti és a szakmai 
sajátosságok miatt nagyobb mértékben kell 
hogy támaszkodjanak saját belső humán 
erőforrásaikra. Ezért a magasabb beosztás
ra történő kiválasztás és munkaerő-gazdál

kodás a már alacsonyabb szinten szakmai 
tapasztalattal rendelkező szakemberekből 
kell hogy szerveződjön, hiszen a „szakma” 
sajátosságainak megtanulása hosszabb 
gyakorlati tanulási időt vesz igénybe. Ön
magában is ösztönző az állomány számára 
az a deklarált lehetőség, hogy alsóbb szin
tekről, a legkiválóbbak közül kerülnek ki
választásra a közép- és felsőszintű vezetők.

Az adatbankba pályázat útján lehet be
kerülni, amelyet évről évre a büntetés-vég
rehajtás országos parancsnoka ír ki. Új vo
nás a korábbiakhoz képest, hogy a sikeres 
pályázatnak nem feltétele az elöljáró pozi
tív javaslata, a pályázatot ugyanis közvet
lenül a Büntetés-végrehajtás Országos Pa
rancsnoksága humánpolitikai főosztályára 
nyújtják be a jelentkezők. A nyilvántartás
ba vételre történő kiválasztás fontos része a 
vezetői-pszichológiai alkalmasság megíté
lése.

A képzés időtartama 2 év, amelynek vé
gén megtörténik az adatbank tagjainak 
komplex minősítése. Ennek része lesz a ve
zetői feladatokra való alkalmasság és a ve
zetési szintekre, valamint a munkaköri cso
portra tett javaslat. A konkrét beosztásba 
helyezés persze összetett művelet. A pszi
chológiai vizsgálatok eredménye az egyik 
alapdimenzió, de csak a pszichológus ta
nácsadói véleményeként vehető figyelem
be, a döntés joga és felelőssége a kineve
zésre felhatalmazott elöljáróé. Az adatbank 
működtetése elsősorban a felsőszintű veze
tői beosztások utánpótlását biztosítja. A 
vezetés alsóbb szintjein, de a büntetés-vég
rehajtás minden területén, a szellemi me
gújulás kulcsa a humánerőforrásban rejlő 
tartalékok feltárása, mozgósítása. Megva
lósulásához átfogó humánpolitikai straté
gia kidolgozása szükséges.

Halmágyi Gyula


