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PATÓ GÁBORNÉ DR. SZŰCS BEÁTA 

A munkaköri leírás „hetes”-ei 

 

„…és ha igen, miért nem” 

Karinthy Frigyes 

 

A munkaköri leírások dokumentumainak, sok esetben mostoha sors jut 

a szervezetek életében, holott a megfelelő módon történő kidolgozásuk 

és valódi használatuk sok szervezési-vezetési, működési problémát 

megelőzhetne. Így mindenkinek, akik a vállalatok életében, a szervezeti 

cél megvalósításában részt vesznek, a munkaköri leírás dokumentumai-

ra vonatkozóan fontos tisztában lenni annak 7 fő feltételével, céljával, 

7 főcsoportba sorolható tartalmi elemeinek repertoárjával. Ennek a 

tanulmánynak a célja a munkaköri leírások tartalmi meghatározottsá-

gán keresztül, lehetőségeinek bemutatása és rámutatni arra, hogy va-

lóban nagyon drága (elszalasztott lehetőség) a munkaköri leírások ad-

ta lehetőségek ki nem használása, akár a vállalatok közötti, akár a vál-

lalaton belüli összehangolt működés megteremtésében. A tanulmány 

rámutat arra is, hogy ki, vagy mi lehet a „hetes” a munkaköri leírá-

sokban, vagyis milyen 7 megfelelőséggel kell, hogy rendelkezzen a hu-

mán tőke
1
 és mely 7 feltételnek, kell, hogy megfeleljen a munkaköri le-

írás dokumentuma, illetve ezek milyen kapcsolatban állnak egymással.  

 

Bevezetés 

Ha valaha is felmerült már Önben a munkaköri leírás készítésének gondolata, akár 

mint munkáltató, akár mint munkavállaló, először biztosan megpróbálta definiálni, 

meghatározni a munkaköri leírás fogalmát és elkészítésének menetét. Biztosan e l-

gondolkodott azon is, hogy hogyan lehetne a vezetőknek, a beosztottaknak és a szer-

vezet számára is elfogadható, megelégedésükre szolgáló dokumentumot összeállíta-

ni. Ezeket a kérdéseket szem előtt tartva kerül sor a munkaköri leírások 7 fő megfe-

lelőségének bemutatására, céljának meghatározására, tartalmi elemeinek bemutatá-

sára és jelentőségük összegzésére. 

A munkaköri leírás dokumentumának ismérvei 

A logisztikai gondolkodásmód nemcsak abban az esetben használható, amikor a 

humán tőkére terjesztjük ki a logisztika 7M definícióját és a humán tőkére vona tkoz-

tatott megfogalmazást alkotunk, az embert állítva a középpontba. Majd ezt követően 

azt állíthatjuk, hogy a megfelelő munkavállaló, a megfelelő kompetenciákkal, a 

megfelelő állapotban, a megfelelő helyen, a megfelelő időben, a megfelelő költsé-

                                                           
1
 . A humántőke a szellemi tőke egy eleme, amelybe beletartoznak a tapasztalati tényezők, az oktatás 

során megszerzett tudás, képességek, értékek, és szokások. (Garavan-Morley-Gunnigle-Collins, 

2001) 
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gen, a megfelelő munkáltatónál rendelkezésre állva, versenyképességet jelenthet a 

vállalt számára. 

A logisztikai gondolkodásmódban ismeretes logisztikai 7M definíció akkor is 

hathatós segítséget nyújt, amikor a munkaköri leírás dokumentumának ismérveit 

kívánjuk meghatározni. 

Tehát a logisztikai gondolkodásmód kiterjesztésével nemcsak a humán tőke 

meghatározottsága írható le, hanem a munkaköri leírások dokumentumnak a 7 fő 

feltétele, szükséges jellemzője is. 

A munkaköri leírásoknak 7 megfelelőségnek kell eleget tenniük: 

1. A megfelelő munkakörre koncentrálni, vagyis minden, az adott munkaköri le-

írásban, az adott munkakörről, kell, hogy szóljon. 

2. Megfelelő tartalom, tehát ésszerűen és valósághűen kell a munkakört és az 

abba tartozó feladatköteget összeállítani. Időben és térben kivitelezhetetlen, 

megvalósíthatatlan, vagy ésszerűtlen elvárásokat ne fogalmazzunk meg.  

3. Megfelelő tartalmi szerkezeti tagoltság, vagyis a munkakör bemutatását tá-

mogató kellő, de nem túl tagolt, részletesség a munkaköri leírás dokumen-

tumában. 

4. Megfelelő idődimenzióban gondolkodni, vagyis a múlt-jelen-jövő együtt ke-

rüljön a figyelem középpontjába. Okulni kell a múlt hibáiból (pl. korábban 

el nem látott feladatok munkakörhöz rendelése) és a jövő lehetőségeinek is 

teret kell nyitni a dokumentumban (milyen feladatok ellátása lesz válhat 

szükségessé a jövőben). 

5. Megfelelni a valóságnak, vagyis a munkaköri leírás dokumentumában az 

adott munkakört sem lebecsülni, sem felértékelni nem szabad. Realisztiku-

san tartalommal és munkakör pozicionálással kell a dokumentumot elkész í-

teni. 

6. Megfelelő stílus, nyelvhasználat, vagyis tisztán, világosan, érthető módon kell 

a dokumentumot elkészíteni a felhasználók lehetőségeihez, igényeihez iga-

zodva. 

7. Megfelelő költségen kell a munkaköri leírások dokumentumát előkészíteni, 

kidolgozni, használni és az ezt megelőző munkakörelemzést végrehajtani. 

8. A humán tőkére vonatkoztatott megfelelőségek szoros kapcsolatban állnak a 

munkaköri leírás dokumentumára vonatkozó hét feltétellel, erre utal a táblá-

zatban, a megfelelőségek azonos sorba rendelése. 

9. A munkaköri leírások elkészítésénél felmerülhet a kérdés, hogy a munkafela-

datokra vonatkozó „nehéz” és „kellemetlen” elemeket tartalmazzon-e a 

munkaköri leírás. A nehéz elemeket így definiálhatjuk. (Mul lins, 1989 in-

terpretálva Farmer-Thomson, 1997) „Különösen megerőltetők, vagy nehéz 

őket tökéletesen megoldani”. A kellemetlen elemek pedig (Mullins, 1989 

interpretálva Farmer-Thomson, 1997) olyan körülmények, amelyek unal-

massá, fárasztóvá, vagy ellenszenvessé teszik a munkát.  

10. Mind a „nehéz”, mind pedig a „kellemetlen” elemek definiálása szükségsze-

rű, hiszen – amennyiben van ilyen feladat – a munkakörhöz tartozik és ellá-

tandó feladat. Rejtett, vagy ki nem mondott elvárásként való kezelése, el-

lentmondana a munkaköri leírások feltételeinek, fentebb listázott jellemző i-

nek. 
 

1.táblázat: A logisztikai 7M definíció analógiája a munkaköri leírásokra.  
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„Megfelelőségek” a munkaköri leírásokban: 

 Humán tőkére vonatkoztatva A munkaköri leírás feltételeire vonatkoztatva 

1. A megfelelő munkavállaló.  Megfelelni a valóságnak. 

2. A megfelelő kompetenciákkal. Megfelelő tartalom. 

3. A megfelelő állapotban. Megfelelő stílus, nyelvhasználat. 

4. A megfelelő helyen. A megfelelő munkakörre koncentrálni. 

5. A megfelelő időben. Megfelelő idődimenzióban gondolkodni. 

6. Megfelelő költségen. Megfelelő költségen. 

7. A megfelelő munkáltatónál. Megfelelő tartalmi szerkezeti tagoltság. 
 

 

A munkaköri leírások célja 

A munkaköri leírások célja a folyamatos kiszolgálásban összegezhető, vagyis a 

munkaköri leírások egy olyan forrásnak tekinthetők, amik egy keretet adnak a fo-

lyamatos, zökkenőmentes, versenyképes, szervezeti és szervezet közi működésnek.  

A szakirodalom Farmer- Thomson, (1997) alapján elkülöníthetünk egymástól: 

− „tevékenységen” alapuló munkaköri leírást (mit kell tennie a munkavállaló-

nak), 

− „eredmény-orientált” munkaköri leírást (mit kell elérnie a munkavállalónak). 

A létrehozott munkakörnek megfelelően kell kidolgozni a munkaköri leírást.
2
 

Tehát a munkaköri leírás független a feladatot végző egyéntől, vagyis a munkaköri 

leírást a feladatokra és nem személyre definiálják. 

 

A munkaköri leírások tartalmi meghatározottsága 

A munkaköri leírások alapvetően az alábbiakra adnak választ: „Mit kell csinálni?”, 

„Mikor?”, „Miért?”, „Hol?”, „Hogyan?” „Kivel?” Milyen feltételek között?”.  

A munkaköri leírás meghatározza a munkakörben elvégzendő feladatokat, annak 

általános célját, ám a munkaköri leírás szerkezeti felépítésére és tartalmi motívumai-

ra vonatkozóan a szakirodalomban is (Kristóf, 2004; Hingyi-Juhász-Orbán, 1995; 

Bittner, 2002; Farkas – Karoliny – Poór, 1997; Elber – Karoliny – Farkas – Poór, 

1999; Stybel, 2010; Kővári, 1991; Dolmány – Hajós, 1998; Berey – Dobos, 1979; 

Tuczai A-né – Bittner P. – Kovács Z.,1991; Lukas, 2000; Boone – Kurtz, 1992; 

Bóta, 1985; Butler, 2009; Groschedl-Trinkl, R., 2001; Gyökér, 1999; Lukas – Pató-

Kovács, 2012; Pató-Kovács-Bódy, 2012; Leonard, Sharon, 2000; Joinson, 2001; 

Szemes – Világi, 2001), és a törvényben is. (Breznay, 2003), különböző ajánlások 

fogalmazódnak meg. Ezért a következőkben a munkaköri leírás tartalmi elemeinek 

szakirodalmi áttekintésre kerül sor. Ennek során egy kitekintést kaphatunk, hogy a 

munkaköri leírás milyen lehetőségeket rejt magába a tartalmi meghatározottsága 

által és milyen, a munkakörhöz kapcsolódó jellegzetességeknek lehe t a dokumen-

tummal keretet adni. 

                                                           
2
 A munkakörök minősítésére értékelésére adhat segítséget a „munkaköri tükör” , amely a „vizsgált 

munka legfontosabb jellemzőinek, körülményeinek leírását, a terhelési tényezők meghatározásához 

szükséges adatokat, majd azok minősítését is tartalmazza”. (Bittner  – Tuczai – Gaál – Kovács – 

Bencsik - Bakonyi –Tóth, 1990) 
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2. táblázat: A munkaköri leírások szerkezeti elemeinek összehasonlító táblázata.
1
 

  Megvizsgált szakírói ajánlások 

Sor-

szám 

Szerkezeti elemek Berger, 

1959 in 

Bóta 

1985:71 

Acker, ,1968 in 

Bóta 1985:72 

Végh, 1968 

in Bóta 

1985:73 

Höhn, 1966 

in Bóta 

1985:73 

Svatuska, 1971 in 

Bóta 1985:74 

Bóta, 

1985: 74 

Gyökér-

Finna, 

2004:24 

REFA, 

1998 

ISO A Pató-Kovács-Bódy KUTATÁSI 

EREDMÉNYEI, 2011 (pató-

Kovács-Bódy, 2012:59-73 

1.2 Fejlécben ismétlődő 

adatok 

         Fejlécben ismétlődő adatok 

2. Céglogó          Céglogó 

3. A vállalat neve     A vállalat neve      

4. A dokumentum megne-

vezése 

         A dokumentum megnevezése 

5. Szervezeti egység neve     A részleg (osz-

tály) megnevezé-

se 

Szervezeti 

egység 

neve 

  Szervezeti 

egység neve 

Szervezet, részleg 

6. Szervezeti kód, költ-

séghely 

         Szervezeti kód, költséghely 

7. Név   Név      Munkakör 

betöltőjé-

nek neve 

Betöltő megnevezése 

8. Személyi azonosító          Személyi azonosító 

9. Beosztás   Beosztás Szolgálati 

rang 

Munkabesorolás     Rang/pozíció 

10. Munkavégzés helye       Fizikai 

elhelye-

zés 

  Munkavégzés helye 

11. Munkaidő beosztás       Munka-

idő, 

munka-

rend 

  Munkaidő beosztás 

12. A munkakör száma     A munkakör 

száma 

A munka-

kör száma 

   Katalógusszám 

13. Munkakör megnevezése Munkakör Munkakör Munkaterü- Munkakör  Munkakör Munka- Munkakör Munkakör Munkakör megnevezése 

                                                           
1
 A táblázat egy részlete Pató Gáborné Szűcs Beáta – Kovács Zoltán – Bódy Kornél (2012): A logisztikai munkaköri leírások empirikus szerkezeti vizsgálata. Munkaügyi szemle, 56. évf. I. sz. pp. 5 9-72. 

került ismertetésre. 
2
 A sivatagi homok színű cella jelölés azokat a tartalmi elemeket jelölt, amelyek a szerző kutatása során is azonosításra kerül tek. 
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megnevezé-

se 

megnevezése let megnevezé-

se 

megneve-

zése 

kör 

neve 

megjelö-

lése 

(Munka-

szituáció) 

megnevezé-

se 

14. A munkakör célja    A munka-

kör célja 

 A munka-

kör célja 

Munka-

kör 

célkitű-

zései 

 A munka-

kör célja 

Célkitűzések 

15. Fő feladatok          Fő feladatok 

16. Általános feladatok Általános 

feladatok 

Feladat rövid 

megfogalmazá-

sa (munkakör, 

célja) 

Feladata Feladatkör  Feladatok Munka-

körhöz 

tartozó 

felada-

tok 

Munkafe-

ladatok 

(munka-

rendszer) 

Feladatok  

17. Egyedi feladatok  Egyedi felada-

tok 

        

18. Egyéb feladatok    Egyéb 

feladatok 

 Egyéb 

feladatok 

   Egyéb feladatok 

19. Egyedi megbízások    Egyedi 

megbízások 

 Egyedi 

megbízá-

sok 

  Egyedi 

megbízások 

 

20. Munkafolyamatok 

(munkarendszer) 

      Általá-

nos 

funkciói 

Munkafo-

lyamatok 

(munka-

rendszer) 

  

21. Organigram       Szerve-

zetben 

elfoglalt 

helye 

  Organigram 

22. Alá és fölérendeltségi 

viszonyok 

    Szervezeti kap-

csolatok (alá és 

fölérendeltség) 

Alá és 

föléren-

deltségi 

viszonyok 

 Alá és 

föléren-

deltségi 

viszonyok 

(munka-

szituáció) 

  

23. Fölérendeltségi viszo-

nyok 

Fölérendelt-

ségi viszo-

nyok 

Közvetlen 

felettes 

Közvetlen 

felettes 

Föléren-

deltség 

  Közvet-

len 

felettes 

Közvetlen 

felettes 

(munka-

szituáció) 

Felettese Elöljáró 
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24. További utasításadó          További utasításadó 

25. Alárendeltség  Közvetlen 

alárendelt 

munkakörök 

 Alárendelt-

ség 

    Alárendelt 

kollégák 

Közvetlen beosztottak, szakmai 

beosztottak 

26. Helyettesítés    Helyettesí-

tés 

 Helyette-

sítés 

 Helyette-

sítés 

(munka-

szituáció) 

 Kit helyettesít, ki helyettesíti 

27. Kötelezettségek (mun-

kaszituáció) 

      Kötele-

zettsége

k 

Kötele-

zettségek 

(munka-

szituáció) 

  

28. Felelősség meghatáro-

zása 

Felelősség 

meghatáro-

zása 

 Felelősség  Kötelezettségek 

(jogok és a fele-

lősség meghatá-

rozása) 

Felelős-

ség 

Felelős-

ségek 

  Felelősség munkájáért, személyze-

tért, anyagért, eszközért, anyagilag, 

titoktartás 

29. Hatáskörök/jogkörök  Hatáskörök Hatáskör Hatáskörök Kötelezettségek 

(jogok és a fele-

lősség meghatá-

rozása) 

Hatáskö-

rök 

Hatáskö

kö-

rök/jogk

örök pl. 

utalvá-

nyozási, 

szerző-

déskötés

i érték-

határok 

Hatáskö-

rök (mun-

kaszituáci

ó) 

 Hatáskör, jogkör: döntési, aláírási, 

képviseletei, javaslati, ellenőrizési 

munkavállaló jogai 

30. Rendszerelemek: be-

menet, kimenet, üzem,- 

munkaeszköz, környe-

zeti és egyéb hatások 

(munkarendszer) 

       Rendszer-

elemek: 

bemenet, 

kimenet, 

üzem,- 

munka-

eszköz, 

környeze-

ti és 

egyéb 

hatások 

(munka-

rendszer) 

  



Pató Gáborné dr. Szűcs Beáta 

 166 

31. Munkakapcsolatok  Más munkakö-

rökkel és szer-

vezeti egysé-

gekkel való 

együttműködés 

szabályozása 

Munkakap-

csolatok 

  A munka-

kör kap-

csolata 

más mun-

kakörökk

el 

Munka-

kör 

kapcso-

lata más 

munka-

körök-

kel 

 Más egysé-

gekkel való 

kapcsolata 

Kapcsolattartás, együttműködés 

(külső, belső) 

32. Információ szolgáltatás      Informá-

ció szol-

gáltatás 

Bizal-

mas 

infor-

mációk 

kezelése 

  Adatszolgáltatási kötelezettség 

 Kapott információk  Kapott infor-

mációk 

        

33. Adott információk  Adott informá-

ciók 

        

34. Bizottságokban végzett 

tevékenység 

 Bizottságokban 

végzett tevé-

kenység 

        

35. A munkakör teljesít-

ményértékelési mércéi 

 A munkakör 

teljesítményér-

tékelési mércéi 

   A munka-

kör érté-

kelésnek 

mércéi 

Jellem-

ző ered-

ered-

mény 

mutatói 

  A munkakör dimenziója, mérőszá-

mai, teljesítménymutató 

36. Bérezés     Bérezés  Bérezés, 

jutalma-

zási 

forma 

   

37. A munkakör betöltőjé-

vel szembeni követel-

mények 

 Követelmények   Képzettségi 

előfeltételek 

A munka-

kör betöl-

tőjével 

szembeni 

követel-

mények 

Kép-

zettség, 

gyakor-

lat iránti 

igény 

 Képzettsé-

gek, előfel-

tételek a 

munkakör 

betöltésé-

hez 

Elvárások:képesítések papírral, 

gyakorlat szakmai tapasztalat, álta-

lános ismeretek, felkészültség, 

személyes tulajdonságok, képessé-

gek, készségek 

38. Idegen nyelv használata          Idegen nyelv használata 

39. A munkavégzés körül-

ményei 

      munka-

hely, 

munka-

környe-

zet 

  A munkavégzés körülményei 
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40. Hivatkozás más doku-

mentumokra 

         Hivatkozás más dokumentumokra 

41. A kidolgozás időpontja     A kidolgozás 

időpontja 

     

42. A munkaköri leírás 

hatályba lépésének 

időpontja 

  Érvénybe-

lépés idő-

pontja 

 A munkaköri 

leírás hatályba 

lépésének idő-

pontja 

     

43. Revíziós szint, periodi-

citás 

         Revíziós szint, periodicitás 

44. A vezető aláírása   Közvetlen 

vezető 

aláírása 

 A vezető aláírása     Munkáltatói joggyakorló aláírá-

sa/elöljáró aláírása 

45. A dolgozó aláírása     A dolgozó aláírá-

sa 

    Megbízott aláírása 

46. Készítő aláírása          Készítő aláírása 

47. Záradék   Záradék        

48. Dátum         Dátum Dátum 

49. Lábjegyzetben ismétlő-

dő adatok 

         Lábjegyzetben ismétlődő adatok 

50 Egyéb a munkakör 

szempontjából fontos-

nak vélt elemek 

      Egyéb a 

munka-

kör 

szem-

pontjá-

ból 

fontos-

nak vélt 

elemek 
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Felvetődik tehát a kérdés: mindenki sajátos struktúrájú és tartalmú munkaköri 

leírásokat alkalmaz? 

A munkaköri leírásoknak előírt formátuma csak és nem minden esetben vállalat 

specifikusan létezhet, azonban empirikus kutatás
1
 alapján alapvetően 7 csoportba 

tartozó kulcselemeket kell, hogy tartalmazzon, a munkaköri leírás  

1. első csoport az „alaki kellékek”, ez szolgál a munkakör azonosítására, például 

dokumentum megnevezése, céglogó, dátum, aláírások stb.;  

2. a második csoport a „munkakör meghatározása” tartalmazza a munkakör 

megnevezését, a szervezet, részleg megnevezését, a munkavégzés körülmé-

nyeit stb.; 

3. a harmadik csoport a „függelmi kapcsolatok” tartalmazza az organigramot, 

beosztottakat, helyettesítéseket stb; 

4. a negyedik csoport a „munkakör” elemeit foglalja magába, mint például a 

célkitűzést, fő feladatokat, teljesítménymutatókat, stb;  

5. az ötödik csoport „a felelősség” tartalmazza munkáért, személyzetért, anyag i-

akért, titoktartásért, stb való felelősséget; 

6. a hatodik csoport az „elvárások” tartalmazza a végzettséggel, gyakorlattal, 

személyes tulajdonságokkal szembeni igényeket; 

7. a hetedik „egyéb ismérvek” tartalmazza az előző csoportokba be nem sorolt, 

de a vállalat által fontosnak ítélt jellemzőket. 

Vagyis a munkaköri leírásokban feltétlenül meg kell, hogy jelenjenek a felada-

tok, hatáskörök, jogkörök, felelősségek és a kompetenciák meghatározásai.  

A munkaköri leírások jelentősége – összefoglalás 

A munkaköri leírások jelentősége Berey – Dobos, (1979) szerint az alábbiakban 

foglalható össze: jelentheti a vezető tehermentesítését, a vezetők és beosztottak kö-

zötti súrlódások, ellentétek elkerülhetők, a személyzeti munkát nagyban segítheti, 

munkateljesítmény ellenőrzését megalapozza és segíti, valamint racionalizáláshoz 

alapot teremthet. 

Tekintve, az ellátási láncok egyre jelentősebb térhódítását a gazdasági életben és 

a határterületen dolgozók
2
 vevői igények mind tökéletesebb kielégítésében játszott 

szerepének felértékelődését; a munkaköri leírások egyfajta letéteményesei is lehe t-

nek, és dokumentációs kapcsot is jelenthetnek nemcsak a vállalatokon belül, de a 

vállalatok közötti feladat-felelősség-hatáskör-jogkor-kompetencia meghatározásban, 

és megosztásban. Tehát fontos felhívni a gazdasági élet szereplőinek figyelmét a 

munkaköri leírásban rejlő lehetőségekre. 

Megállapítható, hogy a munkaköri leírások „valódi” használata által a vállalatok 

versenyelőnyre tehetnek szert. A munkaköri leírás ki nem használása egy elszalasz-

tott lehetőségként fog megjelenni a vállalatoknál, akár azért, mert egyáltalán nem 

használták a dokumentumot, akár azért, mert csak az „asztalfióknak” készült a do-

kumentum. Ebben az esetben valóban egy nagyon drága minden haszon nélküli idő, 

emberi erőforrás, papír pazarlásra került sor. Fontos, hogy „hetes”-ként ne csak az 

elvárások jelenjenek meg az emberre és a munkaköri leírás dokumentumára vona t-

kozóan, hanem magának a dokumentumnak is mindig legyen „hetes”-e a szervezet-

                                                           
1 174 munkakör került elemzésre 
2
 azok a kollégák, akik a vállaltköz kapcsolatokban játszanak fontos szerepet. Az ellátási láncokban 

fontos szerepet töltenek be a vállalatok közötti „akadálymentesítésben”. 
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ben, aki garantálja a dokumentum használatát és a dokumentum adta lehetőségek 

kihasználást. 

A munkaköri leírások használatára vonatkozóan is érdemes megfontolni J. F. 

Kennedy szavait, miszerint: „Nagy előnye van az életben annak, aki már ott cselek-

szik, ahol a többi csak beszél.” 

 

Irodalomjegyzék 
 

Berey A. – Dobos I. (1986): Vezetés a gyakorlatban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 

Budapest 

Berey A. – Dobos I. (1979): Vezetés és vezető. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest  

Bittner P. (2002): Humán menedzsment, Veszprémi Egyetem, Gazdaságtudományi Önálló 

Intézet, Szervezési és Vezetési Tanszék, Veszprémi Egyetemi Kiadó. Veszprém  

Bittner P. – Tuczai – Gaál Z. – Kovács Z. – Bencsik A. Bakonyi P. – Tóth (1990): Fejezetek 

a vezetés- és elméletből és gyakorlatból. Kézirat. Tankönyvkiadó. Budapest  

Boone, L.E. – Kurtz, D.L. (1992): Management. McGraw-Hill Inc. Hightstown. 

Bóta L. (1985): A munkaköri leírás készítése és használata, Produktorg Szervezési Vállalat, 

Budapest 

Breznay T. (2003): A munka törvénykönyve egységes szerkezetben állásfoglalásokkal és 

magyarázatokkal. Kompkonzunt Kft. Budapest 

Butler, M. (2009): Job descriptions for Interlibrary loan supervisors: core functions and best 

practices, Journal of Interlibrary loan, Document Delivery& Electronic Reserve, 19:21-31 

REFA (1988): A munkatanulmányozás módszertana 4. Követelménymegállapítás. Struktúra 

Szervezési Vállalat. Budapest 

Dolmány F. – Hajós L. – Magda S. (1998): A munkaerő gazdaságtana. Dinasztia Kiadó. 

Budapest 

Elbert, N. F.- Karoliny M.- Farkas F.- Poór J. (1999): Személyzeti/emberi erőforrás me-

nedzsment kézikönyv. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest  

Farkas F. – Karoliny M.-né – Poór J. (1997): Személyzeti/emberi erőforrás-menedzsment. 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest 

Garavan, T. N. – Morley, M. – Gunnigle, P. – Collins, E. (2001): Human capital 

accumulation: the role of human resource development. Journal of European Industrial 

Training. Vol. 25. No. 2-3-4 pp. 48-68. 

Groschedl-Trinkl, R. (2001): Arbeitsunterlage zum Erstellen von Arbeitsplatzbeschreibungen. 

Bundesministerium für öffentliche Leistung und Sport. www. 

tuwien.ac.at/zv/persz/doc/apb-erstellen.pdf letöltés dátuma: 2004. szeptember 19. 

Dr. Gyökér Irén – Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment, Oktatási segédanyag, közgaz-

dász hallgatók számára, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Ipari me-

nedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék, Budapest, 2004 

Gyökér I. (1999): Humánerőforrásmenedzsment. Műszaki Könyvkiadó. Budapest  

Hingyi L. – Juhász T. – Orbán T. (1995): Munkaköri leírások készítésének kézikönyve. 

Novorg Kiadó. Budapest 

Joinson, Carla (2001): Refocusing job descriptions HR Magazine, Aléexandria: Jan. 2001. 

Vol.46.Iss.1, pp. 66-71. 

Kővári Gy. (1991): Gazdálkodás az emberi erőforrásokkal. Felsőfokú személyügyi szaktanfo-

lyami jegyzet. Országos Munkaügyi Központ. Budapest 

Kristóf L. (2004.): Szervezes – vezetés a gazdasági – szolgáltatási szakterület számára. Kép-

zőművészeti Kiadó. Budapest 

Leonard, Sharon (2000): The demise of job descriptions HR Magazine. Alexandria: Aug. 

2000, Vol.45, Iss. 8, pp.184. 

Mullins, 1989 interpretálva Farmer – Thomson, 1997 



Pató Gáborné dr. Szűcs Beáta 

 170 

Pató Gáborné Dr. Szűcs Beáta – Dr. Kovács Zoltán (2012): „És még amivel főnöke megbíz-

za”– egy mondat a munkaköri leírásokban? In Dr. Poór József – Karoliny Mártonné Dr.–

Dr. Berde Csaba – Dr. Takács Sándor (szerk.): Átalakuló emberi erőforrás menedzsment 

Complex Kiadó, Budapest, ISBN: 978 963 295 083 9, 2012 pp. 473-488 

Pató Gáborné Szűcs Beáta – Kovács Zoltán – Bódy Kornél (2012): A logisztikai munkaköri 

leírások empirikus szerkezeti vizsgálata. Munkaügyi szemle, 56. évf. I. sz. pp. 59 -72. 

Lukas, H. H. – Kemperle, C. (2000): Arbeitsplatzbeschreibung und Arbeitsplatzbewertung. 

Bmöls Kiadó. Bécs 

Stybel, L. (2010) Managing the inner contradictions of job descriptions: A technique for use 

in recruitment. The Psychologist-Manager Journal, 13,pp. 105-110. 

Szemes L. – Világi R. (2001): Személyügyi feladatok rendszere. Pécsi Tudományegyetem. 

Természettudományi Kar. Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet. G&G 

Kft. Pécs 

Tuczai A-né – Bittner P. – Kovács Z. (1991): A számítógéppel kezelt munkaköri leírás nem 

bürokratikus dokumentumok, Munkaügyi Szemle. Vol. 25. No. 5. pp. 31-35. 


