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A humán erőforrás, az ember nem csak egyik „tényezője” a termelésnek, 
hanem egyedüli fogyasztója is annak.

A humán erőforrás kutatások a világban növekvő lendülettel zajlanak,
ugyanis a termelés egyre bonyolultabbá válásával felértékelődött az emberi tényező szerepe.



A termelés irányítás elméleti alapjainak a feltárása, új megközelítésben történő informatikai megoldá-
sainak a kidolgozása két termelési tényező ismeretét, integrált rendszerben történő működésének modellezését 
tételezi fel. A különféle termelési és azzal analóg módon kezelhető szolgáltatási tevékenységek termelő 
eszközöket és humán erőforrásokat (HR= human resource) igényelnek. E két tényező mindegyike egymástól 
jelentősen eltérő sajátosságokkal rendelkezik. A gépi infrastruktúrával kapcsolatos kérdéseket műszaki és 
természettudományi alap- és alkalmazott kutatások, kísérleti fejlesztések címszó alatt összefoglalható 
tevékenységek keretében vizsgálják, elsősorban természettudományos képzettséggel rendelkező kutatók, fejlesztő 
mérnökök. A humán erőforrások termelési rendszerekben betöltött szerepét, sajátos tulajdonságait a társadalom 
tudományok képviselői kutatják. A termelés ezen két tényezőjének hatékony rendszerekbe szervezése a logisztika 
tudománya módszereinek alkalmazásával csak úgy képzelhető el, ha valamennyi rendszerelem minden lényeges 
tulajdonságát kellő mélységben ismerjük.

Az emberi erőforrás menedzsment hazai és külföldi átfogó szakirodalmi összefoglalói, monográfiái és 
egyetemi tankönyvei nem a vállalkozások, a termelést irányító szakemberek, mérnökök és informatikusok 
szemszögéből íródtak. Viszont olyan információkat tartalmaznak, olyan tudást gyűjtenek egybe, amelyek a 
vállalkozások működését is sikeresebbé teheti. Már az egyszerűbb termékek előállítására szakosodott üzemek 
esetében is igaz, hogy számos szakma ismereteire érdemes támaszkodni.

Nagyapáink és nagyanyáink is vállalkoztak, noha akkor még nem is létezett HR menedzsment. 
Vállalkozni tehát mély elméleti ismeretek nélkül is lehet és sokan teszik is. Az egyes funkciók akkor is léteznek, 
ha az ember nem tudja, hogy miféle elméletek szólnak róluk. Megoldások születhetnek ellesett ötletekből, velünk 
született tehetségből, személyes tapasztalatból.

A rendszerszemléletű megközelítés nyomán a humán erőforrás fogalma, vállalat irányítási rendszerekben 
betöltött szerepe új értelmezésre szorul. A tágan értelmezett termelés minden szintjén az elmondott okok miatt 
olyan inhomogén szerkezetek jönnek létre, amelyekben a műszaki és természettudományokban ismert, viszonylag 
jól modellezhető komponensek középpontjában van jelen az ember, a maga „kiszámíthatatlanságával”, értelmi és 
érzelmi intelligenciájával.

Humán erőforrásokkal szemben támasztott követelmények

Az emberi értékteremtő munka legmagasabb szintű irányítása 
vélhetően akkor valósul meg, ha egyetlen emberi agyban integrálód-
hat minden tudás, játszódhat le minden döntéselőkészítési és döntési 
folyamat. Ez esetben nem szükséges olyan interfészek definiálása, 
amely több különböző „észjárású” rendszer közötti párbeszédet 
biztosítja. Az egyre bonyolultabb termelési folyamatokat nem képes 
azonban egyetlen ember minden részletében átlátni. A tudomány 
jelenlegi fejlettségi szintjén nem reális elvárás polihisztorok képzése, 
akik a természet- és társadalomtudományok területén olyan mélységű 
ismeretekkel rendelkezhetnének, amelyek egy-egy termék fejlesztése, 
gyártása, majd a teljes életciklusa során felmerülnek. A munkatársak 
toborzása, hirdetésekben való keresése során valójában rövid és 
tömör formában egy elvárás listát állítunk össze.

Joggal merül fel a kérdés:

Elégséges ez?

Álláshirdetés, mint a munkaerővel szemben támasztott követelmények

DIRECT-LINE KFT.

Rozsdamentes termékeket gyártó cég műszaki 
végzettséggel rendelkező szakembereket vesz

fel az alábbi munkakörökbe:

● üzemvezető
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● gyártáselőkészítő

Szakirányú végzettség és gyakorlat előny.
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Szántai Mihály gyártásvezető
Tel: 06-24/492-111

Szakmai önéletrajzot a következő
e-mail címre kérjük küldeni:

main@dldh.hu



A gazdasági versenyben az innovatív technológiák bevezetése biztosíthatja a vállalatok számára a 
versenyelőny megszerzését. A tudomány fejlődésével az innováció jelentette előny ciklusa az utóbbi 20 évben 
töredékére csökkent. Mindez egy új típusú menedzsment szemléletet követel, amely egyszerre képes a 
technológiai, a finanszírozási, a marketing szempontokat figyelembe venni.

Az iskola rendszerű képzés

A megfelelő humán erőforrás „előállítása”, a 
képzés megannyi formájával szintén széles kutatási 
területet képvisel. A munkaerő alkalmasságának 
jellemzői aszerint is igen különbözőek, hogy azok a 
világ mely részén nőttek fel, milyen körülmények 
között szocializálódtak. Ennek megfelelően a kutatás 
keretében külön fontos kérdésként merül fel, hogy ma 
Magyarországon milyen olyan további sajátosságokat 
kell a tervezéskor figyelembe venni, ami miatt az 
általános modellek testre szabása válik szükségessé. Az 
egyetemes és a kultúra specifikus elemek megkülön-
böztetése éppen ezért szintén megkerülhetetlen.

Munkába állás, szervezetbe integrálás

A legtöbb vállalkozás azt várja, hogy a munkaerő lehetőleg már tökéletesen felkészítve kerüljön a 
munkaerőpiacra. Az iskolák azonban ma nem nyújtanak olyan gyakorlati képzést, amellyel a frissen végzettek az 
első naptól tökéletesen be tudnának illeszkedni a munkahelyi szervezetek rendszerébe. Így általában már a 
belépés után azonnal megkezdődik egy intenzív felkészítés, amely még nem a tudás karbantartását, hanem az 
iskola rendszerű képzés befejezését hivatott szolgálni.

A szakmai szempontból jól képzett munkaerő bonyolult termelési rendszerekben a rábízott feladatok 
megoldása során is sajátos, nehezen modellezhető logika szerint látja el funkcióját. A munkahely iránti lojalitás, 
a teljesítményt befolyásoló motivációs technikák mind mind olyan kérdések, amelyek megválaszolása nélkül 
hatékony termelési rendszer nem képzelhető el.

A rendszerszemlélet a menedzsment tudománnyal és a szervezeti viselkedési szemlélettel párhuzamosan 
alakult ki. Az 1970-es években elterjedő nézet az egészen belül a részek kapcsolatát, egymásra hatásának 
fontosságát hangsúlyozza. A különböző feladatokra alapított vállalati rendszerek közös jellemzője, hogy 
mindegyike szintén több bonyolult alrendszerből áll. A rendszerszemléletű megközelítés valójában ezeknek az 
alrendszereknek a felépítését, az egymáshoz fűződő kapcsolatát vizsgálja. A számos működési körülményre 
kiterjedő elemzések feltárták a bonyolult kapcsolatrendszer következményeit. Ha egy alrendszerhez hozzá-
nyúlunk, akkor a beavatkozás általában több ponton is kivált olyan hatásokat, amelyek aztán tovább haladnak a 
mélyebb régióiba is.

A termelésirányításnak tehát ismernie kell az általa vezérelt, vagy szabályozott elemek tulajdonságait, 
működésük törvényszerűségeit. Rendszeren ugyanis az egymással kölcsönösen összefüggő elemek összességét 
értjük. A vállalatot is jól kialakított rendszerré az a rendező elv teszi, aminek nyomán előáll az a rend, aminek 
megfogalmazása éppen e kutató-fejlesztő munka feladata.

Humán erőforrások szerepe a termelésben

A vállalatokat minden esetben olyan feladatokra hozzák létre, amelyek által megtermelt termék, 
szolgáltatás az alapítók reményei szerint a piacon jól eladható. Emellett fontos követelmény a vállalati 
eredményesség, amely alatt az erőforrások produktív és gazdaságos felhasználását szokás érteni. 



A tudás alapú gazdaságoknak az a 
legfontosabb jellemzője, hogy a tudás előállí-
tása és hasznosítása alkotja az értékteremtési 
folyamatok központi elemét. Ennek egyenes 
következménye, hogy a fejlődésnek, a techno-
lógiai színvonal növekedésének előfeltétele az 
emberi erőforrásokba, az új technológiákba tör-
ténő befektetés.

Magyarországon is divatos téma lett a 
HR, mégis viszonylag kevés vállalkozás oldotta 
meg az ez irányú tevékenységének informatikai 
leképezését. A jól szervezett HR tevékenység 
egyre fontosabb része lesz az integrált vállalat 
irányítási rendszereknek, különösen igaz ez a 
nagyarányú élő munkát követelő ágazatokban.

A humán erőforrással való gazdálkodás
 területén a kockázatok vonatkozásában is sok 
megválaszolandó kérdés van, amelyek össze-
foglalása nem csupán a nemkívánatos esemé-
nyek bekövetkezési valószínűségének csökkent-
hetősége érdekében fontos, hanem mert a 
mindennapokban való működési formák alapjait 
is közvetlenül érinti.

Tudás és képességek karbantartása

A munkahelyeken valójában akkor is tanulás zajlik, amikor egyszerűen csak a kiadott feladatainkat látjuk 
el. Az iskolában megszerzett tudás egyre gyorsabban avul el, így időről időre szükségessé válik a naprakészség 
biztosítása érdekében a tudás felzárkóztatása. A felnőttoktatás számos formája hivatott gondoskodni arról, hogy a 
munkavállalók tudása karbantartott, mindenkori követelményeknek megfelelő szinten lehessen. A követel-
mények megfogalmazása, a teljesítéshez vezető út kimunkálása szintén jelentős területe a HR kutatásoknak.

A felnőttoktatással kapcsolatos tudományos igényű vizsgálatok gyakorlatban is hasznosítható végcélja az 
kell legyen, hogy a termelési rendszereken belül a humán erőforrások hatékonyságát, többi rendszerelemmel való 
kooperatív működését növelni lehessen. A projekt eredményeként megfogalmazódhatnak közvetlenül is 
hasznosítható összefüggések, módszertani előírások, bevezethető szabályok. Ezek gyakorlati alkalmazhatósága, a 
munkavállalók részéről való fogadtatása a mindenkori megbízónál lefolytatott kísérletekkel ellenőrizhető. A 
dolog természetéből fakadóan a kutatás eredményeinek valódi hasznossága azonban csak hosszabb idő távlatában 
mutatkozik meg.

A humán erőforrásokra vonatkozó kutatásokkal szoros kapcsolatban van a tágan értelmezett termelés 
irányítás, vállalatirányítás területén zajló, elsősorban műszaki és logisztikai szempontokat szem előtt tartó 
kutatási programunk, valamint az ennek informatikai hátteret biztosító HaXSoN rendszer fejlesztésünk. 

Elmélyülés az ultraprecíziós megmunkálási technológiába


