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Az emberi erőforrás fogalma 

 A társadalom gazdasági fejlődésének különböző 

szakaszaiban az ember szerepét a termelésben 

különbözőként értékelték. Szélsőséges esetben a 

gépekkel szemben alá rendelték, másodlagos 

tényezőnek tartották. Ma a termelés 

legjelentősebb erőforrásának tekintjük az embert. 

A tőkével szemben az ember a vállalkozás  élő 

lelke.  

 

 

 



 Az ember olyan tulajdonságokkal 
rendelkezik,amelyek nélkül a termelés 
nem tud előre lépni,mert a különféle 
tevékenységhez szükséges  

  - a kreativitás 

  - a rugalmasság  

  - az innovációs készség, amellyel csak 
 az ember rendelkezik. 



 Az emberrel születő tulajdonságok tanulással 

továbbfejleszthetőek, kibontakoztathatóak. Egy-

egy vállalat fejlesztő képessége, fejlődése erre 

alapozódik, illetve eszerint határolódik be. A 

vállalati humánpolitikának fontos szerepe van a 

munkaerő megszerzésében,megtartásában, 

képességeinek fejlesztésében, 

hasznosításában, bizonyos szociális feladatok 

megoldásában. 



 Nagyon fontos és a többi erőforrástól 

lényegesen megkülönbözteti az emberi 

erőforrást, hogy önálló, szabad akarattal 

rendelkezik, amellyel cselekvéseit, s ez által 

teljesítményét szabályozni tudja. Saját célokkal, 

értékekkel, érdekekkel rendelkezik. A munka 

számára nemcsak a megélhetés forrását jelenti, 

hanem önmegvalósításának saját céljai 

elérésének eszköze is. 



Emberi erőforrás-gazdálkodás területei 

  

 Az emberi erőforrással való gazdálkodást 

a kettőség jellemzi. Egyrészt az, hogy a 

munkaerő felhasználás költséggel jár, 

másrészt a munkaerő saját célokkal 

rendelkezik, teljesítményét ez befolyásolja. 



 A kettősség mellett adott vállalat munkaerő-

gazdálkodását bizonyos környezeti tényezők 

is befolyásolják: 

- földrajzi helyzete 

- munkaerő piac 

- jogi szabályozás 

- szakszervezetek  



 Az erőforrás gazdálkodás területeit ha 
vizsgáljuk, meg kell különböztetni az időben 
jelentkező és a tevékenység funkciójában 
jelentkező feladatokat. 

  

 Az idő függvényében:  

- a hosszú távú stratégiai döntéseket, 

- a középtávú taktikai döntéseket, 

- a rövid távú operatív döntéseket. 

 



 Döntések funkció szerinti  csoportosításánál 

négy csoportot különböztetünk meg: 

- humánerőforrás tervezése, 

- az operatív munkaszervezés, 

- a díjazással, anyagi érdekeltséggel 

összefüggő feladatok, 

- érdekegyeztetés. 



A mezőgazdaság erőforrásai 

 A termelés emberi szükségletek kielégítésére alkalmas javak 
előállítása. 

 Termelés során termelési tényezők kerülnek felhasználásra: 

– Munka-munkaerő 

– Természeti tényezők (föld) 

– Tőke 

   Vállalkozó kézség  

   Kreativitás 

   Információ 

   Társadalmi tényezők 

 



A munkaerő korcsoportok szerinti 

összetétele 

Korcsoportok A munkaerő korösszetétel szerint,           

%     

Mezőgazdaság  Ipar  

  1990   2001          1990   2001 

14-29 év 23,5        17,9     28,2      28,4 

30-39 év 31,0        23,1     30,9      24,4 

40-49 év 27,2        34,0     26,5      30,1 

50 év felett 18,3        25,0     14,4      17,1 

Összesen 100,0       100,0   100,0      100,0 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 

 

 


