
 

1 5 7  I N T E R J Ú  

interjú 

MÉNES ANDRÁS 

Szövetségben a humán erőforrásokért  

25 év munkássága 

Among the many organizations working with humans the HSZOSZ entered the 25th year of existence. 

Its history coincides with the events of the economic and social transformations. The history of the 

association was not without precedents – here are some points to bring up the operation of the or-

ganization through some recollections of a founder. The subject of our interview is dr. Béla Krisztián 

owing the membership card of No. 3. as a founder. He is an active member even today. 

 

Az emberrel foglalkozó szervezetek, egyesületek sokasága között a huszonötödik évébe 

lépett a Humán Szakemberek Országos Szövetsége (HSZOSZ). Története egybeesik a gaz-

dasági, társadalmi fordulat eseményeivel. A szövetség története nem előzmények nélküli – 

néhány vonással egy alapító részvevő emlékein keresztül elevenítjük fel a szervezet műkö-

dését. Interjúnk alanya dr. Krisztián Béla, kinek szakmai-pedagógiai tevékenységét, élet-

művét Eötvös József-díjjal érdemesítették, alapítóként, akkori 3. számú tagkönyv birtoko-

saként vett részt a szövetségi munkában, ma is tevékenykedve. A szövetség egy kissé pécsi 

eredetű is, hiszen az országosan kiterjesztett emberierőforrás-képzésben részvevő graduá-

lis és posztgraduális hallgatókra épült az induláskor. A kezdet a Mentor Mont Kft. (1989), 

a Humán Menedzser Kamara (1993), majd a Humán Szakemberek Országos Szövetsége 

(1995). A tényleges alapszerveződés a Humán Menedzser Kamara volt. 

– Milyen közegben formálódott, szerveződött egyesületté a humánerővel foglalkozók 

tábora? 

Berend T. Iván Terelőúton című áttekintésében az államszocializmus sok téves eleme 

között említi meg az emberel való foglalkozás „terelőúti” alakulását. Míg a világ iparilag 

szervezett vagy szerveződő részén az evolúciós gazdasághoz alkalmazkodva a társadalom-

tudományok széles köre szolgálta az ember hatékony kihasználását, addig a hasonló ipari 

szerkezetkorszerűsítő gazdaságok egy részében ez nem vagy csak igen lassan valósult meg. 

Az 1945 utáni, szovjet mintán alapuló, politikai töltésű személyzeti tevékenyég kezdettől 

gátja volt a gazdaságban részvevő emberi tényező hatékony kezelésének. Ezen állapot fel-

számolására három nagy irány követhető, ezek elemzése kereteinket túllépné, ezért csak 

megemlítem jelenlétüket. 

A politikai eszközként kezelt személyzeti politika a gazdaság többszöri fordulatai (1953, 

1968, 1985) után egyre alkalmatlanabbá vált a gazdasági feladatok teljesítéséhez szükséges 

tényleges emberi kiválasztás, nevelés, a korszerűnek tartott szervezeti formákra történő 

felkészítésre, azok működtetésére. A különböző párthatározatok jellemzően tükrözik a vál-

toztatásokra igyekezetet, amelynek azonban a pártirányítás csak igen nehezen adott utat. 

Az ember manipulációjáról van szó, melynek folyamán maga érdekei érvényesülése mellett 

képes megfelelni a környezet feltételeinek is. Ebben állami és személyes érdekek, eszközök 

és módszerek sajátos integrációja jelenik meg, amelyet felkészültség, tudatosság, jövőkép 
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és egyéb tényezők befolyásolnak. Az egyoldalúan szűk politikai személyzetis felfogás he-

lyett a munkaügyi, szociális és humán elemek, mint források integrált kezelésére lett volna 

szükség, mert a taylor-i szemlélet érvényre juttatásához szerte a világban a fejlettnek mon-

dott gazdaságok ezt alkalmazták. Az 1990-re beláthatóan feleslegessé vált személyzetpo-

litika és intézményrendszere felszámolására a feltételek részben rendelkezésre álltak: a ké-

pesítési rendszerek átalakítása, ennek törvényi háttere biztosítása, a képzési háttér (iskola) 

és tanfolyami területek, ifjúsági és felnőttképzés, a naprakész és stratégiai ismeretek elsa-

játításának szakmai-pedagógiai megalapozottsága, oktatói háttér. 

A folyamat sok irányban tartó változása, mint pl. a szigorian centralizált személyzeti 

(káder-) politika differenciálódása, az előbb csak felsőfokon, majd a munkásképzésben 

megjelenő szervezési, vezetési elvek érvényre juttatása mellett meghatározóan voltak jelen 

az Országos Vezetőképző, az Ipari- és Munkaügyi Minisztérium, a Szervezési és Vezetési 

Tudományos Társaság néhány egyetem befolyásoló egyéniségei, intézményei. A fordulatot 

a teljes embert érintő és tényleges termelési tényezőként kezelő szemlélet érvényesítésére 

és az emberi erőforrás gazdálkodásának átfogó bevezetésére a Közművelődési Törvény 

segítette elő, amely az andragógia oldaláról is támogatta a kívánt rendszer felépülését. 

A szervezés és vezetés, a munkaügyi tudományok megerősödése, a szerezetek 1986 utáni 

korszerűsödése a szabadidő-kultúra, a műveltség területeit is más helyzetbe hozta – a kul-

túra felhasználása és alakítása a népművelés, a felnőttnevelés, az andragógia körében új 

irányokat indukált. Az iparági művelődési bizottságok létrehozása, a vállalatok szociális 

igazgatói rendszere, a vállalati művelődési bizottságok, az OVK és az OPI szervezési -ve-

zetési meg szakképzési tevékenysége, az iparágazatok képző rendszereinek kiépülése (pl. 

a NIMTK esztergom-kenyérmezei bázisa), a területi szervező-vezetőképző intézetek (pl. a 

Borsodi Iskola) és még más szerveződések, a lelkesen új szakértelemmel működő szakem-

berek kedvezően befolyásolták az addigi személyzeti apparátusok felszámolását. 

Az átszerveződő kormányszervek, változó képesítési követelmények, a tanfolyami rend-

szer megújulása, a vállalatok szakértői a változások mentén új és más formákat kerestek az 

együttműködésre a meglévő szakértelem megőrzésére, fejlesztésére.  

– Mindezek tették szükségessé az új struktúrákat? 

Különböző egyesülések jelzik a szakértői testületek összefogását.  Egyik előzmény a 

MENTOR MONT Kiadói- és Tanácsadó Kft. 1989-es megalakulása, majd az I. Humánpo-

litikai Konferencia megtartása a Novotelben, ahol állásfoglalás történt egy  szakma törvényi 

elismerésére, az egyesületi működés megteremtésére, az akkori Janus Pannonius Tudo-

mányegyetemen tanulmányaikat folytatók növekvő számára is tekintettel. Poór József dr., 

a HSZOSZ jelenlegi elnöke 1990-ben a Humán Fókusz 3. számában hív fel egyesülésre 

(Szövetségben az erő), 1990. május 23-án megalakul az Országos Humánpolitikai Egyesü-

let a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetőképző Intézete támogatásával (A 

személyzetis végnapjai. Helyette humánpolitika. Riport dr. Bóday Pál kandidátussal. Nép-

szabadság. 1990. május 24.). Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság kezdeményezé-

sére 1990-ben alakult meg az ErgoFit Ergonómiai Műszaki Fejlesztő Kft. 1992-ben a Men-

tor Mont megrendezi a siófoki I. Humánpolitikai Konferenciát, mely elhatározza a humán 

erőforrásokkal foglalkozók országos szervezést. 

Az 1945 utáni szervezeti fejlődésben az emberrel több formában is foglalkoztak. A mun-

kaügyi- és bérosztályok, a szociális ellátás vagy oktatás összevontan vagy külön is szere-

peltek. A pártrészvételt a személyzeti osztályok képviselték, melyek tevékenységét nem 

egy párthatározat módosítgató megjelenése kísérte. 

A személyzetis, elsősorban politikai tevékenységként kezelt munkában 1958 után jelen-

tős változtatás igény volt tapasztalható a szakértelem érvényre juttatása érdekében. A szer-
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vezeti korszerűsítés, a termelés és hatékonyságnövelés mellett a versenyképesség lehető-

sége – csak kiragadott tényezők – szükségszerűvé tették az addigi személyzeti tevékenység 

átváltását egy általánosabb, az ember önfejlődését és a szervezet hatékonyságát szolgáló  

az embert tágabban értelmezett erőforrásként történő kezelésére. Nem lebecsülve a külföldi 

példákat – itt különösen a példakép és követendő szemléletnek tartott schulzi megközel í-

tésre gondolunk, a hazai kezdeményezéseket sem nélkülöztük. 

Az 1989-es fordulat megnyitotta a legtágabb lehetőségeket ennek a változtatásnak a 

megvalósítására. Lényegében olyan elemeiben ismert rendszer teljes érvényesítésére, kép-

zésére, törvényi megerősítésére került sor, amely az embereknek a szervezeten belüli teljes 

manipulációját teremtette meg (gazdálkodás az emberi erőforrásokkal, humán, menedzs-

ment stb.). Ebben a folyamatban az ember lehetséges képesség-felmérése és ezek kihasz-

nálása mellett az önfejlődés lehetőségei felismerésére is alkalom teremtődik. Sokrétű , lé-

nyegében szervezeti-tanulási tényező összegződik a humánpolitikában, melynek egyik tá-

mogató, segítő, érdekérvényesítő társadalmi területe volt az erre a feladatra vállalkozó tár-

saságok köre. 

1987 és 1994 között, különböző címeken 123 egyesület, szervezet alakult (köztük egy-

személyesek is) amelyek közül a legtöbb átmeneti jelenség volt, jelentős tényezőként az 

OHE és az 1993-ban alakult Humán Menedzser Kamara. 

A HSZOSZ megalakulásának változatos előzményei külön történetet alkotnak. A Men-

tor Mont Kft. átalakítását előnyösen befolyásolta az 1989. december 5-7-én, Budapesten, 

a Kongresszusi Központban tartott az első Országos Humánpolitikai Konferencia. Ekkor 

fogalmazódott meg, hogy „meg kell újulnia a humán erőforrással való gazdálkodásnak”! 

– E folyamathoz köthető a Humánpolitikai Szemle indulása is?  

Igen. Ezidőben született meg az igény egy, a kor változásainak megfelelő tartalmú szak-

lap létrehozására. Az addig a Minisztertanács kiadásában megjelenő Káder- és személyzeti 

munka (1980-1989) helyett a szakmai igényre tekintettel jelent meg a Humánpolitikai 

Szemle, amely aztán 1989 és 2014 között huszonöt éven át képviselte az emberierőforrás -

szakma tudományos és gyakorlati tevékenységét, stratégiai  és aktuális eseményeit, szer-

vezte a szövetségi tevékenységet. Tanulmányai, cikkei méltán késztetik elismerésre a mai 

olvasót is. 

– Új szervezeti formára is szükség volt? 

A szervezőmunka eredményeképpen – számítva az akkor már megindult emberi erőfor-

rás szakemberek képzésben részvevőkre és a vállalatok érdeklődésére – történt meg a Hu-

mán Menedzser Kamara magalakulása Dunaújvárosban, 1993. október 18-án a Fejér Me-

gyei Bíróság bejegyezte a szervezetet. 

Dunaújvárosban dr. Gere János (Dunai Vasmű) szervezésében közel harmincan vettek 

részt az alakuló gyűlésen, tizenöten írták alá a belépési nyilatkozatot. Első elnökké dr. 

Koltai Dénest, a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Közművelődési Tanszékének 

vezetőjét választották meg. Dr. Gajdos Jenő, aki korábban a Minisztertanács  munkatársa-

ként egyik kezdeményezője volt a változtatásoknak, ügyvezető elnökként kezdte meg te-

vékenységét. Munkatársával, Viszlai Katalinnal együtt végigküzdötte a kezdet és folyama-

tosság nem mindig könnyű útjait. Az egyesület vidéki csoportok, klubok létrehozásával, 

jogi és egyéni tagság, rendszeres szaklap és kiadványok megjelentetésével , ezek remény-

beli víziójával képzelte el a működést. 

Az optimizmus mindvégig adott volt, a gyakorlatban azonban alig volt néhány tartósan 

élő anyagi forrás, tartós működés a vidéki színtereken. Csak ott teremtődött aktív csoport, 

ahol elkötelezett humán kolléga a vezető vagy a vezető segítsége mellett kitartóan kezde-
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ményezte a fennmaradást. A nagyrendezvények orientálták a munkát, amelyek további ta-

lálkozókat eredményeztek (mint ezt egy riportjában Munkácsy Ferenc, a Munkaügyi 

Szemle főszerkesztője anno kifejtette). Az új követelmények új irányba fordították a ka-

marai működést. 

1995-ben javaslat született kamara átalakítására (Javaslat a Humán Menedzser Kamara 

átalakulására Humánpolitikai Szemle. 1995. 4. 44-45., majd 1995. Ülést tartott a Kamara 

Választmánya . Humánpolitikai Szemle. 1995. 4.45-46.). Az 1995. évi siófoki konferen-

cián jelentették be, hogy a kamarai törvény alapján az egyesület új neve: Humán Szakem-

berek Országos Szövetsége. Ügyvezető elnök dr. Gajdos Jenő, aki a Mentor Kft. ügyvezető 

elnöke, későbbi tulajdonosa. A Fejér Megyei Bíróság végzése az elnök , dr. Koltai Dénes 

mellet az ügyvezető elnököt is megnevezi: dr. Gajdos Jenő személyében. Az átalakító köz-

gyűlést Siófokon tartották, ahol új elnökséget választottak és új alapszabályt fogadtak el. 

Ezt erősítette meg 1995 július 10-én a Fejér Megyei Bíróság. 

– Mai szemmel visszatekintve, a képzési háttér megfelelő volt a feladathoz?  

Abban az időben többfajta emberi erőforrás képzés kezdődött. Az üzleti jellegűek mellett 

meghatározóak voltak az egyetemeken kezdett képzések. Most a pécsi képzésre utalnék, 

ami országos hálózatként, növekvő létszámmal tevékenykedett. A pécsi képzés háttere 

messzemenően megfelelő volt. Egyrészt adott volt a több éves előzetes kutatómunka 

anyaga, közte négy ágazati minisztérium célorientált kutatási állománya. Az egyetem maga 

is végzett ilyen kutatásokat, az egyes – mondjuk így – tantárgyfőcsoportok pedig a szakmát 

komplex módon, integrációs és hálózatos alapon voltak képesek kezelni. A külföldi kap-

csolatok birtokában az akkor legkorszerűbb emberi erőforrás/andragógiai kapcsolatokat 

használhattuk fel, egy, a szervezetfejlesztést és a vezetést modellező saját fejlesztésű do-

kumentáció nagyban megkönnyítette a tanulás programozhatóságát. Az együttműködő kép-

zési vállalkozások, az előadók – köztük számos külföldi vállalat emberi erőforrás szakér-

tője – a közvetlen megvalósítás tényeit közölte. 

Ily módon a képzésben részvevők közvetlenül jutottak elméletileg, gyakorlatilag hasz-

nálható ismeretekhez, amelyet a foglalkozások után azonnal hasznosíthattak. Lényeges 

előny volt a magasszintű szakmai-peagógiai módszerbeli felkészültség, mellyel a pedagó-

giai/andragógiai követelmények érvényesültek. Csak megemlítem, hogy a képzést nagyban 

erősítették a külföldi tanulmányutak, melyeket pl. a HSZOSZ is rendezett, és amelyek a 

tanterv részét képezték, amíg az anyagi feltételek ezt lehetővé tették. 

A képzési anyag a legmagasabb szintű volt, hisz az egyetemen a legmagasabban elérhető 

ismeretanyag akkumulálódik, ennek mind hatékonyabb pedagógiailag kimunkált módsze-

reivel operálni szükséges. Az előadók zöménél a pedagógiai/andragógiai megalapozottság 

adott volt, ami a hallgatók eredményeiben és munkájukban követhető volt. Ezzel a humán-

erőforrás tudomány érvényesítése folyamatosan gyorsulva terjedt, érvényesült, szolgálva 

az emberrel való foglalkozás szervezeti, vezetési szükségleteit. A képzési anyag alapvető 

tudományos/gyakorlati megalapozottságát bizonyítja, hogy az akkori tantervek, tanköny-

vek ma is használhatóak, nem voltak lényegi korrekciók, inkább a résztudományok egyes 

más vagy újnak tartott elemei gazdagították a szakanyagot. 

A magam részéről úgy tekintettem, hogy a legmagasabb tudás elérhetőségére adok lehe-

tőséget oktatásomban, ebben Loyolai Szent Ignácot követtem: többet ér kevés jól megala-

pozott és biztos, mint sok kétséges és bizonytalan – így vezettem oktatásomat. Hallgatói-

mat együtt és külön-külön is nagyra becsültem – bár újra köztük lehetnék –, mindig szem 

előtt tartva, ha úgy vesszük az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha 

úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, akiknek kellene lenniük, akkor segítjük őket azzá 

válni, akivé válni képesek. Ezt hallgatóink életútjai szemléltetően bizonyítják. A képzés 

folyamán végzett stratégiai jövőalkotás a változtatást is előre jelezte: 2020-ig önálló, ma 
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úgy mondhatnánk „nemzeti” emberi erőforrás tananyag elkészítésének szükségessége fo-

galmazódott meg a globális tendenciák figyelembevételével, amit az egyetemi szervezeti 

meg a személyi változások tényei annulláltak. 

– Mi ma a szövetség feladata? 

Ugyanaz, ami az alakuláskor megfogalmazódott, bővülve azokkal a másirányú elkötele-

zettségekkel, amit a gazdaság igényei támasztanak. Újra egy fordulatban élünk, a digitális 

rendszer átfogó befolyásában, amely az emberi erőforrások terén szükségszerűen indukál 

változtatásokat. Ebben a szövetségnek is van szerepe, hisz tagsága egy része kimunkálója 

e folyamatnak. A szövetségi munka keretül szolgál az alkotó tudás érvényesítésére, képvi-

seli a jelenlét tudatosításán kívül azokat a stratégiai feladatokat, amelyek a modernizáció 

emberi feltételeit szolgálják. Nemzetközi kapcsolatain keresztül napi szinten is együtt él a 

globális világ HR-ével, amelyben nemzeti, földrésznyi sajátosságokkal is szembekerül. 

A magyar emberierő-forrással foglalkozók tudása, tapasztalata – mint ez a könyvek, ta-

nulmányok sokaságán, a kormányzati intézkedések nyomán néhány HR-t érintő esemény 

(pl. stratégiai szövetség nagy foglalkoztatókkal) sikerén tapasztalva – jól kitapintható. Bár 

a szövetség nem fogja át teljes körűen az emberi erőforrásokkal foglalkozókat, léte meg-

határozó irányvonalat képvisel, gyakorlata további területeket kedvezően befolyásol. Ezt 

tette eddig is és ezt teszi a jövőben is. 

A huszonöt éves évfordulón a hazai emberi erőforrás gazdálkodás minden körét érdemes 

lenne alaposan feldolgozni. Az összehasonlító elemzés az egyéni és csoportmunka gazdag-

ságát, a hazai alkotás sokszínűségét, a valós teljesítések irányába tett igyekezetet mutatná be. 

A „terelőút” és más elfordítási igyekezettel szemben megnyilvánuló akarat a hazai szak-

emberek önállóságát, tudatos értékválasztását, integrált felfogását tükrözi.  Ebben felelősen 

munkálkodni hivatás és kötelesség az ember, a szervezet hatékonysága, nemzeti érdekeink 

érvényesítése érdekében. A szövetségben végzendő tevékenység nem karrier-platform, ha-

nem elkötelezett szakemberek munkaterepe. Örvendetesen, a változó körülményeknek 

megfelelően érvényesülnek a szövetség szemléletéből adódó dinamikus szakértői megkö-

zelítések, gyakorlati tanácsadások. Idősebb és fiatalabb tagok a közös cél érdekében, de 

differenciált tudással és irányokban dolgoznak a megoldásokon. 

A ciklikus gazdasági fejlődés e szakaszában fontos tényező a jövő emberi erőforrásának 

tudásbeli felkészítése – ebben és ezért van szükség a szövetség alkotó jelenlétére a tudo-

mányos kutatásban, szervezetfejlesztésben – mindenütt, ahol az emberi erőforrás értéknö-

velésére, a tudás növelésére adódik szükségesség. A feladat adott, a megvalósítás optima-

lizálása rajtunk is múlik. 

– Köszönöm az interjút. 

 


