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OKTATÁS, KÉPZÉS 

A szakszerű személyzeti vezetés  
Németországban 

Nincs kétség afelől, hogy a munkavállalók a siker egyik tényezői, 
akik munkaadójuk számára értékes erőforrást jelentenek. Hiszen 
mind a magánszektorban, mind pedig az állami vállalatoknál sok 
feladat egyre bonyolultabbá válik, és ezeket csak emberek tudják 
elvégezni, a gépek csupán segédeszközök. 
 
Tárgyszavak: személyzeti vezetés; emberi erőforrás;  

közszféra; szolgáltatás; toborzás; előmenetel;  
áthelyezés; mozgó bér; ösztönzés. 

A sikeres vezetés titka az emberi erőforrás 

A legkorszerűbb számítógépes felszereltség és a legnagyobb adat-
hálózat sem változtat azon a tényen, hogy a technika vívmányai az em-
ber intelligens közreműködése nélkül semmit sem érnének. Ezért alá le-
het írni azt az állítást, hogy minden vállalati probléma személyzeti prob-
lémára vezethető vissza. 

A sikeres vezetés titkát kutató tudósok közül sokan az emberi erő-
forrásokat, a jó ügyfélkapcsolatot, az újító képességet, a termékminősé-
get és a vezetési stílust tekintik a siker legfőbb tényezőinek. A magán-
gazdaság gyakorlati szakemberei viszont gyakran másképpen állítják fel 
a sorrendet, nevezetesen: termékminőség, költséggazdálkodás, piaci 
részesedés, újítások és csak ezután következik a dolgozók színvonala. 
Ez a véleménykülönbség feszültséget teremt, amelyet fel kell oldani. 

Egy vállalat működési területén jelentkeznek lehetőségek és kocká-
zatok, amelyek a belső erősségek és gyengeségek figyelembevételével 
módot adnak tartós sikertényezők kiépítésére és megőrzésére. Ezek ha-
tározzák meg a vállalat stratégiai versenyhelyzetét. Ezzel az állásponttal 
ellentétes az a nézet, amely a siker titkát elsősorban a belső tényezők-
ben látja, és a dolgozóknak kiemelt jelentőséget tulajdonít. 



Ilyen körülmények között a személyzeti vezetésnek mind a magán-
gazdaságban, mind pedig a közszférában nem csupán a napi feladato-
kat kell megoldania, hanem azokat a stratégiai természetű problémákat 
is, amelyek a vállalati célok megvalósítása során az emberi erőforrás fel-
használásával kapcsolatban felmerülnek. A központosított személyzeti 
munka egyre inkább decentralizálttá válik. Míg a magánvállalatoknál a 
decentralizált szolgáltató egységek és az átfogó személyzeti munka 
trendje figyelhető meg, a közszférában még mindig a központosított 
megoldások vannak túlsúlyban. Ugyanakkor azonban ott is elengedhe-
tetlen, hogy szélesebb közreműködést igénylő formákat is alkalmazza-
nak, és megszűnjön az általános hatáskörrel rendelkező, uralkodó sze-
mélyzeti osztály (1. ábra). Magánvállalatoknál ez a piaci összefüggés 
közvetlenül adott. Az állami intézményeknél is egyre inkább megfigyelhe-
tő a piacfüggőség, mégpedig mindig akkor, amikor megkérdőjelezik az 
államosított közszolgáltatások értelmét és célszerűségét. Ez az össze-
függés a munkaerőpiacra és a jól képzett munkaerőért folyó versenyre 
szintén érvényes. 
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1. ábra A személyzeti munka decentralizálása 

 



A közszolgáltatások reformja 

A dolgozók és a személyzeti ügyek a közigazgatási reformokban 
kezdetben többnyire alárendelt szerepet játszottak. Ez vonatkozott a 
munka differenciált értékelésének projektmodelljére, a teljesítménytől 
függő bérezésre, a rugalmas munkaidőre, a modern munkaerő kiválasz-
tási módszerekre, a személyzeti fejlesztési koncepciókra vagy a vezető-
képzésre. Időközben a hivatalos ügyek számítógépes intézése (Electro-
nic Government) is gyorsan elterjedt. Ugyanakkor új problémakörök is 
keletkeztek, nevezetesen a nyugdíjak finanszírozása, egyes területeken 
pedig a munkaerő túl magas létszáma. Ezért a személyzeti vezetés re-
formja során sok ésszerűsítés is szükségessé vált. 

A közületi munkáltatók és a szakszervezetek egyetértettek abban, 
hogy mindehhez új törvényi és bérszerződési szabályozásra van szük-
ség. A széles körű reformmozgalom alulról, tehát az önkormányzatoktól 
indult ki. A „szervezet” és a „pénzügyek” mellett a „személyzet” is a helyi 
közigazgatás egy területe. Ezen belül a közigazgatási vezetők felelnek 
az eredményes munkáért, és övék a politikai felelősség, míg a szakterü-
letek a szakmai-műszaki végrehajtásért, tehát az eredményért felelősek. 

A káderfejlesztés mind a közigazgatásban, mind pedig a magán-
gazdaságban átalakításra szorult. Olyan vezetési filozófiára volt szük-
ség, amely tárgyilagosan és szorosan kapcsolódik a cél- és feladatterve-
zéshez, valamint az állásteremtéshez és a munkahelyek elosztásához. 
Így tehát ezentúl a dolgozók minősítése, továbbképzése, előléptetése, 
áthelyezése és karrierjük tervezése a személyzeti vezetés része lett. 

A közigazgatásban a káderfejlesztési intézkedések alkalmazásával 
kapcsolatban sok probléma merült fel, a magángazdaságban ugyancsak 
hasonló gondokkal küzdenek. Ezek a problémakörök részben a közigaz-
gatási gyakorlattal függnek össze, de közrejátszanak bennük az eltérő 
intézményi adottságok is. 

A kiválasztás és a fejlesztés problémaköre 

A közszféra többszöri bővítése során az állásokat viszonylag fiatal 
dolgozókkal töltötték be. Ezek az idők már elmúltak, de ez nem jelenti 
azt, hogy el lehet tekinteni a személyzeti marketing és a modern sze-
mélyzetkiválasztás lehetőségeiről. A közszféra sok érdekes és viszony-
lag biztonságos munkahelyet nyújt. A hozzáértő személyzeti vezetéshez 
ezért az is hozzátartozik, hogy korszerű munkaerő-kiválasztási módsze-
reket alkalmazzon, mint például a multimodális interjúkat és a kiválasztó-



értékelő központok igénybevételét. A módszerekhez tartozik még egy 
korszerű elektronikus munkaerő-toborzó rendszer is. 

Tekintettel a pénzeszközök jelenlegi szűkösségére és különböző 
feladatok háttérbe szorulására, a közszférában csökken a dolgozók elő-
meneteli lehetősége. A klasszikus, elsődlegesen a hierarchikus előlépte-
tésen alapuló káderfejlesztés behatárolódik. Ha túl kevés az olyan állás, 
ahol a dolgozók a káderfejlesztés során kialakított önállóságukat a gya-
korlatban alkalmazhatnák, akkor a személyzetfejlesztés elveszíti azt a 
tulajdonságát, hogy az egyéni karriert támogatja. A káderfejlesztésnek 
azonban még ilyen körülmények között is van értelme, mert az egyén 
rugalmasságának növelése révén alapjában véve a dolgozókat minősé-
gileg fejleszti, még akkor is, ha a hierarchikus előrelépés korlátozott. 

Ez a vita a magángazdaságban már hosszabb ideje folyik. Sok 
szakember és vezető már felvételekor, munkaszerződésében aláírja, 
hogy beleegyezik az áthelyezésekbe. Vezetői szinten szokásos is a ro-
táció, még ha nem is annyira magától értetődő, mint ahogy azt sok jelen-
tés sugallja. Ehhez járulnak még a szakmai karrierek, amelyek kiegészí-
tik a hagyományos rangbeli hierarchiát, továbbá, a kihelyezésekből vagy 
a nemzetközi feladatokból adódó számos új feladatlehetőség. 

A közigazgatásban ezen a területen még rengeteg a pótolnivaló. A 
káderfejlesztésről folyó vitákban szóba sem kerül az áthelyezés vagy az 
ideiglenes rotáció a klasszikus közigazgatási ágazatok és az abból kivált 
üzemek munkaköreit betöltő személyek között. Itt nem csupán intézmé-
nyi, munkajogi akadályokról van szó. Az állami vállalatokat nem tekintik 
olyan intézményeknek, amelyekre a magánvállalati vezetés ismérvei vo-
natkoznának, pedig azokból a közigazgatás tanulhatna. 

A teljesítményorientáltság problémaköre 

Korábban az volt az álláspont, hogy a személyzeti vezetéssel és a 
munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos feladatokkal azaz, a minősítés-
sel, a képzéssel és a továbbképzéssel, valamint az előléptetéssel és az 
áthelyezéssel kapcsolatos, elsődlegesen az anyagi elismerésre törekvő 
teljesítményorientáltság ellentétben áll a közszolgálati etikával. Időköz-
ben felismerték azonban, hogy a dolgozók teljesítményét anyagi és nem 
anyagi tényezők motiválják. 

Távol áll a valóságtól az a vélemény, hogy egy magánvállalati al-
kalmazott csak akkor növeli teljesítményét, ha a pénztár egyezik, egy 
tisztviselő pedig csak hivatásszeretetből dolgozik. A motiváció korszerű 
kezelése során figyelembe kell venni, hogy a dolgozókat gazdasági, a 

 



teljesítménytől függő ösztönzőrendszerek motiválhatják. A vállalatveze-
tésnek az a feladata, hogy megfelelő tartalmú motivációt teremtsen és 
azt a foglalkoztatottak körében koordinálja. Ez a közigazgatás felső ve-
zetőinek feladatkörére is érvényes, nagyon is elképzelhető a dolgozók 
teljesítménytől függő vezetése. 

Ezen a téren az első kezdeményezés a mozgó bér, amelyet első-
sorban az új, vagy a más tanintézetekből átvett főiskolai tanároknál al-
kalmaznak. A jövő majd megmutatja, hogy az illetmény változó része 
motiváló, teljesítménynövelő hatást vált-e ki. A változó bér esetében ke-
vésbé fontos szerepet játszik az a tény, hogy az állandó rész csökkenté-
se révén az intézmény költséget takaríthat meg. Ennél sokkal fontosabb, 
hogy vajon az illetmény változó része komolyan számításba jövő nagy-
ságot ér-e el továbbá, hogy ezzel valóban befolyásolható-e a hírnév és a 
motiváció. 

Lehetséges, hogy más köztisztviselői foglalkozáscsoportoknál má-
sok az összefüggések. Mindenesetre ez a sokféleség amellett szól, hogy 
egységes szabályozás helyett kellő differenciálásra van szükség. 

A dolgozók minősítésének  
problémaköre 

A közigazgatásban sok minősítés következmények nélkül marad. 
Ezt időnként elvégzik, hogy az előléptetés formális követelményeinek 
eleget tegyenek. A felettesnek túl kevés a hatásköre ahhoz, hogy pozitív 
vagy negatív következményeket érvényesíttessen. A dolgozók előlépte-
tésénél viszonylag korlátozott mértékben veszik figyelembe a teljesít-
ménytől függő minősítést és a motivációt. A felettesek inkább arra töre-
kednek, hogy mindenkit egyformának és a valóságnál jobbnak tüntesse-
nek fel. 

A jövő majd megmutatja, hogy ezen a téren mi változik meg. Nincs 
kizárva, hogy a mozgó bérezési koncepciók egyre terjedő bevezetése 
során megvalósul a rendszeres, mindenre kiterjedő teljesítményérté- 
kelés.  

A magángazdaság itt kettős úton halad: egyrészt szakít azzal, hogy 
mindenkit, mindenkor rendszeresen minősítsen, másrészt célmegállapo-
dásokat és mutatószámokon alapuló teljesítménymérési rendszereket 
vezet be. Ezt sem lehet a közszférában változatlanul átvenni, hanem 
párbeszédre van szükség. 

 
 



Az idősellátás problémaköre 

A közszolgáltatásban egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az eddigi 
idősellátási koncepciók változtatásra szorulnak. Nem gondoskodtak 
eléggé a jövőről, ezért fennáll az a veszély, hogy 10–20 év múlva forrás-
hiány miatt csökkenteni kell a hivatalnokok nyugdíját. A közszférában 
sok a tennivaló. Emellett azt is figyelembe kell venni, hogy bizonyos terü-
leteken a tényleges túlzott gondoskodás elemeivel viszonylag alacsony 
nyugdíjak állnak szemben az alacsonyabb bér- és fizetési csoportoknál. 

Ezen a téren sokat lehet tanulni a magángazdaságtól, különösen a 
fokozatosan privatizált volt állami vállalatoktól. Egyébként mintájukat 
csak részben lehet átvenni, azonban kellő ötletességgel arra kell töre-
kedni, hogy minél több átalakítási lehetőséget kihasználjunk. Ez vonat-
kozik például a rugalmas munkaidőrendszerekre és a munkaidőszámlák-
ra, vagy a ki nem fizetett teljesítményprémiumokra és beszámításukra 
egy alapnyugdíjba. 

Az informatikai rendszerek problémaköre 

A személyzeti vezetés eddig említett problémaköreinek kezeléséhez 
korszerű, párbeszédre alkalmas informatikai rendszerre van szükség. Ez 
ugyanúgy érvényes a munkaerő-toborzásra, mint a káderfejlesztési ada-
tok feldolgozására, a munkaidőkeret vezetésére, a teljesítményprémiu-
mok kiértékelésére, valamint a későbbi nyugellátáshoz szükséges ok-
mányok nyilvántartására. 

Időközben már széles körben elterjedt a hivatalos ügyek számítógé-
pes intézése (Electronic Government) mindezeken a munkaterületeken. 
Ez vonatkozik az ügyfélszolgálati irodákra vagy a gépkocsik bejelenté-
sének újjászervezésére. A személyzeti ügyintézés során hagyományo-
san sok okmányt dolgoznak fel elektronikus úton. Itt csak az a tennivaló, 
hogy ezeket a rendszereket ésszerűen és a törvénynek megfelelően 
összekapcsolják és továbbfejlesszék.  

Összességében a személyzeti munkának három vetülete van: a ve-
zetés, a szolgáltatás és az üzlet. Nagyon gyakran megfeledkeznek 
azonban arról, hogy a személyzeti munkának a stratégiai célok megva-
lósítását is elő kell segítenie. A szolgáltatás gondolatát sem tartják elég-
gé szem előtt. Marad még a pénz- és sikerorientáltság, amely a sze-
mélyzeti kontrollingban mutatkozik meg (1. ábra). Hozzáértő személyzeti 
vezetésről csak akkor beszélhetünk, ha mind a három területre kellő fi-

 



gyelmet fordítanak. Ez a megállapítás a magángazdaságra és a közszfé-
rára egyaránt érvényes. 
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1. ábra A személyzeti munka feladatkörei 
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