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Humánerőforrás-gazdálkodás 
 

A humán erőforrás mennyiségi és minőségi aspektusai 

 

EEM: Az emberi erőforrás menedzsment (EEM) a menedzsment azon funkciója, amely az emberekkel, 

mint a szervezet alapvető (stratégiai) erőforrásával foglalkozik. Célja, hogy biztosítsa az alkalmazottak 

leghatékonyabb felhasználását a szervezeti és az egyéni célok magas szintű megvalósítása érdekében. 

 

Emberierőforrás-gazdálkodás tartalma és célja: 

Az utóbbi időben jelentős átrendeződések jöttek létre az erőforrások között, meghatározó szerepe lett az 

emberi erőforrásoknak. Az 1990-es években a termékekben és szolgáltatásokban a meghatározó egyre 

inkább a szellemi hányad lett. A szellemi munka, a szakértelem soha nem látott mértékben 

felértékelődött. Ez vonta maga után az emberierőforrás-gazdálkodás jelentős átalakulását. 

Az átalakulás kulcsfogalmai: 

- integráció: az emberierőforrás-gazdálkodás (EEG) szervesen beépül a vállalati, szervezeti 

stratégiába 

- elkötelezettség: a szervezet dolgozói elégedettek, magasabb teljesítményt nyújtanak, 

könnyebben alkalmazkodnak a szervezeti, strukturális változásokhoz. 

- rugalmasság: a változásokra való gyors reagálás képessége, részint a munkaerő flexibilitását és 

konvertálhatóság jelenti. 

- minőség: egyrészt a személyi állomány minőségét, másrészt a termékek és szolgáltatások 

minőségét jelenti. Mind a két minőség alapvetően befolyásolja a cég külső megítélését, hírnevét. 

A gazdálkodó szervezetek számára fontos erőforrás az általuk foglalkoztatott munkavállalók 

munkavégző képessége, ezért gazdálkodni kell vele. 

 

Emberi erőforrás gazdaságtanának irányzata: 

 - „humán capital” emberi tőke: magatartástudomány: az emberi szükségletekből, szervezeti 

magatartást befolyásoló tényezőkből vezetik le a munkahelyi viselkedés összetevőit.  

 - az ismeretek elméleti és gyakorlati alkalmazását jelenti a „personnal” személyzeti illetve 

„Human Resource Management HRM” emberierőforrás-menedzsment tevékenység. 

Az EEG célja: 

 - a szervezeti stratégia megvalósításához szükséges emberi erőforrás biztosítása mennyiségben 

és összetételben, a szaktudás fejlesztése, a munkatársak motiválása 

 - olyan szervezeti kultúra, munkahelyi légkör kialakítása, amely ösztönzi a munkatársak közötti 

együttműködést és a szervezeti célokkal való azonosulást, 

 - a munkatársak szakmai ismereteinek és képességeinek ésszerű hasznosítása, 



 - gondoskodás az alkalmazottakra vonatkozó törvényben előírt, illetve vállalt jogi és szociális 

kötelezettségek maradéktalan teljesítéséről. 

Munkaerő-szükséglet tervezésének elmélete:  

A humánpolitika fontos alkotóeleme a munkaerő-tervezés. Ez ma már mást jelent, mint a korábbi 

időszakban, hiszen a vállalatokat senki sem kötelezi, önállóan döntenek a tervek elkészítésének vagy el 

nem készítésének kérdésében. Általában a közép- és hosszabb távú elképzeléseket az éves tervekben 

konkretizálják.  

A munkaerő-szükséglet tervezésénél különbséget kell tenni a mennyiségi és a minőségi munkaerő-

tervezés között, vagyis egy vállalat munkaerő-szükségletével mind mennyiségi, mind pedig minőségi 

aspektusokból kell foglalkozni.  

 

 

A munkaerő mennyiségi tervezése a:  

- munkaerőszerzés,  

- munkaerő-felmentés,  

- munkaerő-megtartás,  

- munkaerő-fejlesztés,  

- munkaerő-alkalmazás.  

A mennyiségi munkaerő-szükséglet nagyságát és struktúráját több tényező befolyásolja. A vállalat 

teljesítményprogramja és teljesítményének terjedelme mellett a munkaerő-szükségletet vállalaton kívüli 

és belüli tényezők is befolyásolják.  

A munkaerő-szükségletet meghatározzák:  

- a teljesítményprogram,  

- a vállalaton belüli tényezők,  

- a vállalaton kívüli tényezők.  

A vállalaton belüli tényezők hatása:  

- rövid távon (pl. maga a munkafolyamat),  

- középtávon (pl. szervezettségi fok, humanizálási, szakképzési stratégiák, munkaidő-szabályozások, 

munkafeltételek) érvényesülhet.  

 

A vállalaton kívüli - többnyire az államtól függő - tényezők (pl. bértarifa-politika, munka- és szociális 

jog, munkaerő-piaci helyzet, képzési politika, népességalakulás) hatása szintén közép-, illetve hosszú 

távon fejti ki hatását. A mennyiségi munkaerő-szükséglet vizsgálatakor két esetet kell 

megkülönböztetni. Ha alulfedezettség áll fenn akkor, ebből munkaerő-szervezési szükséglet származik, 

a túlfedezettség esetén pedig felmentési kényszerhelyzet adódik. A szerzésszükséglet a jövőre 

vonatkozó új munkaerőigényből és egy pótlási szükségletből tevődik össze, amely a belépések és 

távozások közötti különbségből adódik. A pótlási szükségletet lényegében a nyugdíjazás, felmondás stb. 

következtében történő távozások határozzák meg. Az előirányzott szükséglet az alkalmazási igényből - 

tehát a teljesítmény eléréséhez elfoglalandó munkahelyek számából - és a tartalékszükségletből áll, 

amely a személyzet betegség, szabadság, továbbképzés stb. következtében való hiányzási időszakait 

foglalja magába. Az új szükséglet, az előirányzott szükséglet és az alkalmazott szükséglet között pozitív 

különbség. Ez pl. bővítési beruházások vagy új részlegek berendezése eredményeképpen keletkezhet. A 

felmentési szükséglet akkor keletkezik, ha személyzet-túlfedezettség áll fenn. 

A mennyiségi munkaerő-szükséglet megállapítása  

A munkaerő-méretezés (létszámméretezés) a jövőre előirányzott mennyiségi munkaerő-szükséglet 

meghatározására szolgál. A munkaerő-méretezés eljárásai két, elvileg különböző módszerhez 

rendelhetők.  



A minőségi munkaerő-szükséglet tervezése 

A mennyiségi és minőségi munkaerő-szükséglet tervezése együttvéve differenciált képet nyújt a vállalat 

számára szükséges munkaerőről. E szükséglettervezés eredménye konkretizálja a humánpolitika tárgyi 

célját, nevezetesen: milyen jellegű munkaerőt (minőség), milyen mennyiségben (mennyiség), hol 

(termelőegység), milyen időpontban (tervezési periódus) kell rendelkezésre bocsátani. 

Az emberi erőforrás tervezésének első fázisa az elemzés, amelynek során a szervezet jelenlegi emberi 

erőforrásának felmérése, a jövőbeli igények konkretizálása a cél. Az ezt követő akciótervezéskor a 

szervezet számára szükséges munkavállalók biztosítása a cél. 

Az elemzéskori emberi erőforrás állomány felmérésénél támaszkodhatunk az alkalmazottak 

felhasználóinak - azaz a közvetlen felettesek - kikérdezésére, az egyéni jellemzők felmérésére és a 

munkavállaló, valamint az általa elvégzendő munka közötti megfelelés elemzésére. Az illeszkedés minél 

magasabb fokú elérésével az emberi erőforrás gazdálkodás hozzájárul a szervezeti célok 

megvalósításához. 

A jövőbeni igények megítélésekor a külső környezet vizsgálatát a jogi szabályozásra és a munkaerőpiac 

változásaira kell koncentrálni. A belső környezet tekintetében a szervezeti cél elérését esetleg gátló 

problémák felismerésére, a szervezeti egység vezetése által megjelölt értékekre irányuló vizsgálat teszi 

lehetővé. Igen fontos segítséget nyújt ebben az értelemben az üzleti terv elemzése, amely meghatározza 

az emberi erőforrás igényt is.  

Az emberi erőforrás tervezésének fontos része a munkaerőterv. Ennek központjában - mint azt korábban 

már érintettük - a szervezeti célok eléréséhez szükséges számú és összetételű munkaerő biztosítása áll. 

Az emberi erőforrás terveket a szervezetek felső vezetése által meghatározott üzleti stratégia alapozza 

meg. A tervben természetesen a szükséges munkaerőlétszám meghatározásában a dolgozók képzése, 

átképzése is jelentős szerepet játszik. 

A szervezet jövőbeli munkaerőigényének előrejelzését vagy felülről lefelé, vagy alulról felfelé irányulva 

végezhetjük, illetve az a két módszer kombinációjaként is végrehajtható. Az első esetben a felső vezetés 

az egész szervezet teljes létszámigényét szervezeti egységekre lebontva adja meg. A második esetben 

először a szervezeti egységek határozzák meg saját munkaerőigényüket, majd azt a felső vezetés 

összesíti. A harmadik esetben többszörös iterációval kétirányú a folyamat. A három módszer közül a 

választást a vezetési szintek közötti kapcsolatok, de maga a szervezet mérete, illetve a különböző szinten 

dolgozó vezetők is meghatározhatják. Egészen pontos előjelzést egyik módszer sem biztosít, mert igen 

nehéz a jó mérőszámok megtalálása, kiválasztása. 

A munkaerő-kínálat előrejelzések az előzővel ellentétes folyamatok. A kínálati előjelzés során először 

a belső munkaerő-kínálatot kell elemezni, azaz azt kell figyelembe vennünk, hogy a szükséges 

munkahelyet belső jelölttel be lehet-e tölteni. Ennek során a belső munkaerő-kínálatot a szakértelem, a 

szervezeten belüli fluktuáció (nyugdíjazás, felmentés stb.), valamint a belső mozgások (előléptetés, 

áthelyezés stb.) alapján kell elemezni. A külső kínálat előjelzése érdekében a munkaerőpiac 

vizsgálatánál elsősorban a saját szervezeti egység vonzáskörzetében bekövetkező vállalkozás-

felszámolások és -indítások vizsgálatát kell elvégezni. Természetesen ugyanilyen fontos a helyi 

munkanélküliség arányának és összetételének ismerete, valamint a vonzáskörzet oktatási 

kibocsátásának értékelése. Mindezeken kívül még számtalan tényezőt figyelembe lehet venni, így 

például hasznos vizsgálni a tömegközlekedésben esetleg bekövetkezett változások hatásait, illetve a 

munkaerőpiac múltbeli történéseit is. 

 


