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Absztrakt: A mű a kiválasztási módszerek és a kompetenciák kapcsolatával foglalkozik. 
Választ keres arra, hogy a vállalatok vezetői hogyan értelmezik a kompetencia fogalmát, 
mennyire tartják fontosnak a munkaerő kiválasztás azok alapján történő végrehajtását. Az 
ennek során használt módszerek közötti választás tudatos, vagy inkább szubjektív 
szempontok, hagyományok, vállalati kultúra által meghatározott. A megállapítások, egy 
folyó, gyakorlati kutatás részeredményei. A téma kiemelt jelentőségű, hiszen a kiválasztási 
folyamattal, annak módszereivel kapcsolatos kutatások ritkák. Ezzel szemben gyakorlati 
fontossága vitathatatlan, mivel a szervezetek eredményességének oka, a tartós versenyelőny 
egyetlen forrása az ember. Ez pedig olyan kiválasztási módszerek használatát követeli meg, 
amely a szervezeti hatékonyságon túl, a dolgozók elégedettségét is biztosítja. 

1. Bevezető 

Több éves oktatói és tanácsadói munkám során érdeklődésem egyre inkább a 
munkaerő kiválasztás problémáinak tanulmányozása felé fordult. Olyannyira, 
hogy PhD kutatásom, valamint MBA szakdolgozatom témájául is e tárgykörből 
merítettem. Vizsgálatom középpontjában a kiválasztási módszerek közötti 
választás áll. Keresem ennek tudományos vagy praktikus, szubjektív vagy 
objektív okait, célszerűségét. Álláspontom szerint e módszerek elválaszthatatlan 
egységet képeznek a kompetenciákkal. Ezzel az értelmezéssel kapcsolatban 
további nehézségeket okoz, hogy a vállalati gyakorlatban – de talán még irodalmi 
szinten sem – a kompetencia fogalom használata nem egységes. Ennél fogva a 
kompetenciák típusainak és osztályainak is eltérő felfogásai léteznek. Ezek 
egységesítése nélkül az emberi erőforrás menedzsment stratégiai jelentősége 
nehezen tartható fent. Gyakorlati kutatásom e tárgykörben négy multinacionális 
vállalattal együttműködve jelenleg is folyik. Három közép-nyugat dunántúli 
vállalat, melyek közül kettő az FMCG szektorban, egy pedig autóipari 
beszállítóként tevékenykedik. A negyedik Budapest vonzáskörzetében 
informatikai berendezések gyártásával foglalkozó nagyvállalat. 



Az emberi erőforrás menedzsment a közelmúltban egyre inkább a szervezetekkel 
foglalkozó kutatók érdeklődésének középpontjába került. Nem csak a tudományok 
világában, hanem a gyakorlati életben is növekedett e terület fontossága, mivel 
egyre több szervezet felső vezetésében megjelent ennek képviselője. Mindez azzal 
magyarázható, hogy a legújabb menedzsment irányzatok szerint a szervezetek 
eredményességének oka, leginkább az emberben keresendő. A versenyelőny 
legtartósabb, igazából egyetlen tartós forrása az ember, s annak tanulási, fejlődési 
képessége. Az ember képes a szervezet tudatos fejlesztésére, olyan értékek 
beépítésére, melyek elősegítik a kreatív, innovatív gondolkodást, a szervezet 
folyamatos változását, adaptív alkalmazkodását környezetéhez. 

Manapság egyre több azon szervezetek száma, amelyek magasan kvalifikált 
munkaerőt alkalmaznak. Ennél fogva jól megfogalmazott igényként jelentkezik a 
vállalatok emberi erőforrás biztosításával foglalkozó részlegei számára a 
kiválasztási eljárás eredményessége. A sikeres kiválasztás a vállalat tevékenység 
szerinti működését egyszerűsíti, megkönnyíti, a munkavállalók motiváltságát, 
elégedettségét növeli. Nem utolsósorban a költségeket csökkenti, így a vállalat 
gazdálkodási eredményére is pozitív hatással van. 

2. A kiválasztási módszerek 

A rendelkezésre álló irodalom szerint akár a belső, akár a külső kiválasztásban 
sokféle módszer használatos. Felfogásom szerint a kiválasztási eljárásban az 
alábbi módszerek állnak a szervezetek rendelkezésére: 

• jelentkezési lapok 

• önéletrajz 

• tesztek 

• interjú 

• grafológia 

• munkapróba 

• referenciák 

• szakértői vizsgálatok (pl: egészségügyi alkalmassági) 

• értékelő központ (AC) 



3. A kompetencia 

Az alábbiakban néhány kompetencia fogalmat mutatok be annak bizonyítására, 
hogy ennek használata a szakma képviselői számára nem egyértelmű. A fogalmak 
saját kutatásom, illetve internetes keresés eredményei. 

„Kompetencia az a képesség, mely a lehető legkülönfélébb helyzetekben a 
segítségünkre van. Nem csupán a megtanult ismeretek új helyzetben való 
alkalmazása, hanem született adottságok, élettapasztalatok, és egyéb tényezők, 
ösztönös mechanizmusok összetett működése.” (PTE weboldala)1 

„Kompetencia az, ami révén a világban alkotó módon új és új helyzetekben 
képesek vagyunk feladatokat megoldani.” (OD partner weboldala)2 

„A kompetencia hasonlít a személyiség, képesség, motivációs vagy tudásbeli 
jellemzőkre, amelyek ugyanígy mind viselkedésben nyilvánulnak meg, 
ugyanakkor azonban a kompetencia ezek fölé rendelt fogalom, és magába foglalja 
mindezeket.” (OD partner weboldala)2 

„A kompetenciát öt összetevő együttese határozza meg: 

• ismeretek, tudás; 

• készségek, jártasságok; 

• személyes értékek; 

• személyiség vonások; 

• motivációk.” (OD partner weboldala)2 

„A kompetenciák azok a személyes jellemzők, amelyek a munkatársakat egy 
meghatározott munkakörben vagy szerepben hatékonnyá, sikeressé tesznek.” (OD 
partner weboldala)2 

„Kompetencia: hozzáértés, szakértelem”(MÉK)3 

„A kompetencia képesség, illetékesség bizonyos feladat vagy tevékenység 
elvégzésére.” 

„A kompetencia a munkakör ellátásához szükséges képességek összessége.” 

„A kompetencia szakmai képességek összessége.” 

„A kompetencia egy adott vállalat által elismert, mért és elfogadott értékrenden 
alapuló képességrendszer.” (A fenti 4 idézet a kutatás során a vállalati vezetők 
által kitöltött kérdőívekből való.) 

A továbbiakban Boyatzis definícióját elfogadva az alábbiak szerint használom a 
fogalmat. 



„A kompetenciák egy személy alapvető meghatározó jellemzői, melyek okozati 
kapcsolatban állnak a kritérium szintnek megfelelő hatékony, és/vagy kiváló 
teljesítménnyel.” (Elbert-Karolinyné-Farkas-Poór, 2002. 464. old.)4 a 
kompetenciák típusainak meghatározásában Dr. Vekerdy Ida tipológiáját követem. 
(Dr. Vekerdy, 2004)5 E szerint a kompetenciák közé tartoznak: 

1. Ismeretek, tudás, melyek fontos jellemzői annak, amit egy személy meg 
tud tenni, ha akar. E tudás nem jelenti feltétlenül azt, hogy meg is akarja 
tenni. 

2. Készségek, jártasságok, amik az elsajátított ismeretek gyakorlatban 
történő megvalósítási lehetőségét jelentik. 

3. Szociális szerepek, melyek a személyes értékek mentén szerveződnek. A 
„mit tekint az egyén értéknek” kérdése. 

4. Én-kép, a személy önmagáról alkotott képe. Fontos eleme a realitás és az 
önismeret. 

5. Személyiség jellemzők: 

• Érzékszervi dimenziók. A világból kapott ingerekre való 
reakció. Különösen fontos a „mit érzékelünk”, és a „hogyan 
reagálunk” kérdése. 

• Kognitív készségek. Emlékezet, képzelet, gondolkodás 
jellemzői. 

• Pszichoszociális faktor: önértékelés, önbizalom, önzés, 
önállóság stb. 

6. Motiváció: a cselekvésre, viselkedésre ösztönző hajtóerő. E régióban 
helyezkednek el a kívánságok, és vágyak is. 

7. Attitűd: közvetlen, vagy közvetett tapasztalatok útján létrejövő érzelmi, 
szellemi, viselkedési beállítódás, viszonyulás a dolgokhoz. 

8. A kompetenciák mindig magukban hordják a szándékot az eredményes 
cselekvésre. A kiválasztási eljárásban használandó kompetenciák 
általában a munka és a magatartás minőségét kifejező kompetenciák. 
Ezek közül megkülönböztetjük a: 

9. küszöb kompetenciákat, melyekkel mindenkinek rendelkeznie kell ahhoz, 
hogy az adott munkakört el tudja látni, de ezek nem különítik el a 
kiválókat az átlagostól; 

10. teljesítmény kompetenciák, melyek azok a tényezők, amik alapján a 
kiválók az átlagosoktól megkülönböztethetők. 



4. A kiválasztás és a kompetencia kapcsolata 

A kiválasztás legfontosabb célja, hogy el tudjuk dönteni annak az új munkatársnak 
a személyét, aki nem lehet a szervezet tagja, vagy aki a szervezet tagja lehet. Az 
lehet a szervezet tagja akinek a kompetenciái leginkább illeszkednek a munkaköri 
követelményekhez, és ezért az elvárt időn belül legnagyobb valószínűséggel 
beválik. 

Az illeszkedést csak akkor tudjuk megállapítani, ha az összehasonlítás azonos 
dimenzióban történik. A legcélszerűbb dimenzió véleményem szerint a 
kompetencia. A kiválasztási rendszernek azért is kompetencia alapúnak kell 
lennie, hogy a munkaköri követelmények, mint kompetencia igények, 
összehasonlíthatóak, összemérhetőek legyenek az egyén kompetencia készletével. 
Az összemérés történhet megtanult ismeretekben, tapasztalatokban, kapcsolat-
kezelésben, problémamegoldásban, döntésben, felelősségvállalásban, 
motiváltságban, irányítási képességben, terhelések elviselésében stb. Minden 
szervezet olyan embereket keres, akik olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, 
amelyek hozzájárulnak a szervezet sikeréhez. A jó kiválasztás kulcskérdés, mert e 
nélkül nincs szervezeti siker. 

A kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás, és ezen belül a kiválasztás a 
rendkívüli eredményesség lehetőségeit hordja magában. A rendszer bevezetése, 
noha megkezdődött, de gyerekcipőben jár. A hagyományos személyzeti 
tevékenység más értékeket hangsúlyozott, ami általában rontotta az emberek 
önismeretét, önbecsülését, önértékelését. Ehhez képest túl nagy változást jelentett 
a magyar vállalatokra hirtelen rászakadt profitcentrikusság. Az egyes emberi 
jellemzők, kompetenciák értékválsága nem könnyíti meg a kompetencia alapú HR 
gondolkodás elterjedését. Ki kell mondani, hogy a magyar vállalatok 
topmenedzsmentjének érdeklődése e problémakör iránt a közelmúltig nem volt 
jellemző. Mi több az emberi erőforrás menedzsment kiválasztási funkciójának 
kezelése sem a stratégiai szemléletet tükrözte. Ahol próbálkoztak is a megoldással, 
ott is igyekeztek azt a lehető legegyszerűbben, leggyorsabban megvalósítani, 
elnagyolva vagy mellőzve a rendszer kialakításának értékrend alakító erkölcsi, 
érzelmi folyamatát. 

A fentiekből véleményem szerint az alábbi következtetések vonhatók le: 

• A szervezet kompetencia igénye, valamint a szervezetben dolgozó ember 
kompetenciái feleljenek meg egymásnak. 

• A szervezet kompetencia igénye csak adott pillanatra vonatkozóan 
határozható meg egyértelműen, pontosan. Meg kell különböztetnünk a 
feltárt és a feltáratlan kompetencia igényt. 

• Az ember kompetenciáinak teljes megismerése nem lehetséges, ennél 
fogva meg kell különböztetni a megismert kompetencia igényt a nem 
ismert kompetencia igénytől. 



• A feltáratlan kompetencia igény, valamint a nem ismert kompetencia 
igény bizonytalanságot visz az emberi erőforrás rendszerébe, illetve a 
tudás menedzselésébe. 

• A teljesítmény esetleges elmaradása nemcsak az ember meg nem 
feleléséből eredhet, hanem abból is, hogy nem, vagy nem megfelelően 
tártuk fel a kompetencia igényt és így a felvételi kritériumok nem kellően 
megalapozottak. 

• Ha a teljesítmény létrehozásához kevés az ember megismert kompetencia 
igénye, a szervezet a hiányzó kompetenciákat tervezett tudásfejlesztéssel 
pótolhatja. 

• A munkát végző ember is pótolhatja saját hiányzó kompetenciáit 
önképzéssel. 

Összességében elmondhatjuk, hogy egy kompetencia rendszer jó működéséhez 
elengedhetetlen feltétel a pontosság, a hitelesség, az elfogadhatóság, az érthetőség 
és az egyértelműség. Mivel a kompetenciák kialakításához hosszabb időre van 
szükség, így azokat a vállalatoknak rangsorolniuk kell a jövőbeni siker 
szempontjából. Ha mindez megtörtént már csak a szükséges kompetenciák 
kielégítéséhez megfelelő embereket kell megtalálni. A sikeres kompetencia alapú 
kiválasztási folyamat utolsó lépése a megtalált munkavállalók szervezetbe történő 
integrálása. Így érjük el azt, hogy meg is tudjuk őrizni őket szervezetünkben, és 
biztosítsuk a tudásuk maximális kihasználását a hosszú távú siker, a versenyképes 
működés érdekében. 

5. A gyakorlati tapasztalat 

Kutatásom eredményei a HR vezetők által kitöltött kérdőív válaszain, illetve a 
velük folytatott strukturált interjúk alkalmával elmondottakon alapulnak. Ezek 
legfontosabb megállapításai az alábbiak. 

Az emberi erőforrás minden vállalatnál stratégiai erőforrásnak számít, a 
mindennapok gyakorlatában azonban ez nem mindig figyelhető meg. Az olyan 
kérések, mint a „Vegyél fel nekem egy jó embert holnapra!” – nem erősítik a HR 
stratégiai fontosságába vetett hitet. Érdekes tény, a vezetők saját 
csalhatatlanságukba vetett hite. A kiválasztás területén dolgozóknál is 
megfigyelhető ez. Úgy érzik kellően bölcsek ahhoz, hogy intuícióik, tapasztalataik 
alapján jó jelölteket válasszanak ki. Persze, ha magukkal a módszerekkel szemben 
sem objektívek, nem lehetnek azok, ezek eredményeivel sem. A legtöbben nem 
ismerik a módszerek mindegyikét és azok gyakorlatba történő bevezetése, 
használata a személyes meggyőződésük, a vállalati kultúra, vagy a hagyományok 
eredménye. A kiválasztási folyamat során jellemző a vezetők 



problémaorientáltsága. Pedig ma egy jó jelöltnek nem feltétlen akkor kell 
bekerülni egy szervezetbe, amikor egy pozíció megüresedik, hanem akkor, amikor 
jelentkezik! Ha elfogadjuk azt az elméletet, miszerint minden vállalatnak szüksége 
van kulcsemberekre, akkor helyes az a vállalati gyakorlat, hogy egy 
kompetenciáinál fogva kulcsemberként számításba jöhető jelölt úgy is bekerülhet 
a szervezetbe, hogy munkakört kell csinálni neki. 

A HR terület kiválasztással foglalkozó szakemberei ritkán kezdeményeznek 
változtatást tevékenységükkel kapcsolatosan. Jellemzően elfogadják a kialakult 
vállalati gyakorlatot mind a technológiák, mind a módszerek vonatkozásában. 
Ennek oka a még mindig sokszor megtapasztalható rugalmatlanság, 
szubjektivizmus, illetve a változásokkal szembeni ellenállás. 

Fontos következtetés a belső kiválasztásban rejlő lehetőségek nem megfelelő 
kihasználása, esetleges használata. Ennek oka a munkavállalókhoz rendelt 
képességleltárak teljes hiánya. Így a belső kiválasztás csak véletlenszerűen hozhat 
sikert. Akkor, ha van olyan dolgozó, aki felvállalja pályázatának beadását. Ám 
tudjuk, hogy ez sokszor visszafelé sül el abban az esetben, ha mégsem a belső 
pályázó kerül kiválasztásra. Megbélyegzett ember lesz, akiről mindenki tudja, 
hogy menni akar, és a jövőben ennek megfelelően kezelik. Úgy érzem e kérdés 
másik alapproblémája a nem megfelelően használt belső kommunikációs csatorna. 
E tekintetben is különbözőek a vállalatok gyakorlatai és ezek is leginkább a 
hagyományokon alapulnak. Jobban ki lehetne használni a vállalati belső hálózatok 
adta lehetőségeket, de természetesen ehhez az elvárt és a dolgozói kompetenciák 
ismerete nélkülözhetetlen. Az általam vizsgált vállalatok túlnyomó többségében 
kidolgozták az elvárt kompetenciákat, illetve kompetencia szinteket, osztályokat. 
A további fejlesztés iránya csak az lehet, ha az elvárt kompetenciákat vállalati 
tevékenységek (munkakör) alapján bontjuk, hiszen az alap, vagy 
kulcskompetenciákon kívül - amelyek minden dolgozóval szemben egyforma 
elvárást jelentenek - léteznek olyan funkcionális kompetenciák, amelyek csak 
bizonyos dolgozói csoportokkal szemben elvártak. 

Végezetül megállapíthatjuk, hogy a kompetencia alapra helyezett kiválasztás 
szükségességét a szakemberek felismerték. Megindult egy olyan folyamat a 
vállalatoknál, amelyben elkezdődött az általuk elvárt kompetenciák 
megfogalmazása, egységesítése, a vállalati kompetencia modell kidolgozása. 
Sajnos a kompetenciák értelmezése egyelőre a szervezet szintjén tart. Még sehol 
sem kezdődött meg ezek munkakör, vagy tevékenység szerinti lebontása, ami 
pedig a jövőbeli fejlődés egyetlen lehetséges útja. Noha az emberi erőforrással 
való gazdálkodást mindenhol stratégiai tényezőnek tekintik, a vállalatok 
funkcionális egységei mégsem ekként kezelik a HR részleg által végzett 
tevékenységet, hanem mintegy kiszolgálóként. Fontos megállapítás a kiválasztási 
folyamat objektivitásának növelésére tett erőfeszítések mellett, az eljárás 
szubjektivitásának megléte. Az itt dolgozók szubjektivizmusa nem mindig a 
legalkalmasabb módszer kiválasztásához vezet. Gyerekcipőben jár a kiválasztási 
költségek, HR kontrolling által történő számszerűsítése is. A kompetencia alapú 



kiválasztás jelentőségének felismerése pedig a szakmai színvonal emelésén túl, a 
vállalat eredményességéhez, a munkatársak motivációjához, elégedettségéhez, a 
vállalati kommunikációs folyamat megfelelő működéséhez is biztos alapot nyújt. 
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