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NEMESKÉRI ZSOLT–POÓR JÓZSEF 

Bevezető helyett: a HR helyzete napjainkban  

Az emberi erőforrás menedzsment (ismert angol rövidítéssel HRM/HR, magyarul 

pedig EEM/EE) fejlődését nagyon sokféle oldalról vizsgálhatjuk. A szakirodalom-

ban a HR-t, vagyis az ember rendszer legfontosabb befolyásolóját két nagyobb cso-

portra, belső és külső tényezőkre osztják. 

A külső tényezők között ma a globális gazdasági válság  és a romló foglalkozta-

tási helyzet hatásai viszik el a pálmát. A gazdasági élet szereplő várják, mint az 

ókori fáraó a „hét szűk esztendő” elmúlását. Számos iparág, például így többek kö-

zött az autóipar, az energetika, az informatika vagy a megújuló energiákhoz kapcso-

lódó ágazatok már 2010 óta jelentős létszámbővülésről és nagyobb nyereségemelke-

désről nyilatkoznak. Viszont az építőipar vagy az építőanyag-ipar még mindig mély 

válságban van. A HR-nek is gyorsan kellett alkalmazkodni ehhez a változó helyzet-

hez. A hosszú távú paradigmák korszaka bizony lejárt. A leépítéseket és jelentős 

költségmegszorításokat eredményező helyzetben a HR szerepe megerősödött, szá-

mos vállalatnál még nőtt is az emberi erőforrás szakembere inek száma. Erről tanús-

kodnak a közép-kelet-európai térségben lefolytatott kutatásaink is.
1
 A legfrissebb 

vizsgálataink viszont már azt jelzik, hogy ennek a „pünkösdi királyság”-nak számos 

iparágban vége szakadhat. Nagy és jelentős nemzetközi cégek kelet-európai szolgál-

tató központjaikba
2
 szervezik ki a legfontosabb adminisztratív és nem adminisztratív 

HR-tevékenységeket. A helyi, magyarországi HR-vezető funkciója bizony jelentős 

mértékben erodálódik számos ilyen vállalatnál. Ez különösen ott figyelhető meg, 

ahol az SSC és a regionális HR-központ nem hazánkba települt. 

Egyre több kutató
3
 ismeri fel, hogy magyar gazdaság versenyképességének rom-

lásában a kemény tényezők mellett igen nagy szerepe van ún. lágy (soft) jellemzők 

nem megfelelő menedzselésében. Az idegen nyelvtudás hiánya különösen az opera-

tív munkakörök esetében kiáltó. Az elegendő számú „kiművelt emberfő”
4
 elenged-

hetetlen a nemzetek globális versenyében. A nemzetikultúra-kutatások
5
 már régóta 

jelzik a túlzottan maszkulin és individualista magyar munkaerő alkalmazkodási 

problémáit. 
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A belső befolyásoló tényezők közül a teljesség igénye nélkül fontos kiemelni, 

hogy egyelőre nem sikerült azt a régóta ismert paradigmát megváltoztatni, amely 

szerint a HR-munkában jelentős különbség figyelhető meg a szervezetek, vállalatok 

mérete és tulajdonformája következtében
6
. A hazai foglalkoztatottak több mint 60 

százalékát foglalkoztató KKV-ék HR-munkája, tisztelet a kivételnek, még ma is 

jelentős fejlesztésre szorul és számos kívánni valót hagy maga után.  

Az elmúlt két évtizedben tapasztaltuk, hogy a magyar közszféra HR-munkájában 

a jelentősebb változások a négyévenkénti választások után felerősödtek és utána 

fokozatosan megszűntek. A legújabb változások közül a teljesség igény nélkül ki 

lehet emelni a különféle közszférabeli jogviszonyok újraszabályozását és a központi 

HR-szolgáltatások szerepének megerősödését. 

A HR területén a válság előtti években a nagyvállalatok és a közszféra szerveze-

tei növekvő számban alkalmaztak külső szolgáltatókat hazánkban és külföldön.
7
 

Ebbe a kategóriába sorolhatók többek között „menedzsment  konzultánsok, a sze-

mélyzeti tanácsadók, a fejvadászok, a különböző tréning cégek és a HR -re speciali-

zálódott informatikai szolgáltatókat. Az elmúlt években növekvő számban jöttek 

létre az korábban már említett outsourcing szolgáltatók, a HR-adminisztrációt vég-

zők, a dolgozókat kölcsönző (lízing) vállalatok , a gépkocsiflotta-szolgáltatók stb.”
8
 

A válság eltérő módon érintette a HR-szolgáltatók piaci lehetőségeit. Számos ismert 

nemzetközi HR-szolgáltató elhagyta hazánkat, viszont az SSC területén közel 40  000 

ember dolgozik. Egy biztosan kijelenthető, ha a tanácsadó ipar szereplői nem fej-

lesztenek, és nem termelnek valóban hozzáadott értékeket, illetve ha elhagyják az 

ezen a területen különösen fontos etikai értékrendjüket a napi rövid távú piaci érd e-

keik miatt. Ha ez nem biztosított, akkor ez a szakma is eltűnik a különböző más 

foglalkozásokhoz hasonlóan a szakmák globális útvesztőiben.  

Kiadványunkban a Humán Szakemberek Országos Szövetsége tagjainak és a 

szervezettel szakmai kapcsolatban lévő felsőoktatási, gyakorlati szakembereknek 

kívánunk teret adni ahhoz, hogy a fenti folyamatokkal, a HR hazai és nemzetközi 

lehetőségeivel kapcsolatos gondolataikat megfogalmazzák. A Tudásmenedzsment 

folyóirat teljes különszámot szentel a 2012. október 3-án a Pécsi Tudományegyetem 

Közgazdaságtudományi Kara, illetve Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési 

Kara közös szervezésében megtartott konferenciájának. A rendezvényen elhangzott 

előadások közül 24 beküldött tanulmányt szerkesztettünk e kötetbe, ami összesen 36 

szerző munkáját dicséri.  

A bevezetés végén közösen szeretnénk további sikereket kívánni a HSZOSZ 

szervezetének és tagjainak a hazai emberi erőforrás menedzsment szakma további 

fejlesztésében, külön is felhívva a figyelmet arra, hogy az egyesület alapításának  

húsz éves jubileuma a következő éves konferencián, aktuális.  

Találkozunk 2013-ban a Dunaújvárosi Főiskolán! 
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