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Alternativ munkaero-piaci slolgaltatasok
 
]anovics Ldsxlot a incgyeben minden eeg, az orszdgban min

den mil nleaugyi leirendeltseg isineri. Neincsale a szamitastecbnilea

ban, bancm a leorszerii munleaero-piaci tnodszerele es eszk6zi5k 

allealmazdsaban is leezdemcnvezii, leozcrtbeto ('S leozlecdrelt szak

ember. Neinregen (i is palyazott a mcgitrcsedett (u,azgatoi allasra. 

de nem uvcrt Min dez C'c!Jy71IClla n netn bcfolvasolta helvzctct, ral

tozatla nul optimism cs silccroricntalt szalecmbcr. ,,1 szatemarol be

szclgel iinl: I de. 

- Vall-e titka az eddigi sike
rehnek? 

- Scmmi titok. Kiv.ilo csap.u
ban dolgozorn, rcmck rnunkauir
sairn vannak, akikkcl koruoly Cc
lok:u tuzunk ki. Munkat.irsaim 
szakrnailag felkcszultck, krenti
vak, lcndulctcsek. A sikcrckert 
cgylitt doigozunk meg. Anut clcr
tiink az csapatrnunka crcdmenyc. 

A/.t szoktum rnonda ni, hogv a 
csapat cdzojcnek kcpzcicm 
mug.uu, akit azert szcrzodtcttek, 
hogv a csapaua l !Jajnoks:lgO! 
nvcrjen. Konkret, vil.igos, cgycr
lL'lm(f cclokut kell mcgfogalmaz
ni, .uni rncgkonnviti a eXlpat osz
sze:i lliuisat, az cdzestcrv es a tak
tika kidolgoz.isat, a cscrcket stb. 
"vIinclenkinek tuelnia kcll a febela
[:it a csap~ltban, l11ivcl j{lruJ hOZZ:1 
:1 cel eICrcsehez. Minclenkit a 
neki legl11cgfclcl61)b poszton kell 
plSzatni (Szl'lkseg eseten be-, 
vagy lecserClni) es l11inclenkor a 
csapat crdekeit kell - a kit(fzeilt 
cclok szem cl6tt tart:is:ival - er
venyesitcni. Engem sokszor segi
tett ez a b.jta szemlelctl116d a pri
orit:isok lllcgllat:iroz:is:i n:il, a 
konkret felaclatok megfogalmaz:i
s:in:i] , a teljesitl11enyek ertekelese
ne] es az egyebkent nehez sze
melyi d6ntesek meghozatabban. 

rontos tenyezaje Imll1k~lnkoak 

a kczdemenyez6 es az llJat befo
gadni kepes kozeg, egYllttm(fkb
cia klilsa kc)rnyezel. I-I~lInar r:ijbt
tlink, hogy egyedlil a 1TI1lnkaera

piaci szcrvezet nagyon nchezcn 
tud sikcrcket fclmur.uni. Barmit 
csin.ilunk, ahhoz partnerek kcllc
nck. llangsulvt tcktctunk a part
ncrscgre, az crdekek rncntcn tor
tcno' cgyutunukodcsre. Kivalo 
p.utncrcink vannak a munkalta
t(lk, onkomxinyzatok, civil SIL'l

vczcick, cgcszsegligyi intczme
nyck stb. korcbcn. 

- Folytassuk a sxdmunkra 
rna Iegidiisxertibb lserdessel, 
ax Fit. d{fog6 modositdsdual. 
Nekem us» tiillik, hogy a jara
dek felteteleinek sxigoritdsa 
az erdekhepuiseleteh restzerol 
nagyobb ellenhexest vall ki, 
mint az erdeleeltek resxerol. 
Ugyfeleik resxerot milyen rea
galasra szamit a kovetkezo 
evben? Ide tartozik az a ker
des is, hogy az IU relldszer 
elelbeTejJese fokozatos: janu
aI', rna rcius, jllnius. Elegendo 
idot lat-e a felkesziUesre, hoi 
l'atmak a gyenge pOlltok a 
szakembenillomally ismeret
anyagaban, hoi van sziikseg 
erositesre? 

Tapasztalatom alapj{ll1 azt 
1l10nclbatom, hogy ligyfcleink je
lentas reszc rezignaltan, bdetb
raclve tudom:lsul fogja venni a j:i. 
raclek felteteleinek szigoritas:il. A 
1l1unkanelkliliek nem alkotmk 
semlllilven forl1l:iban szervczett 
er()t, "h~ll1gjuk" ritk:ll1 hallatszik a 
kircnddtsegek falain kiviilre. fgy 
en ter1l1eszetesnck tartom az er
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dckkcpvisclctek cz irrinyu szcrcp
vrillalas.it. 

Van nchuny alapveto kerdes, 
.unclv ;lZ 1:11. konccpcion.ilis 1l1()

c!osit:isa kupcsan tclvctodik. 
A munkanclkuli-cll.ir.is "llizlosi

t.isi alapon" j.irjon a rnunkuvnlialo
oak, uki kor.ibban j:iruldJizelcsi 
kotc lczcttscgct tc 1jcsitvc incgtc
rcmtcttc annak fedczctct, vagy ku
Ibnbciza szcmponiok merlcgclcsc 
CS a fdtctdcknck vale: l11egklcJC:s 
alapjrn mcrlcgclcsi jogkmben ad
hato (\:isd: cgvuumukodcsi kotclc
zCltsc'gcnck cJcgct tcsz-c), csctlcg 
murud ~l/ celclig alkalmuzou meg
oldas, .uui ;r keno (llvClZCtc i 

Az cJc)z(ivd oss/cfliggcsbcn Id
vetodik al. FIt. konccpcionalis 111Cl
dosit.isa kaprsan a munkncro-piaci 
szcrvezct cclok CS fcladatok lllcn
tcn tC)ltCnG szctv:ibsl.t:is:ll1ak ker
dcsc, gonclolok ill az cvckkcl eze
IGIl a tCI11:i ba n 1'01yta toll vit:ira (1Ia
t6s:igi cS/VJgy szolg:illlt6 szcrvczcl) 
es az llj llliniszterillm ncvebcn is 
megfoga11l1azoll szoci:ilis es csabel
ligyi vomtkoz:isokra. MindcblJ61 a 
Munkabiztons:igi es Mllnkaligyi 
felligydCisegnek a szcIVezetr6! va16 
lev:ibszt:isa JZ debntbtt c1olog. 
Ncm hiszem, bOb'Y bizonyos lCVC

kenysegek, illctve szolg:iltatisok ki
szerzCidese (outsourcing) lenne a 
koncepcionalis megold:is. 

Keveset khct tudni a tamogati
si renclszcr m6c1osit:ls:ir61, meg 
kcvescbbet a mlinkacrG-piaci 
szolgaltat:isokkal kapcsolatos cl
kepze Iesekr6L 
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Meggyozodesem szerint a mun
kaero-piaci szervezernek a jovo
ben is a munkaero kozvetitese, 
illetve a munkaero alkalmassa te
tcle a munkavallalasra lcsz .II 

alaptevckenysege A fa eel teh.it 
a munkavallalok felkeszirese a 
munkavallalas erdekeben, a mun
k.iliatok korrekt igenveinck kielc
gitcsc, a ruunkaero-piaci informa
ciok hatekony aramoltauisa. 

Munkank crcdmenvcssege 
abban mcrheto, luiny cmbcn jut
tatunk rnunk.ihoz, h.iny ernbcrt 
keszitunk fcl a munkavallal.ism, 
illerve hany embert seguetnink 
!JOZZ;]. hogy on.i lloa n rnunk.it ta
LiIJol1 mag.inak, legf()1\cnt al cl
s6dleges rnunkacropiacon. A 
1111111 kaiigvi kozpont valamcnnyi 
rcvckcnyscgc, al akuv munka
cropiac: t.imog.nasok cs a szol
galtatJsok. valamint a programja
ink mind ezt a celt szern el6tt 
tartva kcll, hogv mukodjcnck. A 
Lilllogalasok, a slolgaltatasok cs 
a progr.unok mukodtctcsc rcl uit 
nem cd. 11~lI1etl1 cSlkbz a kbzve
tites, a kCJ/vctithet6s('g, a mll nka
dlbLisi kcpessegek cs lelletosc
gck, <.::Izel egviill .II esclyek javi
t~iS~1 crdekcben 

Ol\'an Flt.-re van sl\lkscg, 
:1111ely ~\ mcglc\'6 t~il1logatasi lor
m;ik mdlcll lchet6scget ad a ktd
fhldcJI1 j(ll hevalt komplex tran!.it
fogl~dkozutCISi programok CS al
[cmati\ mlll1k~lCr6-piaci s/olgalu
Lisok - szigorCI tcljesitmcnykcJV<.:
tclmcnyek melletti ~ szdes kc)r(f 
ta Illoga t;is:ira. 

Az FIt. - aluLiban ismert - mo
dosit;isJ tervezetc az ellClt;bi rend
szel' \'(m~llkozasCd)an nem unal
nUl olvan eleilleket, ~lmelvek ~l 

1l111nkatC\rsak felkcszilcsct klllbnb
sebiJen nehezitenek. A tatl1og;lta
sok eseteben pedig azt kell ve
giggonelolni, hogy minclen Clj tbr
v('nyben megfogalma!.ott eszkbz
nek alkalmazhat6 vcgrehajtasi 
renclelete, eljarasi szabalyozasa, a 
kerelell1 beadCIsl61 a penziigyi in
formaci6s renelszerig ivelo szami
t6gepes tamogatottsaga kclt, hogy 
legyen. Ennek icl6igenyet nem 
tllelom mcgj6solni. 

Munkat5rsaink bels6 kepzcse na
gyon 10ntos kerdes (es nem csak a 

vezctoke). Sajnos mind az ida, 
mind az unyagi lehetosegek sokkal 
kevesebbet engednek meg, mint 
amire minimalisan szukseg volna 
(szakmai iovabbkcpzesek, kulon
bozo treningek, nyclvtanukis). 

- Rengeteg a hir es a remhir 
a sxtimitdstecbnileaban uarba
t6 fejlemenyekrol. Mit gondol; 
miert kesziil i!yen solsaig a 
PIR, es az OKR? Nem j61 mer
tiik fel az eluegizendo' munkak 
hataridejet, lJag)' mas alsadd
!yoz6 tenyextik: uoltak? A sza
mitdstecbnikdban meg semmi 
nem dolt el, sz6 van kisxerzo
desehrol; idegen ceg megbixa
sdrol. Vattoznah az aktiv esz
kozok, eloterbe keriil a pro
jektszerii felhaszndlas, nouek
szik a megyei: bataskore es 
felelossege az ezekbez kajJ
csol6d6 sxamitastechnihai 
programok kidotgoxasaban. 
Mit gondol; bogyan lebetne 
csokkenteni az aktiv eszko
zokhoz kapcsol6d6 biirokra
citit, es ezzel egyszeriisiteni a 
jlrogramokat is? Az egyseges 
sfatisztiktihoz Ol'szagosan 
egyseges fogalmak es erre 
ejJiilo egyseges program kell. 
Mire nem kell orszagos jJro
gram? Semmi "em d61t e~ de 
sok minden valtozik es itt ~l 

soha vissza "em lero alkalom 
a raci01uUis valtoztalasok 
vegrehajtdsdhoz. 

- Nagyon keveset tudok mind 
a pm, minel al. OKR tc)rtenetc'r()l 
ahhoz, hogy arr61 korrekt vCle
menyt tUdj;lk mombni. KarCrblxm 
ezen a terLilclCn szerzett u paszta
btom al. volt, hogy egy szamlt;ls
teclmikai rendszcr szervel.cse 
bpcsan remlszerint egy csom6 
nem szimitastechnikai, hanem 
egyeb szakmai problema keriil 
felszinre, amit a manualis "kor
szakban" at Ichetet! kpni, ;1 rend
szer fcjlesztescvel viszont nem 
lehet tovabb habdni. 

l{enclkiviil sokfCle egymjssal 
nem kommunikCtl6 program m[f
kbelik a hal6zatban Tbrekvesek 
vannak integralt renelszer letreho
zClsClra, ecldig azonban nem sok 
siker koronjzu az er6fcszitcseket. 

35 

Azt gondolom most, hogy egy 
uj, integralt rcndszer kidolgozasara 
es bevezeteserc akkor lesz esely, 
ha szuletik egy koncepcionalisan 
valoban (lj foglalkozratasi torveny, 
annak lesz egy kierlelt vegrehajtasi 
rendclete, valarnint eijirasi sznlxi
lyozasa es arra az alapoktol kez
cl6e16en egy uj, j61 strukturalt, a 
kapcsolod.isi felulctcket pontosan 
definialo, komplex rcndszert dol
gozunk (dolgoztunk) ki, A meglc
vo reudszcrcinket cgyszerucn le
csercljuk (szukseg esctcn archiva
bsi cclokra hasznriljuk). 

Mostanaig nern feltem a szarnf
t.istcchnikai rcndszcr osszeomkisa
t61, men j(JI tclkcszult kollcg.iiru 
lclkiismcrcics munkaj.ilxm bizl iat
tum AI, utobbi idol-en azonlxin 
olyan folyam.uok indultak be. 
hogy minden okunk mcgvan ag
goclni. 

A mcgyei szcrvcrekhez ;lZ en 
munk.u.irsaimnak - ;1 mcgyci sz.i
mit.istcchnikai szakcmbercknck 
korl.uozon jogaik vunnak. Gy;lkran 
akar insUllabsi, hibadhjritasi, hi
hamegd6zesi fclacbtaikat IIIl'gfclc
16 jogosultsjgaik hiC1nyCrhan nem 
kcpesck elblni. Ebben a tevekeny
scgL'Jkbcn t'L"lggenek olyan I1lCIS me
gychen ciolg0l6 kollegjkt61, akik 
rendelkcznek eZl'kkd a jogokkal 
A Illagalll resl.cr(Jl 11l'1ll t1Ic101ll eI
Fogaclni czt a kiszoigaliatoll !lel'lze
leI. lfa fclcl6s vczet6 vagyok ;\ 
mcgvcben (:s ebbel1 a fclel6sscg
ben az ac!atlllolll;'myok biztonsaga, 
a renclszerek IllCikCJc!tetcsenek biz
tonsCrga is benne van, akkor a fc
lel6ssc'get csak (lgy llidom v;illalni, 
Ira az ahhoz szii kscges jogosultsj 
gaim is lllegvann;lk. 

Egyre tbbb problema va n a 
Ilarelverrel !3iztos vagyok henne, 
hogy pI. ot enet ezeJ6lt nem 
farclllihatott volna et6, hogy kbz
ponti ulasitasra munkaallomaso
kat bcallitsunk szelvernek. llven 
uUsit:Lst ugyanis akkar nem 
aeltak volna ki. Llgy erzem, a [)iz
tonsjgos mGkbc!es elve kiesit h:\t
terbe szom!t, mintha nem volna 
gazdaja ennek a terLiletnek. Saj
nos ezek a munkaallomas-szerve
rek sarra moneljjk fel a szolgala
tot. KarClbb;ll1 az scm forclulhatort 
voln;1 e16, hogv egy garancialis 
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gepet honapokig javitsanak, es 
ne biztositsanak cseregepet. Mos
tanaban tobbszor is mcgesett. 

A szamftastcchnikai rendszerek 
fejlesztesenek kiszerzodese gya
korlatilag megvalosult az clrnult 
evek folyaruan lepesrol lepesre, 
A rendszerek uzemeltetesenek ki
szcrzodeset azonban nem tudorn 
clkepzelni es elfogadni scm. Ve
Iernenyem szerinr ncrn megoszt
huto a megyei munkaugvi koz
pont es a kirendeltsegek rnuko
desenck fclclossege a munkaugyi 
kozpont igazgatoja es egy kulso 
ceg kozou, 

- A szervezet altai eloatutott 
adatok [etentos reszet nem 
hasandljdle, Az OMMK dltal ki
adott tin, sdrga fiizetet a lsi
rendeltsegehen nem oluassah, 
melt amikor megkapjat: mar 
nem idosxeru, A megyeh fall
tasztikus fetdolgoxasokat ke
szitenek a prognozis es a mo
nuoring kereteben; ezek j6 re
szet sem basxnositja a uexe
tes. Velemenye szerint, bogyan 
lehetne megfogalmuzni uz-okat 
az elveket, amelyek menten fo
kozatosall mersekelheto lelllie 
az adatgyi(jtesek terhe, de 
ami a vezetes szamara fontos 
a munkahoz, urr61 naprukesz 
uduta lenne mindellkillek, min
denhol? 

- A l11unbvcgzesben cs az ad
l11inisztracioban mcglcvo redun
danciak, a felcsleges tevckenyse
gek kikiiszbb(1lesere vannak ki
dolgozott modszerek melyckd 
bsszefoglaloan tanl\silolt minoseg
bizlositasi rcndszereknek neve
ziink (pI. ISO 9001 l. Hiztos va
gyok benne, hogy a kirendeltse
gek cs a megyei kbzpont mCikb
dese a minosegbiztositasi standar
dok kidolgozasaval, szalxilyaival, 
kbvetkezetes betart.'1saval jelento
sen javirhato. 

A letszamleepitesek kbzepette 
van nehany olyan teridet, amely 
plusz statust igenyel, s amelyek 
letre!1ozasa a jbvo szempontjab61 
feltetlenul indokolt. Ilyen teriilet 
a minosegbiztositas is, egy mino
segbiztositasi kontroller status let
rehozasa a Baranya Megyci Mun

kaugyi Kozpontban. Nagyon fon
tosnak tartom, hogy a leheto leg
rovidebb idon belul elinduljon az 
ez iranyu munka, es megtanuljuk 
alkalrnazni az uj modszereket, 
mert a minoscgbizrositas egyben 
vezctesi eszkoz is. 

Szakertok szerint a 2000. ev a 
minosegbiztosit.is eve lesz Euro
paban, Nekunk pedig cgyre in
kabh csatlakoznunk kell az euro
pai tcndenciakhoz, 2002-ig min
den EU tagorszagnak at kell ven
nie az ISO alapu szabv.inyokat. 
E1(1)b vagy utobb a munkaero
piaci szervezetnek is tanusitott, 
nemzctkozileg clfogadott rend
szert kcll bevezctnie. 

A dilcmm.it az okozza. hogy a 
mi tevekenysegunk (mukodesunk, 
clj.inisaink stb.) nagyon sok vonat
kozasban fuggnek rajtunk kivul 
5116 tcnyczokiol (minisztcrium, 
OMMIO cs ebbcn a helyzetbcn, 
In a minosegbiztositasi folyamaiot 
csak a munkaugyi kozpontra vagy 
annak kircndcltscgere crtclrnczem, 
akkor felo, hogy korl.itozottak 
lcsznek az eredl11cnyek is. 

A minosegbiztositas sZi"lkscges
segc a BMMK vonatkozasa b~m 

cl6szbr akkor fogalmaz6dolt meg 
bcrlllcm, amikor cgy mllltinacio
n;'tlis ccg kcpvisclojevcl ;11'161 bc
sZL'lgCltiink, hogy milycn sZigorll 
kbvelclmenycknck kell mcgfclcl
niiik folY~\l1latosan a szabv{myok 
bcvczclcse 6ta. A folyamatba be
cpitett ellenorzcs rcsze, hogy al
landoan vizsgaljak beszallit6ikat, 
milyen min6seget tudnak garan
talni, es tenneszetesen elonyben 
reszesitik azobt, akik auditaltat 
lak valamely szabvany szerinr. 
Akkor dbbbentel11 ra, hogy tlllaj
donkeppen mi is beszallit6j V:J

gyunk ennek a cegnck, mar 500 
embert helyeztiink el naluk es el
gondolkodtam - kerdese alapjan 
mi milycn garanciakat tlldunk 
vallalni? 

Pecsett a Dcl-Magyarorszagi 
Hirkbzlesi Fe ICtgyelet - mint al
lamigazgatasi intezmeny - mir az 
ISO 9001 szerint mtikbdik, legu
t6bb pedig a Debreceni Regiona
lis Kepzo Kbzpont mllnkatarsa 
szamolt be szinten az ISO 9001 
bevezetesenek es mCikbdesenek 
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ta pasztaiatairol, Sokat elarul szlo
genjuk: 

"/rd le, hogv 117it csiualsz! 
Csindld azt, amit leirtdl! 

Ne ird Ie meg egvszer azt, 
amit mar egvszer leirtal, 

bauem utalj rd!" 

- fanouics Ldsxlo Franciaor
sxdgban is tanulmdnyoxta a 
modern munkakdznetitest, itt
hon igyebezett ebb61 minel tob
bet megualositani a gyakorlat
ban. A franciak azt mondjdk: 
aki interjuual kezdi a kozveti
test, a mutt eosxdaadban jar. 
o« mit mond? 

- Ugy vclern, hogy az intcrjura 
a munkav.illalo szandck.iinak 
rncgismercse crdckeben - a koz
vctitcst megelozocn - a jovobcn 
is szukscg lcsz. Amit Pranciaor
sz.igban tapasztaltam, CS ;IZ()!a 

Magyarorszagon is mcgfigvclt 
tcndencia, hogy bizonyos mu n
k.iltatok csctcbcn, hizonyos mun
kukorokncl ;1 munkuero kozvcti 
tcsbcn a kompctcnci.ik (bizonvlt 
v:inyok, jogosilv:inyokl vizsg:iLila 
hclyclJe a kcpcsscgck szcrinli 
munkaero kiv:ilaszlasa lep. 

Azt monclj;r ;1 111lmblutll, (il 
ncm crdekli, hogy a mlinkadlLt
16 milyen p;lpiron igazolr szah
I11:iV:Ji, llir[oIl\:l\'al rcndelhczik, 
ha I1cm csak az: a fcLidal:il kl~pes
segei aLipj5n meg tucli~\-c oldani. 
Edcligi tapasztalalaim szerinl ez a 
fajta gondolkod{\s a munkakbri 
clvarasokal jol dcfini{tlni tud6, 
profi cSllcslechnol6giat alkalmaz6 
cegekre jcllernzo. Termeszetescn 
vannak olyan ll1unkak(lrbk, ahol 
ez a modszcl' - a munkakbr kcl
vctelmenyeinek egz;\kl, mcrhetli 
meghatarozJ.sa hianyaban - nem 
alb Imazlla t6. 

A kulfblcJi tOKe iltal finansziroz
hato, korszerG, nagy letSZ{lI11ot 
foglalkoztato munkahelyek lelrc
hozasat illetocn korblozottak 
ugyan a lehetosegeink, azonban 
szeretnenk megis befolyisolni a 
befektetoKet azzal, hogy a munb
ero-toborzasban a rendelkezesiikre 
allunk. Az elmltlt evben - tbbb
szaz fos munkaeroigeny kielegite
se kapcsin - szerzetl tapasztalataim 
alapjin konkret programmal ke
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szulunk arra, hogy a jovoben, a 
Baranyaban letelepedni szandeko
z6 nagy letszamot foglalkoztaro 
munkaltatok reszere olyan munka
ero-kivalasztast es -felkeszitest ve
gezzunk, melynek segitsegevel 
munkara kesz munkaerot tudunk 
biztositani szamukra. 

A modszer lenyege, hogy a 
munkavallalok kivalasztasa, alkal
massaganak megitelese a szubjek
riv elemek kiszuresevel, a tenyle
gesen meglevo kepessegeik vizs
galata alapjan tortenik. A kepes
segek meresere a munk.i ltatoval 
egyeztetett gyakorlatokat allitunk 
ossze. melyek segitsegevel objek
tlv mercer allitunk a munkakor 
bcioltcsere jelcntkczo munkav.il
l.ilok cle Meg.illapodas alapjan 
az igy kidolgozott objektiv merce 
cgybcn az eselycgycnloscg bizro
sitasanak eszkozcul is szolg.i I, 
arnennyiben .t munkaliato min
dcnkit folvesz, a k i kcpcsscgei 
alapjan a gyakorlatokon megfclcl. 

;'vi unkaero-piaci szcmpontbol a 
rncgvc ket rcszre sza kadt. A 
11111nbnclk(ilisegi r:'lta Pecsen es 
karnvckcn m{lr 7% alan van, mig 
a Pccst()1 20-50 kl11-re lev6 tcrsc
gcklJen 20-50%-05. A mcgyeszek
Iiclvcn bizonyos szakll1:'1kban l11:'1r 

munkaerohiany rnutatkozik. Mos
tanaban ujraindulnak a megye 
kistersegeibol munkavallalokat 
Pecsre szallito munkasjaratok. 

- Az lij torueny lij es tobb 
feladatot r6 a munkaiigyi koz
pontokra. A minosegi kozveti
tes irdnydba kell elmozdul
nunk. Mindezt - j6 esetben 
ualtozatlan letszammal. Hoi 
vannak, vannak-e egydltaldn a 
munhaerti-piaci szervezetben 
mobiliztilhat6 belsti tartale
kok? 

A tudorruinyos kutat.isok 
eredmenvei azt rnutatjak, hogy az 
cmbcrck kepessegciknek es lehe
ioscgciknek csak torcdckct hasz
n.iljak ki A tartalckok teluit egy
rcszrol bcnnunk vannak. 

Masreszrol pcdig - visszautalva 
a korabbi kcrdcsre - valoban 
rengetcg folosleges bu rokrticiaval 
terheljuk rn.rgunkat. Sok olyan 
sratisztiku, bcszarnolo, jelerucs, 
adatszolgaltatas kcszu], amit 
schol scnki nem hasznosit, de 
lcgalabbis nines ar.inylxm a ha
szon a befektetett energiaval. 

Tabn at eve is van, hogy c116k
elemzcsnek vetettek ab a mllnka
ero-piaci szervezetel. Nagyon j61 

ernlekszem, akik reszt vettek a 
munkacsoportok munkajaban, mi
lyen nagy lelkesedessel beszeltek 
arrol, hogy egy funtasztikus esz
kozt ismcrtek meg ebben a 1116d
szerben es valoban nagyon sok ja
vaslat szuletett a mukodes racio
nalizalasara vonatkozoan, Sajnos 
ezekb61 a javasiatokbol nern sok 
minden valosult meg es ha engem 
kerdeznek, nem tudom megmon
dani, hogy miert nem. 

Az elozoekben emlitett mino
segbiztosftasi rendszerek - all1e
lyeknek szinten van a szervezet 
bels6 tartalekait feltaro szcrepe 
nagy elonye, hogy a minosegbiz
tosit.ist folyamatkent crtclmczik. 
Van cgy fclkeszulcsi idoszak (1-2 
cv) az nudit.il.isra, rnajd mcghaia
rozott idonkcru az auditalast meg 
kcll ismetclni, kulonbcn a tanusi
t.ist elvesziti a szervczct. 

Azr gondolom, hogy nern ekg 
clhataroznunk, hogy sajit erde
kunkbcn czr vegigcsinaljuk, 
hanem rcndclkcznunk kell azzal 
a kitart.issal, ami ahhoz szukse
gcs, hogy vegig is menjlink czen 
~IZ litem. Nell1 szabad hagynllnk, 
hogy cz is esak cgy j6 otlet ll1a
radjon. 

Dr. R6zsa J6zsef 

ASzociolis es (salodugyi Miniszterium
 
510lgoltatasorientalt szervezette alakitosonak
 

kepzessel tomogatott folyamatai
 
A miniszterillm szervezeti, illet

ve agazali ceIkitliz6scnek gyakor
bti vcgrehajtasahoz elengedhetet
lcn szlikseg van az intezmenyi 
letsz:1l11 pennanens fejlesztcschez. 

A nel11zetkbzi es hazai tapasz
labtok tlikreben ma "mar" nyil
vanval6, hogy a ll1inoseg a szer
vezetek erejenek alapvcto tenye
zojevc vall. Gyorsan leszbgezzlik, 
hogy a ll1inosegi mllnkara, szol

g{lItatasra val6 tbrekves nem 
lehet a vezet61\. bncc\CI feladata, 
hanem minden szolg~iltatasorien

talt szervezet filoz6fiai alapelve 
kcll legyen. 

Dgy gondoljllk, hogy a tudason 
alapul6 tevekenysegek kbzponti 
helyet foglalnak el az ertekterem
tes lancolataban, hiszen a szerve
zet szolgaltat6 tevekenysegeinek 
lbbbsege a tudason alapul. Ez 

olyannyira igy van, hogy pI. az 
iparlJan a tudas a versenykepes
scg elofeltetcle. 

A hozzaadott crtcket a tlldason 
alapu16 tcvekenysegek hozzjk 
lctre, amelyek lchctove teszik 
egy sajatos stilusnak, a minoseg 
iranyitasanak, az izlesnek a kiala
kitasat es a differencia16das forra
sat kepczik az crtckteremto Ian
con behil. 
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