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Könyvszemle 

Az elektronikus kiadványok áradatában sem hiányoznak a Gutenberg-galaxis klasszikus 

eszközei, a könyvek, amelyek a tudás tárgyiasult elemeként segítenek az ismeretek transz-

ferében. Az emberi erőforrások körében is új könyvekkel találkozunk. Mint az egyik leg-

nagyobb nemzetközi kiadói csoport, a GlobeEdit interkontinentális kiadó magyar munká-

kat is figyelemmel követ. A kiadó felvállalja a tudományos tartalmak széleskörű transzferét 

és többnyelvű rendszerében a PTE tanára meg volt hallgatónk idézendő munkája ezt a kört 

gazdagítja. A nemrég megjelent kötetek között figyelemreméltó Malatyinszki Szilárd 

(2016) és Titkos Csaba (2017) munkája. 

Az emberi erőforrás mérése települési szinten Békés megyében 

Békés megye talán az ország egyik legjobban megkutatott területe, de az új rendezőelvek, 

igények állandóan a megújítás felé terelik a kutatókat, érdeklődőket. A megközelítés más-

ságával mutatkozik be Malatyinszki Szilárd Az emberi erőforrás mérése települési szinten 

Békés megyében (GlobeEdit 2016) című kötetével. A területi fejlődést is befolyásoló té-

nyezőkkel több év óta foglalkozó kutató, szervező, vezető szakértő szerző a Human 

Development Indexet a települési szintű fejlesztésre koncentrálta. Ismert, hogy a HDI-t az 

ENSZ már több, mint két és fél évtizede publikálja.  Az alapkoncepció a kezdetek óta vál-

tozatlan, de a konkrét számítási módban többször történt változás. Malatyinszki Szilárd  

korábban a csak megyei, vagy járási szinten elérhető emberi erőforrás méréséhez szükséges 

mutatószámok helyett egy lokális, települési szintre megjeleníthető komplex mutatót kép-

zett. Ezzel a nemzetközi szinten elfogadott, de több oldalról bírált HDI módosítását lokális 

irányba terjesztette ki, növelve ezzel a mérés megbízhatóságát. A 23 tényezőből alkotott 

komplex mutatót használta a Békés megyei települések emberi erőforrásai mérésére és 

elemzésére. Lényegi megállapítása más kutatásokat is figyelembe véve, hogy a békési  szel-

lemi infrastruktúra lehetőségei ellenére még nem töltötte be azt az innovációs szerepet a 

terület- és településfejlesztésben, amelyet vele szemben a társadalom és a gazdaság gyors 

átalakulásának, megújulásának követelményei támasztanak. 

Ideáltípusok, Intervenciók, Innovációk 

A szervezetben akkumulálható tudások növelése mindenütt a figyelem tárgyát képezik. El-

méleti és gyakorlati összefüggései széles tudományközi együttműködést feltételeznek. Az 

elvek és a gyakorlat körében kutatásokban és tanításban szerzett tapasztalatok nyomán szü-

letet meg Titkos Csaba új műve, az Ideáltípusok, Intervenciók, Innovációk. Ideáltípusok a 

tudásátadásban, Intervenciók a fejlesztésben, Innovációk az oktatásban című kiadvány 

(GlobeEdit 2017). Szerzőnk felhívja a figyelmet arra, hogy képzés-fejlesztés során a ne-

hézségek folyamatos elemzése a hatékonyság egyik garanciája, amely további motivációt 

és módszertani sokoldalúságot ad. A kiadvány első fejezete a képzés-fejlesztés hátterében 

lévő – magyarázó jellegű – tipológiát vázol. Max Weber ideáltípus fogalmára alapozva 

osztályozza és elemzi a tudásátadás ideál tipikus fajtáit. Megkülönböztetve a szemléletmód 
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és módszer típusú – tárgyú tudásközvetítést, alapváltozói mentén összehasonlítja azokat és 

megfogalmazza a tipológiák jellemzőit. . A második fejezetben meghatározza a viselke-

désváltozást célzó tudásátadás kompetencia területekhez kapcsolódó fejlesztő eszközeit. 

Bemutatja a személyiségfejlesztés egy hatékony terápiás sémáját . A fejlesztés-segítés tör-

ténetileg kialakult formáit ismertetve bemutatja az ezek integrációjából alkotott saját mo-

delljét. Ennek tartalma és formája évtizedes gyakorlat és meghatározó elméleti kutató-

munka eredménye. A folyamatot esetleírásokkal is szemlélteti. Harmadik fejezetében az 

oktatásra fókuszál, egy intézmény tanulószervezetté alakulását támogató, oktatás-módszer-

tani fejlesztési lehetőségét elemezve. A mű egy megvalósult fejlesztéssel mintegy „a jó 

gyakorlatot” dokumentálja. Titkos Csaba munkája elsősorban képzőknek, szervezetfejlesz-

tőknek szól. 

Teljesítményértékelési rendszerek összehasonlító elemzése 

Az emberi teljesítmény konkrét mérése és jelentősége ténylegesen az ipar tudományos ve-

zetésétől (Taylor) számítható. A számokkal mérhető tényezők mellé csakhamar felzárkóz-

tak az ipari fejlődéssel együtt alakuló pszichológiai, szociológiai, pedagógiai és más ténye-

zők, az un. „puha” tudományok. Mára az ember, az emberi erőforrás teljesítményének mé-

rése filozófiailag és tárgyszerűen is szinte áttekinthetetlen. A személyiség bonyolultsága 

miatt a teljesítmény mérések egész sora tartja magát egyedinek, léteznek teljes körű céllal 

kialakított eljárások, vannak részeket vizsgáló módszerek. Ménes András korábbi teljesít-

ménymérési kutatásai és tevékenysége alapján a gödöllői Könyvklub Kiadónál jelentette 

meg új munkáját, Teljesítményértékelési rendszerek összehasonlító elemzése (Szent István 

Egyetem, 2015. Könyvklub Kiadó) címmel. 

Értekezése nyolc főfejezetbe rendezetten, lényegre törően elméleti és gyakorlati oldal-

ról, összehasonlító módszerrel közelíti meg a teljesítményértékelés lehetősége it. Haszno-

sítja a Cranet-kutatások folyamatosan bővülő eredményeit, elemzi a versenyszférában és a 

közszolgálatban alkalmazható értékelések minőségi különbségeit. Az értékelési filozófiá-

jához kapcsolódva gazdag irodalmi hivatkozással kíséri értekezésében az értékelés változó 

helyzetben formálódó eredményeit. Rendszerelvű megközelítése egy tájékozott, nagy szak-

értelemmel végzett összehasonlító tevékenységről ad számot, amely alternatívát kínál a 

teljesítményértékelésben érintetteknek akár az elméleti megismerés akár a gyakorlati al-

kalmazásról van szó. A tekintélyes szakirodalom nemcsak szerző dokumentációs szakérté-

sét, de a téma kiterjedt kapcsolatrendszerét tükrözi, egyben továbbgondolkodásra késztet. 

A Szent István Egyetemen készült értekezés (Gödöllő, 2015) az egyetem emberi erőforrás-

tudományban vitt meghatározó szerepét is tükrözi, amellyel motiválja és orientálja a mind 

jobb megismerést a mind sokoldalúbb teljesítményértékelés érdekében.  

 

 


