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BEVEZETÉS 

 

Kutatásunk felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók munkaerő-piaci szempontból 

fontos kompetenciáinak felmérését tűzte ki célul annak érdekében, hogy az iskolarendszerű 

képzés és a munkaerő-piaci elvárás egymáshoz közelítése adatokon alapuló értelmezést 

nyerjen. A hallgatók kompetenciaértékelésének bázisát a munkáltatók által meghatározott 

követelmény profil képezi. A munkáltatói kompetencia elvárásoknak és a kompetenciák 

önértékelésének az összehasonlításával lehetővé válik az erősségek és a fejlesztendő területek 

feltérképezése, és - erre épülve - az intézményi és regionális fejlesztési alternatívák 

kidolgozása is. 

 

A hallgatók elhelyezkedéshez kötődő kompetenciáinak vizsgálata egyedülálló kutatás a 

régióban és az országban is. Az elhelyezkedési esélyeket sokszor, sokan vizsgálták már a 

megszerzett diploma, a beszélt nyelvek, a szakmai tapasztalat vagy akár a potenciális 

munkavállaló motivációinak függvényében. Mindezek azonban olyan alkotó elemek, melyek 

csak részben mutatnak valós képet mindarról, ami egy adott pályázót sikeressé, a munkakör 

ellátására alkalmassá tesz. A valódi alkalmasságot azok a viselkedésformák, tulajdonságok, 

képességek, készségek és személyiségjellemzők biztosítják, amelyek megkülönböztetik a 

kiválóan teljesítő egyéneket az átlagosaktól, és amelyek hosszútávon képzéssel fejleszthetőek 

– ezeket nevezzük összefoglaló néven kompetenciáknak.  

 

Tanulmányunk első részében bemutatjuk a kompetencia koncepciót, áttekintjük a 

kompetenciák típusait, meghatározásuk, leírásuk és értékelésük módszereit, valamint egy 

kompetencia modell kialakításának tipikus lépéseit. Némi kitekintést nyújtva az emberi 

erőforrás menedzsment felé, kitérünk a kompetencia koncepció szervezeti alkalmazására, a 

kompetenciamenedzsment rendszerre, továbbá ennek rendszerkapcsolataira is. A tanulmány 

második részében részletesen ismertetjük a hallgatók elhelyezkedéshez kötődő 

kompetenciáinak értékelési módszertanát, a vizsgálat eredményeit és az ebből levonható 

következtetéseket.  



 

ELMÉLETI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A KOMPETENCIA KONCEPCIÓ BEMUTATÁSA 

 

Az utóbbi néhány évben a „kompetenciák nyelve” széles körben elterjedt az emberi erőforrás 

gazdálkodás elméletében és gyakorlatában. A kompetenciák alkalmazásának végső célja 

minden esetben a szervezet teljesítményének növelése, melyet csak felkészült és motivált 

munkavállalókkal lehet elérni. A kompetencia megközelítés tulajdonképpen arra a kérdésre 

keresi a választ, hogy mely tényezők okoznak jelentős különbségeket az egymáshoz hasonló 

képességű, tudású emberek teljesítményében, és hogyan lehet ezeket a faktorokat 

megbízhatóan elkülöníteni (Elbert et al., 2000). 

  

A kompetencia koncepció úttörőjének McClelland-ot szokás tekinteni, aki arra a kérdésre 

kereste a választ, hogy a munkateljesítményt, illetve általában az életben elért sikereket mely 

tényezők vetítik előre: van-e olyan képesség / tulajdonság-együttes, mely azok számára, akik 

rendelkeznek vele, biztosítja a beválást; illetve léteznek-e olyan módszerek, melyek 

segítségével ezek feltérképezhetők (SZIE GTK VTT tanulmány, 2001). Sikeres és kevésbé 

sikeres személyeket hasonlított össze annak érdekében, hogy meghatározza a sikerességgel 

okozati kapcsolatban álló tényezőket, különös tekintettel a gondolkodásmóddal kapcsolatos 

készségekre és a viselkedésekre. E tényezők azonosítására nyitott végű interjú helyzeteket 

alkalmazott, melyek a valós életben mutatott viselkedésmintákat aktivizálták (Elbert et al., 

2000). McClelland és munkatársa, Dailey alapfeltevése szerint azt, hogy ki, mikor, mit fog 

tenni leginkább akkor sikerül megállapítani, ha azt megtudjuk, hogy a véletlennek tűnő, 

spontán helyzetekről, vagy bármely szituációról ki mit gondol, és az milyen viselkedést vált ki 

belőle. E módszerekkel végzett kutatások vezettek a kompetencia meghatározásához, melynek 

eredménye a különböző kompetencia modelleket eredményezte (SZIE GTK VTT tanulmány, 

2001). 

 

A kompetencia koncepció elterjesztése, népszerűsítése Boyatzis (1982) nevéhez fűződik, aki a 

sikeres és a kevésbé sikeres vezetőket megkülönböztető tényezőket kutatva azt találta, hogy 

nincs egyetlen differenciáló faktor, hanem inkább tényezők (személyes tulajdonságok, 

motívumok, tapasztalatok, magatartásbeli jellemzők) egész sora felelős a különbségekért. 



Definíciója szerint a kompetenciák egy személy alapvető, meghatározó jellemzői, melyek ok-

okozati kapcsolatban állnak a kritériumszintnek megfelelő hatékony és / vagy kiváló 

teljesítménnyel.  

 

Boyatzis meghatározása mellett természetesen számos alternatív definíciója van a 

kompetencia kifejezésnek, és egymástól igencsak különböző megközelítésekkel 

találkozhatunk arra vonatkozóan, hogy mit fed és hogyan alkalmazható a kompetencia 

koncepció – íme néhány példa a kompetencia kifejezés értelmezéseinek sokaságából: 

• A kompetenciák a munkateljesítményre ható viselkedési dimenziók (Woodruffe, 1990; 

idézi Armstrong, 1999). 

• A kompetencia a kiválóan teljesítők személyiségjellemzője – az egyén olyan 

tulajdonsága, amely nélkülözhetetlen egy szerepben vagy munkakörben nyújtott 

hatékony teljesítményhez (Klemp és McClelland, 1986). 

• Kompetenciának tekinthető bármely olyan egyéni jellemző, amely mérhető vagy 

megbízhatóan értékelhető, és amelyről kimutatható, hogy szignifikánsan 

megkülönbözteti a hatékonyan teljesítő munkavállalókat a nem hatékony egyénektől 

(Spencer et al, 1990; idézi Armstrong, 1999). 

• A kompetenciák alapvető készségek és képességek, amelyek a magas szintű 

munkavégzéshez szükségesek (Furnham, 1990; idézi Armstrong, 1999). 

• Kompetenciaként definiálható minden munkával kapcsolatban álló személyes 

tulajdonság, tudás, készség és érték, amelyet egy személy mozgósít annak érdekében, 

hogy jól végezze munkáját (Roberts, 1997; idézi Armstrong, 1999). 

 

Összefoglalva megállapítható, hogy valamennyi definíció a személy munkabeli szerepéhez 

kapcsolódó viselkedéséből, és ennek a teljesítményre gyakorolt hatásából indul ki 

(Armstrong, 1999). A kompetenciákat legtöbbször valamilyen viselkedéssel, 

magatartásmóddal leírható tulajdonság-együttesnek tartják, amely általában a kiemelkedő 

teljesítmény eléréséhez szükséges jellemzőkhöz kapcsolódik (Elbert et al., 2000). A 

legegyszerűbben meghatározva tehát: a kompetencia az a viselkedésforma, ami 

megkülönbözteti a kiválóan teljesítő munkavállalókat az átlagosaktól (Poór, 1996 alapján). 

 

Fontos, hogy a kompetenciák megfigyelhetők, következésképpen mérhetők, értékelhetők 

legyenek, hiszen demonstrálásuk előre meghatározott magatartásokon keresztül történik.  



 

Ahhoz, hogy a magas szintű teljesítménnyel ok-okozati kapcsolatban álló kompetenciák 

egyértelműen megállapíthatók legyenek, a kiváló teljesítmény kritériumainak jól 

meghatározottnak, a teljesítményelvárásoknak világosaknak kell lenniük. Különböző 

szervezetekben eltérő lehet a kiemelkedő teljesítmény mércéje, sőt azonos szervezeten belül is 

változhat a kritérium a piaci és szervezeti változások függvényében (Bakacsi et al., 1999). 

 

A magyar nyelvben gyakran szinonimaként használjuk a kompetencia (angolul competency) 

és a hozzáértés (competence) kifejezéseket, pedig a kompetencia tágabb kifejezés, mint a 

hozzáértés, ezért nem felcserélhetők:  

 

 

 

 

Annak érdekében, hogy elkerüljük a lehetséges félreértéseket és komplikációkat, a 

kompetencia és a hozzáértés kifejezéseket világosan meg kell különböztetnünk egymástól:  

• A kompetencia a személyhez kapcsolódó kifejezés, amely a kiemelkedő teljesítményt 

megalapozó viselkedési dimenziókra vonatkozik. 

• A hozzáértés a foglalkozáshoz / munkavégzéshez kapcsolódó fogalom, amely azokra a 

munkatevékenységekre vonatkozik, melyeket a személy képes végrehajtani (Csányi, 

2004). 

 

A szervezetek által használt kompetencia listák többsége „hibrid” jellegű abban az 

értelemben, hogy mind személy-alapú, viselkedési kompetenciát, mind pedig foglalkozáshoz / 

 
 
 
 
 
 
 
 
          KOMPETENCIA 

HOZZÁÉRTÉS 



munkához kapcsolódó hozzáértést tartalmaz, és általában mindkét típusú jellemzőt 

kompetenciának nevezi. Ha ilyen kevert kompetencia listát alkalmazunk, akkor a két 

különböző tényező elemzése, definiálása és használata, különbözőképpen kell, hogy történjék 

(Armstrong, 1999). 

 

A KOMPETENCIÁK TÍPUSAI 

 

A kompetenciák típusainak meghatározása többféle szempont szerint lehetséges. 

Leggyakrabban a tudatosság szintje szerint különböztetik meg a különféle kompetenciákat. A 

kompetenciák emellett lehetnek általánosak vagy specifikusak, egyéniek vagy munkakörhöz 

kapcsolódóak, illetve kezdeti (küszöb) vagy megkülönböztető jellegű (kulcs) kompetenciák. 

Jelen tanulmány kiindulási alapjául a Szent István Egyetem Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kar Vezetéstudományi Tanszéke által 2001-ben készített felmérés 

szolgál, amely kulcs, általános és funkcionális kompetenciákat különböztet meg.  

 

A tudatosság szintje 

 

Többféle személyes jellemző (pl. motiváció, pszichés jellemzők, önkép, képességek és 

készségek, tudás) is alkalmas lehet arra, hogy a kiváló teljesítmény előrejelzésére szolgáljon. 

Ezek a tudatosság különböző szintjein helyezkednek el, és legegyszerűbben egy jéghegyként 

képzelhetjük el és ábrázolhatjuk őket. A legtudatosabb jellemzők a vízszint felett vannak, míg 

a kevésbé tudatos vagy akár tudattalan tényezők a víz alatt helyezkednek el, mint a jéghegy 

láthatatlan részei: 



 

(Bakacsi et al., 1999 alapján) 

 

 A jéghegy legalján a motivációk találhatók, melyek a viselkedést bizonyos célok felé 

irányítják, befolyásolják, ösztönzik. A motivációk azt a küzdőteret is meghatározzák, ahol a 

személy választani fog a viselkedések között. 

 

A személyiségvonások olyan fizikai és pszichés adottságok, melyek meghatározzák a 

különböző helyzetekre adott válaszainkat. Bizonyos személyiségvonások elengedhetetlenek 

egy adott feladat megfelelő színvonalú elvégzéséhez. 

 

Az önképhez tartoznak a személy önmagával kapcsolatos attitűdjei, értékei, az ember saját 

magáról kialakított képe.  

 

A szociális szerepek és értékek azokra a viselkedésekre vonatkoznak, amelyekről az egyén 

fontosnak tartja, hogy megtegye őket, illetve azokra az állapotokra, melyeket elérni igyekszik. 

 

A képesség valamilyen tevékenységre való fizikai vagy pszichés adottság, míg a készség 

tanult gyakorlat. A képességek és a készségek már a jéghegy vízszint feletti részén 

helyezkednek el, azaz tudatosak. 

 

Ismeretek 

Képességek és készségek 

 

 

Szociális szerepek vagy értékek 

Önkép 

Személyiségvonások 

Motivációk 

 



A jéghegy tetején az ismereteket találjuk, melyek valamilyen szakterület rendszerezett 

információinak birtoklásaként definiálhatók. Az ismeretek a legjobb bejóslói annak, hogy egy 

személy mit tud megtenni – nem adnak azonban útmutatást arra vonatkozóan, hogy a személy 

valójában mit fog tenni. 

 

Lényeges különbség van a kompetenciák között taníthatóságuk, fejleszthetőségük mértékében 

is. Az ismeretek és a magatartási jellemzők taníthatók a legegyszerűbben. A szociális 

szerepek, értékek és az önkép megváltoztatása már nehezebb, hosszadalmasabb. A 

személyiségvonások és a motivációk módosítása a legbonyolultabb – ennek folyamata nehéz, 

hosszú és igen költséges (Poór, 1996). 

 

Általános vagy specifikus kompetenciák 

 

Az általános kompetenciák olyan univerzálisnak tekinthető viselkedési jellemezők, melyek 

egy foglakozási kategórián belül bárkire alkalmazhatók - tekintet nélkül arra, hogy az egyének 

melyik szervezet tagjai, vagy mi az egyedi, szervezeten belüli szerepük. Például az általános 

vezetői kompetenciák valamennyi vezető munkakört betöltő munkavállalóra alkalmazhatók 

(természetesen vezetői szinttől függően más-más tartalommal), függetlenül attól, hogy az 

egyének melyik szervezet tagjai, milyen típusú, mekkora részleget vezetnek stb. 

 

Más megközelítésből általános kompetenciákról beszélhetünk akkor is, ha a kompetenciák 

egy szervezeten belül valamennyi munkavállalóra vonatkoznak, vagy egy adott munkakör 

család (munkakörök olyan kapcsolódó csoportja, ahol a munka természete hasonló, de 

különböző szinteken végzik) esetében használatosak. Ezeknek az általános kompetenciáknak 

az alkalmazásával biztosítható az azonos követelményeknek megfelelő munkavállalók 

értékelésének következetessége, konzisztenciája. Például vannak szervezetek, melyek 

valamennyi munkavállalóra vonatkozó, úgynevezett Alapkompetenciákat definiálnak, melyek 

az üzleti és a stratégiai célok megvalósításához szükséges magatartás- és viselkedésmintákat 

írják le.  

 

A specifikus kompetenciák az egyéni munkaköri szerepekhez kapcsolódnak (Armstrong, 

1999). Alkalmazásuk a szakmai tudás mozgósításán keresztül a kimagasló egyéni és 

szervezeti teljesítmény biztosítéka. 

 



Egyéni vagy munkaköri kompetenciák 

 

Az egyéni kompetencia a munkakör hatékony / kiemelkedő betöltése során bevetett személyes 

jellemzőket, viselkedéseket jelenti. Ha a kompetenciák a munkavállalóhoz (személyhez) 

kapcsolódnak, akkor kompetencia profilról beszélünk. 

 

Ettől különböző fogalom a munkaköri kompetencia, amely a munkakörre vonatkozó 

kifejezés: a munkavégzés azon aspektusaira utal, ahol a kompetenciákat ki lehet fejteni. Ha a 

kompetenciák a munkakörhöz kapcsolódnak, akkor követelmény profilról beszélünk. 

 

A munkaköri kompetenciák, azaz a követelmény profil, valamint az egyéni kompetenciák, 

vagyis a kompetencia profil összehasonlításával feltárhatók a kompetencia hiányosságok 

(angol kifejezéssel "gap"-ek), amelyek pótlása új munkatársak felvételével, és az új belépők, 

valamint a szervezeten belül lévő munkavállalók képzésével, fejlesztésével valósítható meg. 

Vannak szervezetek, melyek speciális, kompetencia-alapú képzési kínálatot dolgoznak ki 

annak érdekében, hogy a kompetencia „gap”ek egyértelműen társíthatók legyenek a megfelelő 

képzési formákkal (Csányi, 2004). 

 

Kezdeti vagy megkülönböztető kompetenciák 

 

A kezdeti kompetenciákat egy adott munkakör minimális hatékonysággal való betöltéséhez 

szükséges személyes jellemzők alkotják – tehát ezek által nem lehet különbséget tenni a 

magas és az alacsony szinten teljesítő munkavállalók között.  

 

A kiválóan teljesítő munkavállalók kiemelkedő teljesítményét „megmagyarázó” jellemzők 

alkotják a megkülönböztető kompetenciákat. 

 

Ezzel a különbségtétellel az a probléma, hogy egy munkakör betöltéséhez szükséges 

kompetenciák túlnyomó többsége egyszerre kezdeti és megkülönböztető jellegű is: a 

kompetencia egy bizonyos szintű birtoklása már kezdetben is elengedhetetlen a megfelelő 

szintű munkavégzéshez, később pedig ugyanez a kompetencia különbözteti meg a kiválóan 

teljesítőket a kevésbé produktív munkavállalóktól (Armstrong, 1999). 



 

Kulcs, általános és funkcionális kompetenciák 

 

A kulcs kompetenciák a szervezet, intézmény stratégiai céljait hivatottak támogatni. 

Meghatározójuk, hogy milyen prioritásokat tart a modellalkotó önmagára nézve kimagaslóan 

fontosnak. 

 

Az általános kompetenciák azokat a jellemzőket tartalmazzák, melyek gyakori 

előfordulásúak, és a résztvevő személyek - az elvárásnak megfelelően - általánosan 

alkalmazzák őket, hiszen feltételei a sikernek. 

 

A harmadik csoportba a funkcionális kompetenciák tartoznak, melyek a kimagasló 

teljesítményt szolgáló szakmai tudást foglalják magukba (SZIE GTK VTT tanulmány, 2001). 

 

A KOMPETENCIÁK MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDSZEREI 

 

A kompetenciák azonosításának eljárásai közül a kritikus esemény technika, a viselkedés 

interjú, a szereprepertoár-teszt, valamint a szakértő bizottság által végzett kompetencia 

meghatározás emelkednek ki. Ezek közül csak a viselkedési interjút – mely tulajdonképpen a 

kritikus esemény technika egy speciális verziója - tervezték kizárólagosan a kompetenciák 

meghatározásához. Valamennyi módszer közös jellemzője, hogy azoknak a viselkedéses 

jellemzőknek a definiálására törekszik, amelyek egy bizonyos munkakörben vagy munkakör-

családban szükségesek a kiváló teljesítmény eléréséhez  (Elbert et al., 2000). 

 

Kritikus esemény technika (Critical Incident Technique – CIT) 

 

A módszer – melyet eredetileg az emberek motivációinak és viselkedéseinek kutatására 

fejlesztettek ki - azon a feltevésen alapul, hogy néhány kritikus esemény azonosítása egy 

személy életében lehetőséget biztosít a viselkedés előrejelzéséhez más hasonló helyzetekben.  

 

A kritikus események meghatározása interjú módszerrel történik. Az interjú felvétele során a 

tényleges, múltbeli munkaszituációkban mutatott viselkedéseket és ezek eredményeit kívánják 

felmérni. Az interjú részletesen feltérképezi a munkahelyen felmerülő kritikus események – 



például egy munkatárssal való konfliktus, vagy egy hirtelen, előre nem látható vészhelyzet – 

során mutatott cselekvéseket, illetve ezek hatékonyságát.  

 

Az interjút pontosan lejegyzik, majd elemzik: azonosítják azokat a viselkedési dimenziókat, 

melyek a munkaköri tevékenységek sikeres ellátásához szükségesek. Ezeket az információkat 

visszaküldik az interjúalanynak, aki a dimenziókat pontozza, illetve pontosság szerint 

rangsorolja. A kompetenciák meghatározásának utolsó lépése valamilyen validálási eljárás 

alkalmazása (Elbert et al., 2000). 

 

Viselkedés interjú (Behavioral Event Interview - BEI) 

 

A viselkedés interjú módszer speciálisan azoknak a tulajdonságoknak a felmérését célozza, 

melyek a kiválóan teljesítőket az átlagosaktól megkülönböztetik. Alapvetően abban 

különbözik a kritikus esemény technikától, hogy nem a munkakör elemeinek 

meghatározására, hanem inkább a kimagaslóan teljesítő emberek jellemzőire fókuszál: mindig 

a munkakört betöltő saját munkájáról való megkérdezésére használják.  

 

A viselkedés interjú első lépéseként meghatározzák azokat a - lehetőség szerint objektív - 

kritériumokat, melyek mentén a kiválóan, illetve az átlagosan teljesítő munkavállalók 

megkülönböztethetőek, majd azonosítják a kritériummintákat (azaz a kiváló, illetve az átlagos 

teljesítményű egyének csoportját). Ezt követően egy interjú lefolytatásával információkat 

szereznek az interjúalanyok viselkedéseiről, motivációiról, érzéseiről. Általában azt is kérik az 

interjúalanytól, hogy mondja el véleményét arra vonatkozóan, hogy konkrétan mi tesz valakit 

sikeressé az adott munkakörben. Az interjút magnóra veszik, majd a felvett anyagot teljes 

egészében leírják, az interjúkészítő megjegyzéseivel egyetemben. Az eredményeket egy 

kódolási rendszer segítségével két független értékelő elemzi, majd a kódokat egy team 

„klaszterekbe” csoportosítja, releváns kompetencia definíciók alá, és így hozzák létre a 

kompetencia modellt. Az interjúkészítő és az elemzők szubjektivitásának kiküszöbölése 

érdekében az utolsó lépés ennél a módszernél is a kompetencia modell ellenőrzése, validálása.  

 

A viselkedési interjút az esetleges elfogultságok csökkentése érdekében „vakon” kell felvenni, 

azaz az interjúkészítő nem tudhatja, hogy kiválóan vagy átlagosan teljesítő munkavállalóval 

beszél-e. Az is fontos, hogy az interjúkészítő ne befolyásolja az interjúalany témaválasztását, 



hiszen ez önmagában is jelzésértékű: a kiváló, illetve az átlagos teljesítményű személyek 

munkájuk más-más aspektusaira koncentrálnak (Elbert et al., 2000). 

 

Szereprepertoár-teszt, Repertoár-rács (Repertory Gried) 

 

A módszert eredetileg a klinikai pszichológiában használták, majd a piackutatásban és az 

emberi erőforrás gazdálkodás különböző területein (pl. csapatépítés, képzési igény elemzése, 

munkakörelemzés, kompetencia-kutatások) is átvették. 

 

A szereprepertoár-teszt célja, hogy egy összehasonlítási sorozat segítségével felvázolja az 

emberek nézeteit és ítéleteit. Az interjúalany nézőpontját teszi az első helyre, anélkül, hogy az 

interjúkészítőnek ehhez a saját magyarázatát, nézőpontját a legcsekélyebb mértékben is hozzá 

kellene tennie. Ez természetesen jelentősen csökkenti az interjúkészítő előítéleteinek hatását.  

 

Az első lépés az összehasonlítás alkotóelemének megállapítása. A kompetenciák 

meghatározása során ezek valószínűleg egyének lesznek, de lehetnek események, 

tevékenységek, vagy akár korábbi kutatások során azonosított kompetenciák is. Ezt követően 

az interjúalanyt arra kérik, hogy írja fel kis kártyákra kb. 6-12 kollégája nevét, akik között 

egyaránt van kiválóan, átlagosan, illetve gyengén teljesítő. A következő lépésben ki kell 

választania bármely három kártyát, és azonosítania szükséges egy olyan munkával 

kapcsolatos magatartásformát, amelynek szempontjából a három emberből kettő hasonlít 

egymásra, viszont különbözik a harmadiktól. A téma a választott elemek típusának 

megfelelően változhat. Ez a módszer kétvégű (bipoláris) konstrukciókat hoz felszínre, melyek 

más szavakkal egy kompetencia leírás kezdetei (Elbert et al., 2000). 

 

Szakértő bizottság 

 

Ennél a módszernél egy emberi erőforrás szakemberekből, menedzserekből, kimagasló 

teljesítményű munkakör betöltőkből, vagy esetleg az adott munkakört jól ismerő kívülállókból 

álló szakértő bizottság határozza meg az adott munkakör megkülönböztető kompetenciáit. Ez 

általában úgy történik, hogy pontozzák a kompetenciajellemzőket fontosságuk, gyakoriságuk 

és minőségi jellemzőik szerint.  

 



A szakértő bizottság működése mindig a munkakört betöltő jellemzőire és viselkedésére 

koncentrál - nem pedig a feladataira. Fontos, hogy a kompetencia felmérés tételei röviden és 

egyértelműen legyenek megfogalmazva, hogy a bizottság valamennyi tagja ugyanazt értse 

alattuk. 

 

Léteznek számítógépes szakértői rendszerek is, amelyek az értékelőknek egy sor 

kompetenciákra vonatkozó kérdést tesznek fel. Az adatbázisukban szereplő kompetencia 

tanulmányok lehetővé teszik az összehasonlítást más módszerrel gyűjtött adatokkal. A 

rendszer elvégzi az elemzést, és részletes leírást ad a megfelelő, illetve a kiváló teljesítéshez 

szükséges kompetenciákról (Csányi, 2004). 



 

A módszerek előnyei és hátrányai 

 

A kompetenciák különböző meghatározási módszereinek előnyeit és hátrányait a következő 

táblázatban foglalhatjuk össze (Elbert et al., 2000; Mohácsi, 1996 alapján): 

 

Módszer Előny Hátrány 

Kritikus 

esemény 

technika 

� A valóságos, konkrét, megélt 

események elemzésére 

fókuszál. 

� A valódi viselkedésmintákat 

térképezi fel. 

� A viselkedést a munkakörben 

való tevékenységekre 

korlátozza. 

� Figyelmen kívül hagyja a 

munkával kapcsolatos 

események túlnyomó többségét, 

melyek nem kritikusak. 

� Eredményessége az 

interjúkészítő készségeitől függ. 

Viselkedés 

interjú 

� A valódi viselkedésmintákat 

térképezi fel. 

� A motivációval, gondolatokkal, 

érzésekkel is foglalkozik. 

� Képes a „különleges” 

kompetenciák felfedésére is. 

� Időigényes. 

� Költséges eljárás. 

� A személyt – nem pedig a 

munkakört – hangsúlyozza. 

� Eredményessége az 

interjúkészítő készségeitől függ. 

Szereprepertoár-

teszt 

� A megfigyelői eltérések 

problémáit kiküszöböli. 

� A személyt – nem pedig a 

munkakört – hangsúlyozza. 

Szakértő 

bizottság 

� Hatékony, gyors eljárás. � Kevésbé pontos, ezért meg kell 

erősíteni más forrásból 

származó adatokkal. 

 



 

A KOMPETENCIÁK LEÍRÁSÁRA HASZNÁLT MÓDSZEREK 

 

Kompetencia lista és kompetencia csoport 

 

A kompetencia listák és a kompetencia csoportok egyszerűen felsorolják és leírják a 

szervezetnél használt főbb kompetencia dimenziókat. A kompetencia csoportot az 

különbözteti meg a kompetencia listától, hogy az előbbiben a kompetenciák az egymással 

összefüggő viselkedések „klasztereibe” vannak csoportosítva. 

 

Kompetencia szótár  

 

A kompetencia szótár olyan kompetenciák gyűjteménye, melyeket már korábban 

azonosítottak és használtak (Elbert et al., 2000). A kompetencia szótár általános – a 

szervezetek típusától és a munkaköröktől független - kompetenciákat tartalmaz, melyek 

korábbi kompetencia-tanulmányok eredeti adatainak ismételt elemzésével és „klaszterekbe” 

sorolásával azonosíthatók. A kompetencia szótárok összeállításakor az egyes kompetenciák 

értékeléséhez a kompetenciákat általában szintekre tagolják. A magasabb szint eléréséhez az 

összes alacsonyabb szintre jellemző magatartás folyamatos demonstrálása szükséges. 

 

Követelmény / kompetencia profil 

 

A követelmény profilok egy meghatározott munkakörben, szerepben a hatékony 

teljesítményhez megkívánt kompetenciákat tartalmazzák. Ezek általában megkülönböztető 

kompetenciák formájában vannak megállapítva. 

 

A munkaköri követelmény profil kialakításakor a kompetencia listából / csoportból / szótárból 

az adott munkakör szempontjából legfontosabb kompetenciákat kell kiválasztani, és a 

kompetenciák elvárt szintjeit meghatározni. 

 

Ha a munkaköri követelmény profil mentén értékeljük a munkavállalót, akkor megkapjuk az 

adott személy kompetencia profilját (Csányi, 2004). 

 



A KOMPETENCIÁK ÉRTÉKELÉSÉNEK MÓDSZEREI 

 

Skálázás 

 

A kompetenciák értékeléséhez különféle típusú skálák alkalmazhatók, melyek segítségével az 

értékelt személyek összehasonlíthatók. Ebben az esetben az egyes kompetenciákhoz rendelt 

értékek azt mutatják meg, hogy a munkavállaló az adott viselkedési dimenzióban milyen 

pontszámot vagy „osztályzatot” kap. 

 

Az osztályozó értékeléshez többféle skála tartozhat:  

• lehet az iskolai osztályzathoz hasonló, 5 fokú skálát alkalmazni,  

• alkalmazhatnak ennél kevesebb vagy – gyakrabban – több (hét, kilenc, vagy ritkán tíz) 

fokú skálát is (Torma, 2002). 

 

A páros fokozatú skálák alkalmazásának előnye, hogy az értékelő nem osztályozhatja 

„közepesre” az értékeltet, mindenképpen döntenie kell valamilyen irányban a vizsgált 

dimenzióval kapcsolatban. 

 

A skálákat grafikusan is meg lehet jeleníteni, ahol be kell karikázni, vagy más módon kell 

jelölni a megfelelő értékelést. A skálázást számmal és/vagy szöveggel is lehet jelölni. 

 

Szintleírások 

 

Ennél az eljárásnál a kompetenciákhoz szintleírásokat rendelnek. A szintek segítségével a 

kompetenciák kisebb, konkrétabb, pontosabban mérhető, értékelhető viselkedési elemekre 

lebontva jelennek meg. A szintleírások biztosítják, hogy mindenki ugyanazt értse egy-egy 

kompetencia-fogalom, illetve az ahhoz tartozó viselkedési jellemzők alatt. Az egyes 

kompetenciákhoz tartozó szintek azt fejezik ki, hogy a személy milyen „mélységben” 

birtokolja az adott kompetenciát.  

 

Mivel tanulási, fejlődési folyamatról van szó, a kompetencia szintek egymásra épülő 

fokozatokat írnak le; a folyamat kezdetén az adott kompetenciát még éppen csak tanulja 

valaki, azaz alapszinten teljesíti. Ahogy a személy halad előre a tanulási folyamatban, egyre 



több viselkedést, egyre bonyolultabb szinten sajátít el az adott kompetenciában. A fejlődési 

felépülés azt jelenti továbbá, hogy ha valakit például az öt lehetséges szintből a hármas szintre 

helyezünk, akkor az illető már hiánytalanul képes teljesíteni a második és az első szintet is 

(Torma, 2002). 

 

Pozitív és negatív magatartási példák 

 

További lehetőség az adott kompetencia pozitív és negatív indikátorainak levezetése, majd ezt 

követően - általában valamilyen skála alkalmazásával - a kompetenciák értékelése.  

 

Kevert követelmény skála 

 

Ennél a kompetencia-értékelési eljárásnál az értékelőnek azt kell bejelölnie, hogy az értékelt 

személy teljesítménye 

• fölötte áll (+), 

• megegyezik (0), 

• vagy alacsonyabb (-), 

mint a kompetenciák viselkedéses jellemzőit kifejező leírások (Elbert et al., 2000). 

 

Viselkedés-ellenőrző lista („checklist”) 

 

Ennek az igen régi és elterjedt módszernek az alkalmazása során az értékelő egy munkakör-

specifikus, magatartásformákat leíró listát kap, melyen be kell jelölnie azokat a 

viselkedéseket, melyeket érvényesnek talál az értékelt személyre. A feldolgozás során az 

egyes viselkedéses jellemzőket gyakran fontosságuk szerint súlyozzák (Elbert et al., 2000). 

 

Magatartás-megfigyelési skála 

 

Ennek a módszernek az alkalmazása során az értékelőnek egy olyan skálát kell használnia, 

melyen az adott kompetenciát jellemző magatartásformák gyakorisága értékelendő. 



 

A KOMPETENCIA MODELL KIALAKÍTÁSA 

 

A következőkben az egyedi kompetencia modell kialakításának tipikus lépéseit tekintjük át. 

 

A kompetencia modell céljainak meghatározása 

 

A kompetencia modell kialakításának első lépése a céljainak a pontosítása. A célok sokfélék 

lehetnek, a munkakör-tervezéshez és a kiválasztáshoz szükséges szempontok 

megfogalmazásától, a karriertervezésen át, egészen a teljesítménymenedzsment rendszer 

értékelési szempontjainak definiálásáig. A céloktól függően jelentősen eltérhetnek a 

kompetencia modellel szemben felállított elvárások. 

 

A kompetenciák körének azonosítása 

 

A második lépés a kompetencia lista / csoport / szótár meghatározása, melyhez a 

kiindulópontot az adott szervezet stratégiája, jövőképe, valamint a felsővezetők által 

megfogalmazott kívánatos kultúra értékei biztosítják. További fontos inputot jelentenek az 

egyes munkakörökben kiválóan, illetve átlagosan vagy gyengén teljesítő munkavállalókkal 

folytatott interjúk. Hasonló interjúkat lehet megszervezni a szervezet külső ügyfeleivel, vagy 

a felsővezetőkkel is. Ezeknek az interjúknak az a célja, hogy konkrét munkahelyi esetekből 

kiindulva minél pontosabban meghatározzák, azonosítsák a kiváló teljesítményhez vezető 

magatartást. Ezek a források szolgálnak bemenetül az adott szervezetre jellemző 

kompetenciák körének kialakításához. 

 

A szervezetek többsége 10-11 kompetenciát alkalmaz (Elbert et al., 2000), de léteznek jóval 

bővebb kompetencia listák is. Nagyon fontos, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a kellő mértékű 

részletesség, specifikusság, illetve a kezelhető, átlátható modell jellemzői között. 

 

A kompetenciák értékelési rendszerének kidolgozása 

 

Az egyedi kompetencia modell kialakításának következő lépése a kompetenciák értékelési 

rendszerének kidolgozása, szintleírások, skálák, pozitív és negatív magatartási példák, kevert 



követelmény skála, viselkedés-ellenőrző lista, vagy magatartás-megfigyelési skála 

alkalmazásával.  

 

A konkrét kompetencia-értékelési módszert minden esetben a kompetencia modell céljai, a 

felhasználók igényei és az eljárás kidolgozására szánt erőfeszítések (idő, költségek) 

határozzák meg. 

 

A munkaköri kompetencia elvárások definiálása 

 

A munkaköri kompetencia elvárások meghatározására az egyik általánosan elterjedt módszer 

az, hogy az adott munkakörhöz meghatározzák a releváns kompetenciákat, majd azonosítják 

azok elvárt szintjeit. A követelmény profil kialakítása általában a vonali vezetők vagy az 

ebből a célból létrehozott szakértő bizottság feladata. 

 

A másik gyakran alkalmazott eljárás során az egyes vezetési szintekhez / munkakörökhöz 

igazítják a kompetenciák konkrét tartalmát. Az a tapasztalat ugyanis, hogy ugyanaz a 

kompetencia egyaránt fontos lehet különböző hierarchia szinteken, vagy eltérő funkcionális 

területeken lévő munkakörök esetében, de a sikeres működéshez szükséges tulajdonságok, 

magatartási jellemzők eltérőek. Ekkor az adott kompetenciára jellemző leírások, vagy pozitív 

és negatív magatartási példák segítségével lehet egyértelművé tenni a kompetenciák tartalmát, 

és elősegíteni gyakorlati alkalmazásukat. 

 

A kompetencia modell érvényességének vizsgálata 

 

A kialakult kompetencia modell felülvizsgálata, különös tekintettel az érvényesség (validitás) 

vizsgálatára rendkívül fontos, hiszen ha nem a szervezeti sikert valóban támogató 

tulajdonságok kerülnek megfogalmazásra a kompetenciákban, akkor a modell alkalmazása a 

várttal éppen ellentétes hatást válthat ki. 

 

Az érvényesség vizsgálata több szinten lehetséges. Minimálisan szükséges egy, a 

kompetencia modell kialakításában nem érintett szakértői csoport véleményének kikérése. 

Amennyiben a kompetencia modellt kiválasztásra és / vagy teljesítményértékelésre kívánjuk 

felhasználni, úgy az érvényesség vizsgálatához szükséges lehet a kialakítási folyamat 



részleges megismétlése is, az eredeti folyamatban részt nem vett munkavállalókkal (Bakacsi 

et al., 1999). 

 

A kompetencia modellek érvényességi idejét a szervezeti változások irama határozza meg. 

Általában évente át szokták tekinteni a modell érvényességét, öt évnél tovább pedig kevés 

kompetencia modell marad fenn.  

 

Természetesen nem minden szervezet törekszik egyedi kompetencia modell kidolgozására és 

bevezetésére. Vannak olyan vállalatok, amelyek máshol kialakított általános modelleket 

vesznek át részben vagy egészében. Magyarországon általában a multinacionális vállalatok 

gyakorlatára jellemző, hogy vagy „egy az egyben” alkalmazzák az anyavállalatoknál használt 

kompetencia modelleket, vagy azok adaptált változatát vezetik be a hazai szervezeteknél. 

Nyilvánvaló, hogy ez a megoldás költségeket takarít meg a vállalatok számára, ugyanakkor 

kockázatot is jelent, hiszen a máshonnan átvett kompetencia modell valószínűleg kevésbé 

pontos és szervezet-specifikus, mintha a szervezeten belül dolgozták volna ki (Elbert et al., 

2000). 

 

Ahhoz, hogy egy kompetencia modell hatékonyan, céljaival összhangban működjön, számos 

tényezőnek meg kell felelnie. A szakirodalmi adatok alapján (Elbert et al, 2000) egy jól 

funkcionáló kompetencia modell legfontosabb ismérvei a következők: 

• Pontosság: azokat a tényleges magatartásformákat kell tartalmaznia, amelyek a 

kiemelkedő teljesítményhez szükségesek. 

• Specifikusság: egyértelmű, konkrét, ugyanakkor nem túlságosan részletes kompetencia 

leírásokat szükséges alkalmaznia. 

• Tartósság: a stabilitás érdekében a kompetencia modellnek viszonylag időtállónak kell 

lennie. 

• Rugalmasság: a modellnek alkalmazkodnia kell a kisebb változásokhoz. 

• Elfogadhatóság: meg kell felelnie a felhasználók igényeinek. 

• Egyértelműség: a felhasználóknak könnyen meg kell érteniük a kompetencia modellt, 

és a leírásokat világos módon fel kell tudniuk használni. 



 

A KOMPETENCIA KONCEPCIÓ ALKALMAZÁSA: A KOMPETENCIAMENEDZSMENT 

RENDSZER 

 

Kompetenciamenedzsment rendszernek a kompetenciákkal való hatékony szervezeten belüli 

gazdálkodást biztosító emberi erőforrás rendszert nevezzük. A kompetenciamenedzsment 

rendszer kialakításával egy olyan emberi erőforrás rendszer jön létre, amely egyrészt más 

fontos emberi erőforrás folyamatok kezdőpontja, másrészt összekötő is ezek között. 

Kapcsolatot teremt a jelenlegi üzleti követelmények és a rendelkezésre álló készségek, 

képességek, valamint a stratégia megvalósításához szükséges jövőbeli elvárások között. 

Elősegíti a jól képzett, optimális szinten teljesítő munkavállalók jövőbeli irányoknak 

megfelelő fejlesztését. A kompetenciák használhatók mind az értékelési eljárás során, mind 

pedig stratégiai eszközként, iránymutatásul szolgálva egyrészt a munkavállalók, másrészt 

valamennyi emberi erőforrás tevékenység számára. 

 

A munkavállaló kompetenciáinak értékelésére a legtöbb szervezetnél az éves 

teljesítményértékelő beszélgetés részeként kerül sor, amikor a munkavállaló és munkáltató 

megbeszélik az elmúlt időszakban mutatott teljesítményt, és – ezzel összefüggésben - áttekintik 

a kompetencia elvárásokat is. Természetesen sor kerülhet rá év közben is, ha erre – bármelyik 

érintett fél részéről - igény merül fel. Emellett előfordulhat a kompetenciák értékelése akció-

szerűen, különböző felmérések keretében is. Ilyen igényt generálhat az áthelyezés, az 

utánpótlási körbe való bekerülés, új munkavállalók belépése, vagy folyamatok megváltozása, 

technológia-módosulás is. Az emberi erőforrás terület elsődleges feladata a vonali vezetők 

felkészítése és támogatása az értékelési folyamatban. A kompetencia-értékelést követően a 

vezető összehasonlítja a munkavállaló ténylegesen megfigyelhető kompetenciáit a munkakör 

kompetencia elvárásaival (ehhez sok szervezetnél számítógépes rendszertámogatás áll 

rendelkezésre). A kompetencia hiányokon alapuló képzési / fejlesztési igényeket rögzítik. A 

kompetencia-értékelések lebonyolítása után a kompetenciamenedzsmentért felelős emberi 

erőforrás szakterület feladata, hogy szervezeti szintű elemzéseket készítsen az egyéni 

kompetencia profilok, illetve kompetencia hiányok alapján. Mindezek alapján akciókat 

fogalmaznak meg az emberi erőforrás rendszereknek, illetve maguknak a kompetenciáknak a 

fejlesztésére vonatkozóan. 

 



A kompetenciamenedzsment rendszer bevezetésének kritikus sikertényezői: 

• A szervezet stratégiájával, jövőképével, megcélzott kultúrájával és értékeivel való 

közvetlen kapcsolat. 

• Felülről-lefelé történő bevezetés. 

• A szervezet egységes, teljes lefedése a rendszer által. 

• A felsővezetők támogatásának elnyerése. 

• Megfelelő kommunikációs stratégia. 

• Szoros együttműködés az emberi erőforrás gazdálkodási szakemberek és a vonalbeli 

vezetők között. 

• A kompetencia modell meghatározása a vonalbeli vezetők nyelvén, terminológiájában. 

• A felhasználók bevonása a kompetencia modell kialakításának folyamatába. 

• Egyszerű alkalmazás és ahhoz felhasználóbarát eszközök (pl. számítógépes 

rendszertámogatás) használata. 

• A kompetencia modell alkalmazása más emberi erőforrás rendszerekben - kiemelten a 

teljesítménymenedzsment és a képzés / fejlesztés során (Elbert et al., 2000 

felhasználásával). 

 

A kompetencia koncepció szervezeti alkalmazásának legnagyobb előnye, hogy egy erőteljes 

kultúraváltási eszköz, amely nagyban hozzájárul a szervezeti stratégia, jövőkép, a megcélzott 

kultúra és értékek megvalósításához: bármely magatartás-változtatási elvárás a kompetencia 

modellen keresztül kommunikálható a szervezet tagjai felé. Támogatja a vezetők 

tevékenységét, hiszen egy olyan keretrendszert biztosít, amelynek segítségével a szervezet 

jövőképét, stratégiáját egyéni munkakörökre lebonthatóvá tudják tenni. A kompetencia 

modellre épülő kompetenciamenedzsment rendszer megteremti annak lehetőségét, hogy a 

„lágy” munkaköri követelmények közvetlenül kapcsolódjanak a stratégiához és a jövőképhez, 

mivel a munkaköri kompetencia elvárások egyaránt tartalmazzák az általános, vállalati szintű 

illetve a munkakörre vonatkozó konkrét elemeket is. A kompetenciamenedzsment rendszer 

kialakítása alapot teremt a többi, kapcsolódó emberi erőforrás rendszer hatékony, vállalati 

stratégiát és célokat támogató működtetéséhez. A modell egységes nyelvezete, struktúrája, 

eszközrendszere integrált emberi erőforrás gazdálkodási megközelítést tesz lehetővé. 

Bevezetése az emberi erőforrás gazdálkodás bármely területén elkezdhető. Egy hatékony 

kompetenciamenedzsment rendszer objektív, széles körű összehasonlításokat tesz lehetővé és 

fejlesztésorientált. 



 

Meg kell említenünk azonban a kompetenciák alkalmazásának hátrányait is. A kompetencia 

modell kifejlesztése drága és időigényes, komoly felkészültséget kíván. A 

kompetenciamenedzsment rendszer bevezetése lassú, mert nagyon alapos előkészítést igényel. 

Csak akkor fog működni, ha a szervezet, intézmény vezetői teljes mértékben elkötelezettek. 

Az érintettek széles körét szükséges bevonni a modell-építésbe. Végezetül pedig, azzal is 

számolni kell, hogy a rendszer folyamatos karbantartást igényel (SZIE GTK VTT tanulmány, 

2001). 

 

RENDSZERKAPCSOLATOK 

 

A kompetencia koncepció az integrált emberi erőforrás gazdálkodási tevékenységek alapjául 

szolgál, melyet az alábbi ábra illusztrál: 
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Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás 

KKOOMMPPEETTEENNCCIIAA  MMOODDEELLLL  

Javadalmazás 
Képzés, fejlesztés 

Teljesítmény-
menedzsment 

    Karriertervezés 

Munkakör-tervezés és 
kiválasztás 



 

Munkakör-tervezés és kiválasztás 

 

A kiválasztási rendszer alkalmazása során azt kell minél pontosabban előre jelezni, hogy egy 

adott jelölt egy bizonyos munkakörben milyen teljesítményt fog nyújtani. Ehhez az 

előrejelzéshez szükséges egy mérce, amelyhez a vizsgált jelölteket mérik. Ez a mérce az adott 

munkakör követelményrendszeréből származik (Bakacsi et al., 1999).  

 

A munkakör-tervezés és a kiválasztás kompetencia-alapú megközelítése inkább a teljesítés 

módjára – nem pedig a munka tartalmára – fókuszál: az adott munkakör követelmény 

profiljában kifejezve definiálja a teljesítmény kritériumokat. Ezáltal ehetővé teszi olyan 

jelöltek kiválasztását, akik ugyanolyan megkülönböztető jellemzőkkel rendelkeznek, mint a 

kiváló teljesítményt nyújtó munkakör betöltők. 

 

A munkakör-tervezés végén, a munkaköri feladatok és felelősségek ismeretében kell 

meghatározni azokat a kompetenciákat, melyek a sikeres munkavégzés alapját képezik. Az 

így megfogalmazott munkaköri kompetencia elvárások a munkaköri leírás részét képezik. A 

kompetenciamenedzsment rendszer a munkaköri leírásokon - illetve az ezekben szereplő 

kompetencia követelményeken - keresztül kapcsolatban van a kiválasztással, mivel 

kiválasztási szempontokat szolgáltat számára. Így a munkaköri leírások részét képező 

kompetencia elvárások a kiválasztás folyamán - pl. a strukturált interjúk lefolytatása közben - 

orientálják a kiválasztást végző szakembert, vezetőt, hiszen olyan elemeket tartalmaznak, 

melyek az adott munkakör „sikerkritériumai”.  

 

Teljesítménymenedzsment  

 

A kompetencia koncepció alkalmazása leggyakrabban a teljesítménymenedzsment 

folyamatához kapcsolódva valósul meg. A teljesítménymenedzsment olyan egységes eljárás, 

amely az egyéni munkateljesítmény objektív, normatív és konstruktív módon történő 

értékelésével elősegíti az egyén, és rajta keresztül a szervezet teljesítményének javítását, a 

munkavállalók hatékony fejlesztését, kiválasztását és javadalmazását.  

 



Az egyénre lebontott célok teljesítése képezi a teljesítménymenedzsment „kemény” részét 

(mit végzett el az értékelt munkavállaló), míg a kompetenciák értékelése a „lágy” rész 

(hogyan történt a feladatok elvégzése):  

 

A teljesítménymenedzsment rendszer működtetése során a vezetők és beosztottjaik évente 

ismétlődő alkalmakon (esetleg gyakrabban) értékelik a beosztott munkavállaló kompetenciáit, 

majd a kompetencia elvárások és a ténylegesen mutatott kompetenciák összehasonlításával 

fejlesztési célokat fogalmaznak meg. A kompetenciák értékelése lehetővé teszi a viselkedés 

módosításának célul való kitűzését a teljesítmény javítása érdekében.  

 

Képzés, fejlesztés  

 

A kompetenciamenedzsment képzéssel, fejlesztéssel való kapcsolata elsősorban a 

teljesítménymenedzsment rendszeren keresztül valósul meg: a képzési, fejlesztési igények 

általában a teljesítményértékelő megbeszélésen kerülnek megállapításra, az elvárt és a 

ténylegesen meglévő kompetenciák összehasonlítására alapozva. Ezen túlmenően lehetőség 

van egyedi, kompetencia alapú képzési / fejlesztési szükséglet felmérés alkalmazására is, 

melyet alaposabb felkészültséggel rendelkező vonalbeli vezetők, illetve emberi erőforrás 

szakemberek egyaránt elvégezhetnek.  

 

A képzések, illetve fejlesztések megvalósítása a következő módszerek alkalmazásával 

történhet:  

• Formális (külső / belső) képzés, fejlesztés: szakmai képzések, konferenciák, 

kompetenciafejlesztő tréningek stb. 

• Munkában történő (on-the-job) fejlesztés: ismétlődő szakmai oktatások, coaching, 

mentoring, rotáció, tanácsadás, tudásmegosztás / tapasztalatcsere, munkakör-

gazdagítás, önfejlesztés / önképzés, projekt munka / projektvezetés stb. 

 

Utánpótlás- és karriertervezés / -menedzsment 

 

Az utánpótlás-tervezés célja a jövőbeli üzleti igényeknek megfelelően a szervezet vezetői és 

szakember utánpótlás igényeinek kielégítése, és a jelöltek számára a magasabb pozíció 

betöltéséhez szükséges fejlesztő tapasztalatok biztosítása. Az utódjelöltek azonosításához a 

jelenlegi pozícióban nyújtott teljesítmény, valamint a jelen pozíció követelményein túlmutató 



kompetenciák adhatnak támpontot. Az utóbbiak azt mutatják meg, hogy milyen - az adott 

pozícióban ki nem használt - képessége, tudása van a jelöltnek, amely lehetővé teszi a 

továbblépést. Amint a megfelelő jelöltet megtalálják a célzott munkakörbe, egyénre szabott 

tervet készítenek, hogy segítsék a szükséges kompetenciák további fejlesztését.  

 

A karriermenedzsment az egyének szervezeten belüli mozgását alakítja, összhangban a 

szervezeti szükségletekkel, valamint a szervezeti tagok teljesítményével, potenciáljával és 

preferenciáival. Amikor egy szervezet karriermenedzselési rendszer bevezetése mellett dönt, 

az első dolog, amit tisztáznia kell, hogy a karrierrel, előmenetellel és áthelyezéssel 

kapcsolatos döntéseket a kompetenciák, a rangidősség, esetleg e kettő kombinációja 

határozza-e meg. A kompetencia alapú megközelítés előnye, hogy viszonylag kultúra 

független, így más kultúrákba is átvihető, illetve, hogy nem előítéletes (pl. a kisebbségeket 

vagy a nőket nem különbözteti meg hátrányosan). Emellett a kompetencián alapuló 

előléptetés vagy áthelyezés motivációs szempontból is kedvezőbb (Csányi, 2002).  

 

A szervezeti karriertervezés újszerű, ún. kompetencia sáv alapú megközelítése arra épül, hogy 

az egyéni előmenetel egy adott munkakör-család különböző szintjeinek leírására használt 

kompetenciák meghatározásával tervezhető. Ez azt jelenti, hogy a besorolási kategória 

kereteinek elhagyása nélkül, a felkészültség növelésével, illetve egyes személyes 

tulajdonságok változtatásával magasabb kompetencia sávba kerülhetnek a munkavállalók 

(ehhez általában nagyobb kompenzáció is tartozik). Minden kompetencia sávhoz definiálni 

kell a szükséges munkatapasztalatot, képzettséget és az egyéb elvárt jellemzőket. 

Amennyiben valaki teljesítette az adott sávhoz definiált feltételeket, úgy megcélozhatja 

karrierjének ún. „iránypontját” – ezt akkor éri el, ha az aktuális sávot elhagyja és bekerül a 

következő sávba. A kompetencia sávok, a sávoknak megfelelő követelmények, valamint az 

átlépési iránypontok együttesen ún. karriertérképet jelölnek ki. A karriertérkép segítségével az 

egyének tudatosíthatják az előmenetelhez, munkakörváltáshoz szükséges kompetencia 

szinteket, és azt, hogy mit kell tenniük ezek elérése érdekében (Csányi, 2004). 

 

Javadalmazás 

 

A kompetencia alapú javadalmazási rendszer esetében a jövedelem alapját a munkavállaló 

által birtokolt kompetenciák képezik. Ha az egyén a szervezet által elismert többlet készségre 

vagy tudásra tesz szert, akkor fizetése is növekszik.  



 

Ennek a megközelítésnek előnye, hogy a szakértői munkakört betöltő munkavállalók vezetői 

pozícióba kerülés nélkül is magasabb jövedelemhez juthatnak; így növekszik a szakképzett 

munkaerő motiváltsága, és csökken a hierarchikus karrier utakra nehezedő nyomás.  

 

Mindemellett ritkán fordul elő, hogy a teljes javadalmazási rendszer kompetenciákra épül; 

gyakoribb a más rendszerekkel párhuzamos alkalmazás (Bakacsi et al., 1999). 



 

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KOMPETENCIÁK 

KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATA 

 

A KUTATÁS CÉLJA 

 

Kutatásunk célja felsőoktatási intézményekben tanuló elsőéves, illetve végzős hallgatók 

munkaerő-piaci szempontból fontos kompetenciáinak felmérése, kompetencia-profiljának 

meghatározása, továbbá a fejlesztési szükségletek azonosítása a későbbi projektelemek 

(hallgatói adatbázis építés, a karrier tanácsadáshoz kötődő szolgáltatások rendszerének 

kidolgozása, karriermenedzsment kurzus kidolgozása és elindítása, BELÉPÉS portál 

létrehozása) hatékony megvalósítása érdekében. A regionális munkaerőpiac elemzéséből 

származó keresleti (munkaadói) igényeket figyelembe véve egy átfogó képet kívánunk 

készíteni a kínálati oldalról. A kutatás lehetőséget biztosít mind a résztvevő intézmények, 

mind a régió specifikumainak feltérképezésére. A keresleti igények figyelembevétele a 

korábban elkészült igényfelmérések másodlagos elemzésére épül. 

 

Kutatásunkban tehát nem csak a munkaerőpiac által elvárt ismeretek, tudás birtoklását, hanem 

a személyiségről ennél teljesebb képet nyújtó kompetenciák meglétét is vizsgáltuk. A mai 

magyar felsőoktatás legnagyobb hibája, hogy ezen kompetenciák fejlesztését teljesen 

figyelmen kívül hagyja a diploma megszerzésére fordított idő alatt. Nem a munkaerőpiac 

elvárásai szerint „termel”, holott e kompetenciáknak (vagy ezek egy részének) folyamatos 

fejlesztése a képzési idő alatt növeli az elhelyezkedési esélyeket, a végzett hallgatók 

munkaerő-piaci értékét, ezáltal javítja az intézmény megítélését, elfogadottságát is.  

 

Az Európai Unió felsőoktatási intézményeiben az intézmények minőségi mutatójának egyik, 

nagyon fontos összetevője az ott végző hallgatók elhelyezkedésének aránya, mely a 

felsőoktatási intézmény kormányzati támogatását is befolyásolja. Ez a mérési módszer a hazai 

intézményeket is hamarosan eléri, melyre a felkészülést időben el kell kezdeni a képzések 

korszerűsítésével, átalakításával, a hallgatók munkaerő-piaci igények szerinti 

„tréningezésével”. A kutatás legfőbb értéke tehát a hallgatók kompetenciáinak átfogó 

feltérképezése, mely vizsgálatot időszakosan, a kidolgozott módszerekkel és eszközökkel 

folyamatosan el lehet végezni, és a régión túlra is ki lehet terjeszteni. 



 

E célokhoz igazodva került kidolgozásra egy kompetenciaértékelő kérdőív, melyet a régió 

felsőoktatási intézményeiben tanuló hallgatók közel 1000 fős reprezentatív mintáján vettünk 

fel kérdezőbiztosaink segítségével. 

 

A KÉRDŐÍV KIALAKÍTÁSÁNAK FOLYAMATA 

 

1. lépés: előkészítő munkák – a régióban készült munkaadói elvárásokat feltérképező 

kutatások tanulmányozása 

 

Az országos és a régióban készült munkaadói elvárásokat feltérképező kutatások gondos 

feltérképezését és tanulmányozását követően vizsgálatunk kiindulópontjául a Szent István 

Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vezetéstudományi Tanszéke által 2001-

ben végzett, „Az európai gyakorlathoz illeszkedő munkaerő-piaci készségigény-felmérés a 

magyar oktatás-képzés fejlesztése szolgálatában” című projekt felmérést választottuk, amely 

feltérképezte a hazai, gazdaságilag sikeres munkáltatók munkavállalókkal szembeni 

kompetencia elvárásait. Ez a vizsgálat szorosan kapcsolódik a munkaerőpiac „keresleti” 

oldalához, kutatásunkhoz képest 5 éven belül történt, és számunkra kiválóan hasznosítható 

eredményeket hozott. 

 

„Az európai gyakorlathoz illeszkedő munkaerő-piaci készségigény-felmérés a magyar 

oktatás-képzés fejlesztése szolgálatában” című projekt felmérés 400 hazai vállalatra terjedt ki, 

s magában foglalt két önállóan is vizsgálható regionális mintát (Nyugat-Dunántúl és Dél-

Alföld). A cégek által foglalkoztatott alkalmazottak száma az országos mintában 312.200 fő 

(Nyugat –Dunántúlon 7800 fő, Dél –Alföldön 34.200 fő).  

 

Az országos minta és az egyes régiók elfogadott - elutasított kompetenciáinak elemzése 

egyaránt azt a fejvadászatból jól ismert jelenséget mintázta, miszerint a vállatok 

hirdetéseikben „szárnyaló pegazust” kérnek, ugyanakkor valójában „igáslovat” akarnak. 

Jellemzően a fontos tulajdonságok – képességek közé tartoznak a munkavállaló gyakorlatias, 

munkához, feladathoz történő alkalmazkodását segítő végrehajtó típusú kompetenciák. 

Jellemzően elutasítottak az elvont problémák megoldásához tartozó kompetenciákat. A 

válaszadók a nagyszámú választási lehetőség közül szignifikánsan az iparszerű termelést, a 



nagyszámú ügyfelet kiszolgáló igen kevéssé kritikus és elvont munkavállalót tekintik a cégek 

oldaláról kívánatosnak. 

 

A regionális mintában az erkölcsi tulajdonságok iránti igény egyértelműen magas. Mindez 

arra utal, hogy a magyar vállalkozások olyan munkavállalót keresnek, aki csak a szükséges és 

elégséges mértékig gondolkodik, de szabálykövető, és erős megfelelési késztetést érez a 

feladatai elvégzése iránt. Az energiáit célszerűen használja, a célokat pedig a vállalati célok 

jelentik. Tehát megbízható és becsületes munkavállaló iránt van igény, aki birtokolja a 

munkavégzéshez szükséges képességeket.  

 

Az EU- kompetenciák között igen jelentős kommunikációs képességek iránti igény 

viszonylag kis mértékben jelent meg az elvárások között. A vállalatok emberi erőforrásokkal 

szembeni követelményei sem az információs társadalom, sem az EU deklarált értékeit nem 

tükrözték.  

 

Jól látható a vállalatok gyakorlatias kompetenciák iránti igénye, ezért a tanulmány készítői 

arra a következtetésre jutottak, hogy mindezt megfelelően szolgálhatja a post secondary, 

illetve a többszintű egyetemi képzés. Természetesen ezzel együtt sem mondhat le a 

felsőoktatási intézmény a széles alkalmazkodóképességet támogató általános szellemi 

képességek fejlesztéséről (SZIE GTK VTT tanulmány, 2001). 

 

2. lépés: A kompetencia modell és a kompetencia katalógus (szótár) kidolgozása 

 

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vezetéstudományi 

Tanszéke által 2001-ben végzett kutatás az eredmények értelmezésekor a kompetencia 

elemzés szempontjából érvényes 189 céget az országos minta kompetenciákkal kapcsolatos 

kérdésekre adott válaszainak hierarchikus klaszter analízisével négy nagy csoportra 

választotta szét:  

 

4. klaszter: Általában az összes tulajdonságot fontosnak tartják, nem tesznek erőteljes 

különbségeket, sok „nagyon fontos” ítéletet hoztak. Ítéleteik standard deviációja a legkisebb a 

mintában. 

 



1. klaszter: Kevesebb maximális pontszámot adnak, és ítéletük valamivel szélesebb 

amplitúdón mozog, mint a 4. klaszter tagjaié. Ítéleteik meglehetősen szórnak az előző 

klaszteréhez képest. 

 

2. klaszter: Az 1. klaszternél a 4. klaszterhez képesti véleményváltozásban megfigyelhető 

tendencia tovább folytatódik. Általában az 1. klaszternél is alacsonyabb maximumpontszám 

aránnyal alkotnak véleményt, és a 4. klaszterhez képest már jól észrevehetően szélesebb 

tartományban alkotnak véleményt. Ítéleteik az előző klaszteréhoz hasonlóan erősen szórnak. 

 

3. klaszter: Az egész mintában az ő véleményük hozza a legalacsonyabb átlagokat, ítéletük 

általában a skála középérték körül mozog, szélsőségesnek nem nevezető. Véleményük a 

legszélesebb tartományban helyezkedik el (ők azok, akik szerint valóban lehet egy pozitív 

tulajdonság valamilyen szempontból egyáltalán nem fontos, vagy épp ellenkezőleg, nagyon is 

az). Annak ellenére, hogy ítéleteik nagyobb amplitúdójúak, standard deviációjuk a középső 

két klaszter ítéletéhez képest észrevehetően alacsonyabb. 

 

Kompetencia modellünket az a 29 kompetencia alkotja, amelyek e 4 klaszter valamelyikénél 

(esetenként természetesen több klaszternél is), továbbá az országos összegzett 

eredményeknél a legfontosabb 12 kompetencia között szerepeltek: 

 

Kompetencia megnevezése: Mely klaszternél szerepel a 12 

legfontosabb kompetencia között: 

K27_9 megbízhatóság 

1. klaszter 
2. klaszter 
4. klaszter 
országos összegzett 

K20_11 teljesítőképesség 

1. klaszter 
2. klaszter 
3. klaszter 
4. klaszter 
országos összegzett 

K26_3 együttműködő képesség 
1. klaszter 
2. klaszter 
4. klaszter 

K27_2 felelősségvállalás képessége 
1. klaszter 
2. klaszter 

K23_3 szakmai ismeret 
1. klaszter 
2. klaszter 
országos összegzett 



Kompetencia megnevezése: Mely klaszternél szerepel a 12 

legfontosabb kompetencia között: 

K27_1 becsületesség 
1. klaszter 
4. klaszter 

K27_8 tisztesség 
1. klaszter 
4. klaszter 

K28_10 motiválás 1. klaszter 

K20_7 pontosság 

1. klaszter 
2. klaszter 
3. klaszter 
4. klaszter  
országos összegzett 

K22_9 munkához való hozzáállás 

1. klaszter 
3. klaszter 
4. klaszter 
országos összegzett 

K28_7 hibákból való tanulás képessége 1. klaszter 
K26_7 konfliktuskezelő képesség 1. klaszter 
K19_6 problémaelemző képesség 2. klaszter 

K20_10 stressz-tűrés 
2. klaszter 
3. klaszter 
országos összegzett 

K19_5 logikus gondolkodás 
2. klaszter 
3. klaszter 
országos összegzett 

K28_2 döntési képesség 
2. klaszter 
országos összegzett 

K21_9 terhelhetőség 
2. klaszter 
3. klaszter 
országos összegzett 

K22_3 elővigyázatosság 2. klaszter 

K22_13 utasítások megértésének képessége 
3. klaszter 
országos összegzett 

K21_6 munkaintenzitás 3. klaszter 
K24_8 szóbeli kommunikációs készség 3. klaszter 

K22_5 kitartás 
3. klaszter 
4. klaszter 

K20_4 energia 3. klaszter 

K22_12 rugalmasság 
3. klaszter 
4. klaszter 

K26_11 segítőkészség 4. klaszter 
K20_8 pozitív beállítódás 4. klaszter 
K24_10 világos kifejező készség 4. klaszter 
K24_3 információfeldolgozás képessége országos összegzett 
K28_3 eredményközpontú szemlélet országos összegzett 
 



A kompetencia modell kidolgozásához e 29 kompetencia meghatározására volt szükség. A 

kompetencia leírások készítésekor segítségünkre voltak a következő kompetencia modellek: 

 

� A Hay Menedzsment Tanácsadók Kft. univerzális kompetencia szótára 

� Az SHL Hungary Kft. kompetencia modellje 

� International Management Standards kompetenciák 

� A MOL Csoport Kompetencia modellje 

 

A meghatározás során valamennyi kompetenciához rendelünk két szinonim definíciót (normál 

betűvel szedve a SZIE GTK VTT definíciója, dőlt betűvel szedve pedig az ez alapján 

kialakított saját definíciónk olvasható), valamint 3 pozitív és 3 negatív viselkedési példát, 

melyek páronként egy viselkedési kontinuum két végpontját reprezentálják. 

 
Kompetencia 

neve 

Definíció Pozitív viselkedési 

példák 

Negatív viselkedési 

példák 

K27_9 

megbízhatóság 

Mindig lehet rá 

számítani, 

következetesen elvégzi 

a rá bízott feladatokat. 

Az utasításokat 

betartja, a 

követelményeket 

kiszámíthatóan teljesíti. 

- A vezetői utasítások 

maximális betartására 

törekszik. 

- Teljesítménye 

egyenletesen magas 

színvonalú. 

- Munkavégzése 

következetesen 

megfelel az 

elvárásoknak. 

- A vezetői 

útmutatásokat általában 

figyelmen kívül hagyja. 

- Teljesítménye 

kiszámíthatatlan, 

ingadozó. 

- Munkavégzése 

gyakran nem felel meg 

az elvárásoknak. 

K20_11 

teljesítő-

képesség 

Képes a belső, vagy 

kívülről kapott célok 

elérésére. 

Biztosítja, hogy a 

kitűzött célok 

megvalósuljanak. 

- A kapott utasításokat 

megvalósítható 

feladatokra bontja le. 

- A hosszú távú 

feladatokat végigviszi. 

- Rendszeresen 

ellenőrzi 

munkavégzése 

minőségét. 

- Gyakran elvész a 

részletekben. 

- Hosszú távú 

célkitűzéseit általában 

nem valósítja meg. 

- Ritkán végez 

önellenőrzést a 

munkavégzés 

minőségét illetően. 



K26_3 

együttműködő 

képesség 

Képes a feladatai 

megoldása, céljai 

elérése során a 

másokkal való közös 

tevékenységre. 

Eredményesen együtt 

tevékenykedik másokkal 

a csoport céljainak 

elérése érdekében. 

- A csoportdöntéseket 

elfogadja.  

- A rendelkezésére álló 

információkat 

megosztja másokkal.  

- A csoporttagokról jó 

véleményt mond. 

- A csoportdöntéseket 

rendszeresen 

megkérdőjelezi. 

- Az információkat nem 

osztja meg a csoport 

tagjaival. 

- Csoportja tagjairól 

kifejezetten rossz a 

véleménye. 

K27_2 

felelősség-

vállalás 

képessége 

Belátja saját 

tevékenysége hosszú 

távú következményeit 

és vállalja azokat. 

Tisztában van 

cselekedetei hatásával, 

és vállalja tettei 

következményeit. 

- Képes cselekedetei 

hosszú távú 

következményeit 

kiszámítani. 

- Tetteit erősen 

befolyásolják azok 

hosszú távú hatásai. 

- Ha hibázik, vállalja a 

következményeket. 

- Nem látja át 

cselekedetei hosszú 

távú következményeit. 

- Tetteit nem 

befolyásolják azok 

hosszú távú hatásai. 

- Ha hibázik, elhárítja a 

felelősségét. 

K23_3 szakmai 

ismeret 

A tevékenység 

igényelte ismereteket 

és készségeket 

megszerezte, és 

magabiztosan 

gyakorolja. 

Munkájához 

kapcsolódó elméleti és 

gyakorlati tudását 

használja és 

továbbfejleszti. 

- Ismereteit 

automatikusan, 

biztonsággal 

alkalmazza. 

- Képes az alkalmazott 

eljárást az adott 

problémához illeszteni.  

- Lépést tart 

szakterületének 

fejlődésével.  

- Ismereteinek 

alkalmazásában 

nehézkes, bizonytalan. 

- Nem képes az adott 

helyzetnek megfelelő 

eljárás kiválasztására. 

- Vonakodik új szakmai 

ismeretek 

megszerzésétől. 

K27_1 

becsületesség 

Szilárd, méltányos 

erkölcsi elvek alapján 

nyugvó életvitel. 

Cselekedetei 

- „Beszédének 

megfelelően 

cselekszik.” 

- Őszintén és bátran 

- „Vizet prédikál, és 

bort iszik.” 

- Nem vállalja fel az 

őszinte vélemény-



összhangban vannak 

értékeivel és 

hitrendszerével. 

kimondja véleményét, 

még akkor is, ha ezzel 

hátrányos helyzetbe 

kerül. 

- Szavahihető, hiteles. 

nyilvánítás esetleges 

negatív 

következményeit. 

- Gyakran füllent, 

túloz, vagy hazudik. 

K27_8 

tisztesség 

Képes tevékenységét, 

az emberekhez való 

viszonyát erkölcsi 

normák alá rendelni. 

Magas erkölcsi 

követelményeket 

támaszt magával és 

munkatársaival 

szemben.  

- Bizalmat kelt az 

emberekben.  

- Mind magánéletében, 

mind munkahelyén 

korrekten és 

igazságosan bánik 

másokkal.  

- A korrupciót 

elutasítja. 

- Kevéssé 

bizalomgerjesztő. 

- Magánéletében és / 

vagy munkahelyén 

tisztességtelenül, 

igazságtalanul bánik 

másokkal. 

- Korrumpálható. 

K28_10 

motiválás 

Képes másokban a 

teljesítés igényét 

kiváltani. 

Lelkesít, a munkához 

való pozitív 

hozzáállásra ösztönöz 

másokat.  

- Biztatja a többieket a 

csoportcélok elérésére.  

- Felébreszti a csapat 

tagjaiban a siker utáni 

vágyat. 

- A feladatokhoz való 

pozitív hozzáállásra 

ösztönöz. 

- Elveszi a többiek 

kedvét a csoportcélok 

elérésétől. 

- Előrevetíti a csapat 

kudarcát. 

- A feladatokhoz való 

negatív hozzáállásra 

késztet. 

K20_7 

pontosság 

Képes a rábízott 

feladatokat időben és 

az elvárt módon 

elvégezni. 

Munkája 

mennyiségileg, 

minőségileg, valamint a 

határidőket tekintve 

következetesen megfelel 

az elvárásoknak. 

- A feladatokkal mindig 

fontosságuknak 

megfelelően 

foglalkozik. 

- A határidőket 

maximálisan betartja. 

- Munkavégzése a 

mennyiségi és 

minőségi 

követelményeknek 

következetesen 

- Nem veszi figyelembe 

a feladatok fontossági 

sorrendjét. 

- Gyakran nem sikerül 

határidőre elvégezni 

feladatait. 

- Munkavégzése a 

mennyiségi és / vagy 

minőségi 

követelmények 

tekintetében 



megfelel. 

 

rendszeresen elmarad 

az elvárásoktól. 

K22_9 

munkához 

való hozzáállás 

Nyitottan, érdeklődve 

várja a feladatokat. 

Munkája iránt 

elkötelezett, szívesen 

végzi feladatait. 

- Munkájára 

kifejezetten büszke. 

- Lelkesen, motiváltan 

dolgozik. 

- Kedveli a kihívó 

feladatokat, melyek 

teljesítése 

többletmunkát igényel. 

- Szégyelli munkáját. 

- Kedvetlenül, 

kényszeredetten 

dolgozik. 

- Csak annyit dolgozik, 

amennyit muszáj. 

K28_7 

hibákból való 

tanulás 

képessége 

Képes a hibás 

eredmény 

felismerésére, 

felvállalására, és a 

hibák kiküszöbölésére. 

Hibás cselekedeteit 

felismeri, és 

erőfeszítéseket tesz 

kijavításuk érdekében.  

- Őszintén beismeri 

hibáit. 

- Szorgalmazza a segítő 

kritikát, és tanul belőle. 

- Komoly 

erőfeszítéseket tesz 

hibái kiküszöbölése 

érdekében. 

- Nem vállalja fel 

hibáit. 

- Elutasítja, személyes 

sértésnek veszi a 

kritikát. 

- Egyáltalán nem tesz 

kísérletet hibái 

kijavítására. 

K26_7 

konfliktus-

kezelő 

képesség 

Képes az élethelyzetek, 

a munkaszituációk 

során vitás, nehéz 

helyzetek, 

érdekütközések 

eredményes/sikeres 

megoldására. 

A konfliktusokat, 

vitákat, 

érdekellentéteket 

felvállalja, és sikeresen 

megoldja. 

- A konfliktusokat 

felvállalja.  

- Képes a 

nézeteltérések pozitív 

kezelésére és 

feloldására.  

- A konfliktusokat 

fejlődési 

lehetőségeknek tekinti, 

s megoldásuk során ezt 

igyekszik másokban is 

tudatosítani. 

 

 

- Elzárkózik a 

konfliktusok elől.  

- Nem képes a 

nézeteltérések 

kezelésére, indulatai 

nem teszik lehetővé a 

konfliktusok feloldását.  

- A konfliktusokat 

egyértelműen rossz, 

kerülendő dolognak 

fogja fel. 



K19_6 

probléma-

elemző 

képesség 

A konkrét probléma 

esetén képes annak 

azonosítására. Ok – 

okozati relációk, 

valamint rész – egész 

viszonyok, a fontossági 

sorrendek 

meghatározására. 

Képes a probléma 

lényegét, a kiváltó 

okokat azonosítani, és 

megoldási javaslatai 

ezekre koncentrálnak. 

- Felismeri a problémás 

helyzetet. 

- A problémák 

megoldása során 

lényegre törő 

kérdéseket tesz fel.  

- A problémát több 

szempontból vizsgálja.  

- Elmulasztja a 

probléma azonosítását. 

- Nem képes a 

probléma lényegének 

meghatározására. 

- A problémát csak 

egyetlen szempontból 

vizsgálja. 

K20_10 

stressz-tűrés 

A munkával és a 

mindennapos 

együttéléssel (kollégák, 

történések) együtt járó 

feszültségek 

elviselésére képes. 

Feszült helyzetekben is 

nyugodt és objektív 

marad, nem veszíti el a 

feladat végzése feletti 

kontrollt. 

- A kritikát a nélkül 

fogadja, hogy 

túlságosan védekezővé 

válna. 

- Feszült helyzetekben 

is megbízhatóan 

teljesít. 

- Személyes problémái 

nem befolyásolják 

munkavégzését. 

- A kritikát rosszul tűri: 

megsértődik, 

visszahúzódik. 

- Feszült helyzetekben 

munkája színvonala 

romlik. 

- Személyes problémái 

rontják teljesítményét. 

K19_5 logikus 

gondolkodás 

Képes a logikai 

összefüggések 

felismerésére, az 

ezekkel összefüggő 

műveletek 

megvalósítására, 

következtetések 

levonására. 

Egy probléma vagy 

- Az összetett 

feladatokat képes 

önállóan kezelhető 

részekre lebontani.  

- Adott események 

valószínű okait és 

következményeit 

felismeri.  

- A felhasznált elemző 

- Nem képes az 

összetett feladatokat 

külön-külön kezelhető 

részekre lebontani. 

- Az ok-okozati 

kapcsolatokat 

figyelmen kívül hagyja. 

- Ugyanazzal a 

módszerrel próbál 



feladat elemeit feltárja, 

módszeresen 

rendszerezi, különböző 

szempontok alapján 

összehasonlításokat 

végez, ésszerűségi 

alapon fontossági 

sorrendet állít fel. 

módszert az adott 

problémához igazítja. 

különböző típusú 

problémákat 

megoldani. 

K28_2 döntési 

képesség 

Képes lehetőségek, 

helyzetek, emberek 

közötti választásra. 

A döntéshozatal során 

az alternatívákat több 

nézőpontból elemzi, 

kiválasztja a 

legmegfelelőbbet, és 

vállalja döntése 

következményeit. 

- Megragadja a 

lehetőségeket, amikor 

azok felmerülnek.  

- A döntéshozatalhoz 

felhasznált 

információkat 

módszeresen ellenőrzi.  

- A döntéshozatal során 

gondosan mérlegeli az 

egyes alternatívák 

előnyeit és hátrányait. 

- Általában elszalasztja 

a felmerülő 

lehetőségeket. 

- A döntéshozatal során 

értesüléseit nem 

ellenőrzi. 

- A döntéshozatal során 

elmulasztja mérlegelni 

az egyes alternatívák 

előnyeit és hátrányait. 

K21_9 

terhelhetőség 

Képes a feladat 

igényelte erőfeszítés 

kiváltására és 

fenntartására. 

A cél elérése érdekében 

hosszú távon a 

teljesítéshez szükséges 

erőfeszítésre 

mozgósítható.  

- Gyorsan átlátja, hogy 

a cél elérése mekkora 

erőfeszítést igényel. 

- Gyakran annyira 

motivált a feladat 

teljesítésében, hogy 

kész a munkaidőn túl is 

foglalkozni vele. 

- Képes hosszú távon 

feszített tempóban 

dolgozni. 

- Gyakran rosszul méri 

fel, hogy a cél elérése 

mekkora erőfeszítést 

igényel. 

- Általában nem érdekli 

annyira a feladat, hogy 

a munkaidőn kívül 

foglalkozzon vele. 

- Nem képes hosszú 

ideig feszített 

tempóban dolgozni. 

K22_3 

elővigyáza-

tosság 

Képes a feladat 

igényelte határok 

érzékelésére, a 

- Felméri tevékenysége 

várható 

következményeit. 

- Nem látja át 

tevékenysége várható 

következményeit. 



feladatvégzésből adódó 

következmények reális 

felismerésére. 

Képes a várható 

kockázatokat reálisan 

felmérve, azok 

mérséklését szem előtt 

tartva cselekedni.  

- Elemzi 

cselekedeteinek 

kockázatait. 

- A feladatvégzéséből 

adódó kockázatok 

mérséklésére törekszik. 

- Nem foglalkozik 

cselekedetei 

kockázataival. 

- Nem törekszik a 

feladatvégzésével 

együtt járó kockázatok 

csökkentésére. 

K22_13 

utasítások 

megértésének 

képessége 

Rendelkezik a tudatos 

odafigyelés, valamint a 

célnak, vagy a 

feladatnak megfelelő 

eredményes 

végrehajtási 

szándékkal. 

Az utasításokra 

odafigyel, és megfelelő 

módon kezd hozzá 

teljesítésükhöz.  

- Az utasítások 

kiadásakor aktív: 

kérdez, igyekszik 

minden lehetséges 

buktatót előre tisztázni. 

- Az utasítások alapján 

pontosan meghatározza 

a célokat, és 

megtervezi a célok 

eléréséhez vezető 

lépéseket.  

- Az utasítások 

teljesítése során 

azonnal konzultál 

vezetőjével, ha az 

szükséges. 

- Az utasítások 

kiadásakor passzív, 

csak felületesen figyel 

oda vezetőjére.  

- Az utasítások 

végrehajtását nem 

tervezi meg 

kellőképpen. 

- Ha az utasítás 

teljesítésekor probléma 

merül fel, még akkor 

sem konzultál 

vezetőjével, ha az 

feltétlenül szükséges 

lenne. 

K21_6 munka-

intenzitás 

Rövid idő alatt nagy 

mennyiségű feladat 

elvégzésére képes. 

Munkavégzése gyors és 

hatékony, anélkül, hogy 

ez a minőség rovására 

menne. 

- Munkatempója az 

átlagnál lényegesen 

gyorsabb. 

- Munkavégzése 

rendkívül hatékony 

(gyorsan nagy 

mennyiségű feladatot 

végez el). 

- Ha gyorsan dolgozik, 

- Munkatempója az 

átlagnál sokkal lassabb. 

- Munkavégzése 

egyáltalán nem 

hatékony (lassan és 

keveset dolgozik). 

- Ha gyorsan dolgozik, 

nagyon megnövekszik 

a hibázások száma. 



akkor sem romlik 

munkája minősége. 

K24_8 szóbeli 

kommunikáci-

ós készség 

Jó beszédkészséggel 

rendelkezik. 

Gördülékenyen, a 

figyelmet fenntartva 

beszél, akár 

négyszemközt, akár 

nagyobb hallgatóság 

előtt. 

- Beszéd közben figyel 

és reagál a hallgatóság 

igényeire. 

- Folyékonyan, 

akadozás nélkül beszél. 

- Folyamatosan 

fenntartja hallgatósága 

érdeklődését. 

- Beszéd közben 

figyelmen kívül hagyja 

a hallgatóság igényeit. 

- Akadozva, 

összefüggéstelenül 

beszél. 

- Nem tartja ébren 

hallgatósága 

érdeklődését. 

K22_5 kitartás 

Képes a cél, vagy a 

feladat által igényelt 

energia-befektetés 

hosszú távú 

fenntartására. 

A környezet ellenállása, 

az esetleges kudarcok 

ellenére következetesen 

törekszik egy cél 

elérésére.  

- Könnyen túlteszi 

magát a csalódásokon.  

- A kudarcok új tettekre 

sarkallják, tovább 

fokozzák energia-

befektetését.  

- Nem adja fel, amíg 

esély van a cél 

elérésére. 

- Nagyon nehezen teszi 

magát túl a 

csalódásokon. 

- A múltbeli 

kudarcokon rágódva 

passzivitásba menekül. 

- Az akadályok arra 

késztetik, hogy feladja 

a cél elérését. 

K20_4 energia 

Belső erő, lendület 

hosszú távon. 

Lendülete, lelkesedése, 

aktivitása kitartó, 

kemény munkára 

sarkallja. 

- Lendületesen, nagy 

energiákat mozgósítva 

dolgozik. 

- Célját elszántan és 

határozottan éri el. 

- Hosszú időn át képes 

lelkesen dolgozni. 

- Enerváltan és unottan 

dolgozik. 

- Bizonytalan és 

határozatlan céljai 

megvalósítását illetően. 

- Nem képes hosszú 

időn át lelkesen 

dolgozni. 

K22_12 

rugalmasság 

Jól alkalmazkodik a 

változó feladatokhoz, 

helyzetekhez. 

Nyitott az új ötletek 

- Könnyen 

alkalmazkodik a 

változó munka-

körülményekhez. 

- Nehezen 

alkalmazkodik a 

változó munka-

körülményekhez. 



iránt, és jól 

alkalmazkodik a 

változó helyzetekhez. 

- Nyitott az új 

módszerek és eljárások 

iránt. 

- Ahogy változnak az 

elvárások, úgy módosít 

a megközelítésén. 

- Elzárkózik az új 

módszerektől és 

eljárásoktól. 

- Nem képes 

alkalmazkodni a 

változó elvárásokhoz. 

K26_11 

segítőkészség 

Képes mások felé 

önzetlen, szolgálatkész, 

támogató magatartást 

tanúsítani. 

Tudását, tapasztalatait 

odaadóan, önzetlenül 

megosztja másokkal.   

- Ha látja, hogy 

társának problémája 

van, felajánlja 

segítségét. 

- Szaktudását, 

tapasztalatait 

önzetlenül a csoport 

rendelkezésére 

bocsátja. 

- Úgy tevékenykedik, 

hogy segítőkész, 

támogató légkör 

kialakítására 

ösztönözzön. 

- Nem foglalkozik 

mások problémáival, 

eszébe sem jut 

segítséget felajánlani. 

- Szaktudását, 

tapasztalatait önző 

módon megtartja 

magának. 

- Magatartása 

hátráltatja a segítőkész, 

támogató légkör 

kialakítását. 

K20_8 pozitív 

beállítódás 

Képes meglátni a saját 

környezetében az 

előremutató 

eseményeket, 

folyamatokat, 

embereket. 

Környezetéhez való 

hozzáállása optimista, 

derűlátó, bizakodó. 

- Előrevetíti a csoport 

sikerét. 

- „Minden rosszban van 

valami jó” – vallja 

kudarc esetén. 

- Másokat is képes 

bizakodóvá, derűlátóvá 

tenni. 

- Előrevetíti a csoport 

kudarcát. 

- A kudarcok keserűvé, 

csalódottá teszik. 

- Másokat is 

pesszimistává, 

borúlátóvá tesz. 

K24_10 

világos 

kifejező 

készség 

Képes gondolatait 

mások számára érthető 

módon megfogalmazni. 

Érthetően és a lényeget 

- Írásos összefoglalói 

lényegre törők, jól 

strukturáltak. 

- Prezentációi 

- Írásos beszámolói 

kuszák, 

strukturálatlanok. 

- Prezentációi sokszor 



kiemelve kommunikál 

írásban és szóban 

egyaránt. 

világosak, logikusan 

felépítettek. 

- Kommunikációja 

során képes 

alkalmazkodni a 

fogadó fél igényeihez. 

érthetetlenek, 

összefüggéstelenek.  

- Kommunikációja 

során nem veszi 

figyelembe a fogadó fél 

igényeit. 

K24_3 

információ-

feldolgozás 

képessége 

Képes az észlelt 

jelenségek, 

benyomások 

válogatására, és 

megfelelő rendezésére. 

A szükséges 

információt hatékonyan 

szűri és rendezi 

összefüggő rendszerbe. 

- Az elérhető 

forrásokban utánanéz a 

szükséges 

információnak.  

- Képes a szükséges 

információkat 

hatékonyan 

kiválogatni. 

- Az információkat a 

célnak megfelelően, 

ésszerűen rendezi. 

- Nem tesz erőfeszítést 

a szükséges információ 

megszerzéséért. 

- Nem képes 

megfelelően szűrni a 

szükséges 

információkat. 

- Az információk 

logikus rendezését 

gyakran elmulasztja. 

K28_3 

eredmény-

központú 

szemlélet 

Képes rendszert, 

folyamatot, embert az 

eredmény 

szempontjából 

vizsgálni, mérlegelni. 

Elkötelezett az 

eredmények elérése 

iránt; saját minőségi 

mércét állít fel, 

melynek elérésére 

törekszik. 

 

 

- A teljesítmény 

fokozása érdekében 

speciális 

változtatásokat hajt 

végre a saját 

munkamódszerében. - 

Munkavégzése során a 

legeredményesebb 

megoldásra törekszik. 

- Jelentős forrásokat, 

időt fordít az 

eredményesség 

javítására. 

- A teljesítmény-

növelés lehetőségeit 

nem veszi figyelembe 

munkamódszere 

megválasztásakor. 

- Munkavégzését az 

eredményesség, mint 

szempont nem 

befolyásolja. 

- Nem fordít időt, 

energiát az 

eredményesség 

növelésére. 

 



 
3. lépés: Kompetencia csoportok kialakítása 

 

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vezetéstudományi 

Tanszéke által készített tanulmány (2001) a fenti kompetenciákat a következőképpen 

csoportosította: 

 

(0) Általános szellemi képességek (EU4) logikus gondolkodás (EU2), (EU5) 

problémaelemző képesség (EU4)   

(1) Fizikai, pszichikai és 

akció-képességek (EU15) 

energia 

pontosság 

teljesítőképesség 

megbízhatóság (EU21)* 

stressz-tűrés (EU21) 

pozitív beállítódás (EU14) 

(2) Munkavégzési, 

technikai képességek (EU15) 

terhelhetőség 

munkaintenzitás 

(3) A munkavégzés minőségét befolyásoló 

képességek (EU15) 

elővigyázatosság 

kitartás 

rugalmasság (EU6)  

az utasítások megértésének képessége  

munkához való hozzáállás 

megbízhatóság* 

(4) Szakmai képességek szakmai ismeret 

(5) Kommunikációs képességek (EU1) világos kifejező készség 

szóbeli kommunikációs készség 

információfeldolgozás képessége 

6) Eredményességet segítő személyi 

tulajdonságok 

- 

(7) Szociális képességek (EU3) (EU19) együttműködő képesség 

konfliktuskezelő képesség 

segítőkészség 

(8) Etikával felelősségvállalás képessége (EU13) 



összefüggő képességek (EU23) tisztesség 

becsületesség (EU23) 

(9) Vezetési képességek 

(EU15) 

döntési képesség (EU20) 

motiválás (EU16) 

a hibákból való tanulás képessége (EU17) 

eredményközpontú szemlélet (EU21) 

• A „megbízhatóság” kompetencia két csoportban is szerepel. 

 

Jelen tanulmányban célszerűbbnek találtuk a kompetencia modellünket alkotó 29 

kompetencia 3 csoportba sorolását: 

 

Általános humán 

kompetenciák 

Munkavégzéshez kapcsolódó 

kompetenciák 

Vezetői kompetenciák 

K26_3 együttműködő 

képesség  

K27_1 becsületesség  

K27_8 tisztesség 

K26_7 konfliktuskezelő 

képesség 

K19_6 problémaelemző 

képesség 

K20_10 stressz-tűrés 

K19_5 logikus gondolkodás  

K24_8 szóbeli 

kommunikációs készség  

K22_12 rugalmasság  

K26_11 segítőkészség  

K20_8 pozitív beállítódás  

K24_10 világos kifejező 

készség  

K24_3 információfeldolgozás 

képessége 

K27_9 megbízhatóság 

K20_11 teljesítőképesség 

K22_3 elővigyázatosság 

K23_3 szakmai ismeret  

K20_7 pontosság  

K22_9 munkához való 

hozzáállás  

K21_9 terhelhetőség  

K22_13 utasítások 

megértésének képessége  

K21_6 munkaintenzitás  

K22_5 kitartás  

K20_4 energia  

 

K27_2 felelősségvállalás 

képessége  

K28_10 motiválás 

K28_7 hibákból való tanulás 

képessége 

K28_2 döntési képesség 

K28_3 eredményközpontú 

szemlélet 

 



A fenti kompetencia csoportok a következőképpen definiálhatók: 

 

Általános humán kompetenciák: nem kizárólagosan a munkavégzéshez kapcsolható, hanem 

az élet valamennyi területén egyetemesen megnyilvánuló képességek, készségek, 

tulajdonságok és magatartásmódok.  

 

Munkavégzéshez kapcsolódó kompetenciák: elsősorban a munkavégzés kontextusában 

értelmezhetők, az adott munkakör magas szakmai színvonalon történő ellátásához szükséges 

képességeket, készségeket, tulajdonságokat, viselkedésformákat, valamint a munkavégzéshez 

való viszonyt foglalják magukban. 

 

Vezetői kompetenciák: a vezetői munkakörökkel kapcsolatos elvárásokat összefoglaló 

képességek, készségek, tulajdonságok és magatartásmódok.  

 

A 4. csoportot az ún. szakma-specifikus (specifikusan az adott szakterülethez kapcsolódó) 

kompetenciák alkotják, melyek meghatározása és definiálása az adott felsőoktatási intézmény 

/ szakterület feladata.  

 

4. lépés: A kérdőív első verziójának összeállítása 

 

A fent bemutatott kompetencia modell alapján összeállítottuk a kérdőív első változatát, amely 

5 részből állt: 

 

I. rész: A válaszadó személyek (továbbiakban: v. sz-ek) jellemző adatai 

(intézmény, szak, évfolyam, nem, életkor, lakhely jelege, preferált szakterület) 

II. rész: A kompetencia modellt képező 29 kompetencia fontosságának megítélése  

III. rész: További fontos kompetenciák definiálása a v. sz-ek által 

IV. rész: A kompetencia modellt képező kompetenciák önértékelése 

(kompetenciánként 3 pozitív item a kompetencia modell alapján, azaz összesen 

87 item) 

V. rész: Fejlesztendő kompetenciák meghatározása a v. sz-ek által 



 

5. lépés: Az első pilot vizsgálat 

 

Cél 

A kérdőív érvényességének és megbízhatóságának vizsgálata, validálás egy mintapopuláción. 

 

Vizsgálati módszer 

A kérdőív kitöltése csoportosan történt Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Tanárképző 

Főiskolán. A v. sz-ek a kérdőívet nyomtatott formában, a részletes instrukciókkal együtt 

kapták meg.  

 

A kitöltést követően műhelymunka keretében átbeszéltük a kérdőív problematikus részeit (pl. 

az instrukció érthetősége, a kompetenciák definícióinak, illetve az egyes itemeknek a 

jellemzői, struktúra, szerkesztés), és a v. sz-ek javaslatokat adtak a módosításra. 

 

Vizsgálati személyek 

A kérdőívet 15 főiskolai hallgató (8 nő és 7 férfi) töltötte ki.  

 

Eredmények 

A kérdőívet a leggyorsabb v. sz. 12 perc alatt töltötte ki, a maximális kitöltési idő pedig 25 

perc volt. 

 

A v. sz-ek visszajelzései a következő változtatásokat eredményezték a kérdőív felépítésében 

és tartalmában:    

� Mivel a v. sz-ek azt javasolták, hogy legyen közvetlenebb a kérdőív hangneme (hiszen 

a kérdezőbiztosok is főiskolai hallgatók lesznek), a kérdőív instrukciója tegező 

formájú lett. 

� A kérdőívet nyitott kérdésekkel egészítettük ki. 

� A kérdőív I. része a legmagasabb iskolai végzettségre és arra kérdez rá, hogy a v. sz. 

hányadik félévét végzi. 

� A kérdőív I. részében a preferált szakterületnél többet is meg lehet jelölni. 

� A II. rész kompetenciái ABC sorrendben vannak felsorolva, hogy a III. részben 

könnyebb legyen beazonosítani őket. 



� Bizonyos kompetencia definíciók és itemek egyértelműbbek, idegen kifejezésektől 

mentesek lettek. 

� A III. rész instrukciója világosabban lett megfogalmazva. 

� A IV. részbe fordított itemeket is betettünk – így egy kompetenciához két pozitív és 

egy fordított item tartozik.  

� A IV. részbe a „0 = nem tudom” válaszlehetőség is bekerült. 

� Az V. részben nagyobb helyet hagytunk a fejlesztés módjának meghatározására. 

� A kérdőív végére egy nyitott kérdés került (a témával kapcsolatos további vélemény, 

javaslat, a kérdőív tartalmára, szerkezetére vonatkozó visszajelzés).  

 

6. lépés: A második pilot vizsgálat 

 

Cél 

A módosított kérdőív érvényességének és megbízhatóságának vizsgálata, validálás egy 

további mintapopuláción. 

 

Vizsgálati módszer 

A kérdőív kitöltése csoportosan történt Budapesten, a Professzorok Házában, a 

kérdezőbiztosok tréningjének bevezető lépéseként. A v. sz-ek a kérdőívet nyomtatott 

formában, a részletes instrukciókkal együtt kapták meg.  

 

A kitöltést követően műhelymunka keretében átbeszéltük a kérdőív problematikus részeit (pl. 

az instrukció érthetősége, a kompetenciák definícióinak, illetve az egyes itemeknek a 

jellemzői, struktúra, szerkesztés), és a v. sz-ek javaslatokat adtak a módosításra. 

 

Vizsgálati személyek 

A kérdőívet 11 főiskolai hallgató (5 nő és 6 férfi) töltötte ki, akik a vizsgálat további részében 

kérdezőbiztosokként tevékenykedtek.  

 

Eredmények 

A kérdőívet a leggyorsabb v. sz. 18 perc alatt töltötte ki, a maximális kitöltési idő pedig 24 

perc volt. 

 



A v. sz-ek visszajelzései a következő változtatásokat eredményezték a kérdőív felépítésében 

és tartalmában:    

� A kérdőív I. része rákérdez a jelenlegi tanulmány típusára, illetve arra, hogy a 

válaszadó hol tart a tanulmányaiban. 

� Bizonyos itemek megváltoztak, érthetőbben, világosabban kifejezettek lettek. 

� A kérdőív V. részébe bekerült a hiányosság lehetséges okainak kifejtési lehetősége. 

 

A így kialakított végleges kérdőívet az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

A VIZSGÁLAT MENETE 

 

1. lépés: A kérdezőbiztosok tréningje 

 

A kérdezőbiztosok félnapos tréningjét két kutatási szakértő vezette, a következő tematika 

alapján: 

� A kutatás céljának, a kérdőív kialakítási folyamatának ismertetése. 

� A kérdőív kitöltése a kérdezőbiztosok által (második pilot vizsgálat). 

� Műhelymunka keretében a kérdőív problematikus részeinek átbeszélése. 

� Módosítási javaslatok összegzése. 

� Azon lehetséges problémák összefoglalása, melyek a kérdezőbiztosok munkáját 

akadályozhatják. 

� Megoldási javaslatok kidolgozása a problematikus helyzetek kiküszöbölésére. 

� A kutatás módszertana szempontjából kritikus kérdőív eredmények vizsgálata (pl. 

milyen esetekben nem érvényesek a kérdőívre adott válaszok, mire kell 

odafigyelni a kitöltés ellenőrzése során). 

� Szituációs gyakorlatok a kérdezőbiztosok munkájának modellezésére. 

� Tanulságok összefoglalása. 

� Az adatok rögzítéséhez használandó Excel tábla bemutatása. 

� Az adatok próba-rögzítése a kérdezőbiztosok által. 

� A kutatás módszertana szempontjából kritikus adatrögzítés vizsgálata (pl. milyen 

esetekben nem használhatók a rögzített adatok, mire kell odafigyelni az 

adatrögzítés során). 

 



2. lépés: Adatfelvételi terv elkészítése 

 

Részletes adatfelvételi terv készült, mely tartalmazta, hogy az egyes kérdezőbiztosok melyik 

felsőoktatási intézményben, hány adatfelvételt fognak végrehajtani. 

 

3. lépés: Az adatfelvétel végrehajtása 

 

A kérdezőbiztosok az adatfelvételi tervtől való csekély eltéréssel hajtották végre az 

adatfelvételt (a tervezett 1000 v. sz. helyett végül csak 985 személy töltötte ki a kérdőívet). 

 

Minden esetben részletes instrukcióval segítették a kérdőív kitöltését, és ellenőrizték, hogy a 

kérdőívre adott válaszok - a kutatás céljával összhangban - értelmezhetők-e.  

 

4. lépés: Az adatok rögzítése 

 

Az adatokat a kérdezőbiztosok rögzítették, a tréningen megvitatott, kipróbált, majd 

valamennyiük számára elektronikus úton megküldött Excel táblába. 

 

A KÉRDŐÍVRE ADOTT VÁLASZOK FELDOLGOZÁSA  

 

A kérdőívet 985 hallgató töltötte ki, a mintavétel nem tekinthető reprezentatívnak. 

 

A kérdőív eredményeit statisztikus szakember dolgozta fel Excel alkalmazásával a kutatási 

szakértők által meghatározott szempontok alapján. 



 

A KÉRDŐÍV I. RÉSZÉNEK EREDMÉNYEI: A VIZSGÁLATI SZEMÉLYEK JELLEMZŐI 

 

A kérdőív I. részében arra kértük a v. sz-eket, hogy adják meg néhány jellemző adatukat. Az 

összesített eredményeket a kérdések sorrendjében mutatjuk be. Ennek a résznek az 

eredményei egyúttal kiindulásul szolgáltak a kérdőív további eredményeinek részletes – 

részpopulációnként történő – feldolgozásához. 

 

Legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlás 

 

A megkérdezett, összesen 985 személy közül 899 fő középszintű befejezett iskolai 

végzettséggel rendelkezik (természetesen a felsőfokú tanulmányok esetükben is folyamatban 

vannak). 74 személynek van már főiskolai, 12 v. sz-nek pedig egyetemi szintű diplomája. 

 

Legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlás

középiskola; 899; 91%

főiskola; 74; 8%

egyetem; 12; 1%

 



Felsőoktatási intézmény szerinti megoszlás 

 

A kutatásban azon Nyugat-Dunántúli felsőoktatási intézmények vettek részt, melyek a 

pályázat során együttműködésüket és elkötelezettségüket jelezték a részvételre, illetve a 

kutatás eredményeit intézményük fejlesztési céljainak megfelelően kívánják használni a 

jövőben. 

A v. sz-ek felsőoktatási intézmény szerinti megoszlását a következő táblázat és diagram 

mutatja be: 

 

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY FŐ 
Széchenyi István Egyetem (SZE) 450 
Berzsenyi Dániel Főiskola (BDF) 284 
Pannon Egyetem –Nagykanizsa (PE-N) 48 
Pannon Egyetem –Keszthely (PE-K) 92 
Nyugat-Magyarországi Egyetem (NYME) 111 
Összes: 985 
 

 

Felsőoktatási intézmény szerinti megoszlás

SZE; 450; 46%

BDF; 284; 29%

PE-N; 48; 5%

PE-K; 92; 9%

NYME; 111; 11%

 



Jelenlegi tanulmány típusa szerinti megoszlás 

 

A v. sz-ek tanulmány típus szerinti megoszlását a következő táblázat és diagram mutatja: 

 

TANULMÁNY TÍPUS FŐ 
Agrár 58 
Gazdaságtudományi 472 
Bölcsészettudományi 101 
Informatikai 59 
Jogi-igazgatási 6 
Műszaki 165 
Egészségtudományi 7 
Pedagógiai 22 
Sporttudományi 11 
Társadalomtudományi 15 
Természettudományi 69 
Összes: 985 
  

Tanulmánytípus szerinti megoszlás

Agrár; 58; 6%

Gazdaságtudományi; 
472; 47%

Bölcsészettudományi; 
101; 10%

Informatikai; 59; 6%

Jogi-igazgatási; 6; 1%

Műszaki; 165; 17%

Egészségtudományi; 7; 
1%

Pedagógiai; 22; 2%

Sporttudományi; 11; 1%

Társadalomtudományi; 
15; 2%

Természettudományi; 69; 
7%

 

A táblázatból és a diagramból kiderül, hogy a v. sz-ek zöme gazdaságtudományi (47%) illetve 

műszaki (17%) tanulmányokat folytat. 



 

Első évesek / végzősök aránya a mintában 

 

A válaszadók közül 519 fő első éves, 466 személy pedig végzős hallgató. 

 

Első évesek / végzősök aránya

első éves; 519; 53%

végzős; 466; 47%

 



 

Férfiak / nők aránya a mintában    

 

A kérdőívet összesen 462 férfi és 523 nő töltötte ki. 

 

Nemek szerinti megoszlás

Férf i; 462; 47%

Nő; 523; 53%

 



 

Életkori megoszlás 

 

A legfiatalabb válaszadó 18, a legidősebb pedig 42 éves volt. A v. sz-ek átlagéletkora 20,81 

év, életkoruk szórása pedig 2,21. 

 

Életkori megoszlás
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Állandó lakóhely típusa szerinti megoszlás 

 

A v. sz-ek állandó lakóhely típusa szerinti megoszlását a következő táblázat és diagram 

mutatja be: 

 

LAKÓHELY TÍPUSA FŐ 
Budapest 32 
Megyei jogú város 264 
Város 322 
Kisebb település 367 
Összes: 985 
 

Lakóhely szerinti megoszlás

Budapest; 32; 3%

megyei jogú város; 264; 
27%

város; 322; 33%

Kisebb település; 367; 
37%

 



 

Preferált szakterület szerinti megoszlás 

 

A kérdőív I. részének utolsó kérdése arra vonatkozott, hogy a v. sz. mely szakterületen 

szeretne elhelyezkedni. Ennél a kérdésnél a válaszadók több lehetőséget is megjelölhettek 

preferált szakterületként. Az összesített eredményeket az alábbi diagram mutatja be: 

Preferált szakterület szerinti megoszlás

Adminisztráció; 81; 8%

Mezõgazdaság; 39; 4%

Logisztika; 104; 11%

Egészségügy; 13; 1%

Értékesítés; 55; 6%

Gyártás / Termelés; 85; 
9%

Építõipar; 8; 1%

Humán erõforrás; 70; 
7%

Jog / közigazgatás; 47; 
5%

IT / Telekommunikáció; 
46; 5%

Kereskedelem; 55; 6%

Marketing / Reklám; 73; 
7%

Média; 17; 2%

PR; 8; 1%

Mérnöki tevékenység; 
72; 7%

Minõségbiztosítás; 5; 1%

Oktatás; 59; 6%

Mûvészet; 16; 2%

Pénzügy / Számvitel; 77; 
8%

Biztosítás ; 7; 1%

Tanácsadás; 8; 1%

Kutatói tevékenység; 9; 
1%

Vendéglátás; 9; 1%

Idegenforgalom ; 17; 2%

egyéb; 2; 0%

 



 

A diagramból jól látszik, hogy a v. sz-ek számára a legvonzóbb szakterületek: 

� Logisztika (11%) jelölte meg,  

� Gyártás / Termelés (9%),   

� Adminisztráció (8%),  

� Pénzügy / Számvitel (8%),  

� Marketing / Reklám (7%),  

� Mérnöki tevékenység (7%),  

� Humán erőforrás (7%),   

� Oktatás (6%),  

� Kereskedelem (6%),  

� Értékesítés (6%),  

� IT / Telekommunikáció (5%), 

� Jog / Közigazgatás (5%). 

 

Ezek az eredmények egyfajta visszajelzésként is értelmezhetők a munkaerő-piac kínálati 

oldala számára, hiszen arra reflektálnak, hogy a potenciális munkavállalók milyen típusú 

munkatevékenységeket preferálnak . 

 

A KÉRDŐÍV II. RÉSZÉNEK EREDMÉNYEI: A KOMPTENCIÁK FONTOSSÁGÁRA 

VONATKOZÓ ÍTÉLETEK 

 

A kérdőív II. részében a sikeres elhelyezkedéshez szükséges kompetenciákkal kapcsolatban 

kértük a v. sz-ek véleményét. 7 fokú skála alkalmazásával azt értékelték, hogy - véleményük 

szerint - a munkáltatók a friss diplomás pályázókat illetően a kompetencia modellt alkotó 29 

kompetenciát milyen mértékben tartják fontosnak. Ezáltal információkat kaptunk arra 

vonatkozóan, hogy a hallgatók mire számítanak az álláskeresés során, mely kompetenciákról 

feltételezik, hogy kiemelkedően, illetve kevéssé lényegesek a munkaadók számára. 



A kompetenciák fontosságára vonatkozó összesített eredmények a következőképpen 

alakultak: 

 

KOMPETENCIA DARAB ÁTLAG SZÓRÁS 

becsületesség 985 5,9827 1,1373 

döntési képesség 985 6,2335 0,8825 

együttműködő képesség 983 6,0000 0,9648 

elővigyázatosság 985 5,3939 1,0891 

energia 985 5,6213 0,9700 

eredmény-központú szemlélet 984 5,5681 1,0391 

felelősségvállalás képessége 984 6,0061 0,9277 

hibákból való tanulás képessége 984 5,7541 1,0686 

információ-feldolgozás képessége 985 5,5289 1,0396 

kitartás 983 5,8454 1,0557 

konfliktuskezelő képesség 984 5,6423 1,0957 

logikus gondolkodás 985 5,8660 1,0468 

megbízhatóság 985 6,1503 0,9948 

motiválás 982 5,3228 1,2261 

munkaintenzitás 983 5,5280 1,0939 

munkához való hozzáállás 982 5,7291 1,0656 

pontosság 985 6,0569 0,9912 

pozitív beállítódás 984 5,3750 1,2314 

problémaelemző képesség 985 5,6081 1,0624 

rugalmasság 985 5,6518 0,9751 

segítőkészség 983 5,3917 1,6983 

stressz-tűrés 982 5,6782 1,1126 

szakmai ismeret 985 6,1929 0,9853 

szóbeli kommunikációs készség 984 5,8994 1,1173 

teljesítőképesség 984 5,8211 0,9464 

terhelhetőség 983 5,5717 1,0004 

tisztesség 984 5,6555 1,3786 

utasítások megértésének képessége 983 5,8586 0,9925 

világos kifejező készség 984 5,8791 0,9937 
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A v. sz-ek a legfontosabbra egy olyan aktív, dinamikus jellegű kompetenciát értékeltek, amely 

a munkáltatói elvárások között szerepel ugyan, de nem minden klaszternél, és ahol említik, ott 

sem a leglényegesebb elvárások között: ez a Döntési képesség, azaz, hogy az egyén a 

döntéshozatal során az alternatívákat több nézőpontból elemzi, kiválasztja a legmegfelelőbbet, 

és vállalja döntése következményeit. A Döntési képesség olyan kompetencia, melyre az élet 

minden területén szükség van, munkavállalóként azonban elsősorban vezetői pozíciókban 

élhetünk vele – ezért jelen tanulmányban a vezetői kompetencia csoport részének tekintjük, a 

vezetői munkakörökkel kapcsolatos elvárásokat összefoglaló képességek, készségek, 

tulajdonságok és magatartásmódok közé soroljuk. Az a tény, hogy a megkérdezett hallgatók 

összességében ezt a kompetenciát tartották a legfontosabbnak a munkaerő-kiválasztás során, 

rámutat egy fontos diszkrepanciára a munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának ítéleteit 

illetően. 

 

A többi fontosnak ítélt kompetencia – pl. Megbízhatóság, Szakmai ismeret, Pontosság, 

Felelősségvállalás képessége, Együttműködő képesség – már nagyobb összhangban áll a 

keresleti oldal által definiált elvárásokkal, bár e kompetenciák egy része nem szerepel a 

munkáltatói elvárások országos összesített 12-es mezőnyében. Ezek közé tartozik pl. a 

Felelősségvállalás képessége vagy az Együttműködő képesség, mely kompetenciák szintén 

túlmutatnak a végrehajtó, „igásló” típusú munkavállaló hagyományos képén.  

 

A v. sz-ek által felállított kompetencia fontossági rangsor végén található kompetenciák 

tulajdonképpen megerősítik a munkáltatók ítéletét: a legkevésbé fontosnak pl. a Motiválást, a 

Pozitív beállítódást, az Elővigyázatosságot, a Segítőkészséget, és a Munkaintenzitást tartják. 

Ezek mind olyan kompetenciák, melyek csak egy-egy munkáltatói klaszternél kerültek be a 

legfontosabb 12 kompetencia közé. 

 

Érdemes megjegyezni, hogy bármilyen bontásban vizsgáltuk az eredményeket, a legfontosabb 

és a legkevésbé fontos kompetenciák nagyon hasonló mintázatot mutattak.  

 



A kérdőív II. részének eredményeit különböző bontásokban a következő mellékletek mutatják 

be: 

2. számú melléklet: Az elsős hallgatók kompetenciák fontosságára vonatkozó ítéletei 

3. számú melléklet: A végzős hallgatók kompetenciák fontosságára vonatkozó ítéletei 

4. számú melléklet: A BDTF hallgatóinak kompetenciák fontosságára vonatkozó ítéletei 

5. számú melléklet: A BDTF elsős hallgatóinak kompetenciák fontosságára vonatkozó 

ítéletei 

6. számú melléklet: A BDTF végzős hallgatóinak kompetenciák fontosságára vonatkozó 

ítéletei 

7. számú melléklet: A NYME hallgatóinak kompetenciák fontosságára vonatkozó ítéletei 

8. számú melléklet: A NYME elsős hallgatóinak kompetenciák fontosságára vonatkozó 

ítéletei 

9. számú melléklet: A NYME végzős hallgatóinak kompetenciák fontosságára vonatkozó 

ítéletei 

10. számú melléklet: A PE-K hallgatóinak kompetenciák fontosságára vonatkozó ítéletei 

11. számú melléklet: A PE-K elsős hallgatóinak kompetenciák fontosságára vonatkozó 

ítéletei 

12. számú melléklet: A PE-K végzős hallgatóinak kompetenciák fontosságára vonatkozó 

ítéletei 

13. számú melléklet: A PE-N hallgatóinak kompetenciák fontosságára vonatkozó ítéletei 

14. számú melléklet: A PE-N elsős hallgatóinak kompetenciák fontosságára vonatkozó 

ítéletei 

15. számú melléklet: A PE-N végzős hallgatóinak kompetenciák fontosságára vonatkozó 

ítéletei 

16. számú melléklet: A SZE hallgatóinak kompetenciák fontosságára vonatkozó ítéletei 

17. számú melléklet: A SZE elsős hallgatóinak kompetenciák fontosságára vonatkozó ítéletei 

18. számú melléklet: A SZE végzős hallgatóinak kompetenciák fontosságára vonatkozó 

ítéletei 



A KÉRDŐÍV III. RÉSZÉNEK EREDMÉNYEI: TOVÁBBI FONTOS KOMPETENCIÁK 

DEFINIÁLÁSA 

 

A kérdőív III. részében arra kértük a v. sz-eket, hogy határozzák meg azokat a 

kompetenciákat – rövid meghatározásukkal és a fontosságuk indoklásával együtt – melyekről 

azt gondolják, hogy a II. részben felsorolt kompetenciákon túlmenően szintén lényegesek a 

munkaerőpiacon való érvényesüléshez.  

 

A II. részben felsorolt, munkáltatók által fontosnak tartott kompetenciák többsége végrehajtó 

jellegű általános humán kompetencia, illetve a munkavégzéshez kapcsolódó jellemző. 

Mindössze néhány dinamikus, aktivitást sugalló kompetenciát említettek a hazai, gazdaságilag 

sikeres vállalatok képviselői a munkavállalókkal szembeni kompetencia elvárásaik között (pl. 

Energia, Motiválás, Felelősségvállalás képessége, Döntési képesség).  A kérdőív III. részétől 

azt vártuk, hogy a v. sz-ek további dinamikus elemekkel gazdagítják a kompetencia modellt. 

 

A v. sz-ek válaszain tartalomelemzést hajtottunk végre. Ennek eredményeként bizonyos 

általuk felsorolt kompetenciákat – elsősorban a definíciókat alapul véve – összevontunk. A 

kompetenciák megnevezéseit úgy határoztuk meg, hogy a közös tartalmat a lehető legjobban 

lefedjék. A kompetenciák meghatározásánál, illetve indoklásánál viszont meghagytuk a v.sz-

ek által megfogalmazott kifejezéseket. 

 

A v.sz-ek a Nyelvismeretet említették legtöbbször (frekvencia: 37), mint a friss diplomások 

sikeres elhelyezkedéséhez szükséges további kompetenciát. A Nyelvismeret kompetenciát a 

következőképpen definiálták: egy vagy több idegen nyelv ismerete legalább társalgási szinten. 

Azért tartották fontosnak ezt a kompetenciát, mert kevés olyan munkahely van, ahol nem 

szükséges minimum egy nyelv ismerete. Nagyon sok helyen külföldi partnerekkel is tartanak 

kapcsolatot. Egyre több külföldi érdekeltségű cég települ Magyarországra, és jellemző a 

multikulturalizmus. 

 

A második legtöbbször említett kompetencia egy igazán dinamikus, aktivitást feltételező 

személyiségjellemző, ami valóban nagyon hiányzott a munkáltatói kompetencia elvárások 

közül, és ez nem más, mint a Magabiztosság (frekvencia: 19). A definíció szerint a 

magabiztos egyén talpraesett, kitart a véleménye mellett. Határozott, biztos a dolgában, és 



tudja, mit hogyan kell csinálni. Tisztában van az értékeivel, és ezeket helyezi előtérbe. Képes 

hinni abban, hogy munkáját a legjobban végzi. Ennek a kompetenciának - a v. sz-ek 

véleménye szerint - a döntéshozatalban van fontos szerepe. Az az egyén, akire ez a 

kompetencia jellemző, nem bizonytalanodik el, ha valamiben intézkedni kell. Hiánya azt 

eredményezheti, hogy a személy nem is foglalkozik komolyabb feladattal, problémával, 

illetve a kitartása sem lesz megfelelő. 

 

További fontos, szintén dinamikus jellegű kompetencia a Kapcsolatépítő készség, kapcsolati 

tőke birtoklása (frekvencia: 18). A kompetenciát magas szinten mutató egyén más 

emberekhez könnyen viszonyul a kapcsolatépítés területén. Szerteágazó kapcsolatrendszerrel 

rendelkezik, mely segíti a sikeres elhelyezkedésben, illetve a még hatékonyabb 

munkavégzésben. Meglévő kapcsolatait folyamatosan ápolja, és újakat szerez. Több v. sz. 

hangsúlyozta az ismeretség, protekció fontosságát. Egyikük így fogalmazott: „Két 

jelentkezőből téged választanak, ha van protekciód.” A v. sz-ek szerint ez a kompetencia 

elengedhetetlen a mai világban a sikerességhez, csak így lehet érvényesülni Magyarországon. 

„Ebből lesz munkád, nem baj, ha csalsz!” 

 

A Kreativitás kompetenciát is fontosnak tartják a v. sz-ek (frekvencia: 15). A kreatív 

egyénnek mindig van új ötlete, minden helyzetben feltalálja magát. Színes fantáziavilág, 

széles látókörű gondolkodás, egyéni megvalósítások jellemzők rá. Azért fontos ez a 

kompetencia, mert az új ötletekre mindig lehet építeni. A kreatív, új ötletek ösztönzően hatnak 

a környezetre, és könnyíthetik, gyorsíthatják a munkavégzést is. Nagy a verseny a 

munkaerőpiacon, így jobb esélyekkel indul, aki különleges, átlagtól eltérő képességekkel 

rendelkezik. 

 

Többen hangsúlyozták a Külső megjelenés, mint kompetencia fontosságát is (frekvencia: 8). 

Ezen az ember külső kinézetét, megfelelő ruházatát, ápoltságát értik. A v. sz-ek szerint azért 

fontos ez a kompetencia, mert a külsővel lehet hatni az emberekre. Szeretnek az emberek első 

ránézésre ítélkezni, ezért a megjelenés sokat számít az adott helyzetben.  

 

További lényeges kompetenciának bizonyult az Elkötelezettség a szakma / vállalat iránt 

(frekvencia: 7). Az a személy, akire ez a kompetencia jellemző, fontosnak tartja a munkáját, 

mindent megtesz, hogy azt el is elvégezze; szereti, amivel foglalkozik. Magáénak érzi a 

munkahely céljait, és lojális a munkahelyéhez. Ha valakiben nincs meg az elkötelezettség, 



munkája intenzitása sem lesz olyan nagy. Ez a kompetencia fontos a szakmai előrehaladáshoz 

is. 

 

Az Alkalmazkodó képesség fontosságát szintén több v. sz. említette (frekvencia: 7). Ez a 

kompetencia azt mutatja meg, hogy az egyén mennyire tud a többiekhez, illetve az új 

helyzethez alkalmazkodni, munkatársai közé beilleszkedni, igazodni a munkahely 

"értékeihez". Azért fontos, mert megkönnyíti a sikeres munkát, ha a munkavállaló jó 

kapcsolatot alakít ki a munkatársakkal. 

 

A Gyakorlati tapasztalat kompetencia a v.sz-ek szerint szintén kimaradt a munkáltatói 

elvárások közül (frekvencia: 6). Ezen a kompetencián az adott szakmai területen szerzett 

szakmai tapasztalatot, a korábbi munkákból levont következtetéseket értik. "Gyakorlat teszi a 

mestert" – fogalmaz a v. sz-ek egyike. Fontos, hogy a személynek ne csak nyers tudása 

legyen, hanem tapasztalata is.  Minden állásinterjúnál alapvető követelmény. 

 

További fontos jellemző a Tolerancia (frekvencia: 6), azaz a más véleményű, érdeklődésű 

emberek elfogadása, megértése, tiszteletben tartása. Ez a kompetencia azért fontos, mert segíti 

a beilleszkedést az új munkakörnyezetbe, és a kapcsolatok szempontjából is elengedhetetlen. 

Építő jellegű lehet a munkában, ha több vélemény ütközik, és kompromisszum is 

létrehozható. 

 

További kompetenciák, melyeket több v. sz. is említett:  

� Számítógépes ismeretek (5),  

� Őszinteség (5),  

� Közvetlenség, kellemes személyiség (4),  

� Emberség (4),  

� Csapatszellem (4),  

� Tiszteletadás (4),  

� Pozitív beállítódás (3),  

� Szóbeli kommunikációs készség (3),  

� Szakmai fejlődés képessége (3),  

� Tájékozottság, naprakészség (3),  

� Munkája megbecsülése (3),  

� Magas tudásszint, hozzáértés (3),  



� Empátia (3),  

� Terhelhetőség (3),  

� Karrierizmus (2),  

� Időgazdálkodás (2),  

� Jogosítvány (2),  

� Merészség (2),  

� Helyzetfelismerő képesség (2),  

� Lelkiismeretesség, becsületesség (2),  

� Hatékony tárgyalástechnika (2),  

� Önállóság (2),  

� Biztos anyagi háttér (2),  

� Higgadtság (2),  

� Versenyszellem (2),  

� Önismeret (2),  

� Mobilitás (2). 

 

Ezeknek a kompetenciáknak a meghatározásai, valamint fontosságuk indoklásai – a részletes 

eredményekkel együtt – a 19. számú mellékletben találhatók. Érdekes eredmény, hogy ezek 

közül a kompetenciák közül több is szerepel a II. részben bemutatott munkáltatói elvárások 

között (pl. Csapatszellem, Pozitív beállítódás, Szóbeli kommunikációs készség, 

Terhelhetőség, Lelkiismeretesség, becsületesség – egy részük természetesen más kompetencia 

név alatt található), néhány v. sz. mégis fontosnak tartotta még egyszer kiemelni őket.   

 

Összességében megállapítható, hogy a kérdőív III. részében a v. sz-ek további értékes 

kompetenciákkal egészítették ki a munkáltatói kompetencia modellt. A felsorolt jellemzők 

egy része (pl. Nyelvismeret, Gyakorlati tapasztalat, Számítógépes ismeretek) azonban nem 

valódi kompetencia. Az instrukcióban a kompetenciákat úgy definiáltuk, hogy ezek azok a 

viselkedésformák, tulajdonságok, képességek és készségek, amelyek megkülönböztetik a 

kiválóan teljesítő egyéneket az átlagosaktól. Kiemeltük, hogy a kompetenciák olyan 

jellemzők, melyek túlmutatnak a megszerzett diplomán, a beszélt idegen nyelveken, a 

szakmai tapasztalatokon stb. Úgy tűnik, hogy ezt az instrukciót a v. sz-ek egy része nem vette 

figyelembe, és annyira fontosnak érezte ezeket az ismereteket a sikeres elhelyezkedéshez, 

hogy mégis felsorolta őket a kérdőív III. részében. Mindemellett – előzetes várakozásunknak 

megfelelően – számos dinamikus, aktivitást feltételező, kezdeményező típusú kompetenciát is 



széles körben megemlítettek, amely a munkáltatók által elvárt, inkább végrehajtó, az 

utasításokat lelkiismeretesen teljesítő potenciális munkavállaló képét új jellemzőkkel 

gazdagítja.  

 

A KÉRDŐÍV IV. RÉSZÉNEK EREDMÉNYEI: A KOMPETENCIÁK ÖNÉRTÉKELÉSE 

 

A kérdőív IV. részében a sikeres elhelyezkedéshez szükséges 29 kompetenciára vonatkozóan 

egy 87 itemből álló önértékelő kompetencia tesztet töltöttek ki a v. sz-ek: 7 fokú skála 

alkalmazásával azt értékelték, hogy az adott állításokban szereplő viselkedésformák, 

tulajdonságok milyen mértékben jellemzőek rájuk. Arra kértük őket, hogy amikor a 

viselkedéses megnyilvánulásokban munkavégzéssel összefüggő tulajdonságok, készségek, 

képességek stb. szerepelnek, akkor gondoljanak eddigi munkatapasztalataikra, illetve jelenlegi 

tanulási, vizsgázási szokásaikra. 



Az összesített eredmények a következőképpen alakultak: 

 

KOMPETENCIA ÁTLAG SZÓRÁS 

becsületesség 5,53 0,91 

döntési képesség 4,98 0,90 

együttműködő képesség 5,12 0,88 

elővigyázatosság 5,15 0,92 

energia 5,17 0,98 

eredmény-központú szemlélet 5,29 0,90 

felelősségvállalás képessége 4,92 0,87 

hibákból való tanulás képessége 4,96 0,94 

információ-feldolgozás képessége 5,29 0,84 

kitartás 4,66 0,99 

konfliktuskezelő képesség 4,72 1,01 

logikus gondolkodás 4,63 0,84 

megbízhatóság 5,32 0,93 

motiválás 5,42 0,91 

munkaintenzitás 4,57 1,01 

munkához való hozzáállás 4,85 0,99 

pontosság 5,02 0,95 

pozitív beállítódás 4,93 1,04 

problémaelemző képesség 5,35 0,91 

rugalmasság 5,05 0,90 

segítőkészség 5,40 0,99 

stressz-tűrés 4,45 0,91 

szakmai ismeret 5,38 0,83 

szóbeli kommunikációs készség 4,98 0,97 

teljesítőképesség 4,90 0,86 

terhelhetőség 4,73 1,02 

tisztesség 5,64 1,01 

utasítások megértésének képessége 5,00 0,96 

világos kifejező készség 5,39 0,94 

 



Az összesített eredmények a következő diagrammal szemléltethetők: 

 

Kompetenciák önértékelése (átlag és szórás)
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A v. sz-ek tehát úgy értékelték, hogy a Tisztesség, a Becsületesség, a Motiválás, a 

Segítőkészség, a Világos kifejezőkészség és a Szakmai ismeret kompetenciák tekintetében a 

legjobbak. A Tisztesség és a Becsületesség rokon kompetenciák, mindkettő az etikus 

életvitelre, az erkölcsi normák betartására reflektál, és a munkáltatói elvárásoknak 

maximálisan megfelel. A Motiválás egy jóval aktívabb kompetencia, mely lelkesedést, 

ösztönző magatartásmódot takar; ezt a dinamikus jelleget azonban némiképp mérsékli, hogy - 

a Segítőkészség kompetenciával egyetemben – a kérdőív II. részében a v. sz-ek a kompetencia 

fontossági sorrend végére helyezték (kvázi: hiába jók ezekben a kompetenciákban, valójában 

nincs is szükség rájuk a sikeres elhelyezkedéshez). A Világos kifejezőkészség és a Szakmai 

ismeret kompetenciák kedvező önértékelése viszont azt mutatja, hogy a hallgatók 

magabiztosak azon a jellemzőik tekintetében, melyek a munkaerő-piacra való belépésük 

legfontosabb biztosítékát jelentik.  

 



Az összesített eredmények azt mutatják, hogy a v. sz-ek – legalábbis önértékelésük alapján - 

leginkább a Stressz-tűrés, a Munkaintenzitás, a Logikus gondolkodás, a Kitartás, a 

Konfliktuskezelő képesség és a Terhelhetőség kompetenciákban szorulnak fejlesztésre. A 

Stressz-tűrés és a Konfliktuskezelő képesség olyan általános humán kompetenciák, amelyek a 

megküzdés (coping) pszichológiai terminussal vannak összefüggésben; úgy tűnik, hogy a v- 

sz-eknek még nem sikerült olyan megküzdő stratégiákat kiépíteniük, amelyek a mindennapi 

stressz-helyzetek, illetve a konfliktusok (melyek szintén stressz-forrásként jelentkezhetnek) 

sikeres kezelését biztosítják számukra. A Munkaintenzitás, a Kitartás és a Terhelhetőség 

viszont kifejezetten a munkavégzéshez kapcsolódó kompetenciák, melyek a munkafeladatok 

hatékony, hosszú távú, következetes elvégzését biztosítják. A kihívást jelentő, inspiráló 

feladatok fokozzák, a motiválatlanság pedig csökkenti ezeknek a kompetenciáknak az 

erősségét.   Érdekes eredmény, hogy miközben a Szakmai tudásukat pozitívan értékelik a v. 

sz-ek, a Logikus gondolkodás terén elégedetlenek magukkal. Definíciója szerint ez a 

kompetencia arra utal, hogy a személy képes egy probléma vagy feladat elemeit feltárni, 

módszeresen rendszerezni, különböző szempontok alapján összehasonlításokat végezni, 

ésszerűségi alapon fontossági sorrendet felállítani. Ezek mind alaposságot, kitartást igénylő 

tevékenységek, így az ebbéli hiányosságok összefügghetnek a fenti három munkavégzéshez 

kapcsolódó kompetencia kedvezőtlen értékelésével.  

 

Mindenképpen szükségesnek láttuk, hogy a kérdőív IV. részének eredményeit különböző 

bontásokban is feldolgozzuk, mivel fontos inputként szolgálhatnak a későbbi projektelemek 

(pl. a karrier tanácsadáshoz kötődő szolgáltatások, a karriermenedzsment kurzus kidolgozása 

és elindítása) megvalósításához. 



 

Először az elsős és a végzős hallgatók eredményeit mutatjuk be és hasonlítjuk össze: 

 

ELSŐSÖK VÉGZŐSÖK 
KOMPETENCIA ÁTLAG SZÓRÁS ÁTLAG SZÓRÁS 
becsületesség 5,50 0,95 5,56 0,87 
döntési képesség 4,92 0,92 5,04 0,88 
együttműködő képesség 5,13 0,87 5,12 0,88 
elővigyázatosság 5,07 0,91 5,23 0,93 
energia 5,10 0,98 5,25 0,98 
eredmény-központú szemlélet 5,25 0,92 5,33 0,88 
felelősségvállalás képessége 4,86 0,89 4,99 0,84 
hibákból való tanulás képessége 4,98 0,93 4,95 0,96 
információ-feldolgozás képessége 5,21 0,87 5,37 0,80 
kitartás 4,62 1,03 4,72 0,95 
konfliktuskezelő képesség 4,71 1,00 4,72 1,02 
logikus gondolkodás 4,57 0,82 4,69 0,85 
megbízhatóság 5,27 0,96 5,37 0,90 
motiválás 5,40 0,94 5,45 0,87 
munkaintenzitás 4,47 1,00 4,68 1,01 
munkához való hozzáállás 4,82 0,99 4,89 1,00 
pontosság 4,96 0,95 5,10 0,94 
pozitív beállítódás 4,89 1,04 4,97 1,04 
problémaelemző képesség 5,32 0,90 5,38 0,92 
rugalmasság 4,99 0,90 5,11 0,90 
segítőkészség 5,36 1,02 5,44 0,96 
stressz-tűrés 4,38 0,91 4,52 0,90 
szakmai ismeret 5,35 0,85 5,42 0,81 
szóbeli kommunikációs készség 4,96 0,97 5,01 0,97 
teljesítőképesség 4,84 0,86 4,96 0,85 
terhelhetőség 4,69 1,02 4,79 1,02 
tisztesség 5,63 1,02 5,65 1,00 
utasítások megértésének képessége 4,95 0,98 5,06 0,94 
világos kifejező készség 5,32 0,94 5,47 0,92 
 

Az eredmények elemzésekor szembetűnő, hogy a végzősök pozitívabban értékelték 

önmagukat a felsorolt viselkedésformák tekintetében. Pl. 5,40-es átlagú értékelés az elsősök 

körében három (Tisztesség, Becsületesség, Motiválás), míg a végzősöknél hat (Tisztesség, 

Becsületesség, Motiválás, Világos kifejező készség, Segítőkészség, Szakmai ismeret) 

kompetencia tekintetében született. Mind az elsősök, mind a végzősök a Stressz-tűrés 

kompetencia tekintetében adták a legalacsonyabb önértékelést. 



 

A BDF hallgatóinak eredményei: 

 

BDTF ÖSSZES ELSŐS VÉGZŐS 
KOMPETENCIA ÁTLAG SZÓRÁS ÁTLAG SZÓRÁS ÁTLAG SZÓRÁS 
becsületesség 5,67 0,84 5,64 0,85 5,71 0,82 
döntési képesség 5,12 0,90 5,03 0,95 5,24 0,81 
együttműködő képesség 5,20 0,88 5,24 0,89 5,16 0,88 
elővigyázatosság 5,15 0,95 5,08 0,95 5,24 0,94 
energia 5,28 1,02 5,22 1,05 5,35 0,98 
eredmény-központú sz. 5,39 0,90 5,43 0,92 5,34 0,87 
felelősségvállalás kép. 4,91 0,82 4,88 0,84 4,96 0,81 
hibákból való tanulás kép. 5,01 0,88 5,03 0,85 4,97 0,93 
információ-feldolg. kép. 5,41 0,85 5,29 0,88 5,57 0,78 
kitartás 4,69 1,02 4,67 1,06 4,72 0,97 
konfliktuskezelő képesség 4,75 1,07 4,63 1,07 4,91 1,04 
logikus gondolkodás 4,84 0,83 4,80 0,82 4,89 0,84 
megbízhatóság 5,37 0,93 5,33 0,97 5,43 0,89 
motiválás 5,52 0,93 5,50 1,04 5,55 0,77 
munkaintenzitás 4,49 1,07 4,39 1,08 4,63 1,04 
munkához való hozzáállás 4,96 1,08 4,98 1,06 4,94 1,10 
pontosság 5,10 1,01 5,06 0,99 5,14 1,04 
pozitív beállítódás 5,08 1,11 5,03 1,15 5,14 1,06 
problémaelemző képesség 5,54 0,84 5,51 0,84 5,58 0,84 
rugalmasság 5,13 0,92 5,05 0,97 5,24 0,84 
segítőkészség 5,62 0,92 5,64 0,96 5,60 0,87 
stressz-tűrés 4,46 0,98 4,35 1,00 4,60 0,92 
szakmai ismeret 5,48 0,83 5,41 0,89 5,58 0,74 
szóbeli komm. készség 5,25 1,01 5,19 1,05 5,33 0,94 
teljesítőképesség 4,95 0,89 4,90 0,87 5,00 0,92 
terhelhetőség 4,74 1,07 4,70 1,14 4,80 0,98 
tisztesség 5,80 0,97 5,80 0,94 5,81 1,00 
utasítások megértése 5,07 0,98 4,98 1,01 5,19 0,92 
világos kifejező készség 5,58 0,86 5,48 0,87 5,71 0,83 
 

A BDF hallgatói minden bontásban a Tisztesség, a Becsületesség és a Segítőkészség 

kompetenciáikat értékelték a legpozitívabban, emellett a végzősöknél a Világos 

kifejezőkészség értékelése is igen kedvező. Az összesített eredményeket tekintve, továbbá az 

elsősöknél és a végzősöknél egyaránt a Stressz-tűrés kompetencia kapta a legkedvezőtlenebb 

értékelést. 



 

A NYME hallgatóinak eredményei: 

 

NYME ÖSSZES ELSŐS VÉGZŐS 
KOMPETENCIA ÁTLAG SZÓRÁS ÁTLAG SZÓRÁS ÁTLAG SZÓRÁS 
becsületesség 5,77 0,82 5,75 0,90 5,79 0,74 
döntési képesség 4,72 0,85 4,68 0,84 4,76 0,86 
együttműködő képesség 5,23 0,83 5,23 0,77 5,23 0,90 
elővigyázatosság 5,29 0,87 5,28 0,85 5,31 0,91 
energia 5,15 0,99 5,11 0,92 5,18 1,06 
eredmény-központú sz. 5,37 0,86 5,36 0,88 5,38 0,85 
felelősségvállalás kép. 5,16 0,80 5,19 0,76 5,13 0,86 
hibákból való tanulás kép. 5,08 0,99 5,05 1,03 5,11 0,96 
információ-feldolg. kép. 5,20 0,85 5,17 0,91 5,24 0,80 
kitartás 4,57 0,98 4,44 1,08 4,71 0,86 
konfliktuskezelő képesség 4,60 1,12 4,55 1,12 4,65 1,13 
logikus gondolkodás 4,63 0,71 4,56 0,74 4,69 0,69 
megbízhatóság 5,53 0,88 5,53 0,83 5,53 0,94 
motiválás 5,37 0,90 5,37 0,89 5,37 0,91 
munkaintenzitás 4,80 0,99 4,82 0,93 4,79 1,05 
munkához való hozzáállás 4,91 1,03 4,95 1,03 4,86 1,03 
pontosság 5,09 0,92 5,01 0,94 5,17 0,90 
pozitív beállítódás 4,85 0,98 4,77 1,03 4,94 0,93 
problémaelemző képesség 5,40 0,81 5,39 0,87 5,41 0,76 
rugalmasság 4,99 0,87 4,90 0,89 5,08 0,85 
segítőkészség 5,64 0,89 5,63 0,82 5,66 0,95 
stressz-tűrés 4,45 0,89 4,36 0,93 4,54 0,86 
szakmai ismeret 5,29 0,79 5,23 0,91 5,34 0,65 
szóbeli komm. készség 4,69 0,88 4,65 0,93 4,72 0,83 
teljesítőképesség 4,80 0,85 4,75 0,86 4,85 0,85 
terhelhetőség 4,88 1,08 4,85 1,06 4,92 1,10 
tisztesség 5,70 0,97 5,61 0,98 5,79 0,95 
utasítások megértése 5,17 0,94 5,20 1,00 5,15 0,89 
világos kifejező készség 5,46 0,95 5,50 0,86 5,42 1,04 
 

A NYME hallgatói szintén a Becsületesség, a Tisztesség és a Segítőkészség kompetenciákat 

értékelték a legpozitívabban (csekély eltérés, hogy náluk a Becsületesség, nem pedig a 

Tisztesség vezet), a legrosszabbul pedig a Stressz-tűrés tekintetében állnak. Érdekes 

eredmény, hogy az elsősök Stressz-tűrésre adott értékeléseinek átlaga alacsonyabb a 

végzősökénél, bár ez utóbbi bontásban is ez a bizonyult a legkedvezőtlenebbül értékelt 

kompetenciának.



 

A PE-K hallgatóinak eredményei: 

 

PE-K ÖSSZES ELSŐS VÉGZŐS 
KOMPETENCIA ÁTLAG SZÓRÁS ÁTLAG SZÓRÁS ÁTLAG SZÓRÁS 
becsületesség 5,07 1,00 4,82 0,99 5,33 0,95 
döntési képesség 4,89 0,99 4,78 0,93 5,01 1,04 
együttműködő képesség 4,96 0,78 4,92 0,74 5,01 0,82 
elővigyázatosság 4,91 0,93 4,71 0,81 5,12 1,00 
energia 5,01 0,97 4,81 0,96 5,23 0,94 
eredmény-központú sz. 5,10 0,93 4,82 0,87 5,38 0,91 
felelősségvállalás kép. 4,67 0,90 4,36 0,87 5,00 0,82 
hibákból való tanulás kép. 4,67 0,97 4,57 0,90 4,78 1,03 
információ-feldolg. kép. 4,98 0,85 4,85 0,82 5,11 0,88 
kitartás 4,56 0,80 4,42 0,71 4,70 0,87 
konfliktuskezelő képesség 4,55 0,87 4,39 0,70 4,72 1,00 
logikus gondolkodás 4,43 0,86 4,30 0,69 4,56 1,00 
megbízhatóság 5,02 0,94 4,77 0,93 5,28 0,88 
motiválás 5,21 1,02 4,87 1,01 5,57 0,90 
munkaintenzitás 4,49 0,96 4,29 0,73 4,70 1,11 
munkához való hozzáállás 4,63 0,88 4,40 0,74 4,87 0,95 
pontosság 4,86 0,90 4,63 0,84 5,09 0,90 
pozitív beállítódás 4,71 0,97 4,48 0,95 4,96 0,94 
problémaelemző képesség 5,21 1,01 4,92 0,93 5,51 1,00 
rugalmasság 4,86 0,90 4,66 0,76 5,07 0,99 
segítőkészség 5,15 1,01 5,02 0,91 5,29 1,09 
stressz-tűrés 4,31 0,83 4,28 0,78 4,35 0,89 
szakmai ismeret 5,15 0,90 4,92 0,82 5,39 0,92 
szóbeli komm. készség 4,74 0,89 4,66 0,75 4,83 1,02 
teljesítőképesség 4,87 0,88 4,69 0,70 5,06 1,00 
terhelhetőség 4,67 1,04 4,54 0,91 4,82 1,15 
tisztesség 5,27 1,03 5,07 1,18 5,48 0,81 
utasítások megértése 4,83 0,93 4,68 0,79 4,99 1,05 
világos kifejező készség 5,07 0,97 4,88 0,94 5,28 0,98 
 

A PE-K hallgatói a többi felsőoktatási intézményhez képest alacsonyabb átlagokat 

produkáltak, különösen az intézmény elsős hallgatói. A legpozitívabban értékelt 

kompetenciák összesítve és a végzősöknél a Tisztesség, a Becsületesség és a Problémaelemző 

képesség voltak, míg az elsősöknél mindössze két olyan kompetencia akadt, melynek átlaga 

meghaladta az 5,00-s átlagot, ez a Tisztesség és a Segítőkészség. A többi felsőoktatási 

intézményhez hasonlóan itt is a Stressz-tűrést értékelték a legkedvezőtlenebbül valamennyi 

bontásban. 



 

A PE-N hallgatóinak eredményei: 

 

PE-N ÖSSZES ELSŐS VÉGZŐS 
KOMPETENCIA ÁTLAG SZÓRÁS ÁTLAG SZÓRÁS ÁTLAG SZÓRÁS 
becsületesség 5,61 0,84 5,76 0,82 5,37 0,82 
döntési képesség 5,11 0,94 5,14 0,91 5,05 1,00 
együttműködő képesség 5,22 0,98 5,26 0,85 5,15 1,17 
elővigyázatosság 5,10 0,81 5,24 0,91 4,90 0,61 
energia 5,13 0,90 5,14 0,87 5,11 0,98 
eredmény-központú sz. 5,28 0,87 5,35 0,95 5,18 0,76 
felelősségvállalás kép. 4,80 0,75 4,80 0,69 4,79 0,85 
hibákból való tanulás kép. 5,02 0,96 5,13 0,88 4,86 1,07 
információ-feldolg. kép. 5,29 0,82 5,48 0,75 5,00 0,86 
kitartás 4,79 1,00 4,98 0,90 4,51 1,10 
konfliktuskezelő képesség 4,81 1,17 5,03 1,17 4,48 1,12 
logikus gondolkodás 4,59 0,72 4,62 0,69 4,55 0,78 
megbízhatóság 5,30 0,93 5,29 0,96 5,32 0,92 
motiválás 5,45 0,90 5,48 0,85 5,41 1,00 
munkaintenzitás 4,52 0,96 4,59 1,06 4,43 0,81 
munkához való hozzáállás 4,71 1,01 4,72 1,04 4,69 0,98 
pontosság 4,82 0,94 4,86 1,04 4,76 0,78 
pozitív beállítódás 4,81 0,93 4,79 0,89 4,84 1,02 
problémaelemző képesség 5,15 0,88 5,22 1,03 5,03 0,60 
rugalmasság 4,97 0,90 5,14 0,77 4,70 1,03 
segítőkészség 5,14 1,05 5,06 1,12 5,25 0,95 
stressz-tűrés 4,41 0,79 4,45 0,90 4,36 0,59 
szakmai ismeret 5,35 0,91 5,51 0,97 5,12 0,78 
szóbeli komm. készség 4,67 0,93 4,74 0,84 4,56 1,08 
teljesítőképesség 4,72 0,91 4,71 0,92 4,73 0,93 
terhelhetőség 4,55 1,02 4,49 1,06 4,63 0,99 
tisztesség 5,76 0,84 5,84 0,84 5,64 0,83 
utasítások megértése 5,07 0,94 5,20 1,00 4,88 0,83 
világos kifejező készség 5,28 0,89 5,41 0,81 5,07 0,98 
 
A PE-N hallgatóinál összesítve, illetve a végzősökre lebontva a Tisztesség, a Becsületesség és 

a Motiválás kompetenciák kapták a legpozitívabb értékelést, az elsősök viszont a Tisztesség, a 

Becsületesség és a Szakmai ismeret kompetenciáikat értékelték a legkedvezőbben. Az 

előzőekhez hasonlóan minden bontásban a Stressz-tűrés kompetenciát értékelték a 

leggyengébben a v. sz-ek. 



 

A SZE hallgatóinak eredményei: 

 

SZE ÖSSZES ELSŐS VÉGZŐS 
KOMPETENCIA ÁTLAG SZÓRÁS ÁTLAG SZÓRÁS ÁTLAG SZÓRÁS 
becsületesség 5,46 0,94 5,44 0,97 5,48 0,90 
döntési képesség 4,95 0,89 4,90 0,90 4,99 0,87 
együttműködő képesség 5,07 0,88 5,05 0,90 5,09 0,87 
elővigyázatosság 5,16 0,92 5,06 0,90 5,26 0,93 
energia 5,15 0,97 5,07 0,96 5,22 0,96 
eredmény-központú sz. 5,25 0,90 5,18 0,90 5,32 0,90 
felelősségvállalás kép. 4,92 0,90 4,87 0,95 4,98 0,86 
hibákból való tanulás kép. 4,96 0,95 4,99 0,95 4,93 0,95 
információ-feldolg. kép. 5,29 0,82 5,22 0,86 5,37 0,76 
kitartás 4,67 1,02 4,61 1,06 4,73 0,97 
konfliktuskezelő képesség 4,74 0,94 4,84 0,91 4,65 0,96 
logikus gondolkodás 4,54 0,85 4,45 0,84 4,63 0,85 
megbízhatóság 5,29 0,93 5,27 0,96 5,32 0,89 
motiválás 5,41 0,87 5,43 0,84 5,39 0,89 
munkaintenzitás 4,58 0,98 4,46 0,97 4,70 0,98 
munkához való hozzáállás 4,83 0,94 4,77 0,93 4,89 0,95 
pontosság 5,01 0,92 4,95 0,93 5,08 0,91 
pozitív beállítódás 4,90 1,03 4,90 0,98 4,90 1,07 
problémaelemző képesség 5,27 0,94 5,27 0,91 5,28 0,98 
rugalmasság 5,06 0,89 5,02 0,88 5,09 0,90 
segítőkészség 5,27 1,02 5,20 1,07 5,35 0,96 
stressz-tűrés 4,47 0,90 4,41 0,87 4,53 0,92 
szakmai ismeret 5,40 0,82 5,40 0,77 5,39 0,86 
szóbeli komm. készség 4,97 0,95 4,97 0,95 4,98 0,96 
teljesítőképesség 4,91 0,82 4,86 0,87 4,96 0,77 
terhelhetőség 4,72 0,96 4,69 0,92 4,75 1,00 
tisztesség 5,58 1,04 5,59 1,03 5,56 1,05 
utasítások megértése 4,94 0,95 4,89 0,97 5,00 0,94 
világos kifejező készség 5,33 0,95 5,23 0,99 5,43 0,90 
 

A SZE hallgatóinál összesítve, valamint elsősökre lebontva a Tisztesség, a Becsületesség és a 

Motiválás kompetenciák értékelése lett a legkedvezőbb, míg a végzősök a Tisztesség, a 

Becsületesség és a Világos kifejezőkészség kompetenciákat értékelték a legpozitívabban. 

Mindhárom esetben a Stressz-tűrés kompetencia átlaga bizonyult a legalacsonyabbnak, a 

többi felsőoktatási intézményhez hasonlóan. 



A kérdőív IV. részének eredményeit szemléletesen, oszlopdiagramos formátumban, 

különböző bontásokban a következő mellékletek mutatják be: 

 

20. számú melléklet: Az elsős hallgatók kompetenciák önértékelésére vonatkozó eredményei 

21. számú melléklet: A végzős hallgatók kompetenciák önértékelésére vonatkozó 

eredményei 

22. számú melléklet: A BDTF hallgatóinak kompetenciák önértékelésére vonatkozó 

eredményei 

23. számú melléklet: A BDTF elsős hallgatóinak kompetenciák önértékelésére vonatkozó 

eredményei 

24. számú melléklet: A BDTF végzős hallgatóinak kompetenciák önértékelésére vonatkozó 

eredményei 

25. számú melléklet: A NYME hallgatóinak kompetenciák önértékelésére vonatkozó 

eredményei 

26. számú melléklet: A NYME elsős hallgatóinak kompetenciák önértékelésére vonatkozó 

eredményei 

27. számú melléklet: A NYME végzős hallgatóinak kompetenciák önértékelésére vonatkozó 

eredményei 

28. számú melléklet: A PE-K hallgatóinak kompetenciák önértékelésére vonatkozó 

eredményei 

29. számú melléklet: A PE-K elsős hallgatóinak kompetenciák önértékelésére vonatkozó 

eredményei 

30. számú melléklet: A PE-K végzős hallgatóinak kompetenciák önértékelésére vonatkozó 

eredményei 

31. számú melléklet: A PE-N hallgatóinak kompetenciák önértékelésére vonatkozó 

eredményei 

32. számú melléklet: A PE-N elsős hallgatóinak kompetenciák önértékelésére vonatkozó 

eredményei 



33. számú melléklet: A PE-N végzős hallgatóinak kompetenciák önértékelésére vonatkozó 

eredményei 

34. számú melléklet: A SZE hallgatóinak kompetenciák önértékelésére vonatkozó 

eredményei 

35. számú melléklet: A SZE elsős hallgatóinak kompetenciák önértékelésére vonatkozó 

eredményei 

36. számú melléklet: A SZE végzős hallgatóinak kompetenciák önértékelésére vonatkozó 

eredményei 

 

A kérdőív IV. részének adataival további vizsgálatokat is végeztünk annak érdekében, hogy 

magának a kérdőívnek a reliabilitását (megbízhatóságát) teszteljük. Ennek érdekében minden 

kompetencia esetében megvizsgáltuk az itemek közötti páronkénti korrelációkat, melyek a 

következőket eredményezték: 



 

KOMPETENCIA Korreláció 
Item1 és Item2 

között 

Korreláció 
Item1 és Item3 

között 

Korreláció 
Item2 és Item3 

között 
becsületesség 0,2002 0,401 0,181 
döntési képesség 0,0233 0,169 0,335 
együttműködő képesség 0,1293 0,165 0,196 
elővigyázatosság 0,1891 0,292 0,187 
energia 0,4182 0,310 0,218 
eredmény-központú szemlélet 0,1838 0,099 0,296 
felelősségvállalás képessége 0,1409 0,186 0,042 
hibákból való tanulás képessége 0,1406 0,298 0,095 
információ-feldolgozás képessége 0,2032 0,100 0,317 
kitartás 0,1130 -0,022 0,304 
konfliktuskezelő képesség 0,1173 0,167 0,281 
logikus gondolkodás 0,3021 0,086 0,035 
megbízhatóság 0,1708 0,290 0,297 
motiválás 0,1822 0,212 0,362 
munkaintenzitás 0,5076 0,165 0,168 
munkához való hozzáállás 0,3031 0,093 0,280 
pontosság 0,1540 0,225 0,148 
pozitív beállítódás 0,0629 0,089 0,277 
problémaelemző képesség 0,2623 0,351 0,238 
rugalmasság 0,1782 0,093 0,198 
segítőkészség 0,2385 0,240 0,338 
stressz-tűrés 0,1141 0,030 0,220 
szakmai ismeret 0,2565 0,077 0,068 
szóbeli kommunikációs készség 0,0830 0,098 0,283 
teljesítőképesség 0,0741 0,022 0,225 
terhelhetőség 0,1487 0,083 0,185 
tisztesség 0,1909 0,096 0,162 
utasítások megértésének képessége 0,1748 0,275 0,069 
világos kifejező készség 0,2878 0,179 0,233 
 
Zöld hátterű az a cella, ahol a korreláció abszolút értéke nagyobb, mint 0,3. 
 
Világosszürkével jelöltük azokat a párosításokat, amelyeknél az itemek  
gyakorlatilag nem korrelálnak egymással. 

 

A táblázatból látszik, hogy a korrelációk nagy része nem haladja meg a 0,3-as értéket. Úgy 

tűnik, hogy a pilot vizsgálatok eredményeként bekerült fordított itemek okozták a viszonylag 

alacsony korrelációs együtthatókat, amelyek valószínűleg élesebb elutasításra késztették a 

személyeket. A „pozitív” (tehát nem fordított itemek) értékelése sokkal inkább együtt járt. 

Mindazonáltal mindössze egy csekély negatív előjelű korreláció található a 81 korreláció 

között, tehát végeredményben a teszt megbízhatónak tekinthető. További felhasználásához 



azonban szükséges a fordított itemek helyenkénti átdolgozása, az esetleges értelmezésbeli 

problémák tisztázása, vagy a fordított itemek kiiktatása. 

 

A kérdőívhez kapcsolódóan arra is kíváncsiak voltunk, hogy mely kompetenciákra adott 

válaszok jártak együtt, azaz az értékelés alapján mely kompetenciák tartoznak egy csoportba.  

 

A kérdőív kialakítási folyamatának bemutatásakor utaltunk rá, hogy a kompetencia 

modellünket alkotó 29 kompetenciát kiindulásként 3 csoportba soroltuk: 

 

1. Általános humán kompetenciák: együttműködő képesség, becsületesség, tisztesség, 

konfliktuskezelő képesség, problémaelemző képesség, stressz-tűrés, logikus 

gondolkodás, szóbeli kommunikációs készség, rugalmasság, segítőkészség, pozitív 

beállítódás, világos kifejező készség, információfeldolgozás képessége. 

 

2. Munkavégzéshez kapcsolódó kompetenciák: megbízhatóság, teljesítőképesség, 

elővigyázatosság, szakmai ismeret, pontosság, munkához való hozzáállás, 

terhelhetőség, utasítások megértésének képessége, munkaintenzitás, kitartás, energia.  

 

3. Vezetői kompetenciák: felelősségvállalás képessége, motiválás, hibákból való tanulás 

képessége, döntési képesség. eredményközpontú szemlélet 

 

A kompetenciákra adott értékelések közötti korrelációk vizsgálata arról is információt nyújt, 

hogy előzetes feltevéseink milyen mértékben bizonyultak helytállóknak, azaz hogy valóban 

nagyobb-e ezek között a kompetenciák között a korrelációs együttható értéke. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 KORRELÁCIÓS 
EGYÜTTHATÓK 

 
Zöld: Vezetői kompetenciák 

 
Sárga: Munkavégzéshez 

kapcsolódó kompetenciák 
 

Fehér: Általános humán 
kompetenciák 

 
Szürke a háttér, ha az 

együttható abszolút értéke 
nagyobb mint 0,3! 
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1 
becsületesség 
 1,00 0,37 0,29 0,38 0,47 0,43 0,37 0,40 0,47 0,23 0,31 0,32 0,45 0,42 0,30 0,40 0,38 0,25 0,46 0,36 0,42 0,25 0,48 0,39 0,40 0,29 0,43 0,38 0,52 

2 
döntési képesség 
 0,37 1,00 0,14 0,41 0,45 0,43 0,37 0,22 0,49 0,28 0,27 0,38 0,42 0,37 0,31 0,37 0,40 0,20 0,47 0,37 0,26 0,25 0,42 0,33 0,38 0,33 0,21 0,40 0,42 

3 
együttműködő k. 
 0,29 0,14 1,00 0,23 0,22 0,30 0,18 0,32 0,24 0,15 0,09 0,14 0,35 0,37 0,11 0,19 0,26 0,28 0,17 0,20 0,46 0,15 0,29 0,19 0,24 0,12 0,38 0,21 0,29 

4 
elővigyázatosság 
 0,38 0,41 0,23 1,00 0,37 0,45 0,41 0,36 0,47 0,19 0,24 0,34 0,49 0,37 0,23 0,28 0,41 0,25 0,45 0,35 0,39 0,18 0,38 0,29 0,40 0,26 0,32 0,42 0,47 

5 
energia 
 0,47 0,45 0,22 0,37 1,00 0,55 0,36 0,37 0,52 0,41 0,34 0,39 0,50 0,48 0,49 0,57 0,45 0,34 0,52 0,44 0,39 0,34 0,45 0,41 0,53 0,51 0,29 0,47 0,53 

6 
eredmény-központú sz. 
 0,43 0,43 0,30 0,45 0,55 1,00 0,40 0,40 0,52 0,36 0,28 0,39 0,49 0,49 0,35 0,50 0,46 0,29 0,49 0,43 0,39 0,26 0,48 0,35 0,46 0,43 0,34 0,42 0,50 

7 
felelősségvállalás k. 
 0,37 0,37 0,18 0,41 0,36 0,40 1,00 0,31 0,42 0,21 0,28 0,36 0,34 0,32 0,29 0,30 0,32 0,19 0,40 0,30 0,27 0,20 0,39 0,25 0,32 0,31 0,24 0,31 0,40 

8 
hibákból való tanulás k. 
 0,40 0,22 0,32 0,36 0,37 0,40 0,31 1,00 0,36 0,36 0,29 0,23 0,39 0,46 0,19 0,35 0,24 0,30 0,38 0,32 0,36 0,33 0,45 0,27 0,29 0,27 0,36 0,39 0,33 

9 
információ-feldolgozás k. 
 0,47 0,49 0,24 0,47 0,52 0,52 0,42 0,36 1,00 0,31 0,25 0,42 0,51 0,42 0,38 0,46 0,48 0,29 0,50 0,42 0,37 0,28 0,49 0,38 0,50 0,35 0,35 0,46 0,54 

10 
kitartás 
 0,23 0,28 0,15 0,19 0,41 0,36 0,21 0,36 0,31 1,00 0,34 0,26 0,25 0,35 0,32 0,31 0,22 0,33 0,32 0,43 0,19 0,47 0,31 0,25 0,34 0,35 0,10 0,24 0,21 

11 
konfliktuskezelő k. 
 0,31 0,27 0,09 0,24 0,34 0,28 0,28 0,29 0,25 0,34 1,00 0,25 0,19 0,38 0,33 0,30 0,14 0,26 0,32 0,35 0,23 0,32 0,53 0,30 0,27 0,28 0,14 0,22 0,25 

12 
logikus gondolkodás 
 0,32 0,38 0,14 0,34 0,39 0,39 0,36 0,23 0,42 0,26 0,25 1,00 0,32 0,25 0,31 0,29 0,30 0,22 0,45 0,32 0,31 0,25 0,33 0,40 0,34 0,27 0,21 0,33 0,40 

13 
megbízhatóság 
 0,45 0,42 0,35 0,49 0,50 0,49 0,34 0,39 0,51 0,25 0,19 0,32 1,00 0,42 0,35 0,44 0,55 0,26 0,43 0,37 0,37 0,31 0,39 0,29 0,48 0,35 0,41 0,45 0,52 

14 
motiválás 
 0,42 0,37 0,37 0,37 0,48 0,49 0,32 0,46 0,42 0,35 0,38 0,25 0,42 1,00 0,30 0,43 0,33 0,42 0,41 0,41 0,45 0,29 0,48 0,37 0,36 0,37 0,38 0,37 0,42 

15 
munkaintenzitás 
 0,30 0,31 0,11 0,23 0,49 0,35 0,29 0,19 0,38 0,32 0,33 0,31 0,35 0,30 1,00 0,44 0,34 0,13 0,34 0,37 0,16 0,36 0,34 0,25 0,40 0,44 0,13 0,25 0,34 

16 
munkához való hozzááll. 
 0,40 0,37 0,19 0,28 0,57 0,50 0,30 0,35 0,46 0,31 0,30 0,29 0,44 0,43 0,44 1,00 0,37 0,24 0,39 0,36 0,30 0,33 0,41 0,37 0,38 0,44 0,28 0,39 0,40 

17 
pontosság 
 0,38 0,40 0,26 0,41 0,45 0,46 0,32 0,24 0,48 0,22 0,14 0,30 0,55 0,33 0,34 0,37 1,00 0,15 0,37 0,28 0,33 0,24 0,32 0,29 0,49 0,36 0,26 0,37 0,46 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 KORRELÁCIÓS 
EGYÜTTHATÓK 

 
Zöld: Vezetői kompetenciák 

 
Sárga: Munkavégzéshez 

kapcsolódó kompetenciák 
 

Fehér: Általános humán 
kompetenciák 

 
Szürke a háttér, ha az 

együttható abszolút értéke 
nagyobb, mint 0,3! 
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18 
pozitív beállítódás 
 0,25 0,20 0,28 0,25 0,34 0,29 0,19 0,30 0,29 0,33 0,26 0,22 0,26 0,42 0,13 0,24 0,15 1,00 0,29 0,31 0,34 0,19 0,28 0,30 0,25 0,20 0,33 0,22 0,31 

19 
problémaelemző k. 
 0,46 0,47 0,17 0,45 0,52 0,49 0,40 0,38 0,50 0,32 0,32 0,45 0,43 0,41 0,34 0,39 0,37 0,29 1,00 0,41 0,41 0,29 0,46 0,44 0,44 0,38 0,26 0,53 0,55 

20 
rugalmasság 
 0,36 0,37 0,20 0,35 0,44 0,43 0,30 0,32 0,42 0,43 0,35 0,32 0,37 0,41 0,37 0,36 0,28 0,31 0,41 1,00 0,30 0,33 0,46 0,36 0,37 0,41 0,28 0,39 0,39 

21 
segítőkészség 
 0,42 0,26 0,46 0,39 0,39 0,39 0,27 0,36 0,37 0,19 0,23 0,31 0,37 0,45 0,16 0,30 0,33 0,34 0,41 0,30 1,00 0,13 0,35 0,41 0,32 0,29 0,44 0,37 0,48 

22 
stressz-tűrés 
 0,25 0,25 0,15 0,18 0,34 0,26 0,20 0,33 0,28 0,47 0,32 0,25 0,31 0,29 0,36 0,33 0,24 0,19 0,29 0,33 0,13 1,00 0,32 0,28 0,33 0,29 0,12 0,27 0,22 

23 
szakmai ismeret 
 0,48 0,42 0,29 0,38 0,45 0,48 0,39 0,45 0,49 0,31 0,53 0,33 0,39 0,48 0,34 0,41 0,32 0,28 0,46 0,46 0,35 0,32 1,00 0,40 0,36 0,34 0,37 0,38 0,46 

24 
szóbeli komm. Készség 
 0,39 0,33 0,19 0,29 0,41 0,35 0,25 0,27 0,38 0,25 0,30 0,40 0,29 0,37 0,25 0,37 0,29 0,30 0,44 0,36 0,41 0,28 0,40 1,00 0,37 0,29 0,27 0,33 0,45 

25 
teljesítőképesség 
 0,40 0,38 0,24 0,40 0,53 0,46 0,32 0,29 0,50 0,34 0,27 0,34 0,48 0,36 0,40 0,38 0,49 0,25 0,44 0,37 0,32 0,33 0,36 0,37 1,00 0,36 0,23 0,38 0,45 

26 
terhelhetőség 
 0,29 0,33 0,12 0,26 0,51 0,43 0,31 0,27 0,35 0,35 0,28 0,27 0,35 0,37 0,44 0,44 0,36 0,20 0,38 0,41 0,29 0,29 0,34 0,29 0,36 1,00 0,21 0,34 0,34 

27 
tisztesség 
 0,43 0,21 0,38 0,32 0,29 0,34 0,24 0,36 0,35 0,10 0,14 0,21 0,41 0,38 0,13 0,28 0,26 0,33 0,26 0,28 0,44 0,12 0,37 0,27 0,23 0,21 1,00 0,27 0,39 

28 
utasítások megértésének 
 0,38 0,40 0,21 0,42 0,47 0,42 0,31 0,39 0,46 0,24 0,22 0,33 0,45 0,37 0,25 0,39 0,37 0,22 0,53 0,39 0,37 0,27 0,38 0,33 0,38 0,34 0,27 1,00 0,45 

29 
világos kifejező készség 
 0,19 0,24 0,24 0,24 0,24 0,21 0,23 0,30 0,30 0,24 0,29 0,28 0,27 0,34 0,26 0,24 0,28 0,31 0,29 0,23 0,23 0,26 0,29 0,47 0,28 0,22 0,33 0,48 1,00 

 

 



Az eredmények elemzése alapján megállapítható, hogy a Munkavégzéshez kapcsolódó 

kompetenciák és a Vezetői kompetenciák értékelése valóban viszonylag konzisztensen együtt 

jár, az Általános humán kompetenciák között azonban ez a korreláció rendre jóval kisebb 

mértékű. Mivel jelen tanulmánynak nem képezte célját a kompetencia csoportok további 

vizsgálata, nem végeztünk további analíziseket (pl. klaszter-analízis) ebben az irányban, de a 

meglévő adatok kiváló lehetőséget biztosítanak a kompetenciák struktúrájának mélyreható 

elemzéséhez.   

 

A KÉRDŐÍV V. RÉSZÉNEK EREDMÉNYEI: FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK  

 

A kérdőív V. részében arra kértük a v. sz-eket, hogy a felsorolt kompetenciák közül jelöljék 

be azokat, melyekben - véleményük szerint - leginkább fejlesztésre lenne szükségük. 

Amennyiben elképzelésük van a hiányosság lehetséges okairól, illetve a fejlesztés konkrét 

módjáról, úgy azt is feltüntethették a táblázatban. 

 

Az elemzés során kiszámítottuk, hogy az egyes kompetenciákat milyen gyakorisággal jelölték 

be a v. sz-ek, illetve tartalomelemzéssel meghatároztuk azokat a kategóriákat, melyeket a 

hiányosság lehetséges okaként, illetve fejlesztési javaslatként említettek. A tartalomelemzés 

során bizonyos általuk felsorolt okokat / fejlesztési javaslatokat összevontunk, és 

megnevezéseiket úgy határoztuk meg, hogy a közös tartalmat a lehető legjobban lefedjék. 

 

A kérdőív V. részének részletes eredményeit a 37. számú melléklet tartalmazza. 



 

Az elemzés során megállapítottuk, hogy az egyes kompetenciákat a következő gyakorisággal 

ítélték fejlesztendőnek a v. sz-ek: 

 

Kompetencia Hányan jelölték meg % 

1 becsületesség 61 6,19% 

2 döntési képesség 300 30,43% 

3 együttműködő képesség 101 10,24% 

4 elővigyázatosság 165 16,73% 

5 energia 200 20,28% 

6 eredmény-központú szemlélet 65 6,59% 

7 felelősségvállalás képessége 89 9,03% 

8 hibákból való tanulás képessége 161 16,33% 

9 információ-feldolgozás képessége 156 15,82% 

10 kitartás 145 14,71% 

11 konfliktuskezelő képesség 162 16,43% 

12 logikus gondolkodás 58 5,88% 

13 megbízhatóság 24 2,43% 

14 motiválás 108 10,95% 

15 munkaintenzitás 76 7,71% 

16 munkához való hozzáállás 102 10,34% 

17 pontosság 139 14,10% 

18 pozitív beállítódás 122 12,37% 

19 problémaelemző képesség 71 7,20% 

20 rugalmasság 60 6,09% 

21 segítőkészség 38 3,85% 

22 stressz-tűrés 289 29,31% 

23 szakmai ismeret 224 22,72% 

24 szóbeli kommunikációs készség 212 21,50% 

25 teljesítőképesség 24 2,43% 

26 terhelhetőség 107 10,85% 

27 tisztesség 25 2,54% 



28 utasítások megértésének képessége 43 4,36% 

29 világos kifejező készség 87 8,82% 
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A kompetenciák megjelölésének aránya
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A következőkben – táblázatos formában – összefoglaljuk, hogy kompetenciánként melyek 

voltak a leggyakrabban említett okok és fejlesztési javaslatok. 



 

Ssz. Kompetencia 
neve (frekv.) 

Hiányosság lehetséges okai (frekv.) Javaslat a fejlesztés 
módjára (frekv.) 

2 döntési képesség 
300 

• Tapasztalat- és ismerethiány. 35 
• Önbizalom hiánya. 30 
• Határozatlanság. 26  

Tréning, életszerű 
szituációk, 
gyakorlatok, 
következmények 
elemzésével. 20 
Önbizalom-fejlesztés. 
10 
Több döntési 
helyzetbe kerülni. 6  

22 stressz-tűrés 
289 

• Alacsony frusztrációs tolerancia. 
             15 

• Túl sok stressz-helyzet. 11 
• Nem tanulta meg, hogy lehet 

kezelni. 8  

Stressz-oldás. 10 
Pihenés, 
kikapcsolódás. 8 
Nyugodtság 
megőrzése. 7  

23 szakmai ismeret 
224 

• Kevés szakmai gyakorlat. 30 
• Ismerethiány. 29 
• Szakmai újdonságok állandó 

követése. 9   

Folyamatos 
ismeretbővítés. 34 
Szakmai gyakorlat 
szerzése. 12 
Oktatási rendszer 
változtatása. 5  

24 szóbeli 
kommunikációs 
készség 
212 

• Kevés szóbeli prezentációs 
lehetőség. 30 

• Lámpaláz. 15 
• Önbizalomhiány. 14  

Több prezentációs 
kötelezettség az 
iskolában. 24 
Kommunikációs 
tréning. 8  

5 energia 
200 

• Rossz időgazdálkodás. 27 
• Lustaság, motiváció hiány. 14 
• Fáradékonyság. 9  

Több pihenés. 18 
Sport. 7 
Kitartás fokozása. 6 
Hatékonyabb 
időbeosztás. 4  

4 elővigyázatosság 
165 

• Meggondolatlanság, vakmerőség.
       16 
• Naivitás 13 
• Nem érdeklik a hosszú távú 

következmények. 4 
• Túlzott lelkesedés. 4 

  

Átgondoltabban, 
megfontoltabban 
kellene dönteni. 11 
Tapasztalatszerzés. 6 
Rendszeres 
önvizsgálat. 2  

11 konfliktuskezelő 
képesség 
162 

• Konfliktushelyzetek kerülése. 22
• Türelem hiánya. 12 
• Tapasztalat hiánya. 6  

Gyakorlatok, tréningek. 
11 
Önkontroll. 3 
Közös munka. 2 
Másokat is hagyni 
érvényesülni. 2 
Konfliktusokat nyugodtan 
tudja kezelni. 2  



8 hibákból való 
tanulás képessége 
161 

• Odafigyelés hiánya. 6 
• Többször is elköveti ugyanazt 

a hibát. 5 
• Kudarcnak éli meg a hibákat. 

3 
• Túlzott önbizalom. 3  

Odafigyelés,  
koncentráció. 4. 

Önvizsgálat. 3  

9 információ-
feldolgozás 
képessége 
156 

• Elveszik a részletekben. 14 
• Figyelmetlenség. 8 
• Gyakorlati ismeretek hiánya. 5  

Sokat kell gyakorolni 
(beszámolók, házi 
dolgozatok, stb. 
készítése). 5 
Utánajárás, 
időráfordítás. 3 
Felesleges 
információk kiszűrése. 
3  

10 kitartás 
145 

• Könnyen feladja. 16 
• Nehezen teszi túl magát a 

kudarcokon. 8 
• Motiválatlanság, 

pesszimizmus. 7  

Sikerélményt nyújtó 
feladatok végzése. 6 
Türelem. 2 
Nagyobb 
összpontosítás. 2 
Hozzáállás 
megváltoztatása. 2 
Ösztönző légkör 
(csapat). 2 
Minden feladat 
érdekes szempontból 
való megközelítése. 2  

17 pontosság 
139 

• Rossz időgazdálkodás. 17 
• Szétszórtság. 13 
• Határidők betartásának hiánya. 

9  

Odafigyelés, jobb 
szervezés. 23 
Több pihenés. 5 
Koncentráció 
fejlesztése. 3  

18 pozitív 
beállítódás 
122 

• Optimista szemlélet hiánya. 24 
• Sok csalódás. 9 
• Bizalomhiány. 5  

Meglátni a rosszban is 
a jót. 10 
Több sikerélmény. 3  

14 motiválás 
108 

• Lelkesedés hiánya. 6 
• Hiányzik a konkrét cél. 6 
• Kevés az ösztönző elem. 5  

Ösztönzés. 5 
Személyiségfejlesztő 
tréning. 3  

26 terhelhetőség 
107 

• Túl nagy a teher. 6 
• Lustaság, motiválatlanság. 5  
• Fáradékonyság.  4  

- 

16 munkához való 
hozzáállás 
102 

• Lustaság. 12 
• Nem megfelelő hozzáállás. 6 
• Rossz munka, munkahely. 6  

Hozzáálláson való 
változtatás. 7 
Több pihenés. 4 
Szorgalom. 3 
Ösztönző légkör. 3 
Koncentráció javítása. 
3 
Érdeklődés felkeltése. 



3  
3 együttműködő 

képesség 
101 

• Bizalomhiány. 9 
• Kevés lehetőség a gyakorlásra 

a tanulmányok során. 9 
• Alkalmazkodási nehézségek. 9  

Több csoportmunka. 
15 

 

 

7 felelősségvállalás 
képessége 
89 

• Felelősségtől való félelem. 5 
• Tapasztalathiány. 4 
• Neveltetésből eredő 

problémák. 2  

Az önbizalom növelése. 2 
 

 

29 világos kifejező 
készség 
87 

• Tapasztalatlanság. 3 
• Bonyolultan fogalmaz. 2 
• Kapkodás. 2 
• Elveszik a részletekben. 2 

 

Több szakmai lap 
olvasása. 4 
Több szóbeli vizsga, 
előadás. 3 
Kommunikációs 
tréning. 3   

15 munkaintenzitás 
76 

• Lustaság. 8 
• Lassúság. 3 
• Elveszik a részletekben. 2  

- 
 

 

19 problémaelemző 
képesség 
71 

• Tapasztalathiány. 3  
• Probléma felismerésének 

hiánya. 3  

• Kevés gyakorlati oktatás. 2   

Több módszertan, 
szituációs gyakorlat. 4  
Jobb elemző képesség. 
2  

6 eredmény-
központú 
szemlélet 
65 

• Motiváció-hiány. 2 
• Céltudatosság hiánya. 2  

Konkrét célok 
meghatározása. 3  

1 becsületesség 
61 

• Becsületesség nem kifizetődő. 
4 

• Pénzorientáltság. 3 
• Érdektelenség. 3  

-  

20 rugalmasság 
60 

• Túlságosan ragaszkodik a 
saját elképzeléseihez. 5   

• Nehezen viseli a változásokat. 
3 

• Nem tud gyorsan váltani. 3  

Több csoportmunka. 4  

12 logikus 
gondolkodás 
58 

• Tapasztalatlanság. 3  - 

 

28 utasítások 
megértésének 
képessége 
43 

• Szétszórtság, figyelmetlenség. 5 
• Lassú felfogás. 2 

Érthető, világos 
megfogalmazás. 2. 
 

 

21 segítőkészség 
38 

• Egocentrizmus. 7  Csoportmunka. 3 
Segíteni egymásnak. 2 
 



 

 

Összefoglalva megállapítható, hogy a v. sz-ek elsősorban a Döntési képesség, Stressz-tűrés, 

Szakmai ismeret, Szóbeli kommunikációs készség, Energia, Elővigyázatosság, 

Konfliktuskezelő képesség, Hibából való tanulás képessége, Információfeldolgozás 

képessége, Kitartás, Pontosság, Pozitív beállítódás, Motiválás, Terhelhetőség, Munkához való 

hozzáállás, illetve Együttműködő képesség kompetenciák vonatkozásában igényelnek 

fejlesztést (ezeket a kompetenciákat 100-nál több v. sz. ítélte fejlesztendőnek).  

 

A v. sz-ek úgy vélik, hogy szükségük lenne a következő típusú fejlesztésekre: 

� A Döntési képesség fejlesztése tréninggyakorlatok alkalmazásával, melyek magukban 

foglalják a következmények elemzését is, továbbá az önbizalom erősítésével. 

� A Stressz-tűrés javítása stressz-oldó technikák megismerésével és használatával. 

� A Szakmai ismeret bővítése folyamatos ismeretszerzéssel, gyakorlat-orientáltabb 

felsőoktatással. 

� A Szóbeli kommunikációs készség fejlesztése több prezentációs lehetőséggel, 

valamint célzott kommunikációs / prezentációs tréningekkel. 

� Az Energia fokozása több pihenéssel, rekreációs tevékenységgel, valamint a hatékony 

időgazdálkodás készségének elsajátításával. 

� Az Elővigyázatosság kompetencia fejlesztése átgondoltabb, megfontoltabb döntési 

metódusok megismerésével és alkalmazásával. 

� A Konfliktuskezelő képesség javítása célzott gyakorlatok, tréningek segítségével. 

� A Hibából való tanulás képességének fejlesztése az odafigyelés, koncentrációs 

készség javításával. 

� Az Információfeldolgozás képességének javítása gyakorlás (beszámolók, házi 

dolgozatok, stb. készítése) útján. 

� A Kitartás fokozása sikerélményt nyújtó feladatok végzése révén. 

27 tisztesség 
25 

- - 

25 teljesítőképesség 
24 

• Fáradtság. 2 
 

- 

13 megbízhatóság 
24 
 

- - 



� A Pontosság fejlesztése a hatékony időgazdálkodás technikáinak megismerésével és 

alkalmazásával. 

� A Pozitív beállítódás elsajátítása: meglátni a rosszban is a jót, az optimista 

életszemlélet erősítése. 

� A Motiválás kompetencia fejlesztése ösztönző feladatok végzése útján, továbbá 

személyiségfejlesztő tréninggel. 

� A Terhelhetőség fokozása. 

� Változtatás a Munkához való hozzáálláson. 

� Az Együttműködő képesség fejlesztése több csoportos munka végzésével. 

 

A v. sz-ek által meghatározott fejlesztendő területek szoros átfedésben vannak a IV. rész 

eredményeivel – azaz a v. sz-ek önértékelésében relatíve alacsony pontszámot elért 

kompetenciákkal -, a felsorolt fejlesztési javaslatok pedig fontos inputot jelentenek a 

kompetenciafejlesztési irányok megtervezéséhez. 



ÖSSZEFOGLALÁS, KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A vizsgálat alapjául szolgáló kompetencia modellünket a munkáltatói elvárások alapján 

definiált 29 kompetencia alkotta. E kompetencia modellre építve kidolgoztunk egy 

kompetenciaértékelő kérdőívet. Az érvényesség és a megbízhatóság vizsgálatára a felmérést 

megelőzően 2 pilot vizsgálatot végeztünk. A kérdőívet a régió felsőoktatási intézményeiben 

tanuló hallgatók 985 fős mintáján vettünk fel kérdezőbiztosaink segítségével. 

 

A kompetenciaértékelő kérdőív 5 részből állt: 

 

I. rész: A v. sz-ek jellemző adatai  

II. rész: A kompetencia modellt képező 29 kompetencia fontosságának megítélése  

III. rész: További fontos kompetenciák definiálása a v. sz-ek által 

IV. rész: A kompetencia modellt képező kompetenciák önértékelése  

V. rész: Fejlesztendő kompetenciák meghatározása a v. sz-ek által 

 

A kérdőív I. részének utolsó kérdésére adott válaszok fontos visszajelzést nyújtanak a 

munkaerőpiac keresleti oldala számára. A kérdés arra vonatkozott, hogy a v. sz. mely 

szakterületen szeretne elhelyezkedni; a válaszadók több lehetőséget is megjelölhettek. Az 

eredmények azt mutatják, hogy a hallgatók számára a logisztika, a gyártás/termelés, az 

adminisztráció, a pénzügy/számvitel, a marketing/reklám, a mérnöki tevékenység, a HR, az 

oktatás, a kereskedelem, az értékesítés, az IT/telekommunikáció és a jog/közigazgatás a 

legvonzóbb szakterületek.  

A leginkább preferált szakterületek (logisztika, gyártás /termelés, adminisztráció, 

pénzügy/számvitel) által megkívánt munkavállalói jellemzők összhangban állnak a 

munkáltatók által meghatározott követelmény profillal, mely az iparszerű termelést, a 

nagyszámú ügyfelet kiszolgáló igen kevéssé kritikus és elvont, inkább gyakorlatias, 

alkalmazkodó munkavállalót tekinti a cégek oldaláról kívánatosnak. 

 

A kérdőív II. részében a v. sz-ek azt értékelték, hogy véleményük szerint a munkáltatók 

többsége a friss diplomás pályázókat illetően mely kompetenciákat milyen mértékben tart 

fontosnak az alkalmasság megállapítása során.  



A v. sz-ek a legfontosabbra a Döntési képesség kompetenciát értékelték, melyet mi a Vezetői 

kompetenciák közé soroltunk, mivel munkavállalóként elsősorban vezetői munkakörökben 

élhetünk vele. Ez a kompetencia a munkáltatói elvárások között szerepelt ugyan (hiszen ezért 

került be a kompetencia modellünkbe), de nem minden klaszternél, és ahol említették, ott sem 

a leglényegesebb elvárások között.  

Megállapítható tehát, hogy a munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának ítéletei csak 

részben fedik egymást, a hallgatók nem ugyanazt tartják a legfontosabbnak, mint a 

munkáltatók.  

A többi fontosnak ítélt kompetencia közül a Megbízhatóság, a Szakmai ismeret és a 

Pontosság már nagyobb összhangban áll a keresleti oldal által definiált elvárásokkal. A 

kompetencia fontossági rangsor végén található kompetenciák - Motiválás, Pozitív 

beállítódás, Elővigyázatosság, Segítőkészség, Munkaintenzitás – szintén összhangban állnak a 

munkáltatók értékelésével. Bármilyen bontásban vizsgáltuk az eredményeket (akár elsős-

végzős, akár intézmények szerinti megoszlást tekintve), a legfontosabb és a legkevésbé fontos 

kompetenciák nagyon hasonló mintázatot mutattak.  

 

A kérdőív III. részében a v. sz-ek azokat a kompetenciákat definiálták, melyeket a II. részben 

felsorolt kompetenciákon túlmenően szintén lényegesnek gondoltak a munkaerőpiacon való 

érvényesüléshez. Válaszaikat tartalomelemeztük, és összeszámoltuk, hogy az egyes 

kategóriákat milyen gyakorisággal említették. A munkáltatói kompetencia modell ez által 

számos értékes jellemzővel gazdagodott: a v. sz-ek leggyakrabban a Nyelvismeretet, a 

Magabiztosságot, a Kapcsolatépítő készséget, a Kreativitást, a Külső megjelenést, az 

Elkötelezettséget, az Alkalmazkodó képességet, a Gyakorlati tapasztalatot és a Toleranciát 

jelölték meg. Sajnos azonban a felsorolt jellemzők egy része (pl. Nyelvismeret, Gyakorlati 

tapasztalat) nem valódi kompetencia.  

Előzetes várakozásaink azonban bebizonyosodtak: a definiált kompetenciák között számos 

dinamikus, aktivitást feltételező, proaktív jellemző található, amely túlmutat a munkáltatók 

által elvárt, végrehajtó, az utasításokat megbízhatóan teljesítő potenciális munkavállaló 

képén. 

 

A kérdőív IV. részében a kompetencia modellt képező kompetenciákra vonatkozóan egy 87 

itemből álló önértékelő kompetencia tesztet töltöttek ki a v. sz-ek. Az összesített eredmények 

azt mutatják, hogy a kérdőívet kitöltő hallgatók a Tisztesség, a Becsületesség, a Motiválás, a 



Segítőkészség, a Világos kifejezőkészség és a Szakmai ismeret kompetenciák tekintetében a 

legjobbak.  

Ebből levonható az a következtetés, hogy a v. sz-ek igyekeznek szabálykövető módon, 

etikusan, az erkölcsi normák betartásával érvényesülni, ami teljes összhangban áll a 

munkaadók elvárásaival.  

A Motiválás és a Segítőkészség kompetencia ugyan aktivitást sugall, ám dinamikus jellegüket 

mérsékli, hogy a kérdőív II. részében a v. sz-ek a kompetencia fontossági sorrend végére 

helyezték őket. A Világos kifejezőkészség és a Szakmai ismeret egyaránt fontosak a 

munkaerő-piacra való belépéshez, ezek kedvező önértékelése jó prognózist ad a sikeres 

elhelyezkedéshez. Az összesített eredmények azt mutatják, hogy a v. sz-ek leginkább a 

Stressz-tűrés, a Munkaintenzitás, a Logikus gondolkodás, a Kitartás, a Konfliktuskezelő 

képesség és a Terhelhetőség kompetenciákban szorulnak fejlesztésre.  

 

A kérdőív V. részében a v. sz-ek azokat a kompetenciákat jelölték be, melyekben leginkább 

fejlesztésre szorulnak. Lehetőségük nyílott a hiányosság lehetséges okainak, illetve a 

fejlesztés konkrét módjának a feltüntetésére is. Az elemzés során kiszámítottuk a bejelölt 

kompetenciák gyakoriságát, illetve tartalomelemzéssel meghatároztuk azokat a kategóriákat, 

melyeket a hiányosság lehetséges okaként, illetve fejlesztési javaslatként említettek.  

A v. sz-ek elsősorban a Döntési képesség, a Stressz-tűrés, a Szakmai ismeret, a Szóbeli 

kommunikációs készség, az Energia, az Elővigyázatosság, a Konfliktuskezelő képesség, a 

Hibából való tanulás képessége, az Információfeldolgozás képessége, a Kitartás, a Pontosság, 

a Pozitív beállítódás, a Motiválás, a Terhelhetőség, a Munkához való hozzáállás, illetve az 

Együttműködő képesség kompetenciáikat ítélték fejlesztendőnek. 

 

A Döntési képesség kompetencia - a kérdőív II. részének eredménye szerint – nagyon fontos a 

megkérdezett hallgatók számára. Ugyan a IV. részben, az önértékelések eredménye alapján 

nem bizonyult kritikusan alacsony átlagúnak (inkább az alsó középmezőnyben helyezkedett el 

az értékelése), itt mégis legtöbben ezt jelölték meg. Több v. sz. utalt rá, hogy szüksége lenne 

az önbizalma erősítésére, hogy magabiztosabban dönthessen. Talán a v. sz-ek ebben a részben 

erre utaltak, mikor bejelölték a Döntési képesség kompetenciát, míg az általunk összeállított 

kompetenciaértékelő teszt itemjei másra vonatkoztak (lehetőségek megragadása, a 



döntéshozatalhoz felhasznált információk ellenőrzése, az egyes alternatívák előnyeinek és 

hátrányainak gondos mérlegesése).  

Mindezek alapján javasoljuk a Döntési képesség kompetencia fejlesztését tréninggyakorlatok 

alkalmazásával, továbbá az önbizalom erősítésével. Ez hozzájárulna az Elővigyázatosság 

kompetencia – melyet szintén fejlesztendőnek gondolnak a hallgatók – erősítéséhez is. 

 

A Stressz-tűrés kompetencia a kérdőív IV. és V. részének eredményei alapján egyértelműen 

fejlesztendő a hallgatók körében, stressz-oldó technikák (pl. autogén tréning) elsajátításával. 

 

A kérdőív II. részének eredményei azt mutatják, hogy a Szakmai tudás kompetenciát 

fontosnak tartják a v. sz-ek. A IV. részben a v.sz-ek kedvezően értékelték Szakmai tudásukat, 

míg az V. részben fejlesztendőnek ítélték azt, és hangsúlyozták a folyamatos ismeretszerzés 

fontosságát. A hiányosság okaként sokan említették, hogy nem elég gyakorlatorientált a 

felsőoktatás, tehát lehetséges, hogy a szükséges elméleti ismereteik megvannak, de gyakorlati 

tapasztalatok híján nem elég biztosak a tudásukban. Mindez fontos inputot jelent a 

felsőoktatási intézményekben folyó képzés korszerűsítéséhez, átalakításához, a hallgatók 

munkaerő-piaci igények szerinti oktatásához. 

 

A Szóbeli kommunikációs készség kompetenciát ugyancsak fejlesztendőnek ítélte a v. sz-ek 

egy része, melynek javításához egyfelől több prezentációs lehetőséget kellene biztosítani a 

hallgatóknak, másfelől célzott kommunikációs / prezentációs tréningeket biztosítani 

számukra. 

 

A kérdőív IV. és V. részének eredményei szerint a hallgatók a Kitartás és a Terhelhetőség 

kompetenciák tekintetében is fejlesztésre szorulnak, emellett a IV. részben a Munkaintenzitás, 

az V. részben pedig az Energia kompetenciát ítélték fejlesztendőnek. Ezek rokon 

kompetenciák, melyek erősíthetők a hatékony időgazdálkodás módszerének elsajátításával, 

valamint rekreációs lehetőségek szélesebb palettájának biztosításával. 

 



A kérdőív IV. és V. részének eredményei között egyaránt megjelenik a Konfliktuskezelő 

képesség fejlesztése iránti igény, tréningek, célzott gyakorlatok alkalmazásával. 

 

A Logikus gondolkodás, mint fejlesztendő kompetencia a kérdőív IV. részének eredményei 

között jelenik meg. Ez a kompetencia – definíciója szerint – a szisztematikus elemzés, 

összehasonlítás, a fontossági sorrend felállításának képességét fedi, azaz alaposságot, kitartást 

igényel - ebből a szempontból tehát rokonítható pl. a Kitartás kompetenciával. Másrészről 

viszont összefügg az Információfeldolgozás képességével, melyet a kérdőív V. részében 

szintén fejlesztendőnek minősítettek a hallgatók. Célzott gyakorlás (pl. beszámolók, házi 

dolgozatok) útján mindkettő javítható.  



 

JAVASLATOK A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉT TÁMOGATÓ RENDSZEREK 

FEJLESZTÉSÉRE A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK TÜKRÉBEN  

 

Vizsgálatunk eredményei szerint a hallgatók kedvezően értékelték a munkáltatók által 

fontosnak tartott erkölcsi tulajdonságokat és a munkavégzéshez szükséges képességeiket, 

tehát a munkaadók által elvárt szabálykövető, feladataik elvégzése iránt erős megfelelési 

késztetést érző potenciális munkavállalók megjelennek a munkaerőpiac kínálati oldalán. A 

felmérésben résztvevő hallgatók elsősorban az ezeken túlmutató, dinamikusabb jellegű 

kompetenciákban szorulnak fejlesztésre, ami megadja a felsőoktatási tanterv részét képező 

karriertervezési kurzus, csoportos készségfejlesztés főbb irányvonalait, valamint kiváló alapot 

biztosít az intézményi karrier-tanácsadás kialakításához, illetve a meglévő szolgáltatási 

rendszer továbbfejlesztéséhez. 

 

Karriermenedzsment szeminárium 

 

Karriermenedzsment szemináriumok, illetve hasonló néven futó kurzusok, rendezvények évek 

óta szerepelnek a felsőoktatási intézmények hallgatóknak kínált szolgáltatásai között. A 

hallgatói elhelyezkedést támogató előadások, szemináriumok, tréningek jelentősek a 

hallgatóknak nyújtott szolgáltatások terén, és hatékonyságuk a felsőoktatási intézmények 

számára is kiemelt prioritású.  

 

Jelenlegi kutatásunk eredményeinek integrálása e kurzusok rendszerébe egy sokkal 

komplexebb, a felsőoktatási intézmény által tantervbe illeszthető, akkreditálható képzés 

kialakítását teszi lehetővé. A munkaerőpiac keresleti és kínálati oldala által egyaránt 

fontosnak ítélt kompetenciák fejlesztése minkét fél alapvető érdeke. 

 

Az alábbiakban a v. sz-ek által fontosnak ítélt fejlesztendő területeket és az ezekhez 

kapcsolódó fejlesztési javaslatokat, tréning típusokat rövid, táblázatos formában mutatjuk be. 

 

 

 



Fejlesztendő kompetencia A fejlesztést támogató tréning megnevezése 

Döntési képesség � Döntés, problémamegoldás, kreativitás 

Stressz-tűrés 
� Hatékony kommunikáció, stressz-menedzsment, 

konfliktuskezelés 

Szóbeli kommunikációs készség 
� Prezentációs technika, előadás tartása 

� Tárgyalástechnika 

Energia 

� Időgazdálkodás tréning  

� Projekt menedzsment, team és projektmunka, 

személyes hatékonyság 

Konfliktuskezelő képesség 
� Hatékony kommunikáció, stressz-menedzsment, 

konfliktuskezelés 

Logikus gondolkodás 
� Döntés, problémamegoldás, kreativitás 

� Tárgyalástechnika 

Kitartás � Időgazdálkodás tréning 

Információfeldolgozás 

képessége 
� Döntés, problémamegoldás, kreativitás 

Elővigyázatosság � Döntés, problémamegoldás, kreativitás 

Terhelhetőség � Időgazdálkodás tréning 

Munkaintenzitás (munkához 

való hozzáállás) 
� Időgazdálkodás tréning 

Hibából való tanulás 
� Döntés, problémamegoldás, kreativitás 

� Tárgyalástechnika 

Pozitív beállítódás 

� Projekt menedzsment, team és projektmunka, 

személyes hatékonyság  

� Tárgyalástechnika 

Motiválás 
� Projekt menedzsment, team és projektmunka, 

személyes hatékonyság 

Együttműködés képessége 
� Projekt menedzsment, team és projektmunka, 

személyes hatékonyság 



 

A fejlesztendő kompetenciák fejlesztését támogató tréningek részletes programját a 38. 

számú melléklet tartalmazza. 

 
A v.sz-ek által megjelölt kompetenciák közül a Szakmai tudás az, melyet nem tréninggel, 

hanem szakmai gyakorlati helyek biztosításával, illetve az oktatásba beépülő kötelező 

gyakorlati elemekkel lehet és kell fejleszteni. Az a tény, hogy ezt a hallgatók is fontosnak 

tartják, felhívja a figyelmet arra, hogy ezt akár intézményi keretek, akár egyéb, az oktatáshoz 

kapcsolódó formában szükséges megtenni. 

 

Karrier tanácsadás 

 

Jelen tanulmánynak nem célja a karrier-tanácsadás módszerének és folyamatának részletes 

bemutatása, azonban ahhoz, hogy a kompetencia-fejlesztési javaslataink érthetőek legyenek, 

ennek rövid bemutatását is szükséges megejtenünk. 

 

Ma a felsőoktatásban sokféle tanácsadási formával találkozhatunk, melyek az intézményi 

szolgáltató rendszer részét képezik, és kiegészítik a felsőoktatás hallgatóknak nyújtott 

szolgáltatási palettáját. Ezek a következők: 

• tanulmányi tanácsadás, 

• pályaválasztási tanácsadás, 

• karrier tanácsadó szolgálat, 

• diákjóléti szolgálat, 

• pszichológiai tanácsadás, 

• nemzetközi irodák, 

• szolgáltatások fogyatékkal élő hallgatóknak, 

• szolgáltatások egyéb speciális igényű csoportoknak (például külföldieknek). 

 

A felsőoktatási karrier-tanácsadás szakmai értelemben egy olyan komplex tanácsadási 

folyamat, amelynek célja a hallgatók sikeres munkavállalásának előkészítése. A karrier ebben 

az összefüggésben az egyéni életút munkával töltött szakaszát jelenti, amely során a kliensnek 

szintetizálnia kell képességeit, képzettségét, a munkaerőpiac által kínált lehetőségeket és a 

munkán kívüli életszerepeit. 



 

A tanácsadás kiterjedhet a megfelelő felsőoktatási intézmény, vagy azon belül a szak, 

szakirány kiválasztásában nyújtott segítségre, a munkaerő-piaci stratégiák – tájékoztatás és 

információrendszerezés, felvételi és kiválasztási eljárások – elsajátításának biztosítására, 

valamint a kliensek hosszú távon is rugalmas karriertervezési készségének fejlesztésére. A 

karrier-tanácsadás az egyén és az “objektív meghatározók” szintézisére koncentrál: a 

munkaerőpiac változásainak gyors feldolgozása révén naprakész információkat és élő 

kapcsolatokat kínál, elősegítve a kliensek hatékony beilleszkedését és érvényesülését. 

 

A tanácsadó és a hallgató (kliens) kapcsolata 

 

Nagyon fontos leszögeznünk, hogy a tanácsadónak rendkívül felkészültnek kell lennie, hiszen 

gyakorlatilag minden egyes tanácsadási szituáció más-más elmélet és gyakorlat alkalmazását 

kívánja meg. Sorolhatnánk azokat a tanácsadói modelleket, melyek szituációnként 

alkalmazhatóak, mégis úgy gondoljuk a legcélravezetőbb, ha az egyes szituációkat 

különböztetjük meg. 

� Információs tanácsadás (pl. önéletrajzírás, felvételi és kiválasztási folyamat, mire 

számíthat a jelentkező az Assessment Center-en stb.) 

� Problémafeltáró tanácsadás: a tanácsadó feladata, hogy rávezesse a kliensét a 

probléma definiálására, a megoldási alternatívák megfogalmazására és a lehetséges 

megoldási módok között segítsen kiválasztani a legmegfelelőbbet. 

� Együttműködő-folyamatkövető tanácsadás: a tanácsadó nem pusztán egy probléma 

feltárásán és megoldásán dolgozik a klienssel, de hosszútávon támogatja pl. az 

elhelyezkedés folyamatát, ötvözve az előző két tanácsadási típus elemeit (Biró, 2007). 

 

A tanácsadást megkülönböztethetjük a résztvevők köre szerint: egyéni és csoportos 

tanácsadásként. Az információs tanácsadás az, melyet csoportos formában is végrehajthatunk, 

hiszen egy-egy téma köré csoportosítva pl. önéletrajz írási segítséget 15-20 hallgató is kaphat 

egyszerre. A másik két tanácsadási típus a tanácsadó és a kliens közvetlen, bizalmi 

kapcsolatát feltételezi, ezért egyéni tanácsadás keretében képes hatékonyan működni. 

 

 



A karrier tanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltatások 

 

Ma a karrier-tanácsadás, illetve a hozzá kapcsolódó szolgáltatások nem válnak el egymástól: 

karrier irodák és szolgáltató központok működtetik a felsőoktatási intézmények keretein belül 

önállóan vagy az intézmény szervezeti egységeként ezeket. 

 

Az alábbi szolgáltatási lista is jól mutatja az Irodák széles választékát: 

� Hallgatói, karrier tanácsadás. 

� Információs adatbázisok: hallgatói adatbázis, vállalati adatbázis. 

� Szakmai gyakorlati helyek, diplomamunka (TDK, egyéb pályázatok, esettanulmányi 

versenyek kiírása) közvetítése. 

� Részmunkaidős és végzés utáni álláshelyek közvetítése. 

� Workshopok, tréningek szervezése. 

� Karriermenedzsment szeminárium. 

� Vállalati napok (bemutatkozó előadás, látogatás) szervezése. 

� Állásbörzék. 

� Tájékoztatók, kiadványok megjelentetése. 

� Kapcsolattartás más munkaerő-piaci szervezetekkel (Biró, 2002). 

Mindezek bemutatása azért fontos, hogy lássuk: a hallgatók hogyan, milyen formában 

fordulhatnak segítségért, támogatásért a Karrier Irodákhoz, illetve ezen irodák és a tanácsadók 

hogyan tudják segíteni a hallgatók fejlődését az általuk megfogalmazott területeken. 

 

Véleményünk szerint a kutatásban meghatározott kompetenciák fejlesztése terén a karrier 

tanácsadásnak kiemelt szerepet kell kapnia. A kompetenciák felmérésére irányuló kérdőív 

lehetőséget nyújt a hallgató egyéni kompetencia-profiljának definiálására és a fejlesztendő 

területek meghatározására; emellett jelen felmérésünk eredményeinek felhasználása jó 

lehetőséget biztosít a tanácsadó számára az intézményi összehasonlításokhoz is. A 

fejlesztendő területek meghatározása után a tanácsadó feladata a fejlesztési alternatívák 

bemutatása, és az ehhez szükséges információk átadása, biztosítása. Emellett bizonyos 

kérdésekben pusztán információ átadással is jelentős segítséget adhatnak a kliensnek 

(hallgatónak). 



A következőkben egy példa segítségével szeretnénk érzékeltetni, hogy a kompetencia kérdőív 

és eredményei hogyan épülhetnek be és támogathatják a hallgatói tanácsadást, karrier 

tanácsadást és annak egységes rendszerét. 

 

Példa 

 

Hallgatói profil a kompetencia kérdőív alapján: 

 

Hallgató által megjelölt fejlesztendő 

kompetenciák 

Fejlesztési javaslatok, együttműködési 

lehetőségek 

1. Szakmai tudás 
Szakmai gyakorlati lehetőségek, 

Információs adatbázis 

2. Szóbeli kommunikációs készség Tréning, karriermenedzsment szeminárium 

3. Stressz-tűrés Tréning, karriermenedzsment szeminárium 

4. Együttműködés képessége 
Tréning, karriermenedzsment szeminárium, 

Esettanulmányi versenyek 

5. Önismeret Egyéni tanácsadás 

A többi hallgatónál alacsonyabb értéket 

elért - fejlesztendő kompetenciák 

Fejlesztési javaslatok, együttműködési 

lehetőségek 

6. Energia 
Egyéni tanácsadás,  

Tréning, karriermenedzsment szeminárium 

7. Pozitív beállítódás 
Egyéni tanácsadás,  

Tréning, karriermenedzsment szeminárium 

8. Információ feldolgozás képessége Tréning, karriermenedzsment szeminárium 

 



A fenti példa jól érzékelteti, hogy a tanácsadás és más szolgáltatások együttes működtetésével 

az intézmények milyen komplex szolgáltatást nyújthatnak a hallgatók felé.  

 

A kompetencia kérdőívre alapuló tanácsadási folyamat lépései a következők lehetnek: 

1. Első beszélgetés, probléma definíció, a kérdőív, mint információs forrás felvétele. 

2. Visszajelzés a kérdőív eredményeiről, lehetséges alternatívák bemutatása, fejlesztési 

és tanácsadási terv. 

3. Egyéni tanácsadás egyes kompetenciák fejlesztése érdekében, információs tanácsadás 

a többi fejlesztéshez szükséges információk biztosítása érdekében. 

4. Nyomon követés. 

5. Visszacsatoló beszélgetés, további lépések (amennyiben szükségesek). 

 

ZÁRSZÓ 

 

Kutatásunk azzal a céllal készült, hogy a regionális munkaerőpiac elemzésére építve, a 

munkáltatói igényeket figyelembe véve betekintést nyújtsunk a munkaerőpiacra belépő 

diplomás pályakezdők, illetve a felsőfokú tanulmányaik kezdetén lévő hallgatók 

munkavállaláshoz kapcsolódó jellemzőibe. Ennek érdekében felsőoktatási intézményekben 

tanuló végzős, illetve elsőéves hallgatók munkaerő-piaci szempontból fontos kompetenciáit 

mértük fel. Az eredményekre építő fejlesztések egyfelől alátámasztják a kutatásban 

kidolgozott kompetencia modell és kompetenciaértékelő kérdőív felhasználhatóságát, 

másfelől pedig olyan kézzel fogható, könnyen adaptálható gyakorlatot mutatnak be, melyet a 

résztvevő intézmények azonnal (illetve a kutatási eredmények változásával is rövid időn 

belül) használható információforrássá konvertálhatnak. 

 

A vizsgált Nyugat-Dunántúli régióban mutatkozó viszonylag egységes kép segíti a regionális 

fejlesztési alternatívák kidolgozását, és a régióban jelen lévő intézmények, valamint 

szakemberek együttműködését, összehangolt fejlesztési akciók kidolgozását. Ezen túlmenően 

jó alapot biztosít az ország különböző régióinak összehasonlító elemezéséhez, és a 

későbbiekben - egy országos felmérés részeként - az országos intézmények, illetve az Oktatási 

Minisztérium számára is irányvonalat nyújthat a hosszútávú fejlesztések kidolgozásához, a 

felsőoktatásba beépülő fejlesztési alternatívák egységes rendszerének bevezetéséhez. 



 

A kutatás eredményeire alapozva olyan, a hallgatói elhelyezkedést támogató 

karriermenedzsment szemináriumi tematikára, illetve annak alapját képező tréning-fejlesztési 

tervre készítettünk javaslatot, mely felsőoktatási intézményenként differenciálva, illetve 

országosan egységesen is támogatást nyújthat a hallgatók elhelyezkedését támogató 

szakemberek, illetve a felsőoktatási intézmények vezetői számára. Emellett igyekeztünk 

kitérni az egyéb szolgáltatások (Karrier Iroda és Hallgatói Iroda) szükségességére, kiemelten 

a karrier-tanácsadás adta lehetőségekre, és a kérdőív, valamint annak eredményeinek a 

tanácsadás során való felhasználhatóságára.  

 

Az általunk javasolt fejlesztési alternatívák jelen kutatáshoz kapcsolódó, ezzel szoros 

összefüggésben kidolgozott lehetőségek, melyek további kutatásokkal alátámasztva mind 

regionálisan, mind felsőoktatási intézményenként differenciáltan is használhatóak, és 

lehetőséget biztosítanak a felsőoktatási intézményi rendszerbe és tantervbe beépülő oktatási 

célú fejlesztő programok kialakítására. 
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