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Civil szakmai szervezetek szerepvállalása 

a közszolgálati humán tőke innovációjában  

As a civil organization, our mission is human exploration, preservation, integration and development 

of professional values, delivery of international and domestic "good practices", HR professionals, 

corporate / institutional leaders and interested ones. It is also a development of a professional 

workshop that will be able to efficiently support the HR system, HR managers and staff, develop a 

knowledge base and network of experts in the future. In addition to the international outlook, our 

article first looks at the legal frameworks and types of Hungarian civil professional organizations. 

Since then, our contribution has been focusing on the presentation of innovative professional work 

by the National Association of Human Professionals for 25 years. Keywords: civil professional 

organizations, public service, HR, innovation 

 

Civil szervezetek külföldön 

Az elmúlt években jelentős érdeklődés kezdett megnyilvánulni a kormányok, a menedzs-

ment szakemberek, a tudósok, a közösségek és a nem kormányzati szervezeteknek (NGO) 

részéről, az önkéntes és a non-profit szektorban betöltött szerepük és lehetőségük iránt, 

hogy önkéntesen pozitívan járuljanak hozzá az egészséges közösségek megteremtéséhez. 

A harmadik szektor fontos szerepet játszik számos közösség jólétének megteremtésében 

minden földrajzi szinten egyaránt, legyen az „helyi”, „országos”  vagy "globális" (Bartram 

et al., 2017). Az önkéntesekkel és a nem-kormányzati szervezetekkel foglalkozó nemzet-

közi kutatások arról számolnak be, hogy egyre több bizonyíték támasztja alá, hogy a hu-

mánerőforrás menedzsment (HRM) különbséget tehet a teljesítményeredményekben, 

ugyanakkor azt is kiemelik ezen kutatások, hogy a HRM  hatékony felhasználása nem meg-

felelő (Ridder et al.,, 2012). 

Fogalma és típusai 

A civil társadalom (civil society) fogalma magában foglalja a szervezetek széles körét. 

Tágabb értelemben azokat a nem piaci és nem állami szervezeteket értjük alatta, amelyek-

ben az emberek közös célokat és eszméket követnek. Olyan személyek társulása, akiket 

nem nyereségszerzés céljából szerveztek össze, hanem kizárólag oktatási vagy jótékony-

sági célokra ideértve a közösségi jólét előmozdítását is, amelynek nettó bevétele kizárólag 

jótékonysági, oktatási, szabadidős vagy szociális jóléti célokat szolgál. A fejlesztési terü-

leten elsősorban olyan nem kormányzati szervezeteket (non-governmental organisations 

=NGO-k) értenek alatta, amelyeknek küldetése kifejezetten és egyedülállóan a fejlődés 

elősegítése. Ugyanakkor a civil társadalomhoz tartoznak a gazdálkodók szövetségei, szak-

mai szövetségei, közösségi alapú szervezetek, környezetvédelmi csoportok, független ku-

tatóintézetek, egyetemek, hitalapú szervezetek, szakszervezetek és a non-profit média. Ez 

a széles körű meghatározás tág körben elfogadott a fejlesztési szakemberek világában.  

A civil társadalmi szervezetek (CSO) négy különböző szinten működnek a nemzetközi 

gyakorlatban: 

1.) Első szint: alulról építkező / közösségi alapú szervezetek. Ezek informális csoportosu-

lások vagy az azonnali helyi kontextusban dolgozó ad-hoc szervezetek. 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Civil_society
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2.) Második szint: olyan szervezetek, amelyek törvényesen regisztráltak a megfelelő sta-

tisztikákkal, a lakosság javára vagy a szolgáltatásnyújtás során, néha együttműködve az 

alulról építkező szervezetekkel (például nem kormányzati szervezetekkel, egyesületek-

kel). 

3.) Harmadik szint: földrajzi vagy tematikus hálózatok, úgy, mint a nemzeti érdekképvise-

letek és szövetségek, amelyek a tagok közös érdekvédelmét szolgálják. 

4.) Negyedik szint: ez a civil társadalmi szervezetek hálózatának legmagasabb szintjét je-

lentik, amelyek platformokból vagy közös párbeszéd fórumokból állnak össze a harma-

dik szintű ernyőszervezetek és hálózatok számára. 

A szakma megkülönböztet, un. északi és déli eredetű civil szervezeteket, ahol az északi 

CSO-k a fejlett országokból és a déli CSO a fejlődő országokból származnak. A civil szer-

vezetek földrajzi eredete meghatározhatja és megkülönböztetheti a rendelkezésre álló erő-

források típusát és szintjét, valamint a fókuszpontokat és a működési módot. A nemzetközi 

civil szervezetek nem tartoznak az előbb említett  északi és déli csoportokba, mivel globális 

hálózatként / partnerségként működnek, míg néhányan erős identitással, működési és pénz-

ügyi struktúrával rendelkeznek. Az előző megfogalmazásból is kitűnik, hogy a civil szer-

vezeteknek igen sokféle formája létezik. A gazdasági globalizációhoz hasonlóan a transz-

nacionális civil társadalmi szervezeteket gyakran egy újabb előretörő jelenségnek tekintik 

(Davis, 2013). 

A globalizált civil szféra ma a világ nyolcadik legnagyobb gazdasága - évente több, mint 

1 trillió dollárt jelent évente a nemzetgazdaság számára. A szektor közel 19 millió fizetett 

munkavállalót foglalkoztat, nem is beszélve a számtalan önkéntesről. Jellemzően a civil 

szervezetek évente mintegy 15 milliárd dollárt költenek a fejlesztésre, hasonlóan a Világ-

bankhoz, amely igencsak meghatározónak számít. 

A második világháború óta - és különösen az 1970-es évektől - a nem kormányzati szer-

vezetek száma egyre nőtt, elsősorban nemzeti és helyi szinten. Nemzetközi szinten számos 

nem kormányzati szervezetet hoztak létre olyan kérdések kezelésére, mint az emberi jogok, 

a nők jogai és a környezetvédelem. Ugyanakkor a nemzetközi nem kormányzati szerveze-

tek fontos szerepet játszottak a világ más ügyeinek a megoldásában is az ENSZ-ben és 

annak szakosított ügynökségeiben és más fórumokon. 

Számos tényező járult hozzá a civil szervezetek növekedéséhez: a  transznacionális kér-

dések egyre növekvő jelentősége; az ENSZ által támogatott globális konferenciák növeke-

dése, amelyek gyakran párhuzamos nem kormányzati fórumokat is magukban foglalnak; a 

kommunikációs forradalom, amely az egyéneket és a csoportokat faxon, interneten és  e-

mailen keresztül kapcsolta össze; és a demokrácia elterjedése, amely támogatta a civil tár-

sadalmat, és lehetővé tette az egyének számára, hogy szabadabban alakítsák és működtes-

sék a szervezeteket. A 21. század elején mintegy 6000 elismert nemzetközi nem  kormány-

zati szervezet működik a világon (Karns). 

Nem mindenhol fogadják tárt karokkal a nemzetközi NGO-k tevékenységét. Néhány 

kormány reagált a nem kormányzati szervezetek növekvő erejére és befolyására azzal, hogy 

azzal vádolta őket, hogy alapvetően nem demokratikusak, csak azokkal szemben, akik fi-

nanszírozást nyújtanak. Más kormányok megpróbálták megakadályozni bizonyos nem kor-

mányzati szervezetek részvételét a nemzetközi döntéshozatali fórumokon. E nehézségek 

ellenére a nem kormányzati szervezetek továbbra is fontos szerepet játszanak a globális 

normák és szabályok kidolgozásában a transznacionális kérdések széles körében (Karns).  

Példák külföldi szakmai szövetségekre 

A következőkben a teljesség igénye nélkül bemutatunk néhány nemzetközileg ismert szak-

mai szövetséget (professional association). 
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SHRM Társaság 

Az 1948-ban alakult Humán Erőforrás Menedzsment Társaság (Society for Human 

Resource Management, SHRM) egy olyan független non-profit professzionális szervezet. 

Az SHRM előmozdítja a humán erőforrás szakma professzionalizmusa szerepének a növe-

lését, és tagjai számára biztosítja az oktatást, a tanúsítást és a hálózatépítést, miközben az 

amerikai Kongresszusban a munkaügyi irányítással kapcsolatos kérdésekben lobbizik. A 

HRM területén a legismertebb szakmai szövetség a világon. A szervezet székhelye Virgi-

niai, Alexandriában van. Napjaink 285.000 tagja van a világ különböző részeiről. Az éves 

költségvetése 2015-ben 115 millió dollár volt. Közel 600 szakmai tagozata van. Az évente 

megrendezett különböző konferenciái jelentős befolyással bírnak a HR szakma fejlődésére. 

Az SHRM évente országos konferenciát szervez az Egyesült Államok valamelyik város-

ában, általában júniusban. Az előadók szakterületük legjobb szakértői és mindenki számára 

értékes információkat szolgáltatnak. Ezen kívül a konferencia lehetővé teszi a HR-

szakemberek számára, hogy egymással kapcsolatokat teremtsenek, lehetőséget biztosítva 

ezáltal a szakmai karrierjük növelésére, valamint segítsenek másoknak, hogy növeljék a 

sajátjukat (Heatfiled, 2018). 

Az SHRM mindig arra törekedett, hogy a HR-szakemberek keressenek és szerezzenek 

megfelelő szakmai tanúsítványokat. Ez a tanúsítás több mint hároméves kutatás csúcs-

pontja, és az SHRM kompetencia modellen alapul, amelyet több mint 35 000 HR-

szakember validált világszerte. Ezek a HR-szakemberek azonosították a HR-pályafutás nö-

vekedéséhez és sikeréhez szükséges készségeket. 

Amerikai Vezetéstudományi Akadémia 

Több mint nyolcvan éve történt, hogy Charles L. Jamison (University Michigen) és Wil-

liam N. Mitchal (University Chicago) egyetemi professzorok meghívták a Chicagói Egye-

tem Klubjába a különböző amerikai egyetemek menedzsment tanárait. A találkozó célja az 

volt, hogy létrehozzanak egy olyan akadémiai szervezetet, amely a vezetéstudomány alap-

jainak fejlesztését szolgálja. Végül 1936. december 28-án került sor a jelzett összejöve-

telre. A résztvevők megállapodtak abban, hogy létrehozzák a Menedzsment/Vezetéstudo-

mányi Akadémiát (Academy of Management) – továbbiakban Akadémia. Egyúttal elfo-

gadták, hogy a jövőben minden évben megtartják az Akadémia éves konferenciáját, ame-

lyen tudományos szintű publikációkat fognak bemutatni és megvitatni.  

Az alapítók felismerték, hogy az Akadémia legfontosabb küldetése, hogy hozzájáruljon 

a tudományosan megalapozott menedzsment elméletek terjesztéséhez. Az akadémia alapító 

okiratát végül 1941. december 30-án fogadták el. 

A II. világháború alatt nem tartottak konferenciákat. A háború utáni első konferenciára 

1947. december 27-én került sor Chicagóban. A következő években az Akadémiának sike-

rült összefogni az USA legtöbb menedzsment oktatóját. 

Napjainkra, a 10 egyetem által alapított szervezet kinőtte az USA-t. A világ 120 orszá-

gából összesen 19.000 tagja van, amiből 30 százaléknál magasabb a külföldiek ará-

nya.(History.., 2017). 

Az Akadémiának 25 szakmai szekciója van: 

1. Egészségügyi menedzsment (Health Care Management) 

2. Emberi erőforrás menedzsment (Human Resource)s 

3. Hit és vallás menedzsment (Management Spirituality and Religion)  

4. Karrier menedzsment (Careers) 

5. Konfliktus menedzsment (Conflict Management) 

6. Köz-és Non-profit menedzsment (Public and Nonprofit) 

7. Kritikai menedzsment tanulmányok) Critical Management Studies  



Hegedüs Henrik ─ Poór József ─ Szabó Szilvia 

1 6  T A N UL M Á NY  

8. Kutatási módszerek (Research Methods) 

9. Menedzseri és szervezeti megismerés (Managerial and Organizational Cognition) 

10. Menedzsment tanácsadás (Management Consulting) 

11. Menedzsmentképzés és-fejlesztés (Management Education & Development) 

12. Műszaki és innovációs menedzsment (Technology and Innovation Management)  

13. Nemzetközi menedzsment (International Management) 

14. Sokszínűség a szervezetekben (Gender & Diversity in Organizations)  

15. Stratégiaorientál tevékenységek és gyakorlatok (Strategizing Activities and Practices) 

16. Szervezet-és vezetéselméletek (Organization and Management Theory) 

17. Szervezetfejlesztés és változásmenedzsment (Organization Development and Change) 

18. Szervezeti és természeti környezet (Organizations and The Natural Environment)  

19. Szervezeti kommunikáció és információs rendszerek) Organizational Commu-

nication and Information Systems 

20. Szervezeti magatartás (Organizational Behavior) 

21. Szociális menedzsment (Social Issues in Management) 

22. Termelésmenedzsment (Operations Management) 

23. Üzleti stratégia (Business Policy and Strategy) 

24. Vállalakozás menedzsment (Entrepreneurship) 

25. Vezetéstudomány története (Management History)  

Az Akadémia víziója és küldetése a következő: 

– „Vízió: Elősegítjük és támogatjuk egy jobb világ megteremtését a szervezés -vezetés 

(Menedzsment) oktatásán és tudományosságán keresztül. (We inspire and enable a 

better world through our scholarship and teaching about management and 

organizations.)” 

– „Küldetés: Küldetésünk egy élő és támogató közösség kialakítása és működtetése a 

menedzsment tudomány képviselői számára, az ötletek összekapcsolásának és feltárá-

sának jelentősen bővülő lehetőségének biztosítása céljából. (To build a vibrant and 

supportive community of scholars by markedly expanding opportunities to connect and 

explore ideas.)” 

Az Emberi erőforrás szekciónak közel 3.300 tagja van. Az Akadémiának az öt USA-beli 

(Kelet, Közép-Nyugat, Dél-Nyugat, Nyugat és Dél) mellett két külföldi (Ázsia és Dél-

Amerika) tagozata van. 

Az Akadémia öt igen magas impact faktorú szakfolyóiratai a következők: (1) Academy 

of Management Annals, (2) Academy of Management Learning and Education (AMLE), 

(3) Academy of Management Journal (AMJ), (4) Academy of Management Review (AMR) 

és (5) Academy of Management Perspectives (AMP) – korábbi the Academy of Manage-

ment Executive (AME). 

A szervezet székhelye hosszú ideig - rotációs alapon – különböző amerikai egyetemeken 

volt. 1994-2006 között a new yorki székhelyű a Pace Egyetem (Pace University) adott he-

lyet az Akadémia központi adminisztrációjának. Az elmúlt évben megszűnt ez a helyzet. 

A New Yorktól 50 kilométerre található Briarcliff Manor kisvárosba helyezték át ennek a 

nagy presztízsű szervezetnek a székhelyét. 

HR fontossága a civil szervezetekben 

A humán erőforrások kérdése többféle módon is szerepet játszik a civilszervezetek életé-

ben. Az egyik kérdés az, hogy mit tesznek ezek a szervezetek az általuk ellátott vagy fel-

ügyelt terület emberi erőforrásainak fejlesztéséért. Másik nézőpont, hogy ezek a szerveze-

tek milyen módon fejlesztik a saját emberi erőforrásaikat (Ismailova, 2013).  
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Nem lehet eléggé hangsúlyozni a humán erőforrás (HR) jelentőségét egy nem kormány-

zati szervezetben (NGO) a fenntartható növekedés biztosításának eszközeként, mivel ez az 

alapvető erőforrás, amelyre az emberek, stratégiák, folyamatok és műveletek alapulnak. A 

hatékony HR-menedzsmentnek a szervezet fokozatos javítására vonatkozó prioritások lis-

táján kell szerepelnie. Az NGO-nak törekednie kell a képzett és lelkes alkalmazottak von-

zására, fejlesztésére és megtartására, mivel ezek kulcsfontosságúak az ilyen szervezetek 

üzlet sikeréhez. A HR egy nem kormányzati szervezetben különbözik a HR-tól bármely 

más szektorban, de a nem kormányzati szervezetek iparágában a HR-szakemberek problé-

mái meglehetősen egyediek (The importance.., 2017). 

A nem kormányzati szervezetek környezetében jelenleg két fő probléma van: 

1.) Az első az a magas munkanélküliségi ráta, amely kivételesen nagy számú alulképzett 

álláskeresőt eredményez a gyermekgondozási környezetbe, ennek oka egy olyan ipar-

ágnak is tulajdonítható, amely nem rendelkezik versenyelőnnyel a fizetések-összeha-

sonlítása terén. Ez ebben szakmában képzett, képzett gyermekgondozási dolgozók hiá-

nyához vezet; és 

2.) A második magasan képzett és képzett emberek megtartása és motiválása. A tanulás és 

a fejlesztés központi szerepet játszik a munkavállalók teljesítményében és fejlődésében. 

A szervezet számára előnyös lehet, hogy a munkavállalóknak egyenlő és teljes hozzá-

férést biztosítsanak a tanulási és fejlesztési lehetőségekhez, amelyek összhangban van-

nak a karrierfejlesztéssel, valamint az üzleti teljesítmény és növekedési célok eléréséhez 

szükséges készségekkel és kompetenciákkal. 

A nem kormányzati szervezetek vezetőinek fontos kihangsúlyozni, hogy az elmúlt 18 év 

során gyorsan javult a jó képzettségű emberekkel való ellátásuk. Olyanokról van szó, akik 

felkészültek arra, hogy a szervezetük érdekében áldozatokat hozzanak javadalmazás tekin-

tetében. A mai képzett fiatalok munkalehetőségei széleskörűek. Ez a fejlesztési szerveze-

teknél adódó karriert kevésbé tette vonzóvá z 1970-es és 1980-as években. Azok a napok 

már elmúltak, amikor a civil szervezeteket a társadalmi aktivisták vezetik. A nem kormány-

zati szervezeteknek nagy igényük van a szakképzett munkavállalók iránt, hogy segítsék a 

szervezetük működését a különféle helyzetben (The importance.., 2017).  

Civil szakmai szervezetek együttműködése állami szereplőkkel hazánkban 

Jogi keretek és általános jellemzők 

A 2011. évi CLXXV. Tv. 2.§ (6.) során meghatározásra került a civil szervezet fogalma, 

amit korábban csupán a gyakorlati szükségszerűség miatt emlegettünk a nonprofit szerve-

zet fogalmán belül. Civil szervezetnek tekintjük a civil társaságot, a Magyarországon nyil-

vántartásba vett egyesület (a párt kivételével) és az alapítványt.1 

Hazánkban mindenképpen jellemző a civil szervezetekre, hogy nem kormányzati szer-

vezetek, azaz nem függnek közvetlenül a kormányzattól, sem jogilag, sem intézményesen 

nem tagolódnak be az állami szektorba. Saját akaratból jöttek létre, és a működési elveiket 

is ez határozza meg. Ennek megfelelően olyan önszerveződések, melyeket nem profitcélok 

vezérelnek, illetve a profitot az eredendően megfogalmazott célok elérése érdekében reali-

zálnak. Szervezeti struktúrájukra jellemző, hogy intézményesült jogi személyek, amelyek-

nek szervezeti és működési szabályok van, ezáltal folyamatosan működnek. Működési sza-

bályaikat maguk alkotják és önszabályzó módon a közös döntések végrehajtását is maguk 

ellenőrzik felügyelő bizottság formájában. A hazai civil szakmai szervezetek jellemzően 

                                                      
1 https://www.nonprofit.hu/tudastar/civil-szervezet (2018. 06. 23.) 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100175.TV&celpara=2#xcelparam
http://nonprofit.hu/?q=node/176007
http://nonprofit.hu/?q=node/27746
http://nonprofit.hu/?q=node/27743
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rsadalmi_szervezet
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rsadalmi_szervezet
https://www.nonprofit.hu/tudastar/civil-szervezet
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közvetlenül vagy közvetve a közjót szolgálják (közhasznú szervezetek), önkéntesek, önte-

vékenyek, és jótékonyak. 

Jellegzetes típusok és az együttműködés lehetősége. 

Az árnyalt képalkotáshoz a típusokat illetően, a 2018. október 30-án megrendezett Orszá-

gos Tanácsadói Konferencia programjának és résztvevőinek megismerése nyújthat segít-

séget. A rendezvényen, közös szekcióban működött együtt a Humán Szakemberek Orszá-

gos Szövetsége, az Országos Humánmenedzsment Egyesülettel. A magyarországi tanács-

adó szövetségek, egyesületek és az ITM Iparstratégiáért és Gazdaságszabályozásért felelős 

Helyettes Államtitkársága között szoros együttműködés alakult ki abból a célból, hogy a 

magyar KKV-k aktív részesei legyenek az iparfejlesztéshez kapcsolódó vállalkozásfejlesz-

tési programnak. A fejlesztési program alapja az "Irinyi terv", melynek négy alappillére a:  

− járműipari függőség csökkentése; 

− az innováció vezérelt ipar erősítése; 

− a KKV-k megerősítése, hatékonyságjavítása; 

− exportorientált ágazati értékláncokba kapcsolódás. 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XX. (Tanácsadás) osztálya (TANOSZT) e fo-

lyamatot támogatva rendezte meg az október végi konferenciát. A TANOSZT célja a KKV -

k innovációjának segítése a gyorsan változó környezethez való alkalmazkodás tanácsadói 

támogatásának bemutatásával. A TANOSZT elnökségének meggyőződése, hogy a Konfe-

rencia programjának kialakítására a legalkalmasabbak a tanácsadói szövetségek, egyesüle-

tek. Öt termükben arra volt lehetőség, hogy minden egyes jelentkező/résztvevő szövetség 

önállóan állítson össze egy-egy 3,5 órás szakmai programot, melyet öt párhuzamos szek-

cióban délelőtt és délután bonyolították le. A felkért szövetségek névsorban:  

− FŐVOSZ (a projektmenedzsment szövetségek képviseletében) 

− Humán Szakemberek Országos Szövetsége (HSZOSZ) 

− Magyar Értékelemzők Társasága (MÉT) 

− Magyarországi Coach- szervezetek Szövetsége (MCSZ) 

− Országos Humánmenedzsment Egyesület (OHE) 

− Pályázati Tanácsadók Országos Szövetsége (PÁTOSZ)  

− Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága (SZMT) 

− Tréning Kerekasztal Egyesület (TK) - Kovács Csaba 

− Változás- és Válságmenedzserek Országos Egyesülete (VOE) 

− Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége (VTMSZ) 

A folyamat szemléltetése érdekében idézek abból a „Nyilatkozatból” mellyel létrejött az 

Iparfejlesztésért Tanácsadói Platform ez év januárjában, a hazai tanácsadó szövetségek 

kapcsolódása érdekében az Irinyi tervhez. 

Idézet az Irinyi tervből: 

– Hazánkban a kkv-k számaránya a vállalkozásokon belül magasabb az Európai Unió 

átlagánál, különösen jelentős a mikro vállalkozások súlya mind darabszám, mind a fog-

lalkoztatásban betöltött szerepük alapján. Ugyanakkor a GDP-hez történő hozzájáru-

lásban a hazai kkv szektor több mint 4 százalékkal elmarad az uniós átlagtól, nálunk 

relatíve alacsony a növekedésre, exportra képes kis- és közepes vállalkozások súlya. 

– A vállalkozások számára kedvező üzleti környezetet a szabályozási terhek további 

csökkentésével, a vállalkozások működésével kapcsolatos infrastruktúra fejlesztésével, 

valamint a vállalkozói készségek megszerzésének könnyítésével kívánjuk elérni.  
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– Az alacsony vállalkozói hajlandóság, a mindennapi üzleti gyakorlatokhoz szükséges 

alapismeretek hiánya alapvető gátja a termelékeny és versenyképes kkv szektor kiala-

kulásának, ezért a Kormány egyik fókuszpontja e területre irányul.  

1. táblázat: HSZOSZ-OHE közös szekciójának programja 

az Országos Tanácsadói Konferencián 

Szekció megne-

vezése 
Emberi erőforrásaik szerepe a versenyképesség biztosítása céljából  

Szekció 

rendezői 

Humán Szakemberek Országos Szövetsége (HSZOSZ) 

Országos Humánmenedzsment Egyesület (OHE) 

Szekció 

célja 

Napjainkban nem számít újdonságnak az, hogy a különböző vállalatok erőteljesen ki-

hangsúlyozzák az emberi erőforrásaik kitüntetett szerepét a versenyképességük bizto-

sítása céljából. Ezért is az a célunk, hogy emberi erőforrások oldaláról mutatnánk be a 

tanácsadók közreműködését a gyorsan változó környezeti feltételek között, a KKV -k 

innovációjának segítésében. 

Idő Szekció tematika 

10:15-10:20 

10:20-10:40 

Köszöntő: Szűts Ildikó, OHE elnöke 

Innováció és a KKV szektor: Krizsán Erika, ERKY Co. (Bécs) 

10:40-11:00 

Fluktuáció kezelése szolgáltató szek-

torban (Lukács András, HR-és szerve-

zetfejlesztési szakértő) 

 

11:00-11:20 
Három igazgató, egy cég (Rónay Mik-

lós, szervezetfejlesztési tanácsadó) 
 

11:20-11:40  
Apáról fiúra- generációváltás tanácsadói tá-

mogatással az Ivanits Kft.-nél 

11:40-12:00  
Testvérek munkamegosztása- az Elter Kft. al-

kalmazott gyakorlatának bemutatása 

12:00-12:15 Szünet 

12:15-13:15 Csoportmunka WorldCafe módszerrel  

13:15-13:25 Csoportmunka közös megbeszélése 

13:25-13:30 Zárás: Poór József, HSZOSZ elnöke, egyetemi tanár, CMC 

 

Az Irinyi terv célja, hogy megteremtse a magyar gazdaság hosszú távú növekedésének 

hajtóerejét. 

Az minden bizonnyal megállapítható, hogy a hazai tanácsadói szövetségekben dolgozó 

tanácsadók és szakértők több évtized alatt felhalmozott, jelentős tudással és tapasztalattal 

rendelkeznek. A látható tudás értékteremtő erejének felhasználásával alkotó módon hozzá 

tudnak járulni az Irinyi terv teljesüléséhez és azon keresztül a magyar gazdaság, a hazai 

kis- és középvállalatok fejlődéséhez, stabilizálódásához, és perspektivikus növekedéséhez.  

A magyar tanácsadó szervezetek elnökei elkötelezettek abban, hogy az általuk képviselt 

szervezetek részt vegyenek a hazai KKV-k fejlesztésében, versenyképességének növelésé-

ben, ennek érdekében létrehozzák az Iparfejlesztésért Tanácsadói Platformot, továbbiak-

ban: IpTan Platform. 

A magyar tanácsadó szervezetek elnökei ezen dokumentummal nyilvánítják ki azon 

meggyőződésüket és elhatározásukat, hogy kapcsolódni kívánnak az Irinyi tervhez, az 

NGM-mel és szakmai szervezetekkel együttműködve kívánnak hozzá járulni a hazai KKV -

k vállalati kultúrájának fejlődéséhez. 

A tanácsadó szövetségek elnökei egyúttal azt is vállalják, hogy szakmai területükön, 

szövetségük tagjai, tagszervezetei között egyetértő és együttműködő támogatókat keres-

nek, toboroznak a nyilatkozatban foglaltak minél magasabb szakmai színvonalú támoga-

tása és megvalósítása érdekében. 

Az aláírók 2018 januárjában: 

− Fővállalkozók Magyarországi Szövetsége, 
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− Magyarországi Coach Szervezetek Szövetsége, 

− Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága, 

− Változás- és válságmenedzserek Országos Szövetsége, 

− Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége. 

Az aláírók kezdeményezően nyitottak arra, hogy más tanácsadó szövetségek is csatla-

kozzanak a nyilatkozathoz. Jó lehetőséget adva a szakmai értékek mentén történő közös 

cselekvés megteremtésére és általa, a közös célok elérésére. A jövőben ez lehet és csakis 

ez, a társadalmi integritás megteremtésének konszenzusos formája.  

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége. 

Történet – fejlődési lépések 

Egyesületünk történetét, néhány éve elhunyt kollégánk, Csernyánszky Miklós okl. humán 

szervező - aki több éven át volt a HSZOSZ Etikai Bizottság Elnöke - dolgozta fel a leghi-

telesebben. Nevezett, civil szakmai szervezetünktől a több éven át kifejtett magas színvo-

nalú szakmai tevékenységéért, „Szakmai életmű díjat” kapott. A történésekről egyesüle-

tünk főtitkáraként, részletesen írtam a Hadtudomány 2018. júliusi számában a HSZOSZ 25 

évét illetően, az alábbi címmel: Hegedűs Henrik. „A humántõke innovációjának érdekében 

és a közjó szolgálatában, 25 éves a Humán Szakemberek Országos Szövetsége” . 

http://mhtt.eu/hadtudomany/2018//2018_2/ht2018_2_149-155.pdf 

A fenti cikkből kivonatos formában idézve villantom fel a továbbiakban Egyesületünk 

történetének főbb állomásait: 

1989. december 5-7-én, Budapesten, a Kongresszusi Központban volt az első Országos 

Humánpolitikai Konferencia. Ekkor fogalmazódott meg, hogy „meg kell újulnia a humán 

erőforrással való gazdálkodásnak”! Miért is? A rendszerváltozás időszakában útkeresés 

jellemezte magát a személyügyi- munkaügyi tevékenységet. Kérdésként merült fel, hogyan 

kell- és lehet integrálni a humán tevékenységet, hol kell keresnünk a korszerű emberi erő-

forrás gazdálkodás elméleti alapjait, hogyan illeszkedjen a HR a munkaszervezet működési 

rendjébe? Mit is jelent az a stratégiai szerepkör, mellyel a szervezeti kultúra formálásának 

meghatározó tényezőjévé válhat a jövőben a humán tevékenység? Mit jelent a HR minden-

napos tevékenységében az integratív szerepkör, a hozzáadott értékalapú - és minőségköz-

pontú tevékenység? Ezek az akkor még megválaszolatlan kérdések adtak lendületet Egye-

sületünk szakmai működésének, hogy a humán szakma további fejlődésének fő irányait 

megjelöljük, a működés tudományos alapjait kimunkáljuk az erőforrás alapú, eredmény, 

illetve teljesítmény orientált humán tevékenységet új alapokra helyezzük. Ebben a több 

évig tartó folyamatban építhettünk a magyarországi személy- és munkaügyi igazgatás, a 

jogelvűség, az adatkezelés és nyilvántartás máig meglévő és működő elemeire.  

Új szemléletmód, új utak, új módszerek, továbbfejlesztett humán szakmai képzés, folya-

matosan módosuló humán szervezeti keretek kellettek tehát a megújuláshoz, hiszen a hu-

mán tőke gazdasági felértékelődése megkezdődött, a „tudás alapú társadalom” megterem-

tésének gondolata felvetődött. Ennek egyik eredménye lett 1993-ban a Humán Menedzser 

Kamara magalakulása Dunaújvárosban. 1993. október 18-án a Fejér Megyei Bíróság beje-

gyezte a szervezetet. A megalakult Kamara megkezdte a tagság toborzását, amely ekkor 

még a „Janus Pannonius Tudomány Egyetem”- re járó hallgatókból, néhány gazdasági szer-

vezet, intézmény humán szakembereiből verbuválódott össze. Mi volt a vonzó az új szer-

vezetben? Ez a célokban fogalmazódott meg, vagyis: „az emberi erőforrás gazdálkodással 

kapcsolatos gyakorlati tevékenység megismertetése, képzés, fejlesztés elősegítése, érdek-

képviselő és érvényesítő tevékenység végzése, magas szintű szakmai tevékenység a gazda-

sági értékteremtés fejlődése érdekében, tagjainak kedvezményes szolgáltatások nyújtása” . 
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Az érdeklődés és a jó szervezés eredményeként hamarosan több száz tagja lett a Kama-

rának. Számos gazdasági szervezet, intézmény humán munkatársai (személy-és munkaügyi 

ügyintézők, gazdálkodók, humánszervezők) léptek be és megkezdődhetett az érdemi 

munka. 1995-ben a kamarákat érintő szervezeti változások miatt új nevet: „Humán Szak-

emberek Országos Szövetsége”, (továbbiakban HSZOSZ) nevet vettük fel. A rendezvénye-

ken sokan vettek részt, hiszen a legfontosabb „tőkéről” az emberi erőforrás jelenéről, jö-

vőjéről tartottak előadásokat a szakma elismert hazai és külföldi szakemberei. Új szemlélet 

kezdett kialakulni, új módszereket ismerhettek meg a résztvevők. Saját szakfolyóirat jelent 

meg a - Humánpolitikai Szemle - címmel, színvonalas tartalommal, havi rendszerességgel. 

Ebben, a megújulási folyamatban példamutató szerepe volt a Janus Pannonius Tudomány 

Egyetem Felnőttoktatási és Felnőttképzési Igazgatóságának és a Mont Humán Menedzser 

Iroda Kft-nek. Évente 2-3 alkalommal 1-2 napos konferenciákon ismerte meg a tagság a 

legújabb eredményeket. A teljesség igénye nélkül, néhány téma ezek közül:  

− A minőségfejlesztés humánpolitikai kihívásai, 

− Értékek és mértékek a HR-tevékenységben, 

− A munkahelyi konfliktusok megelőzése, kezelése, 

− Az emberi erőforrás és a humántőke szerepe a harmadik évezred küszöbén , 

− Új kihívások előtt a közszolgálat, 

− A személyzeti kontrolling kialakítása, 

− Karriertervezés, 

− Érdekegyeztetés a menedzsment és a munkavállalók között , 

− Interaktív tréningek. 

A felsorolás mutatja a témák és az érdeklődés sokféleségét és újabb igények létrejöttét. 

Ahogy nőtt a taglétszám, úgy jelentkezett az igény arra, hogy a szervezet is igazodjon a 

fejlődéshez. Így jöttek létre a klubok, először Budapesten, majd Ajkán, Szegeden, Győr-

ben, Miskolcon, Tatabányán, Debrecenben, Jászberényben, Veszprémben. Ma ezek közül 

csak 4 működik (Budapesten, Debrecenben, Szegeden és Veszprémben), viszont a szakmai 

rendezvényekhez kötődően egyre bővül az érdeklődők - főleg fiatalok - száma. A taglét-

szám a korábbihoz képest csökkent, viszont örvendetes, hogy sok fiatal szakember érdek-

lődik rendezvényeink iránt, többen előadást is vállalnak. 10 éven át jól szolgálta a szövet-

ség információ áramlását a „Humán-szakMai-Hírek” című újság, ami a belső életről, szak-

mai tevékenységről adott hiteles tájékoztatást. 

A HSZOSZ jelene és jövőképe 

Egyesületünk célja napjainkban: szakmai értékek feltárása, megőrzése, integrálása, fejlesz-

tése, a nemzetközi és hazai „jó gyakorlatok” HR-szakemberekhez, vállalti/intézményi veze-

tőkhöz illetve az érdeklődőkhöz történő eljuttatása. Egyben olyan szakmai műhely kialakí-

tása, amely a jövőben is alkalmas lesz a HR-intézményrendszerének, a HR-vezetőknek és 

munkatársaknak hatékony támogatására, tudástárának, szakértői hálózatának kialakítására. 

A HR szolgáltató, segítő, támogató tevékenysége által, humanizálhatjuk az emberi kapcso-

latokat, az érték közvetítés által fejleszthetjük a munkaszervezetek szervezeti kultúráját. 

Ennek érdekében a HSZOSZ: 

− továbbra is működteti a szakmai klubhálózatát, törekedve ennek további bővítésére,  

− évente 1-2 konferenciát, szimpóziumot szervez, 

− évente 1-2 HR-alapkutatást valósít meg, amelynek eredményeit megosztja a szakmai 

közönséggel konferenciáin, tudományos publikációkban és a honlapján.  

A HSZOSZ tagsága 2017 májusában új elnökséget választott. A megújulás útjait keres-

tük és tártuk fel, amely az igen intenzív társadalmi változásokra való reagálást is jelenti a 
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szervezet életében. Mindezt figyelembe véve fogadtuk el ez év májusában az új „Etikai 

Kódexet”és Küldetés Nyilatkozatunkat. A korábbi működésből származó értékek megtar-

tása mellett irányadónak tekintjük az Egyesület további működését i lletően: 

− a függetlenséget, 

− a szakmai hitelességet, eredményességet, 

− a minőség iránti elkötelezettséget, a teljesítményelvűséget, eredmény centrikusságot  

− széleskörű együttműködést a gazdasági szektorokkal és a közigazgatással,  

− a HR több generációs működési (együttműködési) modelljének megteremtését, fenn-

tartását. 

Stratégiai céljainkat a következőkben foglaltuk össze, lásd a 2/2017 számú Határozatot, 

melyet az elnökség 2017. június 8-i. ülésén „Fontosabb célok és tevékenységi körök 2017 

és 2020 között” címmel fogadott el: 

− Programok – konferenciák folytatása. 

− HR Innováció támogatása. 

− Kutatásokban való aktív részvétel. 

− HR-klubok működtetése. 

− CSR (társadalmi felelősségvállalás) tevékenység kibontakoztatása.  

− Kommunikáció fejlesztése, az új honlap naprakész működtetése. 

− A szervezettség, a taglétszám növelése. 

− Működés javítása, pénzügyi gazdálkodás hatékonyabbá tétele. 

Elnökségünk – tagjaink és az elnökséggel szorosan együttműködő „Konzultatív Testü-

let” hathatós támogatásával – összetételében, elkötelezettségében, tenni akarásában képes 

e feladatok eredményes végrehajtására. A nemrég létrehozott „HSZOSZ Konzultatív Testü-

letének” feladatai az alábbiak: 

– A Testület tagjainak tanácsadói, mentori tevékenysége szervesen kapcsolódik az Egye-

sület egészének alapvető feladataihoz, támogatja a szakmai munka fő irányainak meg-

határozását, a prioritások megfogalmazását, valamint a folyamatok elméleti alapjainak 

kimunkálását. Ezzel, a Testület tagjai segítik a küldetésünk megvalósulását, a szervezet 

hatékony, szakmai, hivatásetikai alapon történő működését. 

– A Testület az emberi erőforrással kapcsolatos kutatásokat, fejlesztéseket és képzéseket 

kezdeményezhet és támogatásával segítheti azok megvalósulását.  

– A Testület tagjai közreműködhetnek az elnökségi üléseken feldolgozandó napirendek 

tematikus előkészítésben és az ezekhez kapcsolható jó HR-megoldások, módszerek ki-

dolgozásában. 

– A Testület tagjai aktív kapcsolatot tartanak tagságunkkal, részt vesznek a HSZOSZ 

klubok programjain, igény esetén mentorálják a klubok vezetőit.  

– A Testület állásfoglalásokat alakít ki az emberi erőforrással összefüggő szakmai kér-

désekben (kommentek, reflexiók, önreflexiók), ajánlásokat dolgoz ki a gazdasági, köz-

igazgatási, közszolgálati és a non-profit területeken jelentkező humán feladatok meg-

oldására – az elmélet és a gyakorlat egysége alapján. Továbbá közreműködik a 

HSZOSZ nevében a Kormányzat felé benyújtandó Javaslatok kimunkálásában.  

– A Testület tagjai közreműködnek együttműködések kialakításában és működtetésében 

a hazai, és a nemzetközi szakmai életben tevékenykedő – hasonló jellegű – szerveze-

tekkel a szakma identitása és általános fejlődése (fejlesztése) érdekében.  

– A Testület szakmailag támogatja a bachelor- és mesterképzésben, továbbá a PhD kép-

zésben folyó emberi erőforrásképzést, az illetékes szervezetekkel való együttműködés 

keretei között. 
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A jövőt illetően, küldetésünk, kollégáimmal, szorosan együttműködve pontosított válto-

zatából az alábbiakat szeretném kiemelni: Szakma- és hivatás etikai alapon működő, civil 

szervezetünk 2017-ben elfogadott és a bíróság által bejegyzett „Alapszabályának” beve-

zető részében olvashatjuk küldetésünkkel kapcsolatosan: „az emberi erőforrás szakterüle-

ten működő, a Szövetség alapszabályát elfogadó szakemberek és szervezetek összefogása, 

képviselete a legfőbb feladatunk. A Szövetség a humán menedzsmenttel foglalkozó - kor-

szerű elméleti és gyakorlati ismerettel és tapasztalattal rendelkező - szakembereknek kö-

zössége, és mint ilyen elősegíti az érték-előállító kompetenciák fejlesztését”. Mindezt egy 

folyamatosan változó környezetben kell tennünk, melynek kritikus pontja a generációk kö-

zötti együttműködés. A tapasztalati tudás szervezeten belüli megőrzése, átadása, a tudás 

megosztása megköveteli tőlünk egy magasabb szintű, az elnökséggel szorosan együttmű-

ködő munkacsoportok tematikus létrehozatalát. 

Egyesületünk küldetésének tekinti a magyarországi HR-szakma folyamatos fejlesztését. 

Ennek érdekében támogat minden olyan tevékenységet, amely hatékonyabbá és humánu-

sabbá teheti az emberi erőforrás alkalmazását, hangsúlyozva szakmai hitvallásunkat, mely 

szerint a HR-segítő, támogató, szolgáltató tevékenységét kell a jövőben is erősítenünk. Cé-

lunk továbbá, hogy az emberi kapcsolatok humanizálásával a munka világában vállaljunk 

meghatározó szerepet a szervezeti kultúra fejlesztésében, szeretnénk, ha ez irányú mun-

kánk hozzá adott értékként jelenne meg az adott munkaszervezet működésében. Meghatá-

rozó szerepünk kell, hogy legyen a továbbiakban is a HR-tudományos kutatások, illetve a 

tudományos eredmények létrehozásában és annak széles körben való terjesztésében. Ezzel 

lehetőséget kell teremtenünk a jó szakmai gyakorlatok kimunkálására, a humánerőforrás 

menedzsment tevékenységek minőségének, hatékonyságának és eredményességének javí-

tására. A HSZOSZ innovatív módon képes a humán erőforrás menedzselés fejlesztésével, 

a tudás és tapasztalatok megosztásával közvetetten is hozzájárulni a gazdaság eredményes-

ségéhez. Szakma etikai értékrendünk fő pillérei: a szakértelem, az elkötelezettség az egész 

életen át tartó tanulás és a tudás alapú társadalom építése iránt, a szociális érzékenység, és 

a magas szintű hivatás tudat. 

Egyesületünk a felkészült szakemberek közös munkavégzése révén, az önkéntesség 

alapján valósítja meg a kitűzött célokat. Fontosnak tartjuk a hazai és külföldi partner szer-

vezetekkel való együttműködést, a nemzetközi HR-kutatásokban való részvételt. Civil 

szervezetként a kötelező módon előírt transzparencia, a tudományos párbeszéd a szakmai 

műhelyek között, párbeszéd a szakértők és az egyes generációk, a társadalom alrendszerei 

között, a jövő építésének záloga. A HSZOSZ integráns része a magyar tudományos szférá-

nak. Az egyes foglalkoztatási csoportokhoz sok szállal kapcsolódva jeleníti meg a hétköz-

napokon a humán tudományok interdiszciplinaritását. Bátran fel kell, tehát vállalnunk a 

jövőben is a társadalmi kohéziót, az integritást elősegítő tudományos, problémák megfo-

galmazását, napirendre tűzését, napirenden tartását, keresve azok gyakorlati megvalósítha-

tóságának lehetőségeit. 

Együttműködés más szakmai szervezettel 

A Magyar Hadtudományi Társaság (továbbiakban MHTT) kiemelt partnerünk a tudomány 

világában. A tudományszervezést illetően, a nemzetközi és hazai tudományos kutatás, to-

vábbá más tudományos tevékenység (pl. publikáció, közös elnökségi ülés, workshopok) 

keretében megvalósított együttműködéssel, segítséget nyújtanak egymásnak a tevékeny-

ségi köreikkel kapcsolatos tudományos kérdések tisztázásához, az ahhoz kapcsolódó tár-

sadalmi tevékenység összefogásához, a tevékenységi körükbe tartozó jogszabályok elmé-

leti megalapozásához, a kidolgozásukat biztosító tapasztalatok feltárásához, az itt nyert 

eredmények szakmai gyakorlatban történő hasznosításához. 
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A több éves kapcsolatunk továbbfejlesztése és céljának elérése  érdekében, a 2018. 

02.27-én megújítottuk „Együttműködési Szerződésünk”-et. Az ebben foglaltak szerint, 

kölcsönösen tájékoztatást nyújtunk saját tudományos tevékenységükről pályázati lehetősé-

geikről, a nyilvánosan meghirdetett pályázati felhívásokra lehetőségeink függvényében 

együttműködésben pályázunk, és ennek kapcsán törekedni fogunk közös kutatási progra-

mok kialakítására, azok megvalósítására, publikálására. Kiemelt figyelmet fordítunk a jö-

vőben is mindkét szervezet érdeklődési körébe tartozó témakörök esetében folytatandó tu-

dományos kutatómunkára, mint például a biztonság (pl. a humán biztonság) határterülete-

inek kutatására, különös figyelemmel a gyakorlatban is alkalmazható eredményekre.  

Aktuálisan eljuttatjuk egymáshoz tudományos munkaterveinket, azok  összeállításához 

esetenként kikérjük egymás véleményét. Az azonos kutatási területüket érintő szakmai -

tudományos rendezvényekről (szimpóziumokról, szakmai napokról, konferenciákról) tájé-

koztatjuk a másik felet, azokra meghívjuk egymást. Törekedni fogunk, továbbra is, közös 

fórumok, a HSZOSZ klubok, és az MHTT Humánerőforrás-fejlesztési Szakosztály rendez-

vényeinek (Tudós Kávézó klubfoglalkozásai, kerekasztal beszélgetések, videó konferen-

ciák) közös megszervezésére. 

A kutatási témákban tudományos kutatómunkát végző személyeket kölcsönösen meg-

hívjuk az adott témakörhöz tartozó, a másik fél érdeklődési köréhez kapcsolódó rendezvé-

nyekre, illetve számukra publikálási lehetőséget biztosítunk (a lehetőségekhez képest). 

Céljaink között szerepel, hogy elősegítsük a biztonság határterületeit érintő tudományos 

pályamunkák, főiskolai és egyetemi szakdolgozatok, tudományos diákköri munkák és dok-

tori értekezések elkészítését, véleményezését, azok kiadványban történő megjelentetését és 

gyakorlati hasznosítását. 

Szerepvállalás a hazai közszolgálati humán tőke reformjában 

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy már 2013-ban együttműködési megállapodást írtunk alá 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, mely megállapodás értelmében 2013. október 31. -

én került megrendezésre „A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban” címmel 

az első olyan HSZOSZ szakmai konferencia, amely a „közjó” érdekében a közszolgálati 

HR innovációjával foglalkozott. A konferencia apropója az volt, hogy ebben az időszakban 

számos változás (pl. Magyary program beindítása, a különféle területeken elindított élet-

pályamodellekkel kapcsolatos munkálatok, a jogszabályi környezet átalakulása stb.) jelen-

tősen hatással bírt a közszolgálati HR-munkára, annak orientációjára és megvalósítási 

módjának lehetőségeire. A HSZOSZ vállalta, hogy szakmai támogatója lesz a konferenci-

ának, és ezzel a közszolgálati személyügyi tevékenység megújulásának lehetőségeit és jö-

vőbeli kibontakozását szolgálta. A konferencia keretén belül a szakmai grémium áttekin-

tette a hazai közszolgálat megújítását támogató személyügyi tevékenység aktuális helyzetét 

és a tovább-fejlesztés lehetőségeit, valamint küldetésének tartotta a „közszolgálati jó gya-

korlatok” HR-szakemberekhez, és az érdeklődőkhöz történő közvetítését, az információk 

széles szakmai körben történő terjesztését. Ezzel a HSZOSZ nagyban hozzájárult a kor-

mányzati törekvésekhez, és az Egyetem célkitűzéseihez igazodóan a közszolgálati HR-

tevékenység minőségi fejlesztéséhez.2 

A közszolgálati humán tőke reformjában való aktív szakmai részvétel a 2016. november 

29-én megrendezésre került „Változó közszolgálat, változó életpályák” című tudományos 

konferencia keretében folytatódott, ahol a Budapest Főváros Kormányhivatalának (BFKH) 

                                                      
2 Szabó Szilvia – Petró Csilla: Szakmai beszámoló a „A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban” 

című tudományos konferenciáról http://mhtt.eu/hadtudomany/2014/1_2/2014_1_2_12.pdf (letöltés ideje: 

2018. 06. 23.) 

http://mhtt.eu/hadtudomany/2014/1_2/2014_1_2_12.pdf
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kiemelten HR-témájú rendezvényének támogatója volt. Az Elnökség több tagja tartott elő-

adást a közszolgálati életpálya menedzsment és a vezetés kihívásairól és a humánerőforrás 

gazdálkodás és humánfejlesztés lehetőségeiről a közszolgálat gyakorlatában.  

2017. szeptember 29-én „A globalizáció és a változás hatása az emberi  erőforrás me-

nedzsment funkciókra” tudományos Konferenciát és szakmai fórumot rendeztünk a Deb-

receni Egyetemen. Szervezők: Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Humán Szak-

emberek Országos Szövetsége, Debreceni HR Klub. A konferencia és fórum célja volt:  A 

szervezetek, köztük a közszolgálat számára mindig is kihívást jelentő feladat volt a változó 

környezeti kihívásokra való rugalmas és gyors reagálás. A technológia fejlődése, az inno-

vatív eljárások és a globalizációs folyamatok a humán erőforrás gazdálkodás szemléletére, 

funkcióira is hatást gyakoroltak. Megítélésünk szerint éppen a globalizáció hatására, a hu-

mán tőke egyre nagyobb szerepet játszik a vállalatok piaci értékének meghatározásában, a 

folyamatos képzés-fejlesztés, a lifelong learning szemlélet lassan beépül a szervezetek 

mindennapjaiba. A hagyományos funkciók mellett olyan új tevékenységterületek jelentek 

meg vagy értékelődtek fel, mint a tudás-, a megtartás-, a generáció-, a kompetencia-, illetve 

a sokszínűség-menedzsment, de fókuszba került a HR/employer branding, az egészség-

megőrzés és a HR-controlling is, sőt nemzetközi szinten már munkaélmény-menedzsment-

tel is találkozhatunk. A konferencia és fórum célja volt egyrészt a plenáris előadás kereté-

ben olyan jó gyakorlatok, regionális munkaerőpiaci helyzetkép megismerése, ami a cégek 

gyakorlatában, mindennapjaiban kihívást jelent. 

Másrész célunk volt, hogy a szekciókban elhangzó előadások által lehetőséget biztosít-

sunk a tapasztalatcserére, kutatási eredmények, szervezeti sajátosságok megismerésére, il-

letve együttműködésre a HRM területén, vállalati, közszolgálati, tanácsadói vagy felsőok-

tatás közegében dolgozó szakemberek számára egyaránt. Jelenlegi cikkünk társszerzője-

ként a következő címmel publikáltam, a Hadtudomány című tudományos folyóiratban: He-

gedűs Henrik „A tudás, mint versenyelőny a köz- és a versenyszférában (tudás–kompeten-

cia–teljesítmény- siker)” Ebben, többek között az alábbiakat írtam, a témával összefüggés-

ben: „Az emberi munkavégzés mindig az emberi képességek termékké (szolgáltatássá stb.) 

történő átalakítását fejezte ki. A globalizáció által diktált verseny ezt egyre inkább felerő-

síti. A globalizálódott gazdaság meghatározó tényezőjévé vált az élőmunka, mint tudás-

tőke”.3 A konferencia fő szervezője, Dajnoki Krisztina és szerzőtársa  tudományos publi-

kációjának címe volt: „Új szelek fújnak”–a HR válasza a globalizáció és a változás kihí-

vásaira” A szerző páros tanulmányából az alábbiakat emeljük ki: „A humánerőforrás -gaz-

dálkodás az elmúlt több mint egy évszázad alatt jelentős változáson ment keresztül, amit a 

változó környezetre adott válaszok generáltak. Gondoljunk csak a klasszikus vezetési iskola 

képviselőire (Taylor, Fayol, Weber), és megállapíthatjuk, hogy már az 1900 -as évek elején 

olyan hagyományos HR-funkciók azonosíthatók be, mint a teljesítményértékelés (időnorma), 

a kiválasztás, a motiváció, a fejlesztés, vagy a megtartás, a lojalitás jelentősége”.4 

2018. június 27-28.-án a „Munkaköralapú humánerőforrás-gazdálkodás és a humán 

tőke reformja” címmel került megrendezésre a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen az a két-

napos nemzetközi konferencia, ahol a hazai és határon túli közszolgálati jó gyakorlatok 

kerültek bemutatásra. A HSZOSZ abban a megtiszteltetésben részesült, hogy mint támo-

gató társszervezet kapott meghívást a programra, és egy önálló szekcióban dolgozhatott 

együtt a megjelent szakértőkkel. 

                                                      
3 Hegedűs Henrik: A tudás, mint versenyelőny a köz-és a versenyszférában (tudás–kompetencia–teljesítmény–

siker) DOI 10.17047/HADTUD.2017.27.E.94 
4 Dajnoki Krisztina–Héder Mária: „Új szelek fújnak”–a HR válasza a globalizáció és a változás kihívásaira. 

DOI 10.17047/HADTUD.2017.27.E.84  
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Összefoglalva, megítélésünk szerint érdemes hozzánk tartozni. A jövőben várjuk a köz- 

és a versenyszférából, minél több kollégánk és leendő kollégánk, cégek és intézmények 

csatlakozását a tanulmányban bemutatott értékek mentén a civil szakmai szervezetünkhöz, 

a Humán Szakemberek Országos Szövetségéhez. 
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