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KRISZTIÁN BÉLA 

In memoriam Humánpolitikai Szemle  

1990–2013 

Fejes Melinda projektfelelős rövid búcsúztatójával szembesültek a Humánpoliti-

kai Szemle és az emberi erőforrással foglalkozók 2014 elején: „Tisztelt Szerzők! 

A Wolters Kluwer Kft. döntése értelmében 2014. januártól megszűnt a Humán-

politikai Szemle folyóirat. Ezúton szeretnénk megköszönni több éves közreműkö-

désüket, az érdekes publikációkat. Elismeréssel adózunk azon szellemi teljesí t-

mény előtt, mellyel hozzájárultak a Humánpolitikai Szemle sok éven át tartó 

sikeréhez, magas színvonalához. Sajnos azonban a folyóirat működése a megvá l-

tozott gazdasági környezet és az online világ előretörése következtében nem volt 

tovább fenntartható. Még egyszer köszönjük értékes munkájukat és további 

szakmai sikereket kívánunk!”
1
. Az emberi erőforrással foglalkozó tudományos 

szakmai elméleti és gyakorlati fórum megszűnésével ismét eltűnt egy, a hazai  

változásokat tükröző kiadvány. 

A magyar munkaerő-állomány személyzeti kezelése, a feladat szakmai képesí-

tésig eljutó folyamata a gazdasági és társadalmi változások tükrében az átalaku-

lás/tranzitológia egyik kitüntetett területe. Átfogó feldolgozása még nem teljes, 

sok részlet ismeretében is egyre újabb ismeretek és megközelítések kerülnek elő. 

1945-ig a magyar munkaerőt, emberi erőforrást a közigazgatási besorolások 

és némi tudásszint-elvárások szabályozták. A taylori tudományos üzemszervezé-

sen és vezetésen alapuló és azon kifejlődő munkaügyi, személyzeti és szociális – 

egyre több társtudományt bevonó, vagy más formában alakuló szaktevékenység 

a második világháború utánra teljesedett ki az ember manipulálására született 

kifinomult technikákkal – a globális világban bizonyos területi, filozófiai, szár-

mazási sajátosságokat hordva – lényegében hasonló módszerekkel. 

Magyarországot, néhány kezdeményezéstől eltekintve, el- és megkerülte a 

taylori rendszer. Klebelsberg Kunó és Magyary Zoltán korszerűsítési törekvései 

fennakadtak a konzervatív közigazgatáson, de elemei alkalmasak voltak 1945 

után a szervezés- és vezetéstudomány (átmeneti akadályoztatása utáni) újjászüle-

tésére. A magyar gazdaság és társadalom azonban 1945-ben szembetalálta magát 

az Európát megkerülő amerikai mintára szervezett, de átpolitizált szovjet rend-

szerrel. Ismeretes Lenin eltökéltsége a taylorizmus, az amerikai minták hasznosí-

tására, amelyet – a kapitalista rendszer szidalmazása mellett – később is válto-

zatlanul, ideológiával töltötten követtek. 

                                                        
1 Fejes.Melinda@wolterskluwer.hu, 2014. február 4. 
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Ez addigra kiiktatta a szakszervezeteket, azokat a termelés szolgálatába áll ít-

va megteremtette a politikai érdekvezérelte emberrel való foglalkozást („legfőbb 

érték az ember”), a termelési érdekhez kapcsolva a funkcionális teendőket (poli-

tikai személyzet-kezelés, a termelés munkaügyi-bérügyi feltételei ellátása, a 

szociális ellátás vállalati-intézményi biztosítása). A merev, a politikai elveket és 

irányítást a termelésben érvényesítendő gyakorlat hamar szembetalálta magát a 

szakmai tudás igényével, amit nem lehetett az általánosságok szintjén kezelni. A 

foglalkoztatottak csak munkaerő-szemléletét már az 1950-es évek közepétől 

előbb körülírtan, majd egyre erőteljesebben függetlenedve felváltotta a minőség-

ben más elvárás, az, amit a munkaerő mint erőforrás, a személy mint komplex i-

tás a munkakapcsolatokban képvisel – alakítva azokat a maga és közössége ér-

dekében. Ez az emberrel való foglalkozás szervezeti szinten megjelenő formái-

ban, elvárásaiban is követhető. 

Az emberekkel való és a politikai elvárásokkal induló foglalkozás szervezeti 

kereteit elsőként a párthatározatok szabták meg. Rövidesen azonban a különböző 

tudományok ezeket fokozatosan feszítették szét – a szervezés- és vezetéstudo-

mány, az ergonómia, a munkatudományok, szociológia –hogy csak ezeket említ-

sük – mind az ember szerepének egyediségét, a vele és csoportjaikkal való fog-

lalkozás professzionalizálódását hangsúlyozták. 

A személyzeti munka abszolút politikai jellegét a termelés szakmai követe l-

ményei folyamatosan törték meg. 1945-től mivel egyetlen minősített pont az 

állam politikai és világnézeti karaktere volt, a szovjet típusú társadalom egyik fő 

tevékenysége az államdoktrína káderkiválasztási és lojalitási kritériumként való 

alkalmazása, államcélként és fegyelmező eszközként való használata. Ennek 

következtében minden gazdasági és társadalmi kérdés egyben filozófiai kérdéssé 

vált, emiatt a társadalom állami és szakmai aspektusa példátlanul intellektuális 

volt. Mondhatjuk hiperracionális-doktrinér, szenzuális eredetével moralista, 

erkölcsi stílusában puritán. Az állam célja, a „Legfőbb érték az ember” elv alap-

ján a társadalom mindenoldalú felemelése és jóléte biztosítása olyan szerveze-

tekkel történhet, ahol az alkalmazottak politikailag elkötelezettek a cél iránt. 

Kiválasztásuk ezért politikai alapon történjék, ebben a párt gyakorlatát kövessék. 

A párt személyzeti elveit a gyakorlatban az államigazgatás hajtotta végre. Az 

államigazgatás csúcsa a Minisztertanács volt, mely hazánkban 1953-tól a rend-

szerváltásig titkársági típusú modellként működött.  A személyzeti szakterülettel 

1953-tól a Minisztertanács Titkársága Személyzeti Főosztálya foglalkozott. 

Az ideológia azonban alkalmatlan volt a termelés hatékonyságának alakítá-

sában, a pártpolitika súlyának változásával, az igazgatási funkciók és az iskolai 

képzettség meg a képesítések szakterületi differenciálódásával a személyzeti 

munka szabályozása, szakmai követelményei a Minisztertanács – majd más fő-

hatóságok – hatáskörébe került. A személyzeti munka és ennek szakszerű vitele 

– mint az államhatalom eszköze – különböző tanfolyami rendszereken át került a 

gyakorlatba. A hivatalos közlöny rendeletértesítései mellett a személyzeti munka 

elméleti és gyakorlati szakirodalmi hátterét a Minisztertanács kiadásában megje-

lenő Káder- és személyzeti munka (1980-1989) volt hivatott képviselni. A lap 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1953
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szerzői, tartalmi változásai szemléletesen mutatják, hogyan alakult át aránylag 

rövid idő alatt az egyoldalú központi személyzeti munka szemlélete a körvonala-

zódó integrált tevékenység irányába. A hatalommegosztás differenciálódása a 

központi személyzeti elvek mellett sorra hozta létre a szakágazatok, intézmé-

nyek, feladatkörök saját személyügyi elvárásait, ennek megfelelő képzését. A 

folyamatban nagy szerepe volt az Országos Vezetőképző Intézetnek és az egyes 

minisztériumok – különösen az Ipari és a Munkaügyi Minisztérium – képző, 

továbbképző intézeteinek, a személy- és munkaügyekkel foglalkozó szerveződő 

társadalmi egyesületeknek (pl. az Szervezési és Vezetéstudományi Egyesület) és 

a nagyvállalatoknak (pl. a TAURUS). Nem kisebb volt a szerepe azoknak az 

egyéniségeknek, akik az emberért érzett felelősség, az ember mint erőforrás 

kitüntetett szerepéért közvetve vagy közvetlenül, az oktatásban, képzésben vál-

laltak úttörő szerepet. 

A rendszerváltással átalakuló államigazgatásból kikerült a személyügyi kér-

dések központi kezelése (a külön szabályozás fokozatosan olvadt be a képesítési 

követelmények rendszerébe). Az addig a Minisztertanács kötelékében a sze-

mélyzeti ügyekkel foglalkozók úgy vélték, hogy az új helyzetben is szükség 

lenne a személyüggyel foglalkozók számára valamilyen fórum megtartása – 

egyesület és kiadvány formájában. Az átalakulás, a források bizonytalansága és 

átcsoportosításának különféle egyeztetésekkel történő megoldása viszonylag 

gyorsan lezárult. 

Egyesületként 1989-ben megalakult a MENTOR MONT Kiadói- és Tanács-

adó Kft. Budapesten. Ez rendezte meg az I. Humánpolitikai konferenciát Buda-

pesten, ahol állást foglaltak a szakma törvényi elismerésére, az egyesületi műkö-

dés megteremtésére. A Káder- és személyzeti munka kiadvány helyébe lépett a 

Humánpolitikai Szemle, részben a korábbi előfizetőkre támaszkodóan. A 

MENTOR MONT Kiadói- és Tanácsadó Kft.-ből kivált Mont Humán Menedzser 

Iroda Kft. (dr. Gajdos Jenő alapító) közreműködésével 1993 nyarán Dunaújvá-

rosban megalakult a Humán Menedzser Kamara, amit a Fejér Megyei Bíróság 

1993. október 18-án jegyzett be. 1995-ben a kamarákat érintő szervezeti változá-

sok miatt a szervezet új neve, a Humán Szakemberek Országos Szövetsége. 

A HSZOSZ immár több mint húsz éve szolgálja az emberi erőforrások ügyét. 

A Káder- és személyzeti munka kiadvány helyébe lépő Humánpolitikai 

Szemle első száma 1990-ben jelent meg, de mintegy a folytonosságot érzékeltet-

ve, egy ideig szerepeltette az előd megjelenése évfolyamát (I. (XI.) évfolyam). A 

személyzeti szervezetek folyamatos felszámolódásával, a vezetés érdeklődésé-

nek más irányokba fordulásával azonban a várt üzleti számítások egyre kevésbé 

valósultak meg, kiadás nehézségei nem kis erőfeszítésekkel voltak csak ellensú-

lyozhatóak. 

A lap fenntartása fennállása alatt mindvégig kemény feladat volt.  A lap az új 

feltételek között a hivatalok, vállalatok, kutatók és más szakemberek a korábbi 

kapcsolatok, a függőség, a megnövelt érdeklődés és a személyügy más megköze-

lítései következtében széles körben elvárttá lett. Az emberi erőforrással kapcso-

latos ismeretek megerősítésében és elterjesztésében a HSZ nagyot lendített. A 
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kapcsolatok, a tömeges képzés (pl. a pécsi egyetem képzéseiben részvevők tan-

anyagként kapták a HSZ-t), a gyakorlatias megközelítés, a nemzetközi kitekintés 

érdeklődést keltett. Ezért a kiadásban több szervezet is érdekeltséget vállalt, a 

Mentor Mont Kft. a Magyar Távirati Irodával, a Központi Statisztikai Hivatallal, 

az Országos Műszaki Könyvtár- és Dokumentációs Központtal is kooperált, 

amivel a szerkesztők egyrészt a külföldi információs lehetőséget másrészt az  

állami kapcsolatot, támogatást igyekeztek biztosítani. 

A Humánpolitikai Szemle az idők folyamán több címlappal jelent meg. Első 

kiadásában a düreri klasszikus emberalak szerepelt, majd már színes borítóval 

készült. 

A Mont Humán Kft. számos más kiadvánnyal is segítette a vállalati munkát, 

így a társadalombiztosítással, munkavédelemmel de az életmóddal, természet-

gyógyászattal foglalkozó kiadványok sorát ismerhették meg az érdeklődők.  

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége egyesületi tevékenységéről  a 

Szövetség kiadványa, a Humánpolitikai Szemle rendszeresen beszámolt. A rövid 

hírek vagy cikkek mögött a tagság, de különösen a szűkebb vezetés rendkívül 

sokféle munkája halmozódott. A főszerkesztés munkáját a felelős kiadó, dr. 

Gajdos Jenő végezte, állandó és szakszerű szerkesztőtárs és olvasószerkesztő 

volt Sándor András pszichológus, Szemes László igazgató és Viszlai Katalin, aki 

több évtizeden át olvasószerkesztőként alkotó munkáját 2013-ig végezte. Alkotó 

részvevői voltak a szerkesztésnek a HSZOSZ mindenkori elnökei is. Az alapító, 

Gajdos Jenő halálával a szervezet és a kiadási jog családjáé lett, ők nem kívánták 

fenntartani a lapot. A kiadói jog, a lap a Complex Kiadó Kft. birtokába került 

ahol az olvasószerkesztést Viszlai Katalin végezte. 

A szerkesztőség rugalmas kiadási terve éves bontásban, számonként megha-

tározott tematikára épült, amit részben az aktuális részben a stratégiai tennivalók 

határoztak meg. A szerzők felkérésre, saját véleménynyilvánításra lehetősége 

kérve, a legkülönbözőbb vezetői és más szintekről érkezve dolgozták fel monda-

nivalójukat. Nem kis feladat volt az egységesebb stílus kialakítása, a tanulmá-

nyok arányosítása, a tudományos-szakmai igényesség mellett a magyar nyelvű-

ség gondozása. A lap gondozásában végig elsődleges szempont volt az  emberi 

erőforrás tudományos szintű megközelítése, az elmélet(ek) gyakorlati alkalma-

zásának érvényesítése. 

A lap 1990-től új szemléletet vitt az emberi erőforrással foglalkozó szaktu-

dományok rendszerébe. Egy-egy szám átlagosan 80 oldalon jelent meg. Az 

egyes számokban átlagban 5 főcikk, tanulmány, 14 hír, megjegyzés, kommentár, 

számonként összesen 19, átlagban 17 jelent meg. Egy évben (12 szám) ez 204 

írásos anyagot jelentett. 1994 és 2013 között, a 20  év alatt évente 12 szám (ese-

tenként összevontan), összesen 240 szám jelent meg. Ebben (240x17) 4080 írá-

sos anyag jelent meg, a borítókon (külső-belső, hirdetés, tájékoztatás) elhelyezett 

anyagokat nem számítva. Kiadója, a Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalom-

szolgáltató Kft. illetve a Wolters Kluwer Kft. gazdaságossági és az online kör-

nyezet miatt mondott le a lap kiadásáról. 



Krisztián Béla 

218 

A lap tevékenységét, szervező szerepét, a szerzők sokféle aktivitását tekintve  

szemléletes tükre a mindig megújuló, az emberi erőforrásért felelősen tenni aka-

rók munkájának. A máig aktuális konferenciatémák, a sokrétű ismeretanyag és a 

sokoldalú szerzőgárda érdemben gazdagította a magyar emberi erőforrás tudo-

mány írott történetét. A szerzőtársak sokasága között vannak, akik kezdettől 

szerepelnek, vannak, akik első tanulmányukat itt bocsáthatták közre, mások most 

kapcsolódtak be a közírásba. A szellemi találkozóhely, véleménycsere ma már 

történelem. Az emberi erőforrás irodalom e klasszikus kiadványa után már csak 

a Munkaügyi Szemle és a Vezetéstudomány képviseli a változások útján kiala-

kult korszerű emberi erőforrás szemléletet. Búcsúzunk a szerzőktől, a Humánpo-

litikai Szemlétől, amely aktív részvevője volt mindazon változásoknak, amelyek 

előrevitték a hazai emberi erőforrás tudományát. 

 

 


