
GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, 
OKTATÁS, KÉPZÉS 

A HEM funkcióinak fejlődése 

Az utóbbi évtizedben sokat fejlődött a HEM feladatköre, az egyszerű 
adminisztratív személyügyi munkából folyamatos fejlődéssel valódi 
stratégiai humánerőforrás-menedzsmentté vált. 
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A humánerőforrások információs rendszere  
(a továbbiakban HEIR) 

Ma már a humánerőforrás-menedzsment nélkülözhetetlen eszközé-
vé vált az információs rendszer, amely a feladatok automatizálásával nö-
veli a hatékonyságot, és lehetővé teszi a HEM tevékenységi körének ki-
bővítését. Például, a kompetenciák jövőbemutató kezelése, ami a HEM 
legfontosabb feladata, szorosan összekapcsolódik a munkaerő felvételé-
vel, értékelésével, képzésével, és az információs rendszer lehetővé te-
szi, hogy ezeket a folyamatokat egységében tekintsék át. De nem sza-
bad szem elől téveszteni, hogy a HEIR-nek értéket kell létrehoznia, nem 
szabad bonyolulttá tennie a folyamatokat és tartósan kell alkalmazkodni 
a vállalat igényeihez.  

Az információs rendszer részt vesz az információáramlás optimali-
zálásában, erős hatást gyakorol a vállalat szervezeti felépítésére, hata-
lommegosztási rendszerére és irányítására. Lehet központosított vagy 
felosztott.  

A centralizációnak számos előnye van, mivel biztosítja az egységes 
személyzeti adatbázist, a duplicitások elkerülését, a változások követé-
sét, a bérnyilvántartás egységes kezelését. Azonban a központi rendsze-
rek a vállalat növekedésével hamar nehézkessé válnak, leginkább csak 
az adminisztratív személyzeti feladatok ellátására alkalmasak.  

A decentralizált HEIR ezzel szemben növeli a helyi menedzsment 
és üzemvezetők felelősségét a teljes munkafolyamat során. Mindenki 
hozzáférhet az őt illető információhoz és egy felhatalmazási és ellenőrző 



rendszer révén bővítheti is az adatbázist. Létrehozhatják saját kimutatá-
saikat, és folyamatosan alkalmazkodhatnak a helyi viszonyokhoz. Egy 
decentralizált HEIR felépítése létrejöhet egy szoftver telepítésével a köz-
ponti egységre, ahol továbbra is kezelik a fizetéseket, bevallásokat, bér-
emeléseket és a központ számára fontos mutatószámokat, ugyanakkor a 
helyi humánerőforrás kvalitatív funkcióit – mint a munkahelyek, karrierek, 
kompetenciák kezelése, a képzés és munkaerő-felvétel – a különböző 
intézményekbe telepítik. A munkaidő-nyilvántartást, a teljesítmény érté-
kelését keletkezési helyükön kell kezelni, és összesítésre kell a központ-
ba küldeni. A HEIR felépítése befolyásolhatja a vállalat irányítását és 
humánerőforrás folyamatait. Decentralizált rendszerben a központi HEM 
mentesül bizonyos feladatok alól, és jobban tud a vállalat humánerőfor-
rás stratégiájára koncentrálni. 

A HEIR eszköze lehet egy integrált rendszer, amit a vállalat a piacon 
vesz meg, ez az integrált kezelési szoftver (PGI vagy ERP), vagy a válla-
lat több eszközt kapcsol össze, egyeseket helyileg fejleszt ki, másokat a 
legjobb márkákból választja ki. Egy integrált rendszer bevezetése nagy 
előkészítő munkát igényel, a folyamatok leírását, az igények meghatáro-
zását. Ha a vállalat úgy ítéli meg, hogy ehhez nincs meg a felkészültsé-
ge vagy kevés idő áll rendelkezésre, megteheti, hogy a szoftvert megve-
szi a piacon és az integrálást kiadja alvállalkozásba. 

Hozzájárulás a vállalat teljesítményének  
növeléséhez 

A fenti két megoldás vegyíthető is. Mindegyiknek megvan az előnye 
és a hátránya. A francia nagyvállalatok többsége az ERP megoldást vá-
lasztotta, amitől azt remélték, hogy egyedülálló adatbázisa alapján meg-
oldja a problémákat, de tíz évvel a bevezetés után meg kell állapítani, 
hogy az ígéretek nem mindenben valósultak meg. Sok vállalat alábecsül-
te a megelőző fázis előkészítő munkálatait, a vállalati folyamatokhoz való 
adaptálás és a változások követésének költségeit.  

Az előkészítő fázis munkálatainak minden folyamatra ki kell terjed-
nie. Például egy képzési modul beállítása szükségessé teszi a képzés 
előzetes megtervezését, útvonalainak kiépítését és egy képzési kataló-
gus megszerkesztését. Az eszköz integrálásakor mindezekkel kapcso-
latban feltett kérdésekre meg kell tudni felelni ahhoz, hogy a modult 
ezeknek a paramétereknek megfelelően integrálják, különben nem lehet 
aktiválni.  

 



A kompetenciák kezeléséhez is előzetesen el kell készíteni azok ké-
zikönyvét, le kell írni az értékelés folyamatát, és minden humánerőforrás-
folyamatot, amelyek egymáshoz kapcsolódnak. Még inkább nyilvánvaló 
az előkészítés szükségessége a hozzáféréshez és kezeléshez szüksé-
ges felhatalmazás kényes területén. A HEIR-nek az egész vállalat szá-
mára referenciává, és mindenki számára elérhetővé kell válnia. Ez a cél-
kitűzés a funkciók folyamatokba integrálásával jár együtt, ami növeli a 
hatékonyságot és a dolgozók felelősségét minden szinten. Számos vál-
lalat még nem hajlandó követni ezt az eljárást, gyakran kulturális okokból 
inkább a hagyományos piramis szervezet mellett tart ki. Azon vállalatok 
számára azonban, amelyek elfogadják a változtatást, a HEIR eleven irá-
nyítási eszközzé válik a menedzserek szolgálatában, akik így rálátást 
nyernek az adatokra, ami lehetővé teszi a rendelkezésükre álló erőfor-
rások legjobb elosztását, a projektek igényeinek megfelelően.  

Ezenfelül az integrált HEIR-rendszerekben az adatbázisok kapcso-
latban vannak a hálózati kommunikációs és a munkafolyamati eszközök-
kel. Az új információs technikák, amelyeket a humánerőforrás kezelésére 
alkalmaznak, értéket hoznak létre, mivel az információáramlás optimali-
zálásával csökkentik a határidőket és a költségeket. Az integrált HEM 
lehetővé teszi továbbá a humánerőforrás kezelés minőségének javítását, 
rugalmas, segíti a HEM-et, hogy stratégiai partner lehessen. 

A HEM, a döntés kulcsszereplője 

A HEM stratégiai szerepe megnyilvánulhat a vállalati struktúra meg-
választásában, megvalósításában, hatékonyságának ellenőrzésében. A 
stratégiai szerep együtt jár egy sor gyakorlati felelősséggel is. A vállalati 
hatáskörök megszervezése, az emberek helyének és szerepének meg-
határozása kényes kérdés a vezetők számára, de éppen itt van a HEM 
jogosultsága, hogy részt vegyen ezekben a döntésekben.  

A szervezeti felépítés függ a vállalat preferenciáitól, céljaitól, helyze-
tétől, múltjától, kultúrájától. A humánerőforrás funkcióhoz tartozik, hogy 
megvilágítsa az alternatívákat, kiértékelje a problémákat és az embere-
ket érintő hatásokat, értékelje a hatékonyságot és a stratégiai összefüg-
géseket.  

A HEM legitimitása szakértelmére, távolságtartására, alátámasztott 
és konstruktív megközelítésére vezethető vissza. Választásuk közvetle-
nül kihat a munkavállalók képviseletére és a társadalmi kapcsolatok 
módjára. Ez a kérdés egyre gyakrabban merül fel a fúziókkal, átszerve-



zésekkel, szervezeti változtatásokkal kapcsolatban, amelyeknek jelentős 
gazdasági és társadalmi tétje van. 

A társadalmi–gazdasági hatékonyság  
kutatása 

Gyakran folynak viták arról, hogy a vállalati szervezet költséget vagy 
jövedelmet hoz-e. Ebben a vitában a HEM-nek a társadalmi–gazdasági 
hatékonyságot kell szem előtt tartania, hogy milyen humánrendszer tudja 
a legjobb hozzájárulást szolgáltatni a vállalatnak? Ez központi kérdés, 
mivel a szervezet erőforrását lényegében emberek alkotják, akiknek a 
termékei a szürke állományon alapulnak: információ, döntés, ötletek, 
projektek.  

A HEM feladata, hogy segítsen felépíteni és előmozdítani egy haté-
kony humánrendszert, amelynek elemei a kompetencia, a kapcsolati 
rendszerek és a kommunikáció rugalmassága, a funkciók közötti 
együttműködés, a tevékenységek hozzáadott értéke, a menedzsment, az 
ösztönző és ellenőrző eszközök.  

A HEM-nek, ill. a humánerőforrás-részlegnek a szociális tervezés-
hez is értenie kell. Minden humán szervezeti változást úgy kell végrehaj-
tani, mint egy valódi projektet, amelynek során tényleges szakértelem 
szükséges az ösztönzéshez és vezetéshez, figyelembe véve az összes 
társadalmi összetevőt.  

Kulcskompetenciák a kulcsszereplő számára 

A HEM hitelessége kompetenciáin múlik, amelyeket a szervezet 
stratégiai feladatának végrehajtása során mozgósít. Ezek közül hármat 
be kell venni a kompetenciák kézikönyvébe: 

– Azt a képességet, hogy értékelni tudjon egy struktúrát, elemezni a 
szervezet informális működését, megfigyelni a szereplőket, az 
egyéni és kollektív „játékokat”, azokat az értékeket és érdekeket, 
amelyek azokat mozgatják. Figyelemmel fordulni a hatékonyság 
felé. Ismerni a termelékenység és a rendszerek (pl. informatikai) 
műszaki mozgató erőit, előnyeit és korlátait.  

– Olyan kompetenciákat, amelyek lehetővé teszik megfelelő szer-
vezeti sémák ajánlását, vonatkoztatni tudják azokat a speciális 
helyzetekre vagy stratégiákra, és segítenek helyesen gondolkodni 
a hierarchikus működésről, követelményeiről, korlátairól, szabá-
lyairól. 

 



– A változtatás megtervezésének kompetenciáját, ami lehetővé te-
szi a szerkezetváltás összes szociális vonzatának mérlegelését. 
Segít megtervezni a változtatás levezetését, célkitűzéseit, szaka-
szait, eszközeit, megelőzni az akadályokat és az ellenállást, va-
lamint irányítani és koordinálni a projekt szereplőit.  

A humánerőforrás-menedzsmenteknek úgy kell megszervezni saját 
magát, hogy egyesítse mindazokat a kompetenciákat, amelyek feladatai 
ellátásához szükségesek.  

A HEM szabályozó szerepe 

A HEM-nek tudnia kell biztosítani a vállalaton belül a harmóniát és a 
különböző politikák közötti egyensúlyt. Különösen fontos ez a napjaink-
ban gyakori vállalati fúziók–felvásárlások során. Az emberi tényező a fú-
zió sikerének záloga. Az integrációs fázis irányításában a HEM támogat-
ja az új elvek és értékek átvételét, és vezeti a következő öt dimenziót 
érintő akciókat. 

A gyakorlati–jogi dimenzió 

Az első feladatok egyike a két vállalat eljárásainak, eszközeinek és 
normáinak összehangolása, az új egység dolgozói között a méltányos-
ság és igazságosság biztosítása. Itt három kockázat azonosítható: a 
pénzügyi, a szociális, és az elkedvetlenedési.  

– A pénzügyi kockázat akkor merül fel, ha a szociális békét a hu-
mánerő-politikák magasabb szintjén nivellálva érik el.  

– A szociális kockázat akkor lép fel, ha a harmonizáció lefelé törté-
nik, megkárosítva a munkatársak egy részét.  

– Az elkedvetlenedés veszélyét az okozza, ha a vállalat fenn akarja 
tartani az aktuális állapotot, hogy ne kelljen újratárgyalni a vállalati 
megállapodásokat, amelyeket a szakszervezetekkel folytatott 
hosszú harc árán értek el.  

– A HEM-nek képesnek kell lennie arra, hogy kiegyensúlyozott 
megoldásokat javasoljon, amelyek egyaránt megőrzik a pénzügyi 
és a szociális egyensúlyt. Ez a munka a két vállalat kollektív 
egyezményeinek és vállalati megállapodásainak elemzésével 
kezdődik. Aprólékos és hosszadalmas munkára van szükség, ha 
valóban harmonizálni akarják az eltérő helyzeteket és le akarják 
fektetni az egységes osztálybasorolási jegyzéket, harmonizálni 



akarják a béreket, a humánerőforrás politikákat, információs rend-
szereket, adminisztratív eljárásokat.  

Ha különböző országokban működő vállalatok fúziója megy végbe, 
még bonyolultabb a helyzet, az eltérő pénzügyi-, munka- és társadalom-
biztosítási jog miatt. 

A gazdálkodási dimenzió 

A HEM feladatkörébe tartozik  
– az új egység humánerőforrásának globális teljesítményazonosí- 

tása,  
– a vállalat kulcsfontosságú mutatószámainak tanulmányozása,  
– az aktuális humánerőforrás-struktúra összehasonlítása a célul ki-

tűzött szerkezettel, amelyet a vezérigazgatóság által meghatáro-
zott célkitűzések függvényében kell kialakítani.  

Ezt a munkát az információs rendszer adataiból kiindulva kell meg-
valósítani, az eltérések megállapítása után a HEM-nek meg kell határoz-
ni a cselekvési programokat a legjobb létszámgazdálkodás elérésére. 
Például létszámtöbblet esetén átszervezési tervet kell kidolgozni, amely 
magába foglalhatja a természetes kilépéseket, az időskori intézkedése-
ket, a munkaidő-gazdálkodást, a munka átszervezését, átcsoportosítá-
sokat, képzést, mobilitási terveket és elbocsátásokat.  

A fúziók gyakran maguk után vonják a szervezeti egységek átcso-
portosítását, a K+F csoportok összevonását, a termelés racionalizálását 
a méretgazdaságosság elérésére. A HEM-nek tanulmányoznia kell a kü-
lönféle lehetőségeket és azok következményeit. 

A vezetési dimenzió 

Bár az igazgatóság kinevezése az elnök-vezérigazgató előjoga, a 
többi vezetői állás odaítélése a HEM és a vezérigazgatóság közös fele-
lőssége. A HEM-nek kell meghatároznia a kiválasztási kritériumokat, és 
információkat szolgáltatni, hogy a döntések a lehető legobjektívabbak 
legyenek, elkerülve a túlságos aszimmetriákat. Fontos a gyors cselek-
vés, a híresztelések, a várakozások és az elkedvetlenedés kivédésére.  

Az átláthatóság és az objektivitás bemutatására például a Sanofi-
Aventis esetében a HEM-részlegek három eltérő technikát alkalmaztak a 
kulcspozíciók odaítélésére: 

– elemezték az összes életrajzot, előre meghatározott kritériumok 
szerint; 

 



– megbeszéléseket szerveztek az új egység összes vezetőjével; 
– egy külső megbízott értékelte a vezetők teljesítményét.  
A HEM szerepe azonban nem ér véget a kinevezésekben való rész-

vétellel, hanem mindent el kell követnie a kulcsemberek hűségének biz-
tosítására. Kutatók szerint ugyanis a fúziók kudarcát sok esetben a 
kulcsemberek lemondása okozza. 

A szociális dimenzió 

Mint minden stratégiai döntés, a fúziók is szükségessé teszik a 
munkavállalók képviseleti intézményeinek speciális kezelését. Először is, 
a fúzió végrehajtása előtt a HEM-nek konzultálnia kell a szociális partne-
rekkel, tájékoztatnia kell a vállalati bizottságot.  

A vállalati fúzió után a munkavállalók képviseleti szerveinek is 
fúzionálni kell, ami nem problémamentes, mivel módosíthatja a nagy 
szakszervezeti egyensúlyt. Ezért a HEM-nek bizonyos ideig együtt  
kell működtetni a két egység munkavállalóinak képviseleteit és az új fó-
rumot.  

Következő feladat a kollektív szerződések újratárgyalása. A vállalati 
megállapodások összehangolása szükségszerűen feszült tárgyalásokat 
vonhat magával. A szociális feszültségek forrása, hogy a szakszerveze-
tek a fúziót úgy tekintik, mint valami veszélyt. A HEM kötelessége a szo-
ciális légkör megőrzése, és a szakszervezetek kezelése. 

A kulturális dimenzió 

A fúziók–felvásárlások során a kulturális különbségek számos prob-
lémát, konfliktust okoznak. Nem ritka, hogy a felvásárlás után hosszú 
idővel jelenik meg az értékrendek összeférhetetlensége, ami kihathat  
a szervezet működésére, a csoportok irányítására, a munkavállalók  
motiválására, és a vállalat imázsára. Ezért fontos, hogy a HEM gyorsan 
bonyolítsa le az átmenetet, hozzon létre „átjárókat” az egységek között 
egy kapcsolattartó menedzsment révén, amely figyel a jelzések kezelé-
sére.  

Az AGF-Athéna-Allianz fúziója során a HEM egy kulturális auditá-
lással megvizsgálta a különböző egységek közötti kulturális hasonló- 
ságokat és eltéréseket, ami lehetővé tette a közös támpontok meghatá-
rozását, amelyek alapján a vállalat dinamikus kollektívát tudott létre- 
hozni. 

 



A szakma jövőbeli fejlődése 

A HEM munkájának egyik fő eleme a jövőben az egyénekkel való 
foglalkozás lesz, amelyhez újabb eszközök kifejlesztésére és részben a 
marketingtől átvett eszközök használatára lesz szükség. Új megközelí-
tést tesz szükségessé a kompetencia/teljesítmény elemezése is. A válla-
lati stratégia és a humánerőforrás-menedzsment összekapcsolódása 
egyre fontosabbá teszi a kompetenciák és a hivatások jobb kezelését. 
Újra kell gondolni a bérezési irányelveket és eszközöket. Továbbra is ak-
tuális kérdés marad a munkaidő, a HEM feladata a munkaidő és a ma-
gánidő közötti arány optimalizálása. 

A humánerőforrás-feladatok sokrétűsége felveti a funkció decentra-
lizálásának szükségességét és a feladatok átcsoportosítását. A decent-
ralizációval kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy milyen helye lesz a 
humánerőforrás-igazgatóságnak az igazgatótanácsban, mennyire tud 
majd központi feladatára összpontosítani, és mennyire tud a menedzs-
menthez decentralizálni mindent, amit lehet. Ugyanakkor növekedni fog 
egyes HE-tevékenységek kihelyezése. Ez viszont a vállalati HEM-rész-
legnél új kompetenciákat tesz szükségessé a szolgáltatások megvétel-
éhez, a külső megbízottal való tárgyaláshoz, kapcsolattartáshoz.  

Kínai tapasztalatok 

A francia személyügyi vezetők egyesületének küldöttsége Kínában 
tanulmányozta az ottani humánerőforrás-menedzsmentet. Megállapítot-
ták, hogy a nyugati gyakorlat gyorsan elterjedt a külföldi tulajdonú válla-
latoknál. Érdekesség, hogy az egyik szervezetnél a humánerőforrás-
igazgató egyúttal az üzemi párt vezetője és a szakszervezet alelnöke. A 
képzéssel kapcsolatban a kínaiaknál nagyon jó az egyetemi színvonal és 
nagy a tudásszomj. Azé a hatalom aki többet tud, mint aki csinálja. Mivel 
hiány van fiatal diplomásokból, a munkaerő-toborzásban erős verseny-
helyzet alakult ki, az igények növekedése miatt nagy a fluktuáció, jelen-
tősen növekszik a tanácsadók, fejvadászok száma. 

A bérpolitika terén jelentős (20–40%) a mozgó bér aránya, és jel-
lemző a munkások és a vezetők bérkategóriája között a nagy, tizenkét-
szeres különbség. A kínai humánerőforrás-menedzsment négy kihívás-
sal áll szemben: munkaerő-felvétel és megtartás, a belső és külső mobi-
litás megfékezése, a kompetenciák állandósítása, a hatékonysági intéz-
kedések támogatása. 

 



Az egyik francia menedzserképző iskola kínai káderek részére 15-
18 hónapos képzést biztosít Franciaországban, amelynek során megis-
mertetik velük a francia nyelvet és az európai vállalati kultúrát, a jövőre 
való felkészülés jegyében.  
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