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Three expectations from today’s Hungarian public administration are: effectiveness, 
efficacy and devotion. In order to achieve these purposes, there is a need for the change of 
HR management in public administration. The main dilemma of the presentation is the 
choice between traditions and modern HR management, the development of HR in the 
government and local councils, placing its management on company or market bases. What 
aspects should be considered to establish the new system and how can the new notion of the 
ideal public administration officer be created? What knowledge and competences will they 
need? What are the best practices for making everybody’s work efficient? What should an 
organization look like so that new public clerks can meet the requirements of 1. the clients, 
2. the government and 3. their own personal interests? 

Kutatásaimban, amelyeket az emberi erőforrás menedzsment kiválasztási 
területével kapcsolatosan végzek, fő kérdés a gyakorlatban alkalmazott 
kiválasztási módszerek és a kompetenciák kapcsolata. Alapvetően arra keresek 
választ, hogy működnek-e a gyakorlatban a kompetencia alapú kiválasztási 
módszerek, illetve az ezekkel kapcsolatos beválás, szignifikánsan jobb eredményt 
mutat-e, mint a tradicionális munkakör alapú kiválasztás. Egy véletlen folytán, az 
újonnan létrejövő Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ igazgatói valamint igazgató helyettesi pozícióira kiírt pályázat 
kapcsán kezdtem el foglalkozni a közigazgatás emberi erőforrás 
menedzsmentjének jellegzetességeivel, valamint az ezzel kapcsolatos változások 
szükségességével. Az előadás, az e témával kapcsolatos vizsgálódásaim során 
kialakult gondolataimat tartalmazza. 

A magyar közigazgatással szemben támasztott hármas elvárás: az eredményesség, 
hatékonyság és elhívatottság. Ennek szellemében minden közigazgatási 
szervezetnek meg kell felelni e három követelménynek. Növelnie kell tehát 
szolgáltatásának színvonalát, erőforrásainak optimalizálásával. E három 
feltételnek akkor tud megfelelni minden szervezeti egység, ha nő eredményessége, 
takarékos és speciális célként a közszolgálatisága javul. Ezen utóbbi cél 
gyakorlatilag a közigazgatást igénybevevők megelégedettségét jelenti, hasonlóan a 
vállalati gyakorlatban alkalmazott vevői megelégedettség analógiájára. 
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Az emberi erőforrások közigazgatásban való jobb hasznosulása megköveteli a 
szervezeten kívüli, környezeti változások maximális figyelembevételét is. Ilyenek: 

- Az informatika fejlődése 

- A globalizáció 

- A piaci kihívások erősödése 

- A költségérzékeny gazdálkodás 

- A tudás fogalmának átértékelődése 

- Rugalmas szervezeti struktúra 

- Demográfiai változások 

- Az emberi erőforrás menedzsment felértékelődése 

- A HR stratégia növekvő szerepe 

- Az ember, mint kockázati tényező [1] 

A kormányzati, közigazgatási humán erőforrás rendszer átdolgozásakor fontos a 
stratégia kidolgozása mellett a humánpolitika alapkérdéseit is megválaszolni. 

1 ábra 
A humánpolitika alapkérdései [2] 

A fentiek közül kiemelkedően fontosnak tartom, saját kutatásaim szempontjából 
azt a kérdést, hogy a közigazgatás emberi erőforrás menedzsmentje a 
teljesítményt, vagy a kompetenciát részesítse előnyben. A kérdés valójában az, 
hogy a szervezet számára előnyős és éppen ezért értékes tulajdonságokat, vagy a 
teljesítményt helyezze-e előtérbe a munkáltató. A kompetencia elvű megközelítés 
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egyértelműen jövőorientált, nagy fokú rugalmasságot, szakmaiságot, 
fejlesztésorientáltságot követel meg. Ez a rendszer az önmegvalósítást helyezi 
előtérbe, de megköveteli a menedzsment eszközök egyénre szabott alkalmazását. 
Előnye mindenképpen hosszú távon érvényesül. Ezzel szemben a teljesítmény 
előtérbe helyezése, a dolgozók számára rövidtávon egyértelműbbnek tűnik. Ez 
azonban nem oldja meg a HR olyan jellegű problémáit, mint a fluktuáció, 
elvándorlás, rossz munkahelyi közérzet. 

A kérdésekre adott válaszok függvényében, a kitűzött célok elérése érdekében 
javítani kell a költséghatékonyságon, mivel a magyar közigazgatás nemzetközi 
összehasonlítás szerint magasabb költséggel működik, mint más hasonló nagyságú 
országokban. A közigazgatás szervezetére is jellemző igény a költséghatékony 
foglalkoztatás, mivel itt is a legnagyobb költségek az emberek alkalmazásához 
kapcsolódnak. Természetes törekvés az ilyen jellegű költségek csökkentése, ami 
gyakran leépítéshez, átszervezésekhez vezet. Ezek viszont csak akkor sikeresek, 
ha a nehezen mérhető közigazgatási output nem csökken, viszont ennek 
előállításához szükséges költség csökken. Problémát jelent továbbá a szervezeti 
kultúra és struktúra változatlan, vagy nehezen változó volta. A hierarchikus, 
funkcionális alapon szervezett modell, a folyamatok merevsége, a turbulens 
környezethez való rugalmatlan alkalmazkodás, a csoportban való gondolkodás, a 
horizontális információáramlás hiánya, a változásokkal szembeni ellenállás, a 
projekt és team munka el nem terjedése gátló tényezőkként jelentkeznek. Sok, 
megvalósult fejlesztés, mely informatikai jellegű, vagy különböző 
minőségbiztosítási rendszerek bevezetésére irányult, alacsony hatásfokkal 
működik, mivel nem alakultak ki a szervezetek hatékonyabb működéséhez 
szükséges új struktúrák. A fentieket az Államreform Operatív Program is 
egyértelműen tartalmazza. 

Az emberi erőforrással való gazdálkodás egyre inkább beépül a szervezetekbe és 
azok irányítási rendszerébe. Ez nem lehet másként a kormányzati szektorban sem. 
Egyre inkább előtérbe kerül itt is a HR modern vállalati értelmezése, a korábbi 
klasszikus személyzeti tevékenységek elvégzése helyett. Nem is lehet ez másként, 
hiszen az emberi erőforrás nem önmagában és nem elkülönülten létezik, viszont a 
szervezet eredményes működésének nélkülözhetetlen tényezője. Ez megkívánja az 
emberrel, mint a legfontosabb erőforrással való gazdálkodás szükségességét. 

 Fontos, hogy a közigazgatáson belül is kialakuljon egy modern és korszerű, 
vállalatihoz hasonló gondolkodás és ügyvitel. Szükséges, hogy kialakuljon a 
közigazgatásban dolgozóknál egyfajta vállalati szemlélet, amely az élethosszig 
állás koncepció helyett, a szervezeti, csoport és egyéni célok és érdekek 
párhuzamos megvalósításában és megvalósulásában érdekelt. Szükség van a 
munkavállalók körében egy olyan szemléletváltásra, amely képes stratégiai 
gondolkodásra, kiemelten ügyfélközpontú, teljesítmény centrikus. Ez új 
képességeket, készségeket, tudást, személyiségjegyeket, egyszóval új 
kompetenciákat követel meg a szervezetekben dolgozóktól. Sajnos a fentiek ellen 
hat az a tény, hogy a közigazgatásban hiányzik a piaci verseny, nincs alternatív 
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szolgáltató, ami a dolgozók versenyhez való viszonyát rontja, egyfajta 
kényelmesség alakul ki újra és újra közöttük. E probléma leküzdésének egyetlen 
eszköze a folyamatos képzés és az erős egyéni és csoport motiváció kialakítása és 
fenntartása. 

Mindezeket úgy kell megvalósítani, hogy az elmúlt időszakban lecsökkent 
létszámmal működő szervezeti egységek feladatai növekedtek és ezzel 
párhuzamosan, mind kormányzati, mind lakossági oldalon az elvárások sem 
csökkentek. Ennek érdekében szükséges a köztisztviselői életpályamodell 
átalakítása, valamint a köztisztviselők képzési rendszerének a megváltozott 
igényekhez való alakítása. Nem lehet szó nélkül hagyni a szervezetek átalakítását, 
vezetői szempontból. Szükséges azok laposabbá tétele, a vezető szintek és 
beosztások csökkentése, a klasszikus hierarchiából, a munkacsoportokra való 
áttérés erősítése és elősegítése. A fentiek könnyen megvalósíthatók lennének, ha a 
kormányzaton belüli irányítási struktúra és tájékoztatási rendszer áttekinthető 
lenne. Általában viszont egy demokratikus társadalomban a közigazgatás nem 
csak természeténél fogva bonyolultabb, mint a vállalati szektor, hanem az ügyek 
intézésében is alacsonyabb fokú szervezettséget mutat. A külső szemlélő sokszor 
nem képes eldönteni, hol is hozzák a fontos döntéseket, és ez általában nem az ő 
hibája. [3] 

A közigazgatáson belül elkerülhetetlen, legalábbis rövidtávon, a fiatalabb 
korosztály létszámban való megerősödése. Ennek oka a jelenlegi rossz 
korösszetétel. Az átlagéletkorhoz képest jelentős szórás azt mutatja, hogy kevés a 
középkorú munkavállaló a szervezetekben. Ezen változtatni csak egy új, 
közigazgatási életpályamodell bevezetésével lehet, aminek hatása viszont csak 
hosszabb távon jelentkezik. Természetesen ez a hatás többes. Megfelelő 
kiválasztási stratégiát alkalmazva, tovább javul az itt dolgozók képzettségi szintje. 
Az optimális vezetői hozzáállással a megszerzett tudás hasznosulása növelhető, 
csökkenthető a jelenlegi, meglehetősen nagy fluktuáció, növelhető a munkavégzés 
hatékonysága. Ennek következményeként növelhető továbbá a közigazgatásban 
dolgozók társadalmi megbecsülése, ami napjainkban, Magyarországon, 
meglehetősen alacsony. Meg kell azonban állapítani ezzel kapcsolatosan, hogy az 
alacsony megbecsülés egyetlen oka a közigazgatás rendszere és működése maga. 

A közigazgatás minden ország életében stratégiai tevékenység. A közigazgatás 
outputja két jelentős, stratégiai tényezőtől függ. Egyrészt a külső környezettől, 
melynek elemei a társadalmi-gazdasági környezet, az intézményi rendszer, a 
politikai és közigazgatási kultúra, valamint a népesség belső összetétele. A belső 
környezeti elemek pedig a személyzet, a folyamatok és a technológia. A kimeneti 
teljesítmény növelése összességében a gazdaság versenyképességét is fokozza. E 
végső cél megvalósulásának érdekében az emberi erőforrások minőségét is 
folyamatosa javítani kell. Az erőforrások javításának kulcstényezői a szervezetek 
fejlesztése, a hatékonyabb emberi erőforrás menedzsment, valamint a képzés. 
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A szervezetfejlesztés keretében megvalósítandó feladat az egyszerűbb és gyorsabb 
ügyintézés, az ügyintézési kapacitások újjá szervezése. A szervezetet minden 
területen az elvégzendő feladatoknak kell alárendelni. Minden szinten törekedni 
kell az optimális szervezeti forma kialakítására. Az eddigiekben kizárólagosan 
alkalmazott lineáris és funkcionális szervezeti formákról át kell térni a 
projektelvű, vagy mátrixos szervezetekre. El kell gondolkodni a részmunkaidős 
foglalkoztatásban, a távmunkában, a munkafeladatok rotációban való 
elvégzésében rejlő lehetőségeken, amik költségtakarékosságuk mellett, 
egyértelműen növelik a szervezeti hatékonyságot. Tudatosítani kell a 
dolgozókban, hogy a legfőbb cél a teljesítmény elérése, és az, hogy ez milyen 
formában valósul meg, csak másodlagos. 

Elő kell segíteni az információk vertikális, de különösen horizontális áramlását. 
Fontos feladat az egyéni és szervezeti teljesítmény mérhetővé tétele. Ezzel 
kapcsolatban haladéktalanul és pontosan meg kell határozni az egyének és 
szervezeti egységek konkrét feladatait. Meg kell állapítani a hatásköröket, illetve 
az ezekhez rendelt felelősséget. A közigazgatásban is, jellemzően nemzeti 
kultúránkra, a felelősség elkenése, illetve a csoportos felelősség elve érvényesül. 
Ezt megváltoztatva az egyéni felelősség elvét kell érvényesíteni, hasonlóan a 
vállalati gyakorlathoz. Ennek megvalósulása esetén a vezetői munka is 
hatékonyabbá válik, hiszen az utasítások egyértelműsége, a hatáskörök 
delegálhatósága, az egyének és szervezeti egységek teljesítményének mérhetősége 
egyértelműen ebbe az irányba mutat. Ezen intézkedések bevezetése és fenntartása 
a szervezeti kultúra pozitív irányú változását is maga után vonja. A megváltozott 
szervezeti kultúra következtében javul az emberek motiváltsága és 
motiválhatósága, kezdeményező készsége. A projektszervezet, valamint a team-ek 
alkalmazásának bevezetésével kialakul a csapatszellem, növekszik a saját és a 
közös munkáért vállalat felelősség, a szervezettel szemben kialakul a lojalitás. 

Tudomásul kell venni, hogy a gyorsan változó környezet, e változó környezethez 
rugalmasan alkalmazkodó szervezeteket kíván. A közigazgatásban sem lehet ez 
másképp. Véleményem szerint ennek a gondolatnak nincs alternatívája. Ehhez 
azonban fejlett változásmenedzsment-technikák bevezetésére van szükség. El kell 
hitetni, és meg kell értetni a munkavállalókkal, hogy ma már nem elég a 
változásokkal szembeni adaptivitás, hanem mindenki részéről proaktivitásra van 
szükség. Ezen elvárás teljesülése önmagában csoda számba menne, tehát minden 
vezető részéről tenni is szükséges a jelenlegi változásokkal szembeni attitűd 
megváltozásáért. A közigazgatásban oly jellemző végrehajtás orientált szervezetet, 
változás orientálttá kell tenni. Ennek kapcsán rövidíteni kell a kérdések 
felmerülése és a válaszok megadása közötti időt, és tudomásul kell venni azt is, 
hogy nem mindig vannak a múltból levezethető válaszok. 

Ki kell alakítani a rendszerben való gondolkodás képességét, mind vezetői, mind 
alkalmazotti szinten. Minden döntésnél vizsgálni kell az interakciókat, a más 
munkakörökkel, szervezeti egységekkel kapcsolatos kölcsönhatásokat, különös 
tekintettel az ezekben rejlő szinergikus lehetőségekre. Törekedni kell az optimális 



Fejes Gábor 

A kultúraváltás szükségessége a közigazgatás emberi erőforrás menedzsmentjében 

 352 

létszámgazdálkodásra. Ennek keretében minden szervezeti egységnél az 
elvégzendő feladatokból kell kiindulni, és csak a feladatok elvégzéséhez 
szükséges létszám lehet stratégiai módon elfogadható nagyságú. 

Szükségesnek ítélem a tudásmenedzsment alkalmazását a közigazgatásban is, 
hasonlóan a vállalatok gyakorlatához. Ennek során ki kell alakítani a 
közigazgatáshoz szükséges tudások, ismeretek körét, meg kell teremteni ennek 
hozzáférhetőségét minden közigazgatásban dolgozó számára. Össze kell gyűjteni 
az ún. „best practice”-eket, hiszen ezek mindenki számára az eredményes 
munkavégzés lehetőségét növelik. Természetesen megfelelő adatbázis megléte 
esetén ezek az ismeretek kiválóan oktathatók is. Tudomásul kell venni, hogy a 
tudás egyre gyorsabban amortizálódik, ezért azt állandón fejleszteni kell. Viszont 
az ismeretek tetemes részét, amelyekre a szervezeteknek szüksége van, csak a 
szervezeten belül lehet megszerezni. Különösen igaz ez a közigazgatás speciális 
tudására. Nemcsak azokra az ismeretekre van szükség, amelyek a munkakörök 
elvárt szintű ellátásához szükségesek, hanem annak a tudásához is biztosítani kell 
a feltételeket, amelyek az új tudás létrehozásához is szükségesek. 

A sikeres közigazgatási tevékenységhez a belső instrumentális feltételeken túl a 
szervezeti kultúra által meghatározott értékrend, a tanulás – tudás, annak sikeres 
és gyors adaptálása, valamint az innovációs készség ugyanúgy a legfontosabb 
tényezők, mint piaci környezetben. A 21. században a tudás társadalma felváltja az 
információs társadalmat, és ez a kihívás fontos feladatokat ró a közigazgatás 
vezetőire és dolgozóira egyaránt. [4] 

A szervezeti tényezőkön kívül az emberi erőforrás menedzsment tevékenységek 
közül különösen fontosnak a tartom a kiválasztási folyamat optimalizálását. A 
nyílt, pályázati rendszer segítségével elkerülhető a közigazgatásra ma oly jellemző 
belterjesség. A kiválasztási folyamat objektivitását a használt módszereken 
keresztül kell növelni. Be kell vezetni, akár a vállalatoknál, a különböző teszteket, 
az Assesment Centert, alkalmassági vizsgálatokat. Törekedni kell a jelölt 
kompetenciáinak objektív megismerésére, és ezek szervezeti kompetenciákkal 
való megfeleltetésére. Persze ennek feltétele, a szervezeti kompetenciák 
felleltározása. Kiemelten fontos feladat a tudatosabb toborzási és kiválasztási 
rendszer működtetése. Egységessé kell tenni a kiválasztási kritériumokat, az 
eljárások rendjét, szakmai követelményeket. Ezzel kapcsolatosan mindennél 
fontosabb a közigazgatási életpálya, vonzóbbá tétele. Kapcsolatokra kell törekedni 
az egyetemekkel, főiskolákkal, munkaerő-közvetítőkkel, fejvadászokkal, 
munkaügyi központokkal. E cél elérése érdekében fontos eredmény, hogy a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a kormányzati személyügyekért felelős 
államtitkárság 11 minisztériummal közösen közigazgatási ösztöndíjas programot 
indított. Ennek keretében a pályázók kiválasztása egységes elvek szerint történik, 
és foglalkoztatásuk is egységes módszertan alapján történik. Első alkalommal 150 
ösztöndíjas vehet részt a programban. Sajnos az ösztöndíj összege a vállalati 
bérekkel nem versenyképes. 
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El kell ismerni, hogy a program indítása pozitív, de nehezen fogadtatható el az a 
tény, hogy a közigazgatásban dolgozók is piaci alapon kerülnek kiválasztásra, ha a 
foglalkoztatás feltételei a vállalati szektorral összehasonlítva nem versenyképesek. 
Noha kiemelten fontos kérdés a karriermenedzsment, tudatosítani kell a 
munkavállalókban, hogy ma már a közigazgatás sem „nyugdíjas állás”. Az 
alacsony teljesítmény, a lojalitás hiánya, a nem megfelelő magatartás a munkahely 
elvesztését is eredményezheti. 

Vezetői pozíciók esetén a belső és külső kiválasztást párhuzamosan kell 
alkalmazni. A korábban említett gyakornoki rendszert el kell terjeszteni, ami 
lehetőséget biztosít az új munkaerő éles körülmények közötti kipróbálására. Meg 
kell megjegyezni, hogy a lehető legrövidebb időn belül bevezetendő a vállalati 
gyakorlatban kipróbált és jól bevált teljesítmény-értékelési rendszerek 
valamelyike. Hiszen a közigazgatásban is ez az egyetlen hiteles eszköz arra, hogy 
objektív, elfogulatlan módon értékelhessük a munkavállalók teljesítményét. Ennek 
az eszköznek az alkalmazásával, a bérezés, jutalmazás, az ösztönzés, motiváció, 
valamint a karrier problémák is hatékonyan menedzselhetők. 

Az emberi tényező a szervezetek sikerének legnagyobb kockázati tényezője. A 
kockázatot egyrészt az jelenti, hogy milyen ember kerül a szervezetbe. Az újonnan 
bekerülő képes lesz-e beilleszkedni, képes lesz-e az elvárt teljesítményt 
folyamatosan fenntartani, a belső értékeket elfogadni, a szervezet kompetenciáit 
megismerni, azokkal azonosulni. Kockázatot jelent továbbá, hogy a szervezet 
tagjai, a közigazgatás dolgozói jól ismerik-e fel a döntési helyzeteket, megfelelő 
döntéseket hoznak-e. A második kockázati tényező kiemelt jelentőségű a 
közigazgatáson belül, ahol a dolgozók jelentős része napi gyakorisággal végez 
ügyfelekkel kapcsolatos tevékenységet, ezért az átlagosnál gyakrabban 
kerülhetnek konfliktus helyzetbe. A megfelelő kimeneti teljesítmény eléréséhez, a 
már korábban említett képzésen túl, elengedhetetlen a hatáskörök tisztázásán kívül 
az eljárások algoritmizálása, valamint a nagyfokú rugalmasság. 

A közigazgatás új humán erőforrás rendszere is csak akkor működhet hatékonyan, 
ha a vezetők és a HR szakemberek is magukénak érzik, meg vannak győződve 
róla, hogy az érdekeiket szolgálja, munkájuk ettől hatékonyabb és eredményesebb 
lesz. Megfelelően kell az új rendszert kommunikálni, mind a dolgozók, mind 
pedig a rendszer vevői, az ügyfelek felé. Elejét kell venni a rémhírek 
elterjedésének és annak, hogy a változtatást a dolgozók egyértelműen az újabb 
leépítésekkel azonosítsák. Fontos, hogy a dolgozóknak elegendő időt kell hagyni 
arra, hogy megismerjék az új rendszert, és lehetőséget kell biztosítani, hogy az 
ehhez kapcsolódó készségeiket fejleszthessék. A szervezet méretéből adódóan a 
változtatásokat szakaszosan kell bevezetni, és folyamatosan törekedni kell a 
tapasztaltak visszacsatolására, valamint az azokból levonható következtetések 
megállapítására. 

Összefoglalásként megállapítható, hogy az emberi erőforrás menedzsment során 
alkalmazott eszközöknek és módszereknek a közigazgatásban dolgozók 
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szemléletváltozását kell eredményeznie. E folyamat meghatározó koordinátora 
lehet optimális esetben a jelenleg kialakuló új szervezet, amely képes a maga 
szervezeti és funkcionális struktúrájával, az általa bonyolított és irányított 
humánerőforrás folyamatokkal, a saját szervezeti kultúrájával példát és irányt 
mutatni a teljes közigazgatás irányába. 
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