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CSEH MARIA – KRISZTIÁN BÉLA 

Szervezetfejlesztés – emberi erőforrás-fejlesztés 

A taylori munkaszervezetet az információtechnika térnyerése fellazíto t-

ta, a stabil munkaviszonyok mellett más munkaformák, a rugalmas fog-

lalkoztatás jelentek meg. A rugalmas foglalkoztatás hasonlóan ruga l-

mas munkaerőt igényel. A szervezetfejlesztés a humán és technológiai 

eszközöket a rugalmasság rendszerelvén kezeli a szervezet eredmé-

nyessége érdekében. 

A szervezetfejlesztés célja a szervezet működésének elősegítése, túlélési esélyei 

növelése
1
. A munka és a szervezet, az ember, mint a szervezeti erőforrások része és 

a munkahely minden korszak kitüntetett területe. Minden korszak viszonylag ponto-

san körvonalazza azokat az elképzeléseket, amelyek alapján felépül a jól működő, 

hatékony szervezet. Ezek az elvek rendszerbe épülve  és ideáltípussá lényegülve 

meghatározóak a szervezetek kialakításában. Az ideálkép a múlt századtól alig vá l-

tozott – a munka, a munkafolyamat tervezése, előkészítése, szervezése, a munka 

kivitelezése/szétválasztása jellemzi a folyamatot.  Az ideálkép két évszázada végső 

soron a tudományos vezetés taylori elveit tükrözi
2
. Feltételezi, hogy a munkaműve-

letek tervezettek és pontosan meghatározhatóak, a munkaszervezet működéséből a 

bizonytalanság előzetesen kizárható, a munka elvégzése közvetlenül és közvetve 

ellenőrizhető, a feladatokra a megfelelő személy megtalálható és nevelhető. A 

taylori tudományos szervezést már kezdetben kritikák érték, mert a mindennapos 

működést számos kényszerű vonás kíséri
3
. A hierarchikus merevség, rugalmatlanság, 

bürokratizmus feloldására az ideáltípushoz a megközelítések sora kapcsolódott, pl. a 

pszichológia-munkapszichológia, ergonómia, szociológia, informatika, gazdaság- és 

politikatudomány, hogy csak ezeket említsük, ezen túl azonban a szervezetfejlesztés 

sokkal komplexebb. 

A taylori ideálkép a maga valóságában sehol sem valósult meg, de feltétele és 

érdemi meghatározója a termelésnek. A tudományos munkaszervezés elsődlegessé 

                                                           
1
 BECKHARD, R. (1974) A szervezetfejlesztés stratégiája és modelljei. Budapest.  KJK. ) Meghatá-

rozása szerint a szervezetfejlesztés: 1. tervszerű beavatkozás: a szervezet szisztematikus elemzésére 

és állapotának diagnózisára épít; 2. a szervezet egészére kiterjed: a változtatás rendszerszerű, a teljes 

vállalatot (vagy egységet) érinti, a működés teljes átalakítását tűzi ki célul (pl. kultúraváltás); 3. 

felülről szervezett törekvés: a vállalat felső vezetésének elkötelezettsége a program és a program 

eredményei mellett adja meg a siker lehetőségét, a vezetőknek aktív részvétellel kell a módszerek és 

program céljai mellett állnia; 4. célja: a szervezet életképességének (adaptivitásának) és hatékonysá-

gának növelése, a változni tudás erősítése és készenlét megteremtése a változásra; 5. a szervezeti 

folyamatok megtervezett változtatása magatartástudományi ismeretek felhasználásával. 
2
 Krisztián Béla (2011) Frederick Winslow Taylor. a tudományos menedzsment megalapítója. Hu-

mánpolitikai Szemle. 2011.3.15-20. 
3
 „..egyetlen olyan üzem sem található, ahol teljes körűen és abban a formában alkalmazták volna 

Taylor rendszerét,, ahogy azt az Üzemvezetés című munkájában kifejtette”. Robert Hoxie 1914-ben, 

idézi David Stark (1980) Class Struggle and the Transformation of the Labour Proces. Theory and 

Society 1980. január. 
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tette, hogy a munkacsoport fontosabb az egyénnél
4
, ez vezeti a HR-tevékenységet a 

csoportnak megfelelő személyiségek allokációjára, teszi a  szervezetfejlesztést fo-

lyamatos feladattá. A termelés változásához alkalmazkodva a munkaerőnek is a l-

kalmazkodnia szükséges – ez a szervezetfejlesztés és emberi erőforrás viszonyában 

is tükröződik. A globális termelésben az alkalmazott is globálisan foglalkoztatható. 

Amikor a termelés egyre rugalmasabb, a munkaviszonyok sem rögzülhetnek hosszú-

távra. Akkor, amikor a termelés taylori elvei mellett érvényesül a változás, a modu-

laritás, a munkaerőképzésnek és a munkaerőnek is modulárissá szükséges válnia, 

portfóliójában többféle kompetenciával készülve a foglalkoztatási lehetőségekre.  

A szervezetfejlesztés komplexitása 

A szervezetfejlesztésben az emberek menedzselik a szervezet kultúráját, nem pedig 

a kultúra menedzseli az embereket. Tehát minden szinten tudatosságra épít. Ebbe 

beletartozik fejleszthető pontokkal való szembenézés, valamint az ezt korrigáló ak-

ciók is. A szervezetfejlesztés kulcseleme a team, amely magában foglalja a vezetőt 

és a beosztottakat is. A team abban különbözik a csoporttól, hogy van egy másodla-

gos jelentése is, ami az egymásrautaltságot fejezi ki. A szervezetfejlesztés – szem-

ben a hagyományos menedzsmentfejlesztéssel, ahol az egyént, a vezetőt „alakítják” 

–a teamre, és/vagy az egész rendszerre irányul. A gazdasági szervezet eredményét  

jelző profit/cash-flow adatok alapján, ha szükséges, a szervezet kiváltja magából a  

nem nyereséges részeket, korábbi képét (image) változtatja, termékszerkezetét vagy 

piaci jelenlétét átalakítja, hogy újból megfelelő eredményhez jusson. 

A szervezetfejlesztés a szervezeteket az új feladatokra és célokra magatartásuk 

átformálásával készíti fel, a szervezeti együttműködést megerősíti, a feleslegessé 

vált létszámot kritikus helyzetben támogatja, együttesen más célokat  megfogalmazva 

számára. A szervezetfejlesztő számára felmerül a szociális identitás termelési néző-

pontból megválaszolandó kulcskérdése. Nevezetesen az, hogy miként lehet azonos í-

tani azokat, akik egymással felcserélhető módon kapcsolódhatnak be meghatározott 

termelési folyamatba, megkülönböztetve őket azoktól, akik nem
5
. 

A szervezetfejlesztés feladatai kétirányúak. Egyrészt tudja, hogy a hatékony 

gazdaság nem nélkülözheti a sokak szerint túlhaladottnak vélt, de napjainkban is 

domináns szerepet játszó tudományos vezetés folyamatos realizálását.  A klasszikus 

gazdaság máig szükséges alapanyag- és tömegtermelésében a munkaviszonyok vi-

szonylag stabilak, hosszabb időre rögzítettek, néha élethossziglan fenntartottak. A 

termelés nagyszámú, speciálisan egy-egy munkafolyamatra, gépsorra kiképzett 

munkavállalót igényel. A munka hatékonyságában nagy szerepe van a gyakorlatnak, 

a tapasztalatnak. A specializált munkaerő kétoldalúan is szervezethez kötött. Egy-

részt a szervezetnek nem érdeke, hogy cserélgesse munkaerőit, mert ezzel elvesznek 

tapasztalatok, a kiképzés költségei, állandó beillesztési feladatai vannak. Másrészt a 

munkavállalónak sem előnyös a változtatás, mert  egy munkahelyváltásnál új alkal-

mazottként kezelve, újrakezd, tanul mindent egy más speciális munkafolyamatban 

végigjárva a beilleszkedés folyamatát. A stabilitás sokszor több generáción is átnyú-

lik, gyakran ugyanannak a családnak harmadik-negyedik generációja dolgozik egy 

adott foglalkozásban, gyárban vagy bányában. A nehezen változtatható  termelési 

                                                           
4
 Kiss Julianna, Klein Sándor (2011) Mitől lesz sikeres egy szervezet? In: Klein Sándor (2011) Negy-

ven év munkapszichológia. Ember, munka, szervezet: akkor és most. EDGE, Budapest, 2011.219. 
5
 Garai László (1995) Quo vadis, tovaris? A modernizáció útjáról és a rajta vándorló emberről. 

Scientia Humana, Budapest. 
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(alap) folyamatokban a tartós foglalkoztatás mindkét oldalról érdek. A munkaerő 

speciális szaktudása és képessége a tőkespecifikusság (asset specificity) és vissza-

fordíthatatlanság egy jellegzetes fajtáját képviselik. Minél nagyobb a fenti két ténye-

ző súlya, annál nagyobb az állandó munkaerő alkalmazásának valószínűsége. Más-

részt a szervezetfejlesztés a múlt században – az emberi erőforrás tételek kibontako-

zása idején – szembesült azzal, hogy a taylori munkaszervezetben rejlő termelési 

játéktér a gazdaságot globálisan befolyásoló informatizálódással kezd beszűkülni. 

Előzményként felidézzük, hogy az 1929-es válság és a második világháború után 

a tőkés rendszer eredendő bizonytalanságait számos korrekció fedte el. A stabil ol i-

gopolisztikus struktúrák létezése következtében a gazdaságban a viszonylag lany-

hább verseny volt a jellemző. Ehhez logikusan kapcsolódott a nagyvállalatok és az 

állam érdekközösségét kifejező állami intervenció magas foka, a belső piacok  fej-

lesztésére irányuló összpontosítás, a munkaszerződéssel és társadalmi megállapodá-

sokkal erősen szabályozott munkaviszonyok és szociális biztonság a nemzetállami 

kereteken belül. Ekkor jelent meg a „jóléti állam” képe, ezt az Európai Unió mint 

természetes közeget vette át és igyekezett fenntartani.  

A turbulens gazdasági környezet következményei  – a bizonytalanság 

A globális folyamatok, közte az információtechnológia befolyása,  ezt az állapotot 

fokozatosan kikezdték. Bár a hagyományos termelési rendszerek többsége az ura l-

kodó, a változás trendjét a szervezetfejlesztés számon tartja, felismerve: minél kö töt-

tebbek és intézményesítettek lettek a munkaviszonyok, egyes termelési ágakban ez 

kimeríti a taylori munkaszervezet lehetőségeit, korlátja a tőkehasznosításnak.  Az 

információtechnológia következtében a munkaviszonyokban folyamatos változások 

következnek be, amelyek az egész munkapiacot befolyásolják. A foglalkoztatás 

bizonytalansága és a laza kapcsolódás a szervezethez alapjaiban kérdőjelezi meg a 

szóban forgó munkaerő státuszát. Önmagában ez nem új, mert a piacgazdaságban a 

termelési és munkafeladatok átalakulnak, a rendszer jellemzője az állásbizonytalan-

ság és a munkanélküliség. A bekövetkezett bizonytalanság foka, mértéke és belátha-

tatlansága a szokatlan, mellyel a szervezetfejlesztés is számol. 

A tudásgazdaság, az informatikai társadalom és más kifejezések mögött egyrészt 

hagyományos , másrészt a változó munkaszervezetek léteznek.  Az új, vonzó pers-

pektívát nyújtó folyamat ára a növekvő bizonytalanság. A kockázat és bizonytalan-

ság mindig a jelen volt gazdaságban, de a gazdaság informatizálódásával vált nehe-

zen kezelhető problémává. A viszonylag lassan változó gazdaságban és társadalom-

ban a kockázatok feltárása, a bizonytalanságok meghatározása, a folyamatelemzések 

rendszere és a tényezők, okok és következmények megismerése lehetőséget teremtett 

az alkalmazkodásra. Az információtechnológiákkal azonban a gazdaság olyan sebes-

ségre kapcsolt, amellyel az érdekeltek egy része  képtelen lépést tartani. Eljutottunk 

oda, amikor nem tudjuk, hogy mire készüljünk, tehát szükséges mindenre felkészü l-

ni. Ebből a helyzetből a kiút lehetősége a nagyfokú szervezeti rugalmasság és a 

munkapiaci részvevők alkalmazkodásának megteremtése.  

A humántőke portfólió-jellege 

Az új képességek iránti igényt számos oldalról közelítik, az egyik két olyan köve-

telmény összegeződésével hozta kapcsolatba, amelyek teljesülése egymást egy bizo-

nyos ponton túl kizárja: az operátornak például egyre bonyolultabb gépi berendezé-

sek kezeléséhez egyre több információt kell feldolgoznia, miközben e berendezések 

működése egyre gyorsabb – az előbbi feltétel egyre több időt igényel az adekvát 



Cseh Maria – Krisztián Béla 

66 

beavatkozáshoz, miközben az utóbbi feltétel egyre kevesebb időt hagy rá. Az emberi 

erőforrás tekintetében ez a humán tőkeberuházás portfólió jellegében  nyilvánul meg. 

Korábban a pénzügyi befektetésektől az különböztette meg a termelő beruházásokat 

– bennük a munkaerővel kapcsolatosokat –, hogy míg a pénzügyi befektetések visz-

szafordíthatóak voltak és alacsony tranzakciós költségekkel jártak, addig termelő 

beruházások hosszútávú, visszafordíthatatlan elkötelezettséget jelentettek és igen 

magas tranzakciós költségek társultak hozzájuk. Ez utóbbi tényezők stabilitást adtak 

a termelésnek, ami egyben a foglalkoztatás stabilitását is jelentette. A turbulens 

gazdasági közegben a termelési és foglalkoztatási döntések a pénzügyi tranzakciók-

nál megszokott választáshoz kezdenek hasonlítani.  A lényeg: az információs, tudás-

alapú gazdaságban a termelő szervezetek legfőbb feladata az eredetileg vissza nem 

fordítható humántőke-beruházásból visszafordítható beruházást csinálni, a magas 

tranzakciós költségeket pedig alacsony tranzakciós költségekké változtatni. 

A bizonytalansági helyzetre a szervezetek átszervezésekkel, a kapcsolatok gépe-

sítésével („karcsú az, ami gép”-, lean, mean machine), méretcsökkentéssel, tevé-

kenység-kiszervezéssel válaszolnak. Évtizedek óta a strukturális változások alka l-

mazottakat érintő legfőbb következménye a hosszan fennálló, biztonságos munkahe-

lyek számának zsugorodása
6
, az atipikus munkahely lehetőségek kiterjesztése. 

A folyamatra a szervezés válasza a feltételes, nem állandó munkaerő igénybevé-

tele. Ezzel időben rugalmasan alkalmazkodni képesek a szervezeti munkaerőigény 

(napi, szezonális és ciklikus) ingadozásaira. Előmozdítják a funkcionális rugalma s-

ságot, vagyis módot adnak arra, hogy az érintettek bizonyos képességeket és speciá-

lis szaktudást szelektív és nem folytonos jelleggel vegyenek igénybe vagy nyújtsa-

nak. Megtalálják a szabályzás kikerülésének lehetőségét. A hagyományos munkav i-

szony mellett éltetik a liberalizálódást, a deinstitucionálást és deregulálást
7
. 

Az emberi erőforrás rugalmassága 

Az emberi erőforrás történeti útja Adam Smith 1776-ban megjelent korszakos mű-

vének, az emberitőke-elméletet megelőlegező fejtegetésétől kezdődik.  Szerinte: 

„Költséges új gépet azért állítunk üzembe, mert azt várjuk, hogy különleges munká-

jával, amit teljes elavulásáig végez, nemcsak megtéríti nekünk a ráfordított tőkét, 

hanem ezen felül még meghozza legalábbis a szokásos profitot. Ilyen költséges gép-

hez hasonlíthatjuk az olyan embert, aki sok munkát és időt áldoz, hogy kitanuljon 

valami különleges készséget és szaktudást igénylő mesterséget. Azt várjuk, hogy a 

munka, amit megtanult, az egyszerű munka bérén felül megtéríti a tanulásra fordított 

összes költséget, és ezen felül meghozza egy, a költségösszeggel egyenlő nagyságú 

tőkének legalábbis a szokásos profitját. Teszi pedig mindezt megfelelő időn belül, 

tekintettel az emberi élet nagyon is bizonytalan tartamára, szemben a gépek sokkal 

biztosabban meghatározható élettartamával. Ezen az elven alapszik a szakképzett 

munka és a tanulatlan munka bére közötti különbség”
8
. 

                                                           
6
 Köllő János (2010) Vállalati reakciók a gazdasági válságra, 2008–2009, Közgazdasági Szemle, 

LVII. évf., 2010. december, 1045–1064. , KSH (2010) A válság hatása munkaerőpiacra. Internetes 

kiadvány – www.ksh.hu, április, 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/valsagmunkaeropiacra.pdf. 
7
 Theodore, N.& Peck, J. (2002) The temporary stffing industry growth imperatives and limits to 

conetingency. Economic Geography. Vol.78.4.Oct. 469. 
8
 Adam Smith (1992) Nemzetek gazdagsága. E gazdagság természetének és okainak vizsgálata. Köz-

gazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 
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A szervezetfejlesztés felelős az emberi erőforrással való gazdálkodásért. 

A mai technológiák két végletes ponton igényelnek munkavállalókat: az olcsó, 

képzetlen vagy betanítható munkás szintjén meg a drága, magasan képzett vagy 

megfelelő tapasztalatokkal rendelkező szinten. Míg az előbbiből rendszerint  van 

kínálat és költsége viszonylag nem számottevő, akár külföldön is elérhető, az utóbbi 

azonban egyben a nemzetközi kultúra ismerője is kell legyen, aki magyar állampol-

gár létére is valószínűleg hasonló pozíciókat talál szinte mindenhol a világon.  

Amikor a szervezetek a bizonytalanság miatt egyre gyorsulóbb ütemben változ-

tatták meg foglalkoztatási gyakorlatukat, a munkapiacon sorra jelentek meg  az igé-

nyekhez alkalmazkodó szolgáltatások. Megváltozott a munkavállalói tudással kap-

csolatos elvárás is, a személyes tudás kínálatának szélesítése, diverzifikálás -

szükségessége, a rugalmas (verzatil) tudás szükségessége, a tudásmenedzsment szerepe. 

A munkaképes népesség bizonytalan lehet abban, hogy hol, mikor és milyen munkához 

juthat. Ezért a helyzethez mért válasz az, hogy bizonyos korlátok között bármely munkát 

elvállal. A munkavállalók többsége nem ragaszkodhat eredeti szakmájához, kínálatát jelen-

tősen bővítenie szükséges. 

Nem abszolutizálva az információtechnológia befolyását, mégis ennek következ-

tében válnak a termelési folyamatok rugalmasan átalakíthatóvá és hasonlóan ez ve-

zet az emberi erőforrás rugalmas kezelhetősége igényéhez.  A változó piaci helyzet-

nek megfelelően nemcsak a szervezet hoz létre változó számú és képzettségű szemé-

lyekből álló csoportokat,de az oktatási rendszer és a személyek is igyekeznek ehhez 

mérten alakítani képzettségüket. A termelési és munkafolyamat modularizálása a 

taníthatóság érdekében megerősítette a személy lehetőségét, hogy felismerje: mun-

kaereje önmagában sem homogén, tudása, képzettsége, képességei modulokból ál l-

nak össze. A személy számára egyetlen biztosíték, hogy több piacon értékesíthető 

szakértelemmel rendelkezzen és képességei portfóliójából azt vegye elő, amire vala-

hol éppen kereslet támad. A munkapiacon megjelenő, saját tudástőkéjét egyfajta 

portfólióként változtatható munkavállaló a hozzáértés, a kompetencia kérdését is 

más módon veti fel
9
. A kompetencia fontos eleme a szervezés-, gazdaság-, meg em-

beri erőforrás-elméletnek, a szakképzésnek, mert a munkaerő rugalmassága csak 

kompetencia portfóliója kialakításával és átrendezésével tartható fenn
10

. 

A felismerés nyomán hazánkban is különböző oktatási, képzési kutatások, re-

formkezdeményezések születtek, de körülményes érvényesülésük érdemben alig 

hozott változást. A jelenlegi gyors váltást eredményező kormányintézkedések oka itt 

is keresendő – a dinamikus fejlesztési elgondolások hasonlóan dinamikus képzési 

hátteret igényelnek. A portfólió megvalósításának feltétele az oktatási és képzési 

rendszer, amely technológiai orientációját tekintve az alapismeretek biztosságán 

alapulva a sokoldalúság kialakítására helyezi a hangsúlyt. Ennek megfelelően az 

oktatás és képzés munkakapcsolatai nem különíthetőek el egymástól (lifelong 

learning)
11

. A munka tartalma nagy részben tanulás, a munka és tanulás között kon-

vergencia van (learning by doing). Az élethosszig tartó tanulás vagy a hipertanulás 
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nemcsak a laza és változó foglalkoztatási körülmények sajátja. Ez a helyben maradó 

munkaerőre is vonatkozik, amit a szervezetfejlesztés a belső képzések intenzív rend-

szerével biztosit. A termelésben foglalt tanulás nem egyszerű kísérőjelensége,  ha-

nem a lényege a folyamatnak. 

A gazdaságfejlődés példájának tekintett Egyesült Államokban a munkaviszony-

ok változása elsőként járta be azt az utat, amelyet ma a globális környezetben min-

denütt tapasztalunk. A technológiai változásra, az oktatás és a társadalmi, elsősorban 

jövedelmi egyenlőtlenség – és ezek sajátos kapcsolatrendszerére épülő amerikai 

gazdaság
12

 tanulságait a szervezetfejlesztés folyamatosan használja fel a gazdaság 

eredményessége érdekében. A múlt századi növekedéselmélet empirikusan is igazo l-

ta, hogy a gazdasági növekedés mozgatója a technológiai fejlődés és a munkavi-

szonyok változása. Korábban a gazdasági növekedést magyarázó modellekben csak 

exogén elem volt a technikai haladás
13

, majd a technológiai fejlődést is a növekvő 

gazdaság endogén tényezőjének tekintették, bizonyítva a tudásalapú gazdaságok 

növekedési mechanizmusainak jelentőségét
14

. 

A szervezetfejlesztés komplex feladat – a technológiaváltozás következtében 

változó személyi követelmények, a hagyományos és más munkaviszony alaku-

lás/alakítás, a szervezet humántudományokkal történő kezelése
15 

mellett a fejlesztés-

nek a piaci teljesítmények érdekében a technológiai innovációban is van feladata.  
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