
GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, 
OKTATÁS, KÉPZÉS 

Elektronika a személyzeti munkában  
és oktatásban az autóipari vállalatoknál 

Vitathatatlan, hogy az e-tanulás a jövőben egyre jobban rányomja 
bélyegét a képzésre és továbbképzésre, ezért fontos annak ismere-
te, hogy az e-tanulást mely területeken, milyen témakörökben és mi-
lyen módszerekkel lehet alkalmazni. Az autógyártók felismerték az 
e-technológiák előnyeit a humánerőforrás-menedzsment, ill. az okta-
tás területén. A Volkswagen AG jövőbe mutató szerepet tulajdonít 
az e-tanulásnak. A DaimlerChrysler az alkalmazások kiépítésekor a 
különböző helyszíneket összekapcsoló hálózatok kiépítésére töre-
kedett. A Ford-Werke AG-nél egy humánerőforrás-adatbank segíti a 
személyzeti munkát. 
 
Tárgyszavak: tanulás; oktatás; humánerőforrás;  

adatbank. 

Az e-tanulás tananyagai 

Az e-tanulás kognitív és társadalmi tanulási célokat szolgálhat. Al-
kalmazásával elsősorban az ismeretek, valamint a korszerű intellektuális 
képességek és készségek (mint megértés, alkalmazás, elemzés) közve-
títését szolgáló tanulási célokat lehet segíteni. Elsősorban az általános 
tartalmakhoz kapcsolódó alapismereteket közvetítik, és a mindennapi 
munkában előforduló alkalmazásokat szimulálják vele, pl. szoftverismer-
tetés, gépek és eszközök kezelésének betanítása.  

Az e-tanulásnak hozzá kell járulni a munkatársak speciális magatar-
tásának kialakításához és az általános társadalmi viselkedés elsajátítá-
sához.  

Az e-tanulás módszerei 

Az e-tanulás területén négy fő módszert lehet meghatározni (1. táb-
lázat): 



1. táblázat 
Az e-tanulás alkalmazási területe 

 
 E-tanítás E-tutor oktatás E-feladatok e-eszmecsere 
Tanulás fajtája:     
− külső vezér-

léssel 
+ +/– + – 

− saját vezér-
léssel 

– + + – 

− kooperatív – – + + 
Tanulási mód-
szer 

tanárcentrikus tanulócentrikus tanulócentrikus teamcentrikus 

Tanulási cél kognitív kognitív, motiváló-  
érzelmi, 
pszichomotorikus 

kognitív, motiváló-  
érzelmi, 
pszichomotorikus 

(összetettebb) kog-
nitív, társadalmi-
kommunikatív 

Tanulási szitu-
áció 

formális formális, informális formális, informális informális,  
mellékes 

Az oktató fel-
adatai 

bevezetés, 
irányítás 

támogatás, lelkesítés támogatás, lelkesítés, 
koordinálás, tanács-
adás 

koordinálás, lelkesí-
tés, tanácsadás 

A tanuló fel-
adatai 

elsajátítás → 
a tudás feldol-
gozása 

kombinálás, elsajátítás  
→ a tudás és képes-
ség alkalmazása 
 

kombinálás, elsajátí-
tás, visszaadás → a 
tudás és képesség 
alkalmazása, ill. létre-
hozása 

kombinálás, elsajátí-
tás, továbbadás, 
társadalmasítás, 
visszaadás → tu-
dás és képesség 
önálló létrehozása 

Tanulás tartal-
ma 

termékbetaní-
tás, tényisme-
retek, alapis-
meret 

idegen nyelv, számító-
gép-/szoftver-
alkalmazás, termékbe-
tanítás, magatartás-
tréning, szerepmaga-
tartás, készségmeg-
szerző tréning, 
vállalatspecifikus tudás 
és know-how, jelenlé-
tet igénylő szeminári-
um előkészítése és 
utólagos feldolgozása, 
médiakompetencia 

minden tanulási tarta-
lom, ami saját felelős-
ségre és saját irányí-
tással megtanulható 
(az e-tutor oktatás 
tanulási tartalmai 
ugyanolyanok lehet-
nek, mint az e-
eszmecsere tanulási 
tartalmai) 

soft skills, 
vállalatspecifikus 
ismeret és know-
how, 
problémamegoldási 
kompetenciák, krea-
tív gondolkodás 
képessége, tapasz-
talatcsere, társa-
dalmi és kommuni-
katív kompetenciák, 
eszmecsere, inter-
akció, szemináriu-
mok utólagos fel-
dolgozása 

Információk minden adott részben adottak részben adottak nincs 
Rendelkezésre 
álló idő 

kevés kevés → sok kevés → sok sok 

 



– Az e-tanítás azt jelenti, hogy a tanulókat egy vagy több oktató 
számítógép segítségével az intra- vagy interneten keresztül tanít-
ják. Itt az előadók vagy szakértők tényismereteket közvetítenek, 
tömör formában. Ezt a módszert tanárközpontú módszernek is le-
het nevezni. Az e-tanítást a tanár és tanuló közötti hagyományos 
szerepmegosztásnak lehet tekinteni, és az eszerint a külső irányí-
tású hagyományos oktatáshoz hasonlít. Az e-tanítás formái: e-elő-
adások, e-szimpóziumok, e-szakmai gyakorlat, e-coaching/men-
toring, valamint a szókratészi párbeszéd, amiben kérdéseket 
tesznek fel, és azokat kell megválaszolni. 

– Az e-tutor oktatás elsősorban a CBT (számítógép alapú) és WBT 
(web alapú) oktatást jelenti. A tutor oktatáson multimédiás oktatási 
programokat értenek, amelyeket a tanulók bármikor és igény sze-
rint saját maguk dolgozhatnak fel. Ez a tanulási forma az egyéni-
leg meghatározott tanulás. Itt a tanuló kizárólag a rendszerrel áll 
kapcsolatban; problémák esetén a tutornak természetesen elérhe-
tőnek kell lennie. 

– Az e-feladatokat számítógéppel (intra-/interneten keresztül) le- 
het a tanulócentrikus módszerekhez hozzárendelni. Az e-fel-
adatok segítségével a tanulókat tanulási helyzetbe hozzák, ami 
lehetővé teszi számukra az önálló, saját maguk által ellenőr- 
zött tanulást. Az e-feladat lehet esettanulmányoknak vagy levele-
ző oktatás tananyagainak, web-kérdéseknek és e-értékeléseknek 
a feldolgozása. Az e-tutor oktatástól abban tér el, hogy a külső és 
saját irányítású tanulás mellett lehetővé teszi a kooperatív tanu-
lást is. 

– Az e-eszmecsere a teamcentrikus módszerekhez tartozik; a tanu-
lók ismereteiket egymás között aktívan kicserélhetik. Ennek az in-
ternet alapú tanulási formának a középpontjában az adott tanulási 
tartalmak megvitatása áll. Ez a teamcentrikus módszer alapvető-
en olyan tanulók számára alkalmas, akik mint haladók, már ren-
delkeznek alapismeretekkel, és képesek a tényállás kritikus meg-
vitatására.  

Az e-tanulás ismertetett módszerei nem helyettesítik a részvételt 
igénylő rendezvényeket, hanem kiegészítik azokat. A részvételt igénylő 
rendezvényeknek a virtuális technológiákkal szemben nagy előnyük, 
hogy lehetőséget adnak társadalmi kapcsolatok létesítésére. A két mód-
szer összekapcsolása, a kombinált tanulás a virtuális oktatás és a rész-
vételt igénylő foglalkozások ésszerű kombinációja. Így a különböző tanu-



lási módszerek erősségei úgy a tanuló, mint a vállalat szintjén hozzájá-
rulnak a tanulás hatékonyságának fokozásához. 

E-tanulás a Volkswagen AG-nél 

A Volkswagen AG e-tanuláson az új információs és kommunikációs 
technikákkal történő tanulást, valamint a just-in-time tanulást érti. Ezen 
túlmenően az online tanulási módszerrel együtt jár az idő- és helyfügget-
len tanulás. Az e-tanulásnak továbbá új vevőkör feltárását és a tanulási 
módszer javítását kell szolgálni.  

A Volkswagen AG az e-tanulás irányába 1992-ben egy önálló tanu-
lási centrum létrehozásával tette meg az első lépést. Helyiségeket bo-
csátottak a munkatársak rendelkezésére, ahol egy PC-munkahelyen, 
multimédiás programok segítségével, önállóan tanulhattak és tanulhat-
nak (2. táblázat). 1999-ben létrehozták a hálózati formában működő ta-
nulási platformot, és azóta a munkatársak – ha munkahelyükön a techni-
kai adottságok megvannak – közvetlenül az íróasztaluknál vehetik igény-
be az e-tanulási rendszer kínálatait. A tanulási platform jelenleg a követ-
kező témákban tartalmaz kínálatot: 

– idegen nyelvek, 
– programoktatások, 
– üzemgazdasági alapismeretek, 
– specifikus szakmai ismeretek, 
– soft skills, valamint 
– tanulási kompetenciák (pl. személyes munkatechnikák, időme-

nedzsment és internetjogosítvány). 
A kínálat súlypontját az IT-oktatás és a nyelvtanulás képezi. A fel-

használók részéről nagy az érdeklődés a műszaki témák iránt. Kérdések 
vagy problémák esetén teletutorok telefonon vagy e-mailen nyújtanak 
segítséget. A tanulási platform kínálata a vevőket, szállítókat és a saját 
munkatársakat célozza meg; a VW-munkatársak közül elsősorban a két-
kezi munkásoknak, a kereskedelmi munkatársaknak, a középvezetés-
nek, valamint a kutatás és fejlesztés területén dolgozóknak szól.  

A bevezetőben említett e-tanulás alkalmazásait a Volkswagen AG-
nél csak részben veszik igénybe: a súlypontot a tutor bevonásával törté-
nő oktatás képezi. Az e-tutor oktatást kiegészítik a kooperatív tanulás, 
tehát az e-eszmecsere módszerével, de az alap- és továbbképzésben a 
kombinált tanulást is alkalmazzák. Az e-tanulási kínálatokat a jövőben 
fokozottan összekapcsolják a jelenlétet igénylő szemináriumokkal; így 
lényegesen növekszik a kombinált tanulás jelentősége.  

 



2. táblázat 
Az e-tanulás előnyei és hátrányai a Volkswagen AG-nél 

 
Előnyök Hátrányok 
• Az e-tanulás időtől független, egyéni 

tanulást tesz lehetővé. 
• Az e-tanulás a részvételt igénylő sze-

mináriumok előkészítését és kiegészí-
tését szolgálja és jobb szemináriumi 
eredményekhez vezet. 

• A kooperatív módszerek következté-
ben gyorsan és rugalmasan lehet tu-
dást generálni. 

• Fekete tábla és online adatbank formá-
jában mindig készenlétben lévő tudás-
forrás = lexikon. 

• Meghatározott alap- és továbbképzési 
kínálatok közvetlen használata az író-
asztaltól. 

• Az e-tanulás lehetőségei még kialaku-
lóban vannak. 

• Az e-tanulás fogadtatása a munkatár-
sak részéről még nem megfelelő. 

• Tanulásnál zavaró hatások a munka-
helyen. 

• A műszaki infrastruktúra még nem tel-
jes körű. 

• Az e-tanulás nem minden tanulási cél-
ra alkalmas. 

 
 
A Volkswagen AG a meglévő e-tanulási rendszert ígéretesnek tartja, 

és a rendszer bővítését és a munkatársak igényeihez igazítását tervezi.  

Humánerőforrás-rendszer a DaimlerChrysler  
cégnél 

A DaimlerChrysler cégnél ePeople néven létrehozott humánerőfor-
rás-rendszer a személyzeti munkához szükséges minden folyamatot le-
fed. Az adatokat egy egységes, központi adatbankban tárolja. A munka-
társak adatait a pályázatbenyújtástól a kilépésig egy rendszerben tárol-
ják; a rendszer a munkatárssal kapcsolatos minden momentumot rögzít 
és feldolgoz (pl. bérelszámolás) (1. ábra).  

Az ePeople személyzeti rendszer ezen túlmenően teljesen új funk-
ciókat és lehetőségeket is kínál a munkatársak és vezetők részére. Elő-
ször is közvetlen hozzáférésük van az aktuális adatokhoz. A személyzeti 
terület ezáltal hatékonyabb, gyorsabb és ügyfél-orientáltabb lesz, mivel a 
személyzetis munkatársaknak több idejük jut a munkatársakkal való fog-
lalkozásra.  

A vállalat munkatársai például személyes adataikba betekinthetnek, 
azokat részben saját maguk karbantarthatják (pl. új lakcím nyilvántartás-



ba vétele). A munkatársak betekinthetnek bérelszámolásukba, így nem 
kell külön elszámolást kiadni részükre, vagy különféle igazolásokat saját 
maguk kinyomtathatnak, ami mentesíti a személyzeti területet a rutin-
munkáktól.  

 

 
 

200 üzleti folyamat a  
személyzettoborzás        személyzeti és 
         bérelszámolási 
állásbörzék/munkatárs-
börzék, 

        területre 
  32 kínálat a vezetőknek 

személyzeti követelmények,   22 jelentés 
pályázati menedzsment,   15 kínálat a munkatársaknak 

1. ábra: Az ePeople tartalma 
 
 
A vezetői feladataikban támogatja a vezetőket a rendszer, akik a 

személyzeti rendszerben rögzített, egységes keretek között nagyobb ve-
zetői önállósággal rendelkeznek. A központi adatnyilvántartás és az egy-
séges eljárások biztosítják, hogy a személyzeti és elszámolási folyama-
tok mindenütt átláthatók, egységesek. A vezetők az éves teljesítményér-
tékeléshez pl. már nem a megszokott nyomtatványt használják, hanem a 
rendszerben online értékelik munkatársaik teljesítményét.  

személyzet alkalmazása 
 
kompetenciamenedzsment, 
teljesítményértékelés, 
célmegállapodások, 

belépés
 
szerződéskészítés, 
belépés, 
személyzeti adminisztráció, 
törzsadatok karbantartása, 

bérezés 
 
egyéni bérváltozások, 
tarifális emelés, 
prémium, 
öregségi ellátás 

személyzet alkalmazása elszámolás 
  
áthelyezések, havi bérelszámolás, 
felmentések, visszatérők, kölcsönök,  

letiltások gyerekápolási idő, 
átvételek 

kilépés
 
öregségi részmunkaidő, 
munkavégzés szüneteltetése, 
család miatt, felmondások 

 



A rendszerben a vezetők számára egységes jelentések állnak ren-
delkezésre, amelyekkel saját területük értékelését bármikor elvégezhetik. 
A rendszer néhány perc alatt kiértékeli, hogy pl. ki kért öregségi rész-
munkaidőt, ki mikor jön vissza gyermekápolási szabadságról vagy a ka-
tonai szolgálatból. Így a vezető időben megtervezheti a munkatársak fog-
lalkoztatását. 

A ePeople lényegesen megkönnyíti és lerövidíti az üres állások be-
töltését. A vezető a pályázati menedzsment modulban kiírhatja a szabad 
állásokat és betekinthet a beérkezett pályázatokba.  

A DaimlerChrysler a rendszerbevezetés keretében feladatul tűzte ki, 
hogy az összes meglévő személyzeti folyamatot alapvetően átgondolja. 
A különböző németországi helyszíneken dolgozó vezetők a személyzeti 
munka vonatkozásában kb. 200 folyamatot egységesítettek. A személy-
zeti és a bérelszámolási területek arra törekedtek, hogy a lehető legtöbb 
elektronikus műveletet vigyenek be a rendszerbe és a folyamatokat a 
lehető legegyszerűbbé tegyék.  

A személyzeti tanácsadók és a bérelszámolók oktatásában az 
ePeople projekt a kombinált tanulást alkalmazza. Ez háromnapos sze-
mináriumból és kb. ötnapos egyéni tanulásból áll, majd az ezt követő 
kétnapos blokk keretében az egyes témákat elmélyítik, valamint a nyitott 
kérdéseket a rendszeren megválaszolják.  

Az új személyzeti menedzsmentrendszert először a németországi 
leányvállalatoknál vezették be. Kivételt képez a kompetenciamenedzs-
ment, amit a spanyolországi gyárban is alkalmaznak. Az ePeople rend-
szer kiterjesztését más országokban lévő üzemekre is tervezik. 

Személyzeti és szociális politika  
a Ford–Werke AG-nél 

A Ford–Werke AG a diverzitás, azaz a munkatársak elfogadása és 
tiszteletben tartása területén elnyerte az Év Munkaadója címet. A cím 
odaítélése előtt végzett felmérés szempontjai:  

– a hitelesség,  
– tiszteletben tartás,  
– korrektség és  
– teamorientáltság.  
A cég személyzeti politikájának fontos részét képezi a munkatársak-

ról való gondoskodás, pl. a gyermekgondozási szabadság, öregségi 
részmunkaidő lehetősége, óvoda, szakképzés. A cég saját tanműhelyé-
ben képezi ki munkatársait – köztük sok nőt is – annak ellenére, hogy az 



autógyári munkát sokan kifejezetten férfias foglalkozásnak tartják. A cég 
kapcsolatot tart különböző iskolákkal, és évente 500–600 diákot fogad 
szakmai gyakorlatra.  

A megváltozott munkaképességű dolgozóknak orvosi szakvélemény 
alapján biztosítanak megfelelő munkát. 

Egy külön osztály foglalkozik a társadalmi tendenciák változásaival. 
Így a törvényi keretfeltételek várható változásairól nem a törvényalkotás 
utolsó szakaszában szereznek tudomást, hanem abba már időben aktí-
van be tudnak kapcsolódni. 

A Ford–Werke AG egy személyzetfejlesztési irányítási rendszert 
(PDC = Personal Development Committee) hozott létre. Minden területen 
öt fejlesztésirányítási szintet alakítottak ki – a marketingben, a gyártás-
ban és a személyzeti munkában. Így folyamatosan rögzíteni lehet a 
munkatársak erősségeit és gyengéit. Párhuzamosan létrehoztak egy 
olyan rendszert, amibe minden munkatárs beviheti a saját fejlesztési ter-
vét, megmondhatja, miben lát karrierlehetőséget. A célokat minden me-
nedzsmentszint lebontja munkatársakra. A célok mérhetők, leírhatók és 
emellett ambiciózusak, a munkatársak és vezetők évente megvitatják 
őket.  

Fontosnak tartják az ismeretek cseréjét az idősebb és fiatalabb 
munkatársak között. A tudásadatbankok a tudás továbbadását szolgálják 
embertől emberig, és ez a mentori tevékenység részét képezi. A munka-
társaknak pályafutásuk kezdetén, lehetőleg széles körű ismereteket kell 
szerezniük. A későbbiekben ismereteiket felfrissíthetik, ha új feladatokat 
vesznek át. A személyzeti területről a munkatársak kb. kétévenként más 
területre kerülnek: a fejlesztésről a termelésbe, onnan az oktatásra. A 
cég személyzeti igazgatója szerint ugyanis a személyzetisek nem dol-
gozhatnak távolról, a személyzeti osztályon lévő íróasztaluktól, hanem a 
gyártás területén jelen kell lenniük a részlegvezetők mellett. 
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