
GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, 
OKTATÁS, KÉPZÉS 

Az emberierőforrás-gazdálkodásra  

ellátott változatai 
szakosodott szakemberképzés védjeggyel  

Az „európai egyetem” oktatási–képzési rendszere igazodik a napi 
gyakorlatban bekövetkezett fejleményekhez, a gyakorlati élet meg-
kívánta követelményekhez, és olyan speciális szakemberképzésre 
vállalkozik, ami az emberi erőforrás gazdálkodás mesterségét való-
ban felsőfokon sajátíttatja el.  
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Az új generáció szerint Franciaország már nem 
a világ közepe 

Mintegy tizenöt éve az emberierőforrás-gazdálkodás felsőfokú okta-
tására a túlzsúfoltság és a nagyfokú strukturáltság jellemző. Napjainkban 
Franciaországban 22-féle, emberierőforrás-gazdálkodási feladatok ellá-
tására feljogosító, felsőfokú szakirányú tanulmányok elvégzését tanúsító 
diploma, 15-féle kereskedelmi főiskolai oklevél és egy tucatnyi egyéb 
képzési forma elvégzését igazoló bizonyítvány szerezhető meg, amelyek 
alapjaiban újították meg e szakma arculatát. Két francia egyetemi pro-
fesszor emberierőforrás-gazdálkodásra feljogosító bizonyítványok háló-
zatát hozta létre a célból, hogy – úgymond – védjeggyel lássák el azokat 
a képzési formákat, amelyek megfelelnek bizonyos minőségi kritériu-
moknak. E törekvések kezdik meghozni gyümölcseiket, és az egyetemi 
hallgatók új generációi, akik tanulmányaik befejeztével az emberierő-
forrás-gazdálkodás területén helyezkednek el, hozzájárulnak ahhoz, 
hogy e szakterület a gyakorlatban is fejlődjön.  

A jelenlegi generáció munkába állása sok magánvállalatnál időben 
egybeesik azoknak a szakembereknek a nyugdíjba vonulásával, akik e 

 



szakmát más szakképzettséget igénylő korábbi állásukat feladva gyako-
rolták. Ebből eredően e funkció professzionalizálódik. Ezentúl olyan fiata-
lok – gyakrabban fiatal nők, mint fiatal férfiak – veszik kezükbe a humán-
erőforrás-gazdálkodás irányítását, akiket kifejezetten e szakma sajátos 
technikáinak alkalmazására képeztek ki. Természetesen egyeseket ag-
godalommal tölt el, hogy a professzionalizmus esetleges túlburjánzásá-
val egyidejűleg nem okoz-e túlzott megterhelést a személyzeti kérdések-
kel foglalkozó részlegek kapacitására nézve az operatív feladatok jelen-
tette problémák megoldása. A leginkább látható következmény az esz-
közök és a megoldások szabványosításának tendenciája: a hasonló kö-
rülmények között kiképzett humánpolitikai káderek azonos szakmai 
forrásanyagból merítenek.  

A jelen szakember-generációjának másik jellegzetessége vitathatat-
lanul a nemzetközi nyitás. Akár multinacionális vállalatnál helyezkednek 
el, akár nem, a fiatal francia humánerőforrás-gazdálkodási szakértők – az 
EU által meghirdetett Erasmus képzési programnak köszönhetően – vég-
zősként elmondhatják magukról, hogy külföldi tanulmányutakon vettek 
már részt, egy vagy több idegen nyelvet beszélnek, és főként nem véle-
kednek többé úgy, hogy Franciaország a világ közepe. Legyen szó a 
szociális jogról, a szakszervezeti terepről vagy a vezetési felfogásról, a 
fiatal humánpolitikai szakember talán nem képes még arra, hogy világ-
méretekben gondolkodjék, ám nem elégszik már meg azzal, hogy csakis 
nemzeti felfogásban fogalmazza meg érvelését. Megjegyzendő, hogy 
mintegy másfél évtizeddel ezelőtt egyes multinacionális cégeknél igen 
ritkán lehetett francia humánerőforrás-gazdálkodási központokkal talál-
kozni, mert – a kivételeket leszámítva – ezek nem voltak eléggé nemzet-
köziek. Ma a megváltozott körülmények, az időközben bekövetkezett fej-
lődés hatására pl. az Airbus humánerőforrás-gazdálkodásának irányítá-
sa francia. 

A megváltozott funkció 

Bár globálisan nehéz összehasonlítani egy-egy generációnak a hu-
mánpolitikai tevékenységre gyakorolt hatását, fel kell mégis hívni a fi-
gyelmet a szakmának a korábbi „sima hajózási” funkcióról a „révkalauz” 
feladatkörének ellátására történt áttérésére. A fiatal humánpolitikai szak-
emberek gondolkodásmódjában domináns tényezőként 

– az előrejelzés szándéka,  
– a célok rögzítése,  
– az eredmények mérésére való törekvés,  

 



– a céloktól való eltérések kiváltó okainak elemzése,  
– a számvetés készítése említhetők.  
Egyesek iróniával jegyezhetik meg, hogy e szakterületen lényegé-

ben nem történik egyéb, mint olyan utolérési, felzárkózási feladat végre- 
hajtása, ami a kereskedelmi vagy a pénzügyi szakmában hosszú évek 
óta végbemenő fejlődéshez képest tapasztalt lemaradás behozására 
irányul. Ez igaz, ám kényszerűen meg kell állapítani: hosszabb ideig kel-
lett várni arra, hogy a humánerőforrás-gazdálkodási folyamatokat 
ugyanúgy kezeljék, mint az egyéb operatív folyamatokat. Az következik-
e mindebből, hogy a fiatal francia humánpolitikai szakemberek ösztönző-
leg hatnak e szakterület fejlődésére? Túlságosan is korai lenne ezt állí-
tani, mert ugyanők ki vannak szolgáltatva a környezetnek, és sokan kö-
zülük az 1990-es évek elején, az első Öböl-háború idején kezdték pálya-
futásukat. Várni kell és közben abban reménykedni, hogy a gazdasági 
növekedés soron következő időszaka megadja számukra a lehetőséget 
képességeik teljes körű kifejtésére.  

Az európai felsőoktatás egységes rendszerére  
áttérés miatti változások 

Ami a felsőfokú szakképzésben bekövetkezett változásokat illeti, ki-
jelenthető: vége a DEA (diplome d’études approfondies = elmélyült ta-
nulmányok elvégzését hitelesítő diploma) és a DESS (diplôme d’études 
supérieures spécialisées = felsőfokú szakirányú képzésben való sikeres 
részvételt tanúsító oklevél) uralmának. Ezentúl 300 európai tanegységre 
átszámítható hitelpont megszerzése után „mester” (master) fokozathoz 
lehet jutni, amit Európa egész területén elismernek, és beleillik az EU-
ban általánossá váló 3-5-8 éves felsőfokú képzési rendszerbe. A „mes-
ter” egyszerre jelent egyetemi tanulmányok során elérhető fokozatot és 
diplomát, azaz egyetemi oklevelet.  

Az egyetemi oktatás első három évének eredményes elvégzését 
követően első diplomaként továbbra is „licenc” szerezhető meg, amit 
„szakmai” megjegyzéssel egészítenek ki, és amelyre az Európai Tan-
egység Átszámítási Rendszerben 180 kreditpont elérésével lehet szert 
tenni. Az egyetemi tanulmányok folytatásának új, 3 fokozatból álló „LMD” 
(Licence, Master, Doctorat) rendszerében mindvégig érvényesül a már 
említett hitelpontok megszerzésének gyakorlata, aminek során a hallgató 
egyre jobban elmélyül, előrehalad az adott szakterülettel kapcsolatban 
megszerezhető tudásanyagban.  

 



Franciaországban e reformot 2001 áprilisában hirdették meg, és a 
gyakorlatban történő végrehajtását elrendelő kormányrendeletnek három 
célkitűzése volt:  

– gátat vetni a DESS-bizonyítványt szerzők exponenciálisan növek-
vő számának,  

– összhangba hozni a francia egyetemeken megszerezhető diplo-
mákat a más európai egyetemek által kiállított tanulmányi okleve-
lekkel és  

– fokozni a hallgatók tanulmányi pályájának változatosságát, a tan-
terv sokféleségét.  

Emiatt fennáll a kockázat, hogy a francia egyetemi oktatás sajátos 
fokozata, a DUT (diplôme universitaire de technologie, kb. műszaki 
egyetemi diploma) és a DEUG (diplôme d’études universitaires géné-
rales, kb. általános egyetemi tanulmányok folytatását tanúsító oklevél) a 
jövőben megszűnik.  

„Mester” fokozat olyan szakterületen érhető el, ahol jelentős és el-
ismert kutatási potenciál és technológiai felkészültségre van szükség. E 
fokozat megszerzéséhez szükséges tanulmányok összessége dinamizá-
lóan hat majd az európai hallgatócserékre, mivel a diplomák színvonala 
összhangba kerül, és előnyt élvez a másutt megszerzett tapasztalati tu-
dás, meghatározott szakmai ismeretanyagból szerzett gyakorlati felké-
szültség elismerése. 

Az oktatási szakterület arra törekszik, hogy mindenütt féléves ta-
nulmányi kurzusok keretében történjék a felsőfokú oktatás, és ezek a 
félévek alkossák azokat a tipikus tanulmányi kurzusokat, jellegzetes ta-
nulmányi programokat, amelyek elvégzése során az európai tanegység 
átszámítási rendszerében a szükséges mennyiségű hitelpont össze-
gyűjthető. E féléves kurzusok konkrét, adott személyre szóló összeállítá-
sa a progresszió, a tanulmányokban történő tényleges előrehaladás biz-
tosítása és a szakirányváltás végrehajtására alkalmas „átjárók” beiktatá-
sának lehetősége. Adott szakterületen „mester” fokozatot 300 hitelpont-
nál kevesebbel nem lehet elnyerni, ám az is elengedhetetlenül szüksé-
ges, hogy a felkészülés során koherencia érvényesüljön a hitelpontok 
megszerzésére alkalmas felsőfokú tanulmányok és a „mester” fokozat-
hoz választott szakmai terület között.  

A gyakorlatban átmeneti idő áll rendelkezésre a licenc vagy a ko-
rábbi egyetemi oklevél megszerzésétől a mesteri fokozatra való áttérés, 
azaz az utóbbi megszerzésére. E kétéves tanulmányi időszakot két kü-
lönálló tanulmányi évre, M1-re és M2-re bontják fel. Licenc fokozat birto-
kosaként akkor iratkozhat be valaki az M1 évfolyamra, ha egy idegen 

 



nyelv tökéletes tudásáról képes megfelelően számot adni. Ha már egye-
temi oklevél tulajdonosa, akkor felvételi vizsga során dől el az M2 évfo-
lyamra történő felvétele. A „mester” fokozat egyelőre nem lesz egysé-
ges, mivel eleinte kiadásra kerül egy „mester kutató” (a korábbi DEA) 
és egy „professzionális mester” (a korábbi DESS) fokozat.  

2004 júniusában végeztek az első új típusú „mester” fokozattal ren-
delkezők, ami nem keverendő össze az egyetemeken vagy főiskolákon 
elvégzett egyéves szakosító alapján kiállított „mastère” fokozattal (vagyis 
minimum egyéves posztgraduális tanulmányok elvégzésével megsze-
rezhető szakdiplomával).  

Kettős szakképzettség megszerzéséhez elegendő az M2 év elvég-
zése, feltéve, hogy az illető rendelkezik az ehhez szükséges hitelpontok-
kal. Egyes francia egyetemek – pl. Lille 2 – már a 2002/2003. tanulmányi 
év elejétől képeznek új típusú „mester” fokozatra jogosult hallgatókat. A 
bevezetés azonban fokozatos és csak 2006-ban fejeződik be. Ekkor 
szűnik majd meg a korábbi 1., 2. és 3. képzési ciklus.  

Nagy-Britannia sajátos humánpolitikai képzési  
és minősítési rendszere 

Nagy-Britanniában humánpolitikai posztgraduális képzésben az ún. 
szakmai normák rendszere működik, ami lényegét tekintve minőségbiz-
tosítást jelent a munkáltatók, és referenciát a munkavállalók számára. A 
Chartered Institute of Personnel and Development (Szabadalmazott 
Személyügyi és Fejlesztési Intézet = CIPD) humánerőforrás-gazdálko-
dásra specializálódott szakemberek és hallgatók (tovább)képzésével 
egyaránt foglalkozik. Éves költségvetése 30 millió angol font (kb. 43 mil-
lió euró), és összesen mintegy 116 000 tagja van az Egyesült Királyság-
ból és Írországból együttvéve. Ezt az Intézetet tekintik a Csatornán túl a 
legfőbb humánpolitikai szakmai testületnek. Igen hatékony értékelési 
rendszert alakított ki, amit „szakmai normákként” emlegetnek. A francia 
ANDCP (Association Nationale des Directeurs et Cadres de la Fonction 
Personnel = Személyügyi vezetők és szakemberek nemzeti egyesülete) 
mintájára működő angol szervezet arra törekszik, hogy kifejlessze és a 
gyakorlati alkalmazás során előnyben részesítse a legjobb humánerőfor-
rás-gazdálkodási módszereket a szakma és művelői folyamatosan válto-
zó igényeinek kielégítése érdekében. Ezért alakította ki saját humánerő-
forrás-gazdálkodási szakértelmet minősítő és azt igazoló rendszerét, és 
határozta meg a szakmai kompetencia szintjeit és normáit.  

 



CIPD rendszer 
Először is léteznek az alapfokú szakmai minőségi tanúsítványok, 

minősítések, amelyek három különböző modulból állnak, és az általános 
szakmai ismereteket tartalmazzák.  

A második fázist illetően az Intézet olyan személyügyi fejlesztési 
tantervet állított össze, amely szintén három modulból épül fel, ám ezek 
már speciálisabb szakmai ismeretanyagot közvetítenek. Az értékelési 
normákat rendszeresen felülvizsgálják, hogy azok összhangban marad-
janak a szakma realitásaival. A normák – legutóbbi revíziójuk alapján – 
átalakítására 2002 júliusában került sor.  

Végül az Intézet saját struktúrájával, felépítésével összhangban osz-
tályozza, besorolja e különböző szinteket. A megszerzett szaktudás, 
szakértelem mindegyik szintje lehetőséget nyújt az Intézet egy adott 
szakmai kategóriájának megszerzésére. Tagjai számára tehát e szerve-
zet megadja a lehetőséget, hogy teljes pályafutásuk során szerezzék 
meg vagy ismertessék el szakmai felkészültségük színvonalát.  

A CIPD struktúrája három fokozatból áll.  
Az első mindenki számára nyitott. Főként azok a humánerőforrás-

gazdálkodási ismereteket tanulni vágyó hallgatók törekednek ennek elnye-
résére, akik az alapfokú bizonyítványok megszerzésére vállalkoztak. Ám 
ide sorolandók azok – a tanulmányaikat másutt már befejezett – szemé-
lyek is, akik humánpolitikai szakterületen tevékenykednek, és akik e kom-
petenciájukat a CIPD-vel szeretnék elismertetni. A hallgató vagy a sze-
mélyügyi pályán már elhelyezkedett szakember arra vállalkozik, hogy fok-
ról fokra megszerzi, magára nézve érvényesíti e tanúsítványokat. A modu-
lok teljes körének elvégzésével a jelölt számára lehetséges az áttérés a 
magasabb fokozat – amit „associate”-ként jelölnek – megszerzésére.  

A második fokozat elnyerésére is szabadon lehet vállalkozni, mihelyt 
az e célt maguk elé kitűzők elhatározzák, hogy elvégzik a személyügyi 
fejlesztési tantervet alkotó három modult: „Vezetési ismeretek törzs-
anyaga”, „Személyügyi és fejlesztési alapismeretek”, „Személyzeti szak-
értő és vezető”. A szakember szabadon választhat ki ezek közül egyet, 
majd fokozatosan mindhármat teljesítenie, vizsga letételével érvényesít-
tetnie kell, ám a sorrend rá van bízva. E modulok elvégzésére rendsze-
rint két megoldást javasolnak. Az illető szakember vagy már megszerzett 
ismereteinek a CIPD által történő elismerését kéri, vagy kiegészítő tanfo-
lyamok elvégzését választja. Utóbbi esetben 25, a CIPD által kiválogatott 
speciális tantárgy közül négyet kell választania. Ezek között szerepelnek 
pl. a szociális ügyek, a munkajog, a teljesítménymenedzsment stb. A 

 



 

„licenciátusi” fokozat megszerzéséhez az Intézet teljes tantervének há-
rom általános területe közül egyet kell a tanulmányok folytatása céljából 
kiválasztani és elvégezni. „Okleveles” (graduate) fokozatot akkor adnak 
ki, ha az illető személy igazolni tudja, hogy az Intézet tantervében sze-
replő teljes tananyagot elsajátította.  

A harmadik, a legfelső fokozat magas fokú szakmai felkészültség 
és jelentős szakmai, gyakorlati tapasztalat elismerésének felel meg. Ezt 
már nem modulok elsajátításának igazolása, elismertetése révén, hanem 
előléptetéssel vagy meghívással lehet csak megszerezni. Az emberierő-
forrás-gazdálkodás vezető szakértője teljes körűen teljesítette a sze-
mélyügyi fejlesztési tantervet és több éves szakmai gyakorlatot is 
igazolni képes. Napjainkban ahhoz, hogy valakit a szakmabeliek elismer-
jenek, az angolszász gyakorlatban az Intézet által tanúsított szakmai 
kompetenciára van szükség. A CIPD által az emberierőforrás-gazdálko-
dás terén elismert szakértelem garanciát jelent, és állás keresésekor 
ideális referencia, vagyis komoly adu, ha valaki szakmai önéletrajzában 
ilyennel büszkélkedhet. Angliában a CIPD-hez tartozást majdhogynem 
elengedhetetlen előfeltételnek tekintik az emberi erőforrás gazdálkodás 
gyakorlatában.  

 
Szint  Fokozat   Kritériumok  

 Companion (CCIPD) = Az Intézethez tartozó 
vezető „társ”  

Csak kinevezéssel szerezhető meg 

3 Follow (FCIPD) = Az Intézet tudományos 
munkatársa  

Stratégiai munkakörben szerzett 10 éves gya-
korlat 

 Member (MCIPD) = Az Intézet tagja  Vezetőként szerzett 3 éves gyakorlat 
 Graduate = Diplomás, okleveles  Az Intézet valamennyi szakmai tanulmányi 

standardjának teljesítése – akár jelentős 
szakmai gyakorlat nélkül is 

2 Licentiate = Licenciátusi fokozatot szerzett Egy vagy két szakmai standard teljesítése 
 Associate = az Intézet képzésében részt vett Valamennyi alapfokú bizonyítvány megszerzé-

se 
1 Affiliate (diák vagy nem diák) = az Intézetbe 

beiratkozott, azzal kapcsolatba lépett sze-
mély 

Számára még mindenfajta lehetőség adott 
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