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BIBA SÁNDOR 

A munkaerő hatékony foglalkoztatásának HR-

vonatkozású aspektusai1 

1. Az andragógus útja a HR-területére 

A Bolognában elfogadott irányelvek alapján a hazai felsőfokú oktatási intézmé-

nyek, így a Pécsi Tudományegyetem is átalakította korábbi képzési szerkezetét. 

Tanulmányaim bázisintézménye, a PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fej-

lesztési Kar 2006 szeptemberétől megszervezte az andragógia alapképzést nap-

pali és levelező tagozaton egyaránt. 

Korábban, 2005-ig a karon belüli képzések releváns módon a felnőttoktatási 

szakértő, a humánszervező, a munkavállalási tanácsadó, a művelődésszervező és 

a személyügyi szervező képzési irányokban történtek. Az új képzési struktúrában 

ezeket integrálta az andragógia szak, amelyen belül a korábban önálló szakok 

választható szakirányokká váltak. 

Az andragógia szak megalapításával a kar „olyan andragógus szakembereket 

szándékozik képezni, akik a neveléstudományi, a pszichológiai, a jogi, a köz-

gazdasági és a szociológiai tudásuk, valamint az állami, az önkormányzati, a 

vállalkozói, a civil és a nonprofit szervezetekről és intézményekről, a munkaerő-

piac és a munkavállalás kapcsolatáról szerzett ismereteik alapján képesek telepü-

léseken, intézményekben, szervezetekben és közösségekben, a felnőttképzés 

különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve ani-

mátori és tanácsadói munkakörök ellátására, a humánerőforrás-gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok elvégzésére, és segítséget tudnak nyújtani nemcsak az 

ember és munka, az ember és szakma, a szakmaválasztás, hanem az  önálló élet-

vezetés, az ember élhető élete feltételeinek megteremtésében is”. „Az andragó-

gia három éves alapszak minden felvett hallgató számára négy féléven keresztül 

azonos stúdiumokat tartalmaz. A negyedik félév végén a hallgatók a következő 

szakirányok közül választhatnak: felnőttképzési szervező, munkavállalási ta-

nácsadó, művelődésszervező, személyügyi szervező”2. 

                                                        
1 A szerző „Az andragógus szerepe a munkaerő hatékony foglalkoztatásában” című pálya-

munkájával 2011. áprilisában elnyerte a Kecskeméten megrendezett XXX. Jubileumi Orszá-

gos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtár-

tudományi Szekciójának különdíját. Jelen anyag az OTDK dolgozat kutatásaira és eredmé-

nyeire épült, annak jelentősen rövidített és szerkesztett változata.  
2 Tanulmánykötet az Andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről. In: Kocsis Mihály – 

Koltai Dénes: Az andragógia szak a felsőoktatás átalakuló rendszerében. Budapest: Nemzeti 

Felnőttképzési Intézet, 2006. 196. o. 
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A szakmai specializálódásra, illetve új képzettségi szint megszerzésére a 

mesterszakon (ma), a tudományos ismeretek megszerzésére pedig a doktori kép-

zésben lesz lehetőség. A három éves alapszak (BA) során szerzett ismeretek 

képezik az alapot a tanulmányok továbbfolytatásához, a különböző mester-, il-

letve a doktori képzéshez. 

PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán 2009. nyarán  vé-

geztek az első olyan szakemberek, akik képesítésének megnevezésében már nem 

a személyügyhöz, a HR-hez, a művelődéshez, vagy a humán feladatokhoz kap-

csolódó elnevezéssel találkozhatunk, hanem az andragógus kvalifikációval.  

„Az emberi gazdaság (human economics) az emberi tőke (human capital) lét-

rehozásán és alkalmazásán munkálkodik, amellyel a szervezeti érdekeknek 

igyekszik megfelelni. A szervezet eredményességét a tudással rendelkező mun-

kás (knowledge worker) biztosítja, az emberi tőke a gazdaság egyik központi 

forrása. A szervezetek vezetői számára a legnagyobb kihívás az, hogyan tudja az 

emberi tőkét úgy kezelni, hogy az a szervezet céljainak megfelelően rugalmasan 

alkalmazkodjék a változó feltételekhez; milyen szervezettel, szakemberekkel 

tudja ezt csoportosan, vagy más formában megvalósítani.”3 

Az OTDK-ra készülve gondolataimat azokra a feltételezésekre építettem , 

hogy egyrészt a HRM képes jelentős befolyást gyakorolni az emberi munkavég-

ző-képesség kifejtésének feltételrendszerére, másrészt a felkészült, magasan 

képzett munkaerő a permanens tanulás következtében képes a maga számára 

folyamatosan azokat a kompetenciákat biztosítani, amelyeket az őt foglalkoztató 

szervezet elvár, illetve amelyekkel a munkavégző képessége maximumát nyújt-

hatja. Ebben a folyamatban az andragógia képes megfelelő hatást kifejteni, és a 

hivatására tudatosan készülő, személyügyi szakirányt választó andragógus hallgató 

számára alapvető, hogy ehhez az egyetemen minél komplexebb tudást szerezzen. 

2. A munka világának „emberi” tényezői 

2.1. A munkavégzés szervezeti feltételrendszere 

Munkát viszonylag kevesen végeznek másoktól elszigetelten, teljesen egyedül. 

Kicsi azoknak az egyéni vállalkozásoknak a száma, ahol a vállalkozónak nincs 

alkalmazottja, üzlettársa. Még a családi vállalkozások is „többszereplősök” és 

rendszerint hierarchizáltak. Legfeljebb néhány kereskedő, fodrász, újságárus, 

egyénileg gazdálkodó stb. mondhatja el magáról, hogy valóban egyedül végzi a 

munkáját. A legtöbb ember a csoportos munkavégzés céljából létrehozott közös-

ségben, valamilyen munkaszervezetben dolgozik. A közszolgálat területei ebben 

a vonatkozásban csak szervezetként értelmezhetőek. 

Ha elfogadjuk azt a feltételrendszert, mely szerint a szervezet egy olyan kép-

ződmény, melyet mindig meghatározott cél érdekében és meghatározott feltéte-

lekkel hozunk létre, melyben minden esetben megjelenik a szervezetet alkotó 

                                                        
3 Koltai Dénes: Az emberi erőforrás szakma megnevezése és a bolognai formáció. Budapest: 

Humánpolitikai Szemle 2006/3. 45. o. 
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emberek csoportja, van vezetője, továbbá a szervezet a létrejöttétől fogva meg-

határozott struktúrával rendelkezik, melyben a szabad akaratukból résztvevőkké 

vált tagok folyamatosan interakcióban vannak egymással, rendszeres kommuni-

kációt folytatnak, illetve amelyben megtalálható a horizontális és vertikális kap-

csolódás, akkor a szervezetek helyét és státusát elsősorban a  civil szférában, a 

politika környezetében, valamint a leggyakoribb területén, a munka világában 

kell keresnünk.  

A munkaszervezet nem tekinthető stabil képződménynek, hisz a piaci mozgá-

sok, a környezeti hatások, vagy jogszabályokban történő változások gyakran igény-

lik annak átalakítását. A piacgazdaságban oly nagy jelentőséggel bíró szervezeti 

hatékonyság igénye pedig meg is követeli a szervezet folyamatos fejlesztését. 

2.2. A munkaerő, mint erőforrás, elméleti és szervezetspecifikus jellemzők 

A szervezet működéséhez erőforrásokra van szükség. Ezek közül a legfontosab-

bak: a tőke, technológia, a piac és az emberi erőforrás.4 A Szemes-Világi szer-

zőpáros mindezt már kiegészíti további három erőforrásnak tekinthető elemmel, 

az információval, a kapcsolatok rendszerével és a szervezeti kultúrával.5 Az 

egyes erőforráselemek súlya különböző. A közgazdaság szakemberei a tőkének, 

a piacnak, ezen belül a hatékonyságnak adnak prioritást, a technokraták a tech-

nológiában, valamint az innovációban látják a lehetőséget, a humán terület kép-

viselői (a HR területén tevékenykedő szakemberek, köztük az andragógus) az 

emberi erőforrást, azon belül a munkát végző embert tekintik a legfontosabb 

erőforrásnak. Utóbbiak indokolni is tudják állításukat, hisz mit ér a legkiválóbb 

termelőeszköz, az értékesítendő termékre váró biztos piac, a legkorszerűbb tech-

nológia, ha nincs, aki ezeket működésbe hozza. A hozzáértő ember nélkül a leg-

ragyogóbb ötlet is egy megvalósítatlan álom marad. 

Gáspár László definíciója szerint az emberi erőforrás a népesség egészében 

felhalmozott értékteremtő képesség, melyet általában a társadalmi lét újraterme-

léséhez rendelünk. Az emberi tőke részét képezi az emberi erőforrásnak. A kü-

lönbség a két fogalom között abban áll, hogy amíg az emberi tőkét a gazdasági 

lét újratermeléséhez rendeljük, addig az emberi erőforrás egy magasabb szint-

nek, a társadalmi lét újratermelésének képezi az alapját. A társadalmi lét struktú-

raalkotó elemei a gazdaság, a politika és a kultúra .6 Ennek az értékteremtő ké-

pességnek az alakításában több „szereplő” is közreműködik, közöttük szerepel a 

család, az egészségügyi intézményrendszer, az iskolarendszer, a munkahely, 

vagy a tömegkommunikáció7. 

                                                        
4 Elbert-Karolininé-Farkas-Poór: Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. 

Budapest: KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó 2000. 24. o. 
5 Szemes-Világi: Személyügyi feladatok rendszere. Pécs: PTE FEEFI, 2001. 40-43. o. 
6 Gáspár László: Bevezetés az emberi erőforrások elméletébe. Pécs: PTE FEEFI, 2000. 11. o. 
7 U.o. 92. o. 
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A munkaszervezet érdekelt a nála foglalkoztatott munkaerő jövedelemterme-

lő képességének megőrzésében. Ennek érdekében gyakran jelentős összeget 

fordít az egészségmegőrzés, az ergonómiai és szociális körülmények javítására, 

fejleszti, de legalább szinten tartja a tudását, képességeit, vagyis jelentős össze-

geket áldoz arra, hogy ez a munkaerő a minőségét és a munkavégző képességét 

megőrizze. 

A szervezet a rendelkezésére álló erőforrásoktól jövedelemtermelést vár, en-

nek érdekében az erőforrásokba beruházásokat „eszközöl”. Ilyen beruházásnak 

tekinthetőek például az emberi erőforrás tekintetében a munkaerő kompenzációs 

költsége, a szociális-jóléti ráfordítások, vagy a munkát végző ember kompeten-

ciáinak fejlesztése érdekében felhasznált pénzek. Az oktatást-képzést ma már a 

„termelő” ágazatok közé sorolják. Az is, hisz az emberi tőkébe befektetett pénz 

az egyik leghatékonyabban megtérülő beruházás. Ez a tétel közismert, mert nél-

küle bizonyosan elvész a termelő eszközökbe fektetett pénz is.  

„Beruházás az emberi tőkébe” címmel fogalmazta meg Theodore W. Schultz 

azt a haladó nemzetközi szakirodalomban is új korszakot nyitó művét, amelyért 

1979-ben közgazdasági Nobel-díjat kapott. 

A piacgazdaságban az emberi erőforrás részvételének arányait a gazdaság 

működésében különböző mechanizmusok határozzák meg. Közülük is meghatá-

rozó az árak és a bérek, valamint a foglalkoztatáspolitika mechanizmusa. Ezek 

alapján dől el, hogy hány fő, milyen szakterületen, milyen felkészültséggel vesz 

részt a munkamegosztás rendszerében. A munkavégző képességgel rendelkező 

ember az Mt. által szabályozott munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszony keretében válik a szervezet tagjává. Ez a viszony kölcsönösen 

ró kötelezettségeket az immár munkavállalónak tekintett személyre és az őt fog-

lalkoztató munkáltatóra. A szervezeten belül az ott dolgozó emberek által kiala-

kított módszerek, eljárások, szokások, hagyományok, gondolkodásmód és szá-

mos hasonló tényező alkotja a szervezeti kultúrát, melyet valamennyi újonnan 

belépett munkatársnak el kell sajátítani, és a munkáját, illetve a munkahelyi 

magatartását annak szelleméhez kell igazítani. 

2.3. A munkavégző képességet alakító tényezők 

Amikor a tanulmányainkat befejezzük, munkát vállalunk. Ekkor elméleti érte-

lemben megjelenünk a munkaerőpiacon, a valóságban keressük azokat a munka-

szervezeteket (munkáltatókat), akiknek szüksége van a birtokunkban lévő tudás-

ra, készségekre-képességekre és személyiségjellemzőinkre, vagyis azokra a 

kompetenciáinkra, amelyekkel meghatározott feladatokat tudnak velünk végez-

tetni.8 A felsorolt kompetenciaelemeket a szakirodalom gyakran tárgyalja gyűj-

tőnéven, mint munkavégző képességet. 

                                                        
8 A kompetencia fogalmát az Idegen Szavak és Kifejezések Szótára, mint latin eredetű kifeje-

zést, illetékesség, jogosultság, továbbá (szakértelem szavakkal fordítja, vö. Idegen szavak és 

kifejezések szótára. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1989. 443. o., A Magyar Értelmező Kézi-
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Az egészséges felnőtt ember általában rendelkezik azzal a  képességgel, 

amellyel elő tudja teremteni a megélhetést biztosító vásárlóerőt. Ahány ember, 

annyiféle formában, mértékben és intenzitással áll rendelkezésre ez a képessé-

günk. Van, aki elméleti téren felkészültebb, mások a kreativitás terén jobbak, 

van, aki a fizikai igénybevételt viseli el szívesebben, míg mások inkább a szel-

lemi munka terén igyekeznek hasznosítani a képességeiket. 

Annak megállapításához, hogy milyen összetevők alkotják, majd az élet so-

rán alakítják az ember munkavégző képességét, célszerű azt a különböző életcik-

lusok rendszerében vizsgálni. 

– Születésünk pillanatában már számos genetikailag kódolt tulajdonsággal és 

képességgel rendelkezünk, melyek a szüleink, nagyszüleink hasonló  jellem-

zőit örökítik át. 

– A gyermekkori szocializáció és a család gondoskodása biztosítja számunkra 

fiatalkorban a világban való eligazodás és viselkedés alapvető tudnivalóit.  

– Az alapozó ismereteket az általános iskolában és a gimnáziumokban szerez-

zük meg. 

– A munkavégző képesség szempontjából az egyik meghatározó elágazáshoz a 

szakmaválasztás során érkezünk. Ekkor döntünk (számos esetben döntenek 

helyettünk a szüleink) arról, hogy a munka világának mely szegmense felé 

kívánunk orientálódni. Ebben a fázisban már meghatározott szakma-

specifikus munkavégző képesség szerezhető. 

– A másik elágazással a képzettségi szint meghatározásakor találkozhatunk. 

Van, aki az alap-, vagy középfokon tanult szakmájával munkát vállal, vagyis 

belép a munka világába és van, aki a magasabb szintű szaktudás megszerzé-

sének igényével tovább tanul valamely felsőfokú képző intézményben.  

– A munkahelyek mindkét esetben igénylik a megfelelő alkalmazkodást az 

uralkodó szervezeti kultúrához, vagyis újabb szocializációs folyamat veszi 

kezdetét, nevezetesen a beilleszkedés, másnéven a munkahelyi szocializáció.  

– A munkahelyen idővel egyre nagyobb tapasztalatra, praxisra teszünk szert, 

mely tovább alakítja a munkavégző képességet. 

– A folyamat nem zárul le, hisz a minket körülvevő világ felgyorsult változá-

sai, a munkahely által elvárt naprakész és korszerű ismeretek megszerzése, 

valamint a saját egzisztenciális és anyagi igényszintünk emelésének szándé-

ka újabb és újabb ismeretek megszerzésére, készségeink, személyiségjegye-

ink folyamatos fejlesztésére predesztinálnak. Mindezek következtében – no-

ha a fizikai teljesítőképesség egy idő után törvényszerűen csökken – az isme-

retek bővítését, aktualizálását az életünk végéig, permanens módon folytat-

juk, de ezt már a felnőttképzés keretei között. 

                                                                                                                                         
szótár a fogalomhoz az illetékesség és a hatáskör szavakat rendeli Magyar Értelmező Kézi-

szótár. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1982. 752. o. 
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2.4. A korszerű- és naprakész ismeretekkel rendelkező munkatárs jellemzői 

A munkáltató a munkavállalóit nem „általában”, hanem pontosan definiált mun-

kakörökben foglalkoztatja. Ahány munkakör létezik, valamennyihez meghatáro-

zott kompetencia-készlet, munkaköri követelményrendszer tartozik.  

Néhány kompetenciát fontos megemlíteni, amelyek fejlesztése a munkaszer-

vezetben gyakran válik aktuálissá: 

− tudás (szakismeret, felkészültség, szakmai tapasztalat, jártasság, rutin  stb.) 

− készségek-képességek (beszéd, írás, olvasás, kommunikációs, elő-

adó, önfejlesztő, problémamegoldó, alkalmazkodó, kudarc- és 

stressztűrő, emlékező, kompromisszum stb. ) 

− személyiségjegyek-attitűdök (következetesség, tárgyilagosság, érzelmi in-

telligencia, karriervágy, szorgalom, munkabírás, értékrend, diplomáciai 

érzék, vérmérséklet stb.) 

A hatékony foglalkoztatásnak alapvető feltétele, hogy a munkavégző ember 

korszerű, naprakész ismeretekkel, a piacgazdaság rendszerének megfelelő, gyors 

alkalmazkodás képességével rendelkezzen. A szervezeten belüli emberi kapcso-

latok működése, a szervezet által elvárt magatartás, továbbá az egészséges mun-

kahelyi légkör érdekében gyakran válik szükségessé az emberi viselkedés, maga-

tartás megváltoztatása, fejlesztése. 

Mindezt csak a folyamatos személyzetfejlesztés mellett lehet azon a szinten 

tartani, ami a szervezet számára szükséges ismereteket garantálja.  

2.5. Napjaink dilemmája: felkészült szakembereket felvenni, vagy támogatni a meg-

lévő munkatársak átképzését? 

Az üzleti siker egyik fajsúlyos kérdése: mennyi alkalmazottra van az adott szer-

vezetnek feltétlen szüksége? A vállalkozó, vagy a vállalkozás tulajdonosai szem-

szögéből ez érthető, hisz az ő hasznuk, profitjuk azon múlik, hogy a bevétel és a 

költségek között mekkora különbséget tudnak realizálni.  

A szervezeti hatékonyság megköveteli azt a gondolkodásmódot, mely szerint 

csak annyi- és olyan kompetenciákkal rendelkező munkavállalót alkalmaznak, 

amennyire feltétlenül szükség van. Ennek meghatározása pontos elemző munkát 

és a szervezet humán stratégiájára épített gondos tervezést igényel. 

Gyakran fordul elő, hogy a szervezet működéséből, a munkavállalók egyéni 

döntései következtében, a nyugdíjkorhatár eléréséből, és még további számos ok 

miatt, hogy munkakörök üresednek meg, melyeket pótolni kell, vagyis megfelelő  

kompetenciákkal rendelkező emberekkel be kell tölteni. Ugyanezt kell tenni 

újonnan létrehozott munkakörök esetében is. 

Ebben az esetben a munkaszervezetnek mérlegelni kell, hogy felkészült, 

„kész” szakembert alkalmaz, vagy a meglévő szakemberei átképzésével oldja 

meg az üres munkakör betöltését. 

A kész szakember alkalmazásának előnyei: 

− nincs szükség azonnali képzésre; 

− általában már rendelkezik az adott munkakör betöltéséhez szükséges 

munkatapasztalattal; 
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− hoz(hat) olyan ismereteket, melyekkel az adott szervezet munkatársai nem 

rendelkezhetnek (szakzsargonban gyakran nevezik ezt „friss vér”-nek). 

Hátrány ebben az esetben: 

− kevesebb információ áll rendelkezésre az ilyen személyről, mint a saját 

munkavállalóinkról; 

− szükség van a szervezeti kultúrába történő beillesztésre; 

− feszültség keletkezhet a régi munkatársak és újonnan jött szakember kö-

zött. 

A meglévő szakemberek átképzésével elérhető előnyök: 

− ismert az egyén, ő is ismeri a szervezetet; 

− többnyire már elkötelezett (lojális) a szervezet iránt, ha eddig nem vol t az, 

átképzéssel azzá tehető; 

− nincs szükség a beilleszkedés segítésére; 

− építeni lehet a korábban megszerzett szervezetspecifikus tapasztalatokra;  

Hátrány ebben az esetben: 

− a képzésnek költsége van; 

− kevesebb az információ a szervezeten kívüli világról; 

− ebben az esetben is fennáll a feszültség lehetősége, hisz a korábbi munka-

társak kérdezhetik: miért ő és miért nem mi. 

2.6. A munkahelyi képzések szerepe és megjelenési formái, amikor a szervezet a 

meglévő munkatársak képzése mellett kötelezi el magát 

Felgyorsult világunkban egy idő után az ismeretek elkerülhetetlenül elavulnak, 

új szempontok érvényesülnek az addig megfelelt kompetenciák tekintetében. A  

szervezet működése során számtalan területen jelenhet meg igény a képzésre. 

Vannak azonnali kielégítést igénylő képzések (technológia, vagy termékváltással 

összefüggésben, ide sorolhatjuk pl. a betanító képzést, illetve az újraérvényesí-

tést szolgáló képzéseket), továbbá az időben ütemezhető, tervezhető képzéseket, 

melyek nem igényelnek azonnali beiskolázást, de elmaradásuk súlyos következ-

ménnyel járhat, mind a szervezet, mind a munkavállaló számára.   

A munkahelyi képzésnek alapvetően két fő célt kell szolgálni: a meglévő 

kompetencia-hiányok megszűntetését és a jövő feladataira való felkészítést. 

Az említett belső igényeket folyamatosan kielégítő képzésen felül szükséges 

a munkaerő fejlesztése a következő esetekben: 

A munkaerő fejlesztésének fontosabb területei9: 

                                                        
9 Forrás: Szemes-Világi: Személyügyi feladatok rendszere. Pécs: PTE FEEFI, 2001. 202-206. o. 

alapján. 
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Termék- 

termékszerkezet

váltásnál

A szervezet piaci 

pozíciójának 

megváltozásakor

Új technológia, eljárás, 

vagy módszer 

bevezetésekor

Szervezetkorszerűsítés 

alkalmával

Szabályozók 

megváltozásakor

Minőségbiztosítási 

rendszer bevezetésekor

Stratégia

váltásnál

A szervezeti kultúrában 

bekövetkezett váltáskor

A munkaerő 

összetételében 

bekövetkezett váltásnál

Szervezettől többnyire 

független okok 

következtében

Szervezeti döntés 

következtében

A piaci pozíció  és az 

eredményesség javítása 

érdekében

 
A képzés iránti igény lehet: szervezeti szintű, munkaköri szintű és egyéni 

szintű. 
 

A képzési szükségletek megjelenhetnek: 

− a munkavégzés során tapasztalt jelenségekből, a megfelelő felkészültség 

hiányából; 

− szervezetfejlesztés következtében; 

− a pontos és naprakész képzési terv alapján; 

− technológiaváltás, termék-, vagy termékszerkezet váltás következtében; 

− betanító képzés és tájékoztatás a munkahelyi szocializáció folyamatában ; 

− a teljesítményértékelés rendszeréből származó információkból; 

− a karriertervezés során keletkező képzési igények alapján.  

3. A hatékony foglalkoztatás feltételrendszere 

A hatékonyság fogalmával az élet számos területén találkozunk. Gyakran merül 

fel az igény a költséghatékonyság elemzésére, az erőforrások, illetve a termelő-

eszközök kihasználtságát reprezentáló hatékonysági mutató, vagy például a 

szervezeti hatékonyság vizsgálatára.  

A hatékonyság igénye az erőforrások (köztük a munkaerő) gazdaságilag ra-

cionális felhasználását követeli meg a szervezettől. Ez jelenti egyrészt az erőfor-

rással való takarékos gazdálkodást, másrészt ennek az erőforrásnak olyan tudatos 

működtetését és hasznosítását, amelynek során a ráfordítások minél nagyobb 

eredmény elérését, ezen keresztül az adott vállalkozás jövedelmezőségének nö-

velését tudják biztosítani. 

Ha elfogadjuk azt a hipotézist, hogy a hatékonyság lényege az input o ldalon 

bevitt elemek (emberi-, pénzbeli-, technikai-technológiai erőforrások) és az out-

put oldalon megjelenő eredmény, illetve teljesítmény közötti viszony, akkor 
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véleményem szerint a munkaerő hatékony foglalkoztatása is értelmezhető a 

munka világában megjelenő – és ott munkát végző – ember munkavégző képes-

sége, valamint az általa produkált teljesítmény egymáshoz viszonyított aránya-

ként. A munkaerő hatékony foglalkoztatása számos feltétel teljesülését igényli. 

Jelen vannak ezek között az adott munkavállaló személyéhez (személyiségjegye-

ihez) kapcsolódó elemek és a munkáltató rendelkezésére álló eszközök, illetve 

lehetőségek. 

Ha a lehetőségek és feladatok körét konkrét szakterülethez és személyekhez 

kapcsoljuk, abban egyértelműen prioritást kap a személyügyi/hr menedzsment. 

Ennek a menedzsmentnek képezi (képezheti) meghatározó szakértőjét a sze-

mélyügyi szakember, illetve a 2006-tól átalakult képzési rendszerben hasonló 

képesítést szerzett andragógus.  

Eddigi tanulmányaim és a kapcsolódó szakirodalom kutatása alapján megfo-

galmaztam azokat a szempontokat, amelyek eszközrendszere többnyire a HR 

kezében koncentrálódik, és amelyek kiemelt jelentőséggel bírnak a szervezet 

üzleti sikere szempontjából. 

Az ajánlás 12 pontjának érvényt szerezve vélhetően elérhető az is,  hogy az 

adott munkavállaló a munkavégző képessége minél nagyobb hányadát kifejtse, 

vagyis megvalósuljon – a gondolatsor címére is utalva – a munkát végző ember 

hatékony foglalkoztatása. 

1. Válaszd ki a munkakörre jelentkezők közül a legalkalmasabbat! 

2. Nyújts számára segítséget, hogy mielőbb beilleszkedjen a munkahelyén! 

3. Teremts számára olyan munkahelyi légkört, hogy csak a munkájára kell-

jen figyelnie! 

4. Tisztázd a munkakörét, a feladatát, a hatáskörét és a felelősségi területét! 

5. Lásd el a szükséges információkkal! 

6. Teremtsd meg az érdekeltségét! 

7. Mérd és értékeld a munkateljesítményét és a munkahelyi magatartását! 

8. Dolgozz ki olyan feltételeket, hogy a teljesítmény képezze az alapját az 

előmenetelnek, bérnövekménynek, erkölcsi elismerésnek! 

9. Folyamatosan fejleszd az ismereteit, képességeit és a munkahelyi maga-

tartását alakító kompetenciáit! 

10. Teremtsd meg a munkahelyi jó közérzet, a vállalati elkötelezettség és az 

előmenetel feltételeit! 

11. Működj közre a munkahelyi konfliktusok megelőzésében, illetve a gyors 

és eredményes feloldásában! 

12. Alakíts ki szoros együttműködést a munkát végző emberrel és annak 

szakmai felettesével! 

4. A munkaerő-foglalkoztatás hatékonyságának mérése  

Ismert és rendkívül leegyszerűsített megállapítás, hogy a teljesítmény egyenlő a 

képesség és a motiváció szorzatával. A mentálisan is jó közérzet és az egészsé-

ges önbizalom kialakítása, majd megőrzése érdekében szükségünk van a sikerre. 
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A siker ízét viszont akkor érezhetjük, ha arról, amit jól megoldottunk, valami-

lyen módon információt kapunk. Ilyen jelzés lehet a munkánkról és magatartá-

sunkról kialakított és velünk rendszeres időközönként közölt értékelés. A telje-

sítmény mérése során meghatározásra kerül a munkavégzés eredménye, a munka 

tárgyának minősége, illetve a munkavégzés során tanúsított munkahelyi maga-

tartás. 

A munkaerő hatékony foglalkoztatása érdekében ajánlott elemek mindegyi-

kére nem ad azonnali és közvetlen választ a teljesítménymérés, de közvetve hoz-

zájárul ahhoz, hogy megfelelő kontroll álljon rendelkezésre a foglalkoztatás 

megfelelőségét illetően. 

A teljesítményértékelés (mérés) a foglalkoztatás hatékonyságának visszajel-

zésén túl számos további célt is szolgál. 

4.1. Milyen célra használható a teljesítményértékelés? 10 

Alapját képezi az 

előléptetésnek, a 

munkakörváltásnak, vagy 

az elbocsátásnak

Alapot nyújt a munkaerő 

fejlesztéséhez

Munkavállalók 

motiválására szolgáló 

eszközök alapja 

Segíti az egyénnel szemben 

támasztott reális követel-

ményrendszer kialakítását

Kontroll lehetőséget képez  

a karriertervek alakításában

Az egyén önbizalmának 

erősítésén keresztül 

hozzájárul a szervezeti 

célok teljesüléséhez

Segít a munkafeltételek 

megfelelőségének 

feltárásában

TELJESÍTMÉNY-

ÉRTÉKELÉS

Alapját képezi az 

„igazságos” bérezésnek 

Segíti a teljesítménycélok 

pontos meghatározását

Javítja és 

rendszeressé teszi a belső 

kommunikációt

 
 

5. Az andragógus a HRM feladatrendszerben  

Fontos hangsúlyozni, hogy a munkavégző ember hatékony foglalkoztatásának 

problematikáját még a tanulmányait folytató, de a hr kérdéseire fókuszáló, leen-

dő andragógus szemszögéből elemzem. Olykor a munkaszervezetek, de a hr 

szervezetek sem mindenütt ismerik az andragógus képesítés tartalmát. Meggyő-

ződésem, hogy alapos és következetes felvilágosító munkára van szükség ahhoz, 

hogy a munkaszervezetek pontosan tisztában legyenek az andragógus végzettsé-

                                                        
10 Forrás: Szemes-Világi: Személyügyi feladatok rendszere. Pécs: PTE FEEFI, 2001. 188. o. 

alapján. 
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gű szakemberek hr irányú felkészültségének tartalmával.  11 Ennek jegyében fo-

galmazódtak meg bennem az andragógus hr szerepét erősítő gondolatok.  

5.1. Mire készít fel az egyetem?  

Számos olyan tantárgy van, amelyek ismeretében a HR-feladatok elláthatóak. A 

teljesség igénye nélkül a Gazdaságtörténet, Pszichológia 1,2,3., Szociológia 1,2, 

Közgazdaságtan alapjai, Jogi alapismeretek, Pedagógia, Andragógia 1,2, Didak-

tika, Művészettörténet, Humán erőforrás fejlesztés-személyügyi menedzsment 

1,2 , Munkajog, A munkaerőpiac gazdaságtana tárgyak mindegyike fontos terü-

letét alkotja az andragógus ismereteinek, ezek birtokában viszont egyértelműen 

képes a konkrét hr feladatok ellátására.  

5.2. Az andragógus, mint személyügyi/HR szakértő 

Az andragógus, mint a felnőttképzés szakértője, elsősorban a munkaszervezet 

munkaerőállományának fejlesztésében tud jelentős eredményt elérni, de számot-

tevő lehet a szerepe az egyéb HR-feladatok ellátásában is. A személyügyi/HR 

szakértő-andragógusnak stratégaként is közre kell működnie ahhoz, hogy a szer-

vezet stratégiai céljai megvalósuljanak. 

A munkaszervezeten belül az emberi erőforrás menedzselésében részt vevő 

andragógusok rendelkezni kell mindazon kompetenciával, amelyekre napjaink 

személyügyi/HR szakértőinek szüksége van. A felsorolásra kerülő jellemzők 

természetesen elsősorban azokra az andragógusokra vonatkoznak, akik a sze-

mélyügyi szervező szakirányt választják. 

A sikeres andragógus/HR-szakértő rendelkezzen egy markánsan meghatáro-

zott kompetenciakészlettel, amely elsősorban a következő részterületeket foglal-

ja magában: 

− szakmai felkészültség,  

− a munkaerő fejlesztésével összefüggő ismeretetek (eszköztár, módszer-

tan); 

− stratégiai gondolkodás képessége; 

− a szervezeti-, munkavállalói- és az egyéni érdekek komplex rendszerének 

ismerete, koordinálása és megfelelő képviselete; 

− a változáskezelés képessége; 

− felelősségérzet, szociális érzékenység, empátia; 

− az adott szervezetben elvárt értékrend; 

− lényeglátás, céltudatosság; 

− jó kommunikációs képesség; 

− lojalitás a szervezethez (ez lehet átmeneti, tartós és érdekalapú).  

Itt feltehető a kérdés: mi motiválhat valakit, hogy ezt a szakterületet válassza? 

Néhány kevésbé számszerűsíthető, de fontos szempont, melyek jelentős ha-

tással vannak az andragógus/HR szakértő teljesítményére, illetve elismertségére: 

                                                        
11 Krisztián Béla: Az andragógus, mint a versenyhelyzet erősítője. Humánpolitikai Szemle 

2008/4. 40. o. 



A munkaerő hatékony foglalkoztatásának HR-vonatkozású aspektusai 

 23 

− milyen színvonalú elméleti- és gyakorlati ismerettel rendelkezik; 

− valódi szakértőnek tekintik, vagy csak előkészít, végrehajt, tanácsot ad, 

netán csak adminisztrál; 

− van- e döntési jogosítványa; 

− kicsi-, közepes-, vagy nagy maga a szervezet; 

− az őt foglalkoztató HR szervezeti egység hol helyezkedik el a szervezeti 

hierarchiában; 

− mekkora hatáskörrel (mozgástérrel) rendelkezik; 

− a szervezet a versenyszférában, vagy a közszférában található; 

− milyen a szervezeti kultúra színvonala; 

− multinacionális szervezet esetén milyen az anyaországi HR-gyakorlat; 

− milyen a szervezet gazdasági stabilitása stb. 

6. Néhány következtetés 

Napjaink piacorientált gazdaságban a HR-tevékenység jól érzékelhető módon 

professzionalizálódik. A fenntartható fejlődés (valamint a saját profitjuk) érde-

kében a munkaszervezetek egyre többet tesznek azért, hogy a rendelkezésükre 

álló erőforrásokat minél hatékonyabban működtessék. Ennek érdekében alkal-

mazzák a legjobban felkészült szakembereket, a menedzselésükhöz legjobban 

értő vezetőket és hr szakértőket. 

A munkaszervezeteknél andragógus képesítéssel megjelenő „HR-

menedzserek” elsősorban a munkát végző ember kompetenciáinak, mint munka-

végző képességnek a fejlesztése által tudnak a szervezet versenyképességéhez 

hozzájárulni. 

Tanulmányaim bizonyították számomra, hogy a munkát végző ember foglal-

kozatásának hatékonyság terén jelentős befolyást tud a HR gyakorolni, továbbá a 

felnőttek képzése szorosan hozzátartozik a munka világához, és ehhez a kor 

szintjén megfogalmazott módon kell viszonyulni. Ugyancsak a kutatásaim, majd 

jelen írás készítése során fogalmazódott meg néhány további gondolat, amelyek-

re majdani HR-munkám során én is igyekszem választ keresni: 

A jelenlegi iskolarendszerű képzés megfelel-e a munkaerőpiaci igényeknek? 

Nem lehetséges, hogy az iskolarendszerű képzés hiányosságai miatt kap az 

indokoltnál nagyobb szerepet a felnőttképzés? 

Nem lehetséges, hogy éppen a felnőttképzés keretében kell korrigálni a tár-

sadalmi szelekció, illetve szegregáció okozta hátrányt egy jelentős embercsoport 

esetében? 

Biztos, hogy a munkaerőpiacinak nevezett képzés minden képzéssel foglal-

kozó vállalkozás esetében munkaerőpiaci igényeket elégít ki , és nem csupán az 

adott vállalkozás profitszerzését szolgálja? 

Jelen van-e minden felnőtt esetében az a digitális kompetencia, amely napja-

ink információs társadalmában már alapelvárás? 

A felvetett kérdések mindegyike újabb kutatási lehetőségeket hordoz.  
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Epilógus 

Munkámban helyenként keverednek az olyan fogalmak, mint az andragógus, a 

személyügyi/HR szakember, vagy szakértő. Ezért volt szükséges helyenként 

hosszabban kifejteni, hogy az andragógusként végzett szakember, a személyügyi 

szakirányt választva, ténylegesen emberi erőforrás menedzsernek tekintendő, aki 

a szervezetben sokat tehet a munkát végző ember hatékony foglalkoztatása érde-

kében. 
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