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1 Bevezető 

Alábbi személyes és szakmai indítékok alapján választottam kutatási témámnak a 

munkaerőpiac menedzseri kompetenciáinak kérdéskörét. 

1.1 Személyes indítékok 

Munkahelyemen, az Általános Vállalkozási Főiskolán (ÁVF) folyó felsőoktatási te-

vékenységünk során feladatunk „gazdálkodás és menedzsment” alapszakon és „vállal-

kozásfejlesztés” mesterszakon közgazdászok képzése. Közülük a többség (különösen a 

vállalkozás-szervezők) igen rövid időn belül alkalmazott menedzserek vagy önálló vál-

lalkozók lesznek, képzésükben ezért kiemelt szerepe van a szervezési-vezetési ismere-

teknek és a gyakorlati képzésnek. Képzési célként azt tűztük ki, hogy gyakorlatorientált, 

naprakész szakmai ismereteket nyújtunk, és kompetenciafejlesztés révén képessé tesz-

szük őket szervezetek majdani irányítására, vezetésére. A főiskola tanáraként, humán 

erőforrás menedzserként és volt vállalkozóként többszörös felelősséget éreztem hallga-

tóink munkaerő-piaci versenyképességéért. 

1.2 Szakmai indítékok 

Napjainkban a gazdasági verseny éleződésének vagyunk tanúi, a globalizáció, az in-

formációs és kommunikációs technológiák felgyorsulása kapcsán a versenyképesség 

nem csupán lehetőség a jobb eredményre, hanem a túlélés eszköze is. 

A menedzsment szakirodalomban, már hazánkban is hangsúlyozott tétel, hogy a jö-

vő vállalatának meghatározó versenyképességi tényezője az emberi erőforrások minő-

sége és menedzselése (Chikán, 1997; Fekete, 2007, Gyökér, 1999; Kiss Pál, 1994, Kő-

vári, 2003).  

Az emberi erőforrások és a szervezeti versenyképesség közötti összefüggés kezdet-

ben arra alapozódott, hogy a szervezetek jobb menedzselésének törvényszerű követ-

kezménye a szervezeti teljesítmény növekedése. A kapcsolatot feltételező elméletek 

egyik csoportja szerint (Wright–Dunford–Snell, 2001) maguk az emberi erőforrások 

hordozzák magukban a potenciális versenyelőnyt. A másik álláspont szerint (Lado–

Wilson, 1994) a hosszú távú versenyelőny forrását az emberi erőforrások menedzselé-

séhez alkalmazott gyakorlat jelenti. Az emberi erőforrás menedzsment a személyes és a 

szervezeti célok egyidejű maximalizálására tervezett programok, funkciók és tevékeny-

ségek összessége. (Carell–Elbert–Hatfield, 1999).  
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Az üzleti stratégia és az emberi erőforrások menedzselése közötti illeszkedés áll a 

kontingenciaelmélet középpontjában. E szemlélet számos képviselője (Armstrong, 

1994; Caulkin, 2001; Karoliny, 2004; Pfeffer, 1995; Ulrich–Lake, 1991; Zoltayné, 

1997) bizonyította az emberi erőforrások szervezeti versenyképességben betöltött sze-

repét. Összefüggésük annál szorosabb, minél inkább kapcsolódnak egymáshoz az embe-

ri erőforrásokkal kapcsolatos tevékenységek, minél inkább figyelembe veszik az egyéni 

és szervezeti célokat.  

A kompetencia alapú emberi erőforrás menedzsment a szervezet stratégiájának 

megvalósítása, a kritikus sikertényezők, majd az azokat legjobban befolyásoló munka-

köröknek a meghatározása, kompetenciaprofilok kialakítása, majd ezt követően az il-

leszkedés elérésére való törekvés, (a kongruencia, az egybevágás mértékének mérése) a 

kiválasztás, a fejlesztés, a karriertervezés, a teljesítménymenedzsment során. Egy kidol-

gozott kompetenciamodell segíti az objektív kiválasztást, a későbbi teljesítmény értéke-

lését (Chong, 2000). Minél nagyobb az illeszkedés mértéke, annál több esélyünk van a 

szervezeti célok megvalósítására, ezért értékelődött fel és irányult a figyelem a kompe-

tenciákkal való szakmai foglalkozásra. 

A kompetencia alapú emberi erőforrás menedzsment az 1990-es évek végétől szé-

leskörűen elterjedt, először az Egyesült Államokban (Athey–Orth, 1999; Dubois–

Rothwell, 2004; Harvey–Speier–Novicevic, 2000), majd Európában is (Brewster–

Mayrhofer–Morley, 2004), elsősorban a kiválasztás, fejlesztés, megtartás és ösztönzés 

funkciókhoz kapcsolódóan. 

Az Egyesült Államokban az újabb kompetencia megközelítések többsége a funkcio-

nális (job-related) kompetenciákat állítja a középpontba (Aragon–Johnson, 2002), Eu-

rópában az országspecifikus kérdések, szociokulturális tradíciók, a különböző nemzet-

közi vállalatok és a rájuk jellemző sajátosságok miatt sokféle kompetenciairányzat él 

(Scholz–Böhm, 2008). 

Az emberi erőforrás menedzselés gyakorlatában egyre inkább kihívást jelent a kom-

petenciaprofilhoz leginkább illeszkedő, legkiválóbb munkatársak alkalmazása. Különö-

sen akkor kihívás ez a feladat, ha stratégiai szempontból a legfontosabb menedzseri 

pozíciókba keresünk kollégát, ezért minden erre irányuló vizsgálódásnak kiemelt fi-

gyelmet kell szentelni. 

A szervezetek sikeressége, a változó környezethez való alkalmazkodás, meghatáro-

zó mértékben a menedzsereken múlik. 
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A szervezetek külső környezetének változása (gazdaság globalizációja, a nemzetkö-

zi vállalatok elterjedése az Európai Unió országaiban stb.), és belső környezetükben 

végbemenő átalakulások (új strukturális megoldások, technológiai újítások stb.) a szer-

vezetek menedzsereit is új feladatok elé állítják, amelyben kiemelt szerepe lehet a kom-

petenciák meghatározásának. Tudni kell, melyek azok a kompetenciák, amelyekkel a 

menedzserek versenyképessé válhatnak, és amelyekkel saját közegükben sikeresek le-

hetnek. 

Munkámat hiánypótlónak tartom, mert a hazai munkaerő-piaci igényekkel kapcsola-

tos irodalomkutatásom során azt tapasztaltam, hogy azok elsősorban a szakképzési igé-

nyek és az oktatási rendszer illeszkedésére illetve a pályakezdőkre vonatkoznak. (Bá-

lint–Polónyi–Siklós, 2006; Berde–Czenki–Györgyi–Híves–Morvay–Szerepi, 2006; 

FELVI felmérések; Polónyi, 2006; Schranz, 2007; Selmeczy–Tóth, 2006, 2007; Siklós, 

2006) 

A munkaerőpiac menedzserekkel kapcsolatos elvárásaira irányuló kérdéseket, a Gö-

döllői Egyetem Vezetéstudományi Tanszéke által 2001-ben készített, „Az Európai gya-

korlathoz illeszkedő munkaerő-piaci készségigény felmérés a magyar oktatás és képzés 

fejlesztése szolgálatában” című felmérés kérdőíve tartalmazott ugyan, de a menedzse-

rekre vonatkozó eredményeket nem publikálták. A Debreceni Egyetem „A vállalati me-

nedzsment funkcionális vizsgálata” című kutatási programja több dimenzióban foglal-

kozik a vezető személyével, kompetenciáival (Barta, 2004), de ezekben sem jelentek 

meg a munkaerő-piaci elvárások, illetve a vizsgálat a mezőgazdaságban dolgozó veze-

tőkre irányult. A logisztikai munkaterület kompetenciáit vizsgálta doktori értekezésében 

Pató Gáborné Szűcs Beáta (2006). 

 

Dolgozatom fókuszában a gazdasági életben meghatározó pozíciót elfoglaló vállal-

kozók és közgazdász képzettséggel rendelkező, alkalmazott menedzserek állnak. 

A vállalkozások meghatározó szerepet töltenek be (70%) a foglalkoztatásban, és 

igen jelentős (40-50%) a GDP-hez való hozzájárulásuk.  

Témaválasztásom további, közvetett szakmai indoka, hogy a versenyképesség igé-

nye nem csak szervezeti, hanem gazdasági-társadalmi szinten is megfogalmazódik.  

Európában, felismerve a térség helyzetét, a versenyképesség javítása érdekében több 

gazdasági és politikai folyamat és program indult el. Széleskörű egyetértés alakult ki 

arra vonatkozóan, hogy a gazdasági fejlődés kulcsfontosságú tényezője a rendelkezésre 

álló humán erőforrások minősége, ezért megkerülhetetlen az oktatás, kutatás fejlesztése. 
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Lisszabonban (Presidency Conclusions, 2000) megfogalmazódott a tudásalapú társada-

lom víziója, így a versenyképesség javításának megvalósítására irányuló programok 

legtöbbje nem kerülheti el, hogy a tudás új jelentésével foglalkozzék. A kompetencia 

fogalma e tudáskoncepció változásának köszönheti népszerűségét: hangsúlyeltolódás 

ment végbe az ismeretalkalmazás, gyakorlat irányába. „Korábban az oktatási rendszer, 

de a társadalmi közfelfogás is kiemelkedő jelentőséget tulajdonított a tudásnak, mint 

domináns értéknek. Ez a tudásfelfogás átalakulóban van.” (Henczi, 2007). A nagy 

mennyiségű információtermeléssel jellemezhető tudás- és értékorientált gazdaságban, 

társadalomban a tradicionális tudásképet egyre inkább kiegészíti az ismeret- és informá-

cióalkalmazás szükségessége, mert ezáltal válik lehetővé az emberi erőforrások haté-

kony működtetése. 

Elindult az Európai Felsőoktatási Térség kialakítását célul kitűző Bolognai folya-

mat: az egységesülő felsőoktatási térséget az Európai Unió stratégiai céljainak megvaló-

sítása érdekében támogatja, amelyben a globális piaci kihívások között a humántőke 

fejlesztését is célul tűzték ki. A bolognai folyamat egyik eleme a felsőoktatásban tanult 

ismeretek munkaerőpiacon való alkalmazhatóságának növelése. (Bolognai Nyilatkozat, 

1999.) Az Európai Tanács az „Oktatás és képzés 2010” c. munkaprogramjában (Európai 

Tanács, Brüsszel, 2002. 6365/02, EDUC 27) többek között a felsőoktatással szemben is 

megfogalmazta azt a követelményt, hogy minden területét mind tartalmában, mind 

módszerében át kell alakítani. Erre azért volt szükség, mert a munkaadók megítélése 

szerint a felsőoktatási intézmények túlnyomórészt teoretikus alapokon nyugvó, általános 

elméleti ismereteket nyújtanak, holott ők inkább azonnal cselekvésre képes, produktív, 

gyakorlati eredményekben megnyilvánuló tudást kívánnak meg a munkavállalóktól. A 

Tanács az átalakítás fő feladataként a társadalmilag elvárt tevékenységre alkalmassá 

tevő kompetenciák fejlesztését határozta meg. Indokolásában arra hivatkozik, hogy az 

utóbbi évtizedek technológiai fejlődése következtében a gazdasági tevékenység egyre 

specifikusabbá, gyakorlat-orientáltabbá vált, ezért a hagyományos, elméleti hangsúlyú 

felsőoktatási képzés többé nem képes a piaci igényeknek megfelelő szakembereket biz-

tosítani a gazdaság számára. A legújabb stratégiai cél, hogy Európa váljon Innovációs 

Unióvá, ami még inkább egymásra utalja a gazdaság és az oktatás szereplőit. 

Nincsen kellő párbeszéd, együttműködés a gazdasági szereplők és a hazai oktatási 

rendszer között, így azt a közvetett célt is kitűztem, hogy a menedzserekre vonatkozó 

piaci igényeket (elvárásokat) összegyűjtve, azokat a vonatkozó szakirodalom alapján 

rendszerezve felállítom a vizsgált menedzserek munkaerő-piaci kompetenciaprofiljait és 
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kísérletet teszek egy olyan ajánlás megfogalmazására, amellyel a két szféra közötti kap-

csolat javíthatóvá válik. 

1.3 A dolgozat felépítése 

Dolgozatomban elsőként a témám szempontjából fontos szakirodalmi vonatkozáso-

kat tekintem át. 

Mindenekelőtt fontosnak tartottam a menedzser fogalmának értelmezését, ezzel fog-

lakozom elsőként, majd azokat az aspektusokat veszem sorra, melyek befolyásolhatják 

a menedzserekkel szemben támasztott munkaerő-piaci elvárásokat. Ezt követően ismer-

tetem a kompetencia fogalmát, szemléltetem a kompetencia-összetevőket és fejleszthe-

tőségük szintjeit. 

A továbbiakban foglalkozom a menedzseri kompetenciákkal. Részletesen bemuta-

tom az „input” és „outcome” megközelítéseket, különös tekintettel a kutatásomban és az 

eredmények feldolgozásában alapul szolgáló személyiségvizsgáló módszerekre és a 

Spencer–Spencer illetve Quinn-féle modellekre. A szakirodalmi áttekintés utolsó részé-

ben hazai és nemzetközi vállalati kompetenciamodelleket mutatok be.  

A harmadik fejezet elején ismertetem kutatási céljaimat, a célok elérése érdekében 

alkalmazott módszertani vonatkozásokat és hipotéziseimet. 

Ezt követően kerül sor kutatásom bemutatására. Először a menedzserek vállalkozói 

körben felvett interjúit és az S-CPI kérdőív eredményeit ismertetem. Ez után térek rá az 

alkalmazotti körben dolgozó menedzserekkel szemben támasztott munkaerő-piaci elvá-

rások megismerése érdekében végzett kutatásaimra és az eredmények ismertetésére, 

melynek során először a hirdetések elemzését majd a vezetőkiválasztó szakemberekkel 

(fejvadászokkal) felvett interjúk eredményeit részletezem. 

Az elvégzett kutatások eredményeinek értelmezésére külön fejezetben térek ki. 

Mindezek után értékelem a korábban felállított hipotézisek megalapozottságát és meg-

fogalmazom téziseimet. Később összegzem értekezésem új és újszerű eredményeit, 

majd felvázolom a kutatás további lehetséges irányait, megjelölve az általam választott 

további kutatási célokat. 
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2 Elméleti alapok 

Alábbi (teljességre nem törekvő) szakirodalmi áttekintésemben olyan forrásokat 

ismertetek, amelyeket a munkaerő-piaci elvárások megismerése és értelmezése szem-

pontjából relevánsnak véltem. Elsősorban olyan információkat igyekeztem felhasználni, 

melyek a menedzsmentre, menedzserre vonatkoztak. Arra törekedtem, hogy főként a 

menedzseri tevékenységgel, funkciókkal és tulajdonságokkal, szerepekkel, vezetési stí-

lussal foglalkozó ismereteket gyűjtsem össze, mivel a munkaerő-piaci elvárásokban és a 

kompetenciamodellekben főként ezek kerülnek megfogalmazásra. 

2.1 A menedzser fogalma 

Témámból kifolyólag elsőként a menedzser fogalmával és jellemzőivel foglalko-

zom, különös tekintettel arra, hogy a magyar szaknyelvi terminológiában sincs meg a 

kellő egyetértés és következetes használat. 

A menedzsment fogalmát elsőként Taylor fogalmazta meg „Shop Management” 

majd „Principle of Scientific Management” című művében. A menedzsmentet feladat-

orientáltan közelítette meg, azt állítva, hogy a menedzsment lényege, pontosan tudni, 

hogy mit akarsz az embereidtől, majd megnézni, hogy a legjobban és a legolcsóbban 

csinálják-e (Taylor, 1903, 1911, 1983). A „tudományos üzemvezetés” felfogása egyben 

az emberi tényező háttérbe szorulását is jelentette, előbb hivatkozott művében Taylor 

maga írta, hogy „eddig a személyiség (az ember) állt a középpontban, a jövőben a rend-

szer lesz az elsődleges”. 

Henri Fayol 1916-ban tette közzé „Administration industrielle et générale” című 

művét – melyben, ellentétben a tayloristákkal – nem a termeléssel foglalkozott, hanem 

az „igazgatás” (administration) kérdésével. Elsőként vizsgálta az igazgatás (menedzse-

lés) általános kérdéseit és szorgalmazta törvényszerűségeinek megfogalmazását. Fayol 

fogalmazta meg elsőként a menedzseri funkciókat: tervezés, szervezés, „parancsnoklás” 

(ez jelenti a vezetést), koordinálás, irányítás. A vezetés fogja össze a többi funkciót, és 

az emberek befolyásolása révén hat a többi funkció végzésére (Griffin, 1987). Ezt a 

vezetési funkciót egyesek directing mások, leading vagy leadership névvel illetik (Pata-

ki, 1992). 

A menedzsmentet Griffin (1987) nyomán úgy definiálhatjuk, mint azon tervezési, 

döntéshozatali, irányítási, szervezési, vezetési folyamatokat, amelyek a szervezet erőfor-

rásaira irányulnak, a szervezet céljainak a legeredményesebben és leghatékonyabb mó-
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don történő megvalósítása érdekében. A menedzser az a személy, aki ezeknek a folya-

matoknak elsődleges közreműködője. Griffin a vezetést a hatalom szakszerű gyakorlá-

saként definiálja; a vezető a hatalmát használja fel mások befolyásolására: a vezetés a 

menedzselés folyamatában az a funkció, amely az emberek együttműködésének biztosí-

tását és a dolgozóknak az adott cél felé történő irányítását jelenti. 

A vezetés tehát a menedzsment egyik funkciója. A menedzser (manager) és a vezető 

(leader) kapcsolatára vonatkozóan a nemzetközi szakirodalomban is találunk szép 

számmal különböző véleményt képviselő szakembereket. 

A különbségeket hangsúlyozza például Zaleznik (1977), aki azt mondja, hogy a me-

nedzserek fókuszában a problémamegoldás és szervezeti stabilitásra való törekvés áll, 

míg a vezetők jövőképalkotók, akik elviselik a káoszt, és a szervezeti változások irá-

nyába mozgósítanak. Bennis és Nanus (1985) megfogalmazása szállóige lett: Mene-

dzserek azok az emberek, akik a dolgokat jól csinálják, a vezetők pedig azok az embe-

rek, akik jó dolgokat csinálnak. 

Kotter (1990) oly mértékben elkülöníti a fogalmakat, hogy a vezetést nem is tekinti 

a menedzsment részének, szerinte a vezetés és a menedzsment két különböző és egy-

mást kiegészítő tevékenységrendszer. 

Stacey, Griffin és Show (2000) a menedzsment és a vezetés közelítését javasolják, 

tekintettel arra, hogy a XXI. században a szervezetek sikerességében egyre nagyobb 

szerepe lesz az üzleti környezet bizonytalanságának és a szervezetek fokozódó komple-

xitásának. Ezek a körülmények pedig hatást gyakorolnak mind a menedzselés mind a 

vezetés gyakorlatára. Ez a személet már odáig fejlődött, hogy egyes kutatók (Buckin-

gham, 2005) vitatják, hogy lenne különbség a „nagy menedzserek” és a „nagy vezetők” 

között. 

A menedzser és a vezető közötti szoros kapcsolatot, korábban már más tudósok is 

leírták. Yukl 1989-ben azt publikálta, hogy a szervezetben dolgozó menedzsereknek 

egyaránt kell vezetőnek és menedzsernek lenni, híressé vált mondata: „a menedzser és a 

vezető fogalma felcserélhető”. Drucker (1991) szerint: A modern szervezetekben min-

den értelmiségi vezető, amennyiben pozíciója vagy tudása révén felelős valamely tevé-

kenységért, amely hatással van a szervezet teljesítőképességére és eredményességére.  

Robbins és Coulter (2009) szerint a menedzsment megközelítés nagyon egyszerű: a 

menedzsment az emberekről szól. A menedzserek emberek. A valódi menedzserek va-

lódi emberek, akik valódi embereket menedzselnek. A menedzseri munka változását 



13 

 

napjainkban álláspontjuk szerint leginkább az alábbiak jelentik: fokozott figyelem az 

ügyfelekre, innováció és a fenntarthatóság. 

Gardner (1990) a menedzser-vezető között nem tett különbséget, viszont megkülön-

böztető jegyekkel írta le a „rutinmenedzser” fogalmát: rövidebb időterminusokban gon-

dolkodik és elsősorban cél- és teljesítményorientált. A menedzser-vezető szemlélete 

ezzel szemben hosszabb, stratégiai távlatú és folyamatorientált. 

Nienaber (2010) nyolcvan menedzsmenttel és leadership-pel foglalkozó elméleti 

munkát elemzett, összehasonlítás céljából. Tanulmányában ismerteti a feltárt összefüg-

géseket (a legszorosabb kapcsolatot a menedzser és a leader között a kommunikációs 

szerepekben azonosította), végső konklúziója pedig az, hogy e fogalmak kibogozhatat-

lanul összefonódtak. 

Több kutató (Goleman–Boyatzis–McKee, 2001) nem foglal egyértelműen állást a 

kérdésben. Álláspontjuk szerint a két megközelítés kiegészíti egymást.  

Mullins (1996) a fogalmak kapcsolatáról így ír: „embernek és szervezetnek szüksége 

van egymásra.” A menedzser a vezetői (leader) munkát integrálja. A menedzsment 

alapvetően egy integráló tevékenység, amelyik áthat a szervezeti műveletek mindegyi-

kén. 

A menedzserek speciális esetét alkotják a vállalkozók. A vállalkozó olyan személy, 

aki egy cég tulajdonosa, működteti azt és viseli a pénzügyi kockázatot (Wallace–

Flynn,1990). A vállalkozó az, aki létrehozza és folyamatosan működteti a vállalkozást, 

alkalmazottakat vesz fel (Rue–Byars, 1986). „A vállalkozó (kizárólagos vagy részbeni) 

tulajdonos és csúcsmenedzser (top manager) egy személyben”. (Pataki, 1992).  

Dolgozatomban a menedzsmentet olyan folyamatnak tekintem, amely az emberek 

egy csoportjának útmutatást vagy utasítást ad a szervezet céljának eléréséhez (Rue–

Byars,1986). A menedzser az, akinek elsődleges tevékenysége a menedzselés folyama-

tának részét képezi; az, aki emberi, pénzügyi, fizikai és információs erőforrásokat tervez 

és azokról dönt, szervez, vezet és irányít (Griffin, 1987). A vezetést a menedzsment 

funkciók részének tekintem, melynek célja, hogy a szervezeti tagokat befolyásolja va-

lamely cél elérése érdekében.
1
 

                                                 
1
 A harmadik fejezetben használt „vezető” kifejezés a hazai munkaerő-piaci szereplők (hirdetők, vezető-

kiválasztó szakemberek) gyakorlatát tükrözi. 
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2.2 A menedzserrel szemben támasztott elvárások befolyásoló tényezői 

A menedzser tevékenységét és ebből fakadóan a vele szemben támasztott elváráso-

kat több fő aspektusból vizsgálhatjuk. 

2.2.1 A szervezet belső jellemzőinek aspektusa 

Az elvárások igen különbözőek lehetnek a szervezeti sajátosságok szerint is. A szer-

vezetek alapvető jellemzőiként az alábbiakat szokták tárgyalni: méret, profil (tevékeny-

ségi kör), technológia, eredet, tulajdonosi forma, szervezeti kultúra, szervezeti struktúra, 

stratégia. Az egyes (külön-külön említett) tényezők hatásait maguktól értetődően más 

tényezők is befolyásolhatják, illetve e belső adottságok, kölcsönhatásaik miatt más elvá-

rások kombinációját is alkothatják. 

Természetesen lehetetlen az összes lehetséges szervezeti tényező, összes lehetséges 

következményét ismertetni, így elsősorban a kutatásom szempontjából releváns vonat-

kozásokat említem meg, melyeket Dobák Miklós munkáját (Dobák, 2002) továbbgon-

dolva mutatok be: 

A menedzserek elsődleges feladata, hogy képesek legyenek jövőképet alkotni, az el-

éréshez vezető utat megfogalmazni és a stratégiát megvalósítani. Érzékelniük kell a bel-

ső-külső környezet változásait, s meg kell találniuk rá a megfelelő szervezeti válaszre-

akciót.  

A szervezeti méret növekedésével csökken a munkatársak közvetlen személyes kap-

csolattartási, kommunikációs lehetősége. Minél nagyobb a szervezet a menedzsereknek 

annál inkább szükségük van az ún. absztrakt orientációs eszközök (munkamegosztás, 

hatáskörmegosztás stb.) alkalmazására. A szervezet összetettségével és bonyolultságá-

val összefüggésben felértékelődik a szervezeten belüli kapcsolatrendszer áttekintésének 

és az információfeldolgozásnak a képessége, és mindezek következtében a probléma-

megoldó képesség. 

A tevékenység jellege is befolyásolhatja az elvárásokat. A tevékenységek szerveze-

ten belüli vertikális tagozódása a belső kooperációs igényt alakítja; az egyes fázisok 

összehangolása jelentős koordinációs feladatot jelent a menedzserek számára. A válla-

latközi vertikális tagozódása a koordinációs igény szükséglete mellett kiegészül olyan 

menedzseri szerepek iránti elvárással, mint például a bróker, képviselő stb. A tevékeny-

ségi kör változékonysága óhatatlanul az innováció, rugalmasság iránti elvárásokat erősí-

ti. Minél inkább jellemző egy szervezetre, hogy rendszerint új feladatokat kell ellátnia, 

annál inkább szükséges a menedzsereknek a szervezeti változások kezelésének képessé-
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ge, továbbá az írásbeli szabályozás lehetőségének alacsony foka miatt a szóbeli kom-

munikáció képessége.  

A kooperációs képességek iránti fokozott igényt vonja maga után, ha egy több te-

lephelyen működő szervezet keres menedzsert. A különböző helyeken végzett munkafo-

lyamatok összehangolása a legkörültekintőbb szervezés esetén is problémákat generál. 

A nemzetközi kiterjedtség természetszerűen vonja maga után a kulturális érzékenység, 

tolerancia stb. igényét. 

A szervezetben alkalmazott alapfolyamati technológia hatásai elsősorban a munka-

társak bevonásában és a döntéshozatali módban érzékelhetők: minél inkább rutinjellegű 

egy feladat, annál kevésbé vonják be a dolgozókat a döntéshozatalba. A feladatok bo-

nyolultságának növekedése a dolgozók önállóságának fokozódását vonja maga után, 

más vezetési stílust igényelve a menedzserektől. Minél bizonytalanabb a technológiai 

folyamat outputja, annál több az informális kapcsolat és kisebb az írásbeli szabályozott-

ság mértéke.  

Az információtechnológiai folyamatok szervezetben való kiterjedtsége az írásbeli 

szabályozás fokozódásával jár együtt. Az adatfeldolgozás egyre gyorsabbá és pontosab-

bá válik, az egyes részfolyamatok információs kapcsolatai javulnak, melyeknek viszont 

szervezési és kommunikációtechnológiai konzekvenciái vannak. A technológia törvény-

szerű következménye a változás, az új rendszerek bevezetése azonban legtöbbször el-

lenállást vált ki, így a menedzsereknek e téren is felkészültnek kell lenniük. 

A szervezeti kultúrából (értékek, normák, hitek, meggyőződések stb.) fakadó elvárá-

sok olyan rendkívül bonyolult mechanizmusok révén fogalmazódnak meg, melyek túl-

lépik e dolgozat kereteit. Annyit talán megállapítunk, hogy az elvárások nagymértékben 

függnek attól, milyen szintű menedzserről van szó: minél alsóbb hierarchiaszintű mene-

dzserről beszélünk, annál inkább előtérbe kerül a szervezeti kultúrába való beilleszthe-

tőség kérdése.  

A szervezet eredetéből és a tulajdonosi viszonyokból fakadó esetleges elvárások is a 

szervezeti kultúrába integrálódva jelennek meg. 

A szervezetek alapvető strukturális jellemzője a munkamegosztás, a hatáskörmeg-

osztás, a koordináció és a konfiguráció. A menedzseri tevékenység egyik kiindulópontja 

az, hogy a hatáskörök milyen módon vannak szabályozva, milyen a döntési jogkörök 

felosztása az egyes hierarchiaszintek között. A menedzser koordináló tevékenysége az 

eltérő feladatokkal és hatáskörrel rendelkező, de egymással szoros kapcsolatban álló 

szervezeti egységek (személyek) működésének összehangolását jelenti. A menedzse-
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reknek számos tényező figyelembe vételével kell a technokratikus, strukturális és sze-

mélyorientált koordinációs eszközök optimális kombinációját alkalmazni az adott szer-

vezetben. 

2.2.2 A szervezeti hierarchiában elfoglalt pozíció aspektusa 

Az elvégzendő feladatok, az elvárt tulajdonságok és a menedzseri szintek közötti 

összefüggést Katz (1955) munkája nyomán mutatom be. Katz szerint az elvárások kü-

lönbözőek attól, hogy milyen szintű vezetésről van szó, állítását az alábbi ábrája mutatja:  

 

 

 

 1. ábra Menedzseri szintek és elvárt tulajdonságok 

Forrás: Katz nyomán 

 

Az egyes hierarchiaszinteken gyakorolt alapvető menedzseri készségek fő jelentése: 

- A „technikai” készségek az adott munkakörben előforduló szakmai jártassá-

got jelentik. 

- A „humán” készségek az emberi viszonyokban való jártasság a munkavég-

zés- irányítási feladatok megoldását jelentik. 

- A „koncepcionális” készségek jelentik a szervezet, mint egész működésének 

megértését és azt, hogy a vezető saját egysége hogyan kapcsolódik az 

egészhez. 

Az egyes hierarchiaszintekhez tartozó feladatok így fogalmazhatók meg (Ferencz, 

2007): 

A felsőszintű menedzserek feladata az egész vállalat, vállalkozás irányítása, vezetői 

funkciókat a szervezet egészére vonatkoztatva gyakorolják. Irányelveket dolgoznak ki, 

célokat tűznek ki, azaz hosszú távú szemléletet képviselnek.  A belső információkon 

kívül támaszkodnak a külső forrásokból származó adatokra, meghatározzák a különbö-
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ző hatásköröket a szervezeten belül és megoldják azon konfliktusokat, amelyek az 

egyes részlegek tevékenységei és funkciói között támadhatnak.  

A középszintű menedzserek funkcióikat szervezeti egységekben gyakorolják, amely-

ben személyeket is vezethetnek. Munkájukban az adott szervezeti egység feladatait és 

módszereit határozzák meg. A középszintű menedzserek a szervezet mindennapi műkö-

déséért felelősek. 

Az alsószintű menedzserek a beosztottakkal közvetlen kapcsolatban vannak, felelős-

séggel tartoznak azok vezetéséért és motiválásáért. Ezen a szinten a menedzseri- és a 

végrehajtói funkciók egymás mellett jelentkeznek. A munkahelyi menedzsereknek a 

szervezet "első vonalában" a vevők igényeinek megfelelő napi döntéseket kell meghoz-

niuk. 

Bakacsi (1998, p.74.) más álláspontot képvisel: az általános kompetencialisták ké-

szítése indokaként fogalmazza meg, hogy az egyes szervezetek kompetencia-listái kö-

zött jelentős átfedések vannak. „Ez érthető, hiszen például egy középvezetői vagy felső-

vezetői munkakör hasonló kompetenciákat igényel, akár eltérő iparágakban is.” Ezt 

támasztja alá Dulewicz–Herbert (1989) középszintű menedzserekről (middle-manager) 

készített általános kompetencialistája is: stratégiai távlat, elemzés és ítélet, tervezés és 

szervezés, beosztottak vezetése, meggyőző erő, magabiztosság és döntésképesség, sze-

mélyközi fogékonyság, szóbeli kommunikáció, alkalmazkodás és rugalmasság, energia 

és kezdeményezés, teljesítménymotiváció, üzleti érzék. 

2.2.3 Betöltendő menedzseri szerepek és elvárt tulajdonságok aspektusa 

A menedzseri szerepek fontosságát hangsúlyozó szerzők kiemelik azt a tényt, hogy 

a szerep a csoportlélektan fogalma. „A szerep a tagoktól (a csoportban elfoglalt pozíció-

juk szerint) elvárt (és az illetők által saját magukra nézve elfogadott) viselkedésminta.” 

(Mullins, 1996). 

Ebből a meghatározásból az is következik, hogy a szerepek attól a szociális közegtől 

is meghatározottak, amelyben a menedzser tevékenykedik. A szociálpszichológiai sze-

rep-fogalmat használta fel Henry Mintzberg (1971) is kutatásaiban. Klasszikussá vált 

munkájában tíz menedzseri szerepet különített el, melyet három csoportba rendezett, 

ezek egyike a vezetői szerep. 

1. Interperszonális szerepek 

a) „Képviselő” (Figurehead) szerep: a legalapvetőbb és legegyszerűbb mene-

dzserszerepek tartoznak ide, mivel ő a szervezet szimbolikus és formális rep-
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rezentánsa. Például: dokumentumok aláírása, rendezvényeken való részvétel, 

stb. 

b)  „Összekötő” (Liaison) szerep: kapcsolatteremtés az egyének és csoportok, a 

különböző szervezeti egységek, valamint a belső szervezeti egységek és a 

külső környezet között. 

c) „Vezető” (Leader) szerep: ez a legjellegzetesebb menedzser-szerep, amely 

áthatja minden aktivitását. Ő a felelős a személyzet munkájáért, beosztottak 

motivációjáért valamint irányításáért. 

2. Információs szerepek 

a) „Figyelő” (Monitor) szerep: belső és külső forrásokból formális és informá-

lis információk keresése és szerzése, amelyek hozzájárulnak a szervezet és 

környezete működésének jobb megértéséhez. 

b) „Terjesztő” (Disseminator) szerep: kapcsolatai révén a külső információkat 

elterjeszti a szervezetben, és a belső információkat vezető szerepe révén to-

vábbítja a beosztottak felé. Az információk lehetnek adatszerűek, vagy tar-

talmazhatnak döntéseket, értékítéleteket. Ha a menedzser alkalmatlannak ér-

zi magát, vagy nem vállalkozik az információk továbbítására, ez nehézsége-

ket okozhat a delegációs munkájában.  

c) „Szóvivő” (Spokesperson) szerep: a menedzser formális hatalomként jár el 

az információknak a vezetőség, illetve a külső szereplők (fogyasztók, sajtó, 

hatóság, stb.) felé való továbbításában. 

3. Döntési szerepek 

a) „Vállalkozó” szerep: a menedzser-funkciók közé tartozik a kezdeményezés 

és a tervek, lehetőségek kihasználása, vagy a problémák megoldása révén 

való módosítása, és az aktuális szituációkhoz igazodó cselekvések végrehaj-

tása is. A menedzser belátása szerint döntő szerepet játszhat ebben, vagy de-

legálhatja a felelősséget beosztottjai felé. 

b) „Zavar-kezelő” (Disturbance Handler): váratlan helyzetek és komplikációk 

kezelése, előre nem látható események megoldása, a szituáció korrekciója. 

c) „Erőforrás elosztó”, (Resource allocator): a menedzser él formális hatalmá-

val, amikor eldönti, hogy a különféle erőforrásokat (anyag, pénz, idő, mun-

kaerő) hogyan osztja el, meghatározza a munkafolyamatok programját és el-

lenőrzi a döntéseket megvalósításuk előtt.  



19 

 

d) „Tárgyaló” (Negotiator): részt vesz a szervezet különböző tagjai, egységei 

közötti egyezkedésben. Mivel a menedzsernek tekintélye, hitelessége, és fe-

lelőssége van az erőforrások szétosztásában, ez a szerep igen fontos része a 

menedzser tevékenységének. 

A későbbiekben Mintzberg (1994) visszatért a menedzseri szerepkör tárgyalásához 

és kifejlesztett egy olyan modellt, melyben a menedzseri szerep három egymást követő 

szinten bontakozik ki mind a szervezeti egységen belül, mind a szervezeti egységen 

kívül. 

Az első szint az információ szintje, ezt követi az emberek szintje és végül a tevé-

kenység szintje. 

 

 1. táblázat A menedzseri szerepkör hattényezős modellje. 

Forrás: Mintzberg, 1994. 

 

A szervezeti egységen belül A szervezeti egységen kívül 

 

Menedzselés információval 

Irányítás és kommunikáció Kommunikáció 

 

Menedzselés az emberek által 

Vezetés Kapcsolatépítés 

 

A tevékenység menedzselése 

Teendők elvégzése Ügyek intézése 

 

Pedler, Burgoyne és Boydell (1994) a menedzseri munka gyakorlatának elemzése és 

kutatása alapján 11 tulajdonságot azonosított, amelyek jellemzik a sikeres menedzsere-

ket, és nem jellemzők a kevésbé sikeres menedzserekre. A 11 tulajdonságot három cso-

portba rendezték: 

a) „Alapvető szint” 

alapvető tudás és információ 

 releváns szakmai képességek 

b) Képességek, készségek és tulajdonságok 

 érzékenység az események nyomon követésére 

 analitikus gondolkodás, problémamegoldó képesség, döntéshozatali ké-

pesség 

 szociális képességek 

 érzelmi rugalmasság 
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 proaktivitás 

c) „Meta-tulajdonságok” 

 kreativitás 

 szellemi frissesség 

 kiegyensúlyozott tanulási szokások és képességek 

 önképzés 

A menedzseléshez szükséges képességeket, készségeket Prentice (1984) a követke-

zőkben definiálta: figyelő hallgatás, kommunikáció, vezetés, problémamegoldás, idő-

gazdálkodás, alkalmazkodás a változásokhoz, kapcsolatépítés, előadókészség, 

stresszkezelés. 

Curtis–Winsor–Stephen (1989) 1000 kérdőív eredményének összegzéseként azt ál-

lapította meg, hogy a menedzserek számára a kommunikációs képességek a legfonto-

sabbak, de jelentősek még a következők: kitartás és elszántság, lelkesedés és a technikai 

kompetenciák. 

Allred–Snow–Miles (1996) arra mutatott rá, hogy a modern szervezetekben egyre 

több és több interperszonális képességre van szükségük a menedzsereknek. 

Cameron–Whetten (1988) 150 szervezetben, 500 közép-felsőszintű menedzserrel 

készített felmérésében, 25 készséget talált, amelyekről megállapítja, hogy ezek mind-

egyike szerepel a témában elismert kutatók – Ghiselli (1953) Livingston (1971), Miner 

(1973), Katz (1974), Mintzberg (1973), Boyatzis (1982) – eredményeiben is. 

A sikeres menedzser leggyakrabban említett tulajdonságait a vonatkozó kutatások 

szintetizáló elemzése után Whetten–Cameron–Woods (2000) foglalta össze az alábbi-

akban:  

- verbális kommunikáció, figyelő hallgatás 

- időgazdálkodás 

- stresszkezelés 

- egyéni döntéshozatal 

- problémák meghatározása és megoldása 

- motiválás és befolyásolás 

- feladatok delegálása 

- célkitűzés és jövőkép alkotás 

- önismeret 

- csapatépítés 

- konfliktuskezelés 
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2.2.4 A képzettség, szakképzettség aspektusa 

A menedzseri feladatokat ellátó személyek szakképzettségüket tekintve lehetnek a 

vezetett munkaterület szakemberei, de menedzser-ismeretek nélkül; vagy azon a terüle-

ten nem szakképzettek, de üzleti/menedzsment képzettségűek; végül lehet olyan mene-

dzser is, aki mindkét szakképzettséggel rendelkezik. (Az elsőre példa a II. világháború-

ban az atombomba előállítására szervezett fizikus-csoportnak, az un. „Manhattan-

Projekt”-nek vezetője Oppenheiemer, aki maga is kiváló fizikus volt; az utolsóra Lee 

Iacocca, a Ford és Chrysler híres vezető menedzsere, aki maga is mérnöki diplomával 

rendelkezett.  De ilyen az a vállalkozó is, akik rendszerint a saját szakképzettségüknek 

megfelelő területen vállalkoznak, és közgazdász szakképzettséget is szereznek.) 

2.2.5 A vezetési stílus aspektusa 

A menedzseri munka sikerességének lényeges eleme, hogy a rendszer milyen mó-

don képes hatni a beosztottakra, befolyásolni tevékenységüket.  

A vezetési stílus a hatalom gyakorlásának szokásos módja, amely „…általában egy-

ségesnek tekinthető, de esetenként sajátos egyedi vonásokkal is kiegészülő vezetési ma-

gatartás.„ (Bayer, 1995, p. 13). 

A vezetési stílust számos tényező befolyásolja: a menedzser személyisége; a szerve-

zet tagjainak szükségletei, elvárásai, céljai továbbá a környezeti és szituációs tényezők.  

A menedzser sikerességnek azért meghatározója a vezetési stílus, mert ez a jelenség 

szoros összefüggésben van a szervezeti tényezőkkel. Egyfelől úgy, hogy a vezetési stí-

lusnak komoly következményei vannak a szervezeti működésre, másfelől úgy, hogy a 

vezetési stílus eredményessége a környezeti (szervezeti, szituációs) tényezőktől függ.  

A menedzser személyisége alapján tárgyalják a vezetési stílust a tulajdonságel-

méleti megközelítés hívei. Gondolkodásuk kiindulópontja, hogy a sikeres vezetésnek 

vannak személyiségbeli attribútumai, ezeket kell a kiválasztás során megtalálni.  

A menedzser magatartását helyezik vizsgálatuk középpontjába a magatartástu-

dományi megközelítések. Lewin–Lippitt–White (1975) szerint a vezetői akarat érvénye-

sítésének módja szerint három vezetési stílust lehet megkülönböztetni: autokratikus, 

demokratikus, „lassiez-faire”. A menedzser magatartása irányulhat elsősorban a feladat-

ra, struktúra kialakítására, a beosztottakra (Ohio State University); lehet termelésköz-

pontú, emberközpontú (Blake–Mouton, -1964-; 1985). 

A vezetés körülményeinek, a vezetési helyzet különböző jellemzőinek befolyá-

soló szerepével a kontingencia-elméleti irányzat képviselői foglalkoznak. Hersey–
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Blanchard (1969) a beosztottak „érettsége” alapján vizsgálódott, Vroom–Yetton, (1973) 

a döntési helyzetet, mint meghatározó szituáció tette kutatása központi elemévé. Evans 

(1970) és House (1974) figyelme arra irányult, hogy mennyire vannak tisztában a be-

osztottak a feladatokkal és elérendő célokkal. Fiedler (1981) a vezetési helyzet jellem-

zőire – vezető-beosztott kapcsolat, feladat strukturáltsága, hatalmi helyzet - összpontosí-

tott. 

A hatalom gyakorlását azonban attól függően is lehet folytatni, hogy a vezető mi-

ként vélekedik a beosztottakról (McGregor, 1966; Alderson, 1985). 

A szakirodalom számos más megközelítését és csoportosítását tárgyalja még a veze-

tési stílusnak. A legújabb irányzatok alapján, az emberi tényező felértékelődése követ-

keztében szemléletváltás szükséges a menedzser hozzáállásában. 

Az állandó változáson és megújuláson alapuló mai világgazdaságban a vállalati me-

nedzserek számára a legnagyobb kihívás a lehető legrugalmasabb szervezeti működés 

létrehozása. Hatékony, tanuló szervezeteket igyekeznek létrehozni, melyek működtetése 

nem képzelhető el a támogató vezetés (facilitálás) és nyitott szervezeti struktúra nélkül.  

A menedzsereknek kell kulcsszerepet vállalniuk abban, hogy miként lehet átállítani 

a vállalatot a korábbi stratégia – szervezet – rendszer megközelítésből az új cél – folya-

mat – emberek kapcsolaton alapuló működésbe, amit emberközpontú vezetési rendszer-

ként definiálnak. (Ternovszky, 2005) 

A rugalmas rendszerben a szervezeti korlátok átalakulnak, a szerepeket egyre ke-

vésbé a formális szervezeti struktúra határozza meg. „A korábbi korlátok azáltal szűn-

nek meg, hogy a különböző funkciókra szerveződő munkacsoporton belül kínálkozó sze-

replehetőségek közül kinek, milyen szerepet kell eljátszani, s a megfelelő időben kivel és 

milyen kapcsolatokat kell fenntartani a szervezet innovatív és hatékony működéséhez”. 

(Ternovszky, 2005 p. 168.) 

A rugalmas vállalatok vezetőinek meg kell tanulniuk a szervezeti és emberi erő-

forrás oldalán megjelenő új „útjelzők” felismerését és alkalmazását a társas kapcsolata-

ikban, és meg kell tanítaniuk erre munkatársaikat is. Ezt a vezetési stílusban bekövetke-

ző változást, elmozdulást szemlélteti az alábbi összefoglalás: 
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 2. táblázat Elmozdulás a vezetési stílusban 

Forrás: Farkas, 2008, p. 289. 

 

Tradicionális  

vezetési stílus 

Emberi erőforrás fejlesztési  

orientációjú vezetési stílus 

 

 Utasítás és ellenőrzés 

 Döntéshozatal 

 Munkatársak figyelmen kívül hagyása 

 A munkakörök értékelése 

 A teljesítmény menedzselése 

 Menedzselés célok alapján 

 Utasítás 

 Főnök, vezető szerep 

 Előrelátás 

 

 Oktatás 

 Tanácsadás 

 A munkatársak bevonása 

 A képességek értékelése 

 Az értékek menedzsmentje 

 Menedzselés a hasznok alapján 

 Elősegítés 

 Védelmező, oktató szerep 

 Megerősítés 

 

2.2.6 A szervezeti felfogások változásának és a külső környezetnek aspektusa 

A menedzsment tudomány fejlődésével változnak a szervezetről, a sikeresség krité-

riumairól, a versenyképességről, az ideális menedzser szerepeiről és ideális tulajdonsá-

gairól szóló vélekedések: a korábbi hierarchikus rendszereket a rugalmas vállalati mű-

ködés váltja fel, a technológiai változások újabb- és újabb megoldásokat kényszerítenek 

ki. 

A szervezeti tanulás fogalmával elsőként March és Simon (1958) foglalkozott, nap-

jainkra már kiterjedt szakirodalma van. A menedzsmenttudományban is felértékelődött 

a tudás fogalma. Egyrészt a technológiai változásoknak köszönhetően olyan fogalmak 

jelentek meg, mint tudásmunkások tudás alapú szervezetek, tanuló szervezetek. Más-

részt annak is köszönheti növekvő népszerűségét, hogy a versenyképességi elméletek 

egyik fókuszává vált a szervezetek alapvető képessége, a magkompetencia (core 

competence) (Prahalad–Hamel, 1990). 

A szervezeti tanulással Argyris–Schön (1978) az egyén szintjén foglalkozott: az 

egyént, mint a szervezet tagját vizsgálta, és megalkották az egyhurkos illetve kéthurkos 

tanulás modelljét. Az egyhurkos tanulás a szervezet belső és külső környezetében bekö-

vetkezett változásokra adott válaszok, illetve a felmerülő hibák olyan korrigálási módját 

jelenti, amelynek célja, hogy fennmaradjanak, sőt megerősödjenek a meglévő szervezeti 

rendszer elemei; míg a kéthurkos tanulásnál a problémák megoldása a meglévő célok, 

normák, értékek, végső soron az alapul szolgáló szervezeti kognitív térkép megváltozá-

sával zajlik. Vagyis legtöbb esetben követett gyakorlatunk kritikátlan vizsgálatlansága 

hiúsítja meg a kéthurkos tanulás lehetőségét. Rutinmegoldásokat alkalmazva állhat elő a 
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nem kívánt (inkompetens) végeredmény. Ezt nevezték „rutinos alkalmatlanság” (skilled 

incompetence). 

Lewitt és March (1988) szerint veszélyes, ha a szervezetben, az időben és térben kö-

zelebb szerzett tapasztalatok és események sikeres akciói előtérbe kerülnek a tanulás 

során. Ez a magatartás egy dinamikus, változó környezetben a „kompetencia csapdájá”-

hoz vezethet. 

A rövidtávú teljesítményorientáció és hatékonyság előtérbe helyezése gátja lehet az 

innovációnak, melynek eredményei sokszor nem az első kipróbáláskor, nem azonnal 

jelentkeznek. Modelljük az innovatív magatartást és a stratégiai szemlélet fontosságát 

hangsúlyozza. 

A tanuló szervezet fogalmának „atyja”, Senge szerint (1998) a tanuló szervezetnek a 

tagjai, inkább önálló felelősségű munkatársként, mint beosztottként működnek. A me-

nedzsernek és munkatársainak, de az egész szervezetnek is állandóan tanulnia kell, és 

újratervezni a céget. Újfajta szemléletre van szükség a tanuló szervezet létrehozásához. 

A tanuló szervezetben a vezető egyszerre tervező, szolgáló és tanár (mentor), a vezető 

az emberek folyamatos tanulásért felelős. A „tanuló szervezetekben” a vezető kiválót 

tud nyújtani a rendszergondolkodás, a személyes irányítás, a gondolati minták, a közös 

jövőkép kialakítása és a csoportos tanulás terén, így a vezetői készségek kifejlesztése 

során is ezekre a területekre kell különös hangsúlyt fektetni.  

Empowerment (felhatalmazás) filozófiája az előbbivel rokon, de nem a szolgálat a 

lényege, hanem a hatalom sajátos megosztása: felelősségvállaló tagok csoportját felha-

talmazza a vezető ügyeik önálló vitelére. Ezáltal a szervezetben felhatalmazott részek 

hálózata jön létre, amelyben a vezető nem a hatalom csúcsán áll, hanem a gondolkodá-

sén, azaz ő koncipiálja, hogy mi legyen, de a végrehajtó hatalmat decentralizálja, s az 

újabb koncepció kialakításában már az egyes részlegek vezetőinek a véleményét is bele-

szövi. A vezetői hatalmat tehát az alkalmazottakkal megosztja a vezető. Az alkalmazot-

tak saját területükön önállóan hozzák döntéseiket, nem kell a vezető jóváhagyására vár-

niuk. Ez a nagyfokú felelősség-, hatalom-, és információközösség megváltozott munka-

helyi struktúrát hoz létre, ami ügyfélközpontúsághoz, hatékonysághoz, gyorsasághoz és 

folytonos fejlődéshez vezeti a céget. 

Ennek „menetrendje”: 

- Az információ megosztása mindenkivel 

- Világos határok kijelölésével meg kell teremteni az önálló, autonóm 

viselkedés lehetőségét 
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- A hierarchiát fel kell váltani mellérendelten működő önirányító csa-

patokkal. 

Nonaka és Takeuchi, akik korábbi (1995) munkáikban a tudás, tudásmenedzsment 

szerepével foglalkoztak (híres modelljük a SECI modell), legújabban (2011) már azt 

tárgyalják, hogyan lehet szert tenni arra a gyakorlati bölcsességre, mellyel a vállalatok 

első számú menedzserei a szervezet és társadalom érdekeit egyaránt szolgáló célokat ki 

tudják választani. Hogyan érjék el, hogy a dolgozók kitartsanak az értékek és normák 

mellett, amikor a globális pénzügyi válság megakadályozására, kezelésére sem találják 

a jó választ és mindezen felül az állandó szervezeti változásoknak, fogyasztói trendek-

nek is meg kell felelniük. Lehetséges megoldásként Nonaka és Takeuchi a tudás harma-

dik formáját, a gyakorlati bölcsességet (phronészisz) nevezik meg. 

2.3 A kompetencia fogalma 

A hagyományos pszichológiai szóhasználatban, a menedzseri képesség, készség, tu-

dás fogalmak különböző összetett jelenségeket fejeznek ki, amelyek egyike sem garan-

tálja a teljesítményt, tehát nem fejezik ki, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki jó menedzser 

legyen. Csak azt lehet megállapítani, hogy melyek azok a képességek, készségek, tudá-

sok, amelyek (vagy közülük néhány) jó teljesítményt valószínűsítenek. 

A tudománynak szüksége volt egy olyan fogalomra, a kompetenciára, amely a ké-

pességet – készséget – tudást és a teljesítményre való alkalmasságot egyszerre magában 

foglalóan fejezi ki. Ez a fogalom a kompetencia. 

A latin competentia szó eredeti jelentése kettős: hozzáértés (alkalmasság), és illeté-

kesség (jogosultság). Kompetens tehát az a személy, aki adottságai (képességei, készsé-

gei, motivációi), szerzett tudása (tanulása, képzése) révén bizonyos teljesítményre al-

kalmas és jogosult. A kompetencia tehát funkcionális (oki) kapcsolatban van azzal a 

teljesítménnyel, amelyre vonatkozik. 

A kompetencia fogalom fejlődését Chomsky (1965, p. 3.) nyelvi kompetencia fogal-

mától szokták bemutatni. Chomsky arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy a nyelvi telje-

sítmény nem vezethető le kizárólag a tanulásból, hanem a tanult és veleszületett képessé-

gek, továbbá a motiváció komplexitásában, rendszerként értelmezhető. 

A kompetenciakutatások pszichológiai gyökerűek, a múlt század második felében, 

Amerikában kezdődtek, alapjait az addig felhalmozott pszichológiai vizsgálatok jelentet-

ték. Voltak ugyanis olyan kutatók (Ghiselli–Barthall, 1953; Mischel, 1968) akik a tesz-

telhető személyiségvonások és munkateljesítmény közötti korrelációt 0,33-as (+ 10% 
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eltérés) szintre értékelték. Az amerikai kutatók úgy ítélték meg, hogy a tesztek nem 

prognosztizálják sem a munkateljesítményt, sem az életben elérhető sikereket. Milyen 

módszerek lehetségesek akkor a várható munkateljesítmény és az elérhető siker előrejel-

zésére? Ez a kérdés vezette McClellandet, a Harvard Egyetem professzorát az alkalmas-

ság/beválás kérdéskörére vonatkozó új kutatási irányzat felé. McClelland egy kritikus 

mintát állított össze, vagyis az életben és a munkában sikeres embereket összehasonlítot-

ta a kevésbé sikeresekkel, abból a célból, hogy meghatározza a sikerességgel kapcsolat-

ban álló jellemzőket, vagyis a sikert eredményező gondolkodásmódok és viselkedésfor-

mák feltárására törekedett: azoknak a tényezőknek az azonosítására, melyek okozati kap-

csolatban vannak a hatékony teljesítménnyel. Ezen tényezők mérésére fejlesztette ki 

Dailey-vel közösen a viselkedésinterjú (BEI, Behavioral Event Interview) módszerét 

(McClelland–Dailey, 1973). A kutatók szerint azt, hogy ki – mikor – mit fog tenni legin-

kább akkor lehet megtudni, ha olyan, a munkával kapcsolatos történéseket, szituációkat 

elemzünk, melyeket az alanyok korábban sikeresen vagy sikertelenül oldottak meg. En-

nek az értékelő módszernek a továbbfejlesztése vezetett a kompetencia definíciójához, a 

kompetenciamodellek elterjedéséhez. 

A kompetencia definícióját illetően nincsen egységes álláspont, lehetetlen a különbö-

ző szemléleteket és nézeteket összehangoló, egységes definíciót alkotni (Hoffmann, 

1999; Delamare–Winterton, 2005). Az egységes értelmezést tovább nehezíti az angol és 

amerikai szóhasználatban eltérő kifejezések: competency-competencies illetve 

competence-competences. A koherens terminológia megalapozására természetesen tör-

téntek kísérletek. Boak (1991) szerint a kompetencia – competency amerikai jelentése 

kiegészíti az Egyesült Királyság foglalkozási standardokban használt „competence” fo-

galmát. Burgoyne (1988) hasonlóan különbséget tesz a „kompetensnek lenni” (megfelel-

ni a munkakövetelményeknek) és a „kompetenciákat birtokolni” (a kompetens viselke-

déshez szükséges jellemzőket birtokolni) jelentéstartalmak között. Woodruffe (1991) a 

tisztázás érdekében különbségtételt javasol a kompetencia (személyorientált kifejezés) és 

a kompetenciaterület (munkakör-orientált kifejezés) között. Woodruffe definíciójához 

Tate (1995) még hozzátéve óva int az input és output kompetenciák összekeveredésétől. 

Mansfield (2004) a kompetenciát három értelemben tárgyalja: outcomes (foglalkozási 

standardok, melyek leírják, hogy mit kell tudnia a munkavállalónak a munka elvégzésé-

hez); feladatlista, amit el kell végeznie a személynek, és a személyes tulajdonságok, jel-

lemzők. White (1959) a kompetencia lényegét a környezettel való hatékony kölcsönha-

tásban látja. Mangham (1986) a fogalmat a teljesítményértékelésben használt kritériu-
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mokhoz közelíti. Abban minden szerző megegyezni látszik, hogy a kompetencia vala-

mely teljesítményhez megfelelő tudás (képzettség), képességek-készségek és hozzáállás 

(attitűd) komplexuma (Lucia–Lepsinger, 1999). 

Boyatzis (1982) és Fogg (1999) terjesztette ki a kompetencia fogalmát a belső-külső 

kényszerek/ösztönzők, a környezet és a munka/foglalkozás összefüggés kapcsolatára. A 

munkamotivációk és a munkára vonatkozó percepciók, továbbá az egyén tehetsége szin-

tén befolyásoló tényezője a kielégítő és sikeres munkaköri teljesítménynek (Boyatzis, 

1982; Fulmer–Conger, 2004; Sandberg, 2000). Összefoglalóan Boyatzis (1982, p. 23.) 

szavaival: „a kompetenciák a személy alapvető, meghatározó jellemzői, okozati kapcso-

latban állnak a kritériumszintnek megfelelő hatékony és/vagy kiváló teljesítménnyel.” 

Boyatzist kiegészítve Guion (1991), Klemp–Spencer (1982) és a Hay Group (1996) hoz-

záteszi, hogy a kompetenciák általában szituációkon keresztül nyilvánulnak meg és tartó-

san jelen vannak egy hosszabb időperiódusban. A menedzsment területen Boyatzis idé-

zett definíciója a legelterjedtebb. 

A magyar kutatók definíciói is hasonló tartalmakat fejeznek ki: 

„A kompetencia a tanulás (tapasztalás, gyakorlás) eredményeként kialakuló szemé-

lyes erőforrás-képződmények strukturált és együttes rendszere, mely az egyén számára – 

egy konkrét szellemi és/vagy fizikai (szak)területen – lehetővé teszi a megszerzett isme-

retek és személyiségbeli komponensek konstruktív és sikeres alkalmazását.” (Henczi, 

2007) 

„Pszichikus képződmények olyan rendszere, amely felöleli az egyénnek egy adott te-

rületre vonatkozó ismereteit, nézeteit, motívumait, gyakorlati készségeit, s ezáltal lehe-

tővé teszi az eredményes tevékenységet.” (Falus, 2000) 

„A kompetenciák magukban foglalják az észlelést, a belső pszichikus folyamatokat, a 

döntést, egy tevékenység megtervezését, végrehajtását, végrehajtásának ellenőrzését is. 

A kompetencia alapvető jellemzője, hogy a viselkedésrepertoárból mozgósítja, felhasz-

nálja a cél eléréséhez szükséges elemeket.” (Nagy, 2000) 

A kompetencia meghatározási módszerek mindegyike „azoknak a viselkedéses jel-

lemzőknek meghatározására törekszik, amelyek bizonyos munkakörben, munkakör-

családokban szükségesek, és elsősorban a kiváló viselkedésekre koncentrálnak, az átla-

gossal vagy a gyenge teljesítménnyel szemben.” (Mohácsi, 2004, p. 418.) 

Sokféle tényező együttes érvényesülését figyelembe véve az OECD DeSeco 

(Defining and Selecting Key Competencies) program zárótanulmányában (2003) így 

fogalmazott: „képesség a komplex feladatok adott kontextusban történő sikeres megol-
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dására.” Ezt használta az Európai Parlament és Tanács az élethossziglan tartó tanulással 

foglalkozó brüsszeli (2005, 11.10.) ajánlásában is: „…az adott helyzetben megfelelő 

tudás, készségek és hozzáállás ötvözete.” 

2.3.1 A kompetenciák összetevői és szintjei 

Az egyén szintjén a kompetenciáknak öt összetevője van (Spencer–McClelland–

Spencer, 1990): 

- ismeretek, tudás (knowledge): információk, amelyekkel a személy rendelke-

zik 

- készségek, jártasságok (skills), amelyek bizonyos feladatok elvégzésének 

képességét adják 

- önértékelés, szociális szerepek, amelyek személyes értékek (value) mentén 

szerveződő attitűdök, amelyeket a személy fontosnak tart 

- személyiségvonások (character), bizonyos pszicho-fizikai jellemzők, hely-

zetekre adott specifikus válaszok 

- motivációk (motivation), amelyek irányítják, befolyásolják, szelektálják a 

viselkedést bizonyos célok felé, bizonyos magatartásokat határoznak meg 

(„A motiváció szignifikáns meghatározója a foglalkozás választásának is, 

hogy valaki alkalmazott, vagy vállalkozó legyen.” Mohácsi, 1996, p. 135) 

 

A jéghegy szimbolikusan fejezi ki a kompetencia-összetevők szintjeit. A „látható”, 

vagyis könnyen értelmezhető kompetenciaelemek helyezkednek el legfelül. Ahogy lefe-

lé haladunk, egyre inkább nehezebben feltérképezhető és azonosítható kompetenciaele-

mekkel találkozunk. Legalul vannak a motivációk, melyek cselekvéseink legbenső 

mozgatórugói. 
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 2. ábra A kompetencia-összetevők jéghegy modellje 

Forrás: Spencer–McClelland–Spencer, 1990. 

 

A kompetencia-összetevőket a fejleszthetőség szempontjából vizsgálva Henczi 

(2007) három szintbe sorolta be: 

 

 3. táblázat A kompetencia-összetevők szintjei 

Forrás: Henczi, 2007, p. 33. 

 

A kompetencia jel-

lemzője: észlelhető-

ség és tudatosság 

A kompetencia összetevői A kompetencia jel-

lemzője: fejleszthető-

ség 

 

 

 

Könnyen látható, 

tudatos szint 

1. Kognitív komponensek 

(átfogó konceptuális rendszer 

és szakmaspecifikus ismeret-

rendszer) 

 

 

 

Könnyen fejleszthető 

2. Jártasságok  

    (know-how komponensek) 

3. Készségek 

    (know-how komponensek) 

Látható, tudatos szint 4. Képességek 

(intellektuális, kommunikáci-

ós, cselekvési és szociális 

képességek) 

 

Fejleszthető 

Személyiségbe integ-

rált, szituációkban 

megnyilvánuló domi-

náns szint 

5.   Konstruktív elemek 

(értékek, beállítódások, önér-

tékelés, önismeret, társisme-

ret, énkép, empátia, érzelmek, 

etikai sajátosságok, esztétikai 

igényesség stb.) 

 

 

Nehezen fejleszthető 

 

„Az első három szintre sorolhatók a munkavégzéshez szükséges erőforrás-

képződmények: ismeretek (kognitív alkotórészek), valamint a tevékenységben való gya-
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korlottságot jelentő jártasságok és készségek az ún. „know-how” komponensek. Ezeknek 

a kompetenciáknak a jellemzője, hogy könnyen megfigyelhetők a viselkedésben és a 

tanulási folyamat során könnyen fejleszthetők. 

A képességek – melyek feltételéül szolgálnak az első három szinten elhelyezkedő 

kompetenciák kialakításához – alkotják a negyedik szintet. A képességek is fejleszthetők, 

formálhatók és alakíthatók. Az ún. általános szintig mindenki eljuthat, pl. az emlékezet, a 

gondolkodás, a tanulás, a kreativitás szintjén. A képesség magasabb kvalitásait a ráter-

mettség, a tehetség, a virtuozitás és a lángelme szintjei jelentik, melyek kezelése a kom-

petenciafejlesztés speciális területeit alkotják. 

A kompetencia-összetevők ötödik, kevésbé látható és nehezen fejleszthető rétegében 

találhatók a konstruktivitás komponensei (értékek, beállítódások, önértékelés, önismeret, 

társismeret, énkép, empátia, érzelmek, etikai sajátosságok, esztétikai igényesség stb.), 

melyek döntő mértékben befolyásolják a munkavégzés építő jellegét (egyéni eredmé-

nyességét és vállalati, közösségi hasznosságát).” (Henczi, 2007, p. 32.) 

Spencer–Spencer (1993) szerint (is) a kiválasztás akkor a leghatékonyabb, ha a meg-

felelő motivációs és legbenső személyiségjegyek alapján történik, mert a tudás, az isme-

retek, a képességek és készségek könnyebben fejleszthetők. 

Számos szervezet a fordítottját teszi (Mohácsi, 1996). Oklevelek, iskolai végzettség 

alapján választanak, feltételezve, hogy a jelölt rendelkezik a szükséges motivációkkal és 

vonásokkal, holott inkább a nehezebben fejleszthető kompetenciákra kell koncentrálni. A 

szervezetekben a kiválasztás nehézségét az jelenti, hogyan tudjuk ezeket a kevésbé látha-

tó kompetenciákat megragadni. 

2.4 A menedzseri kompetencia 

A kulcskérdés: melyek a menedzseri teljesítmény kritériumai. Melyek azok a jel-

lemzők, amelyek oki kapcsolatban állnak a teljesítménnyel? 

„A vezetői kompetencia a vezetői feladatok ellátáshoz szükséges ismeretek birtoklá-

sát és alkalmazásképes tudását – azaz gyakorlatba ültetését – és a vezető számára nélkü-

lözhetetlen funkcionáló személyiségjegyeket, valamint a megfelelő beállítódást (attitű-

döt) jelenti.” (Poór F., 2011) 

Ezeknek a kompetenciáknak a megállapítása terén folyó kutatásban is két irányzat 

létezik: az egyik az input, a másik az outcome megközelítés. 
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 4. táblázat „Input” és „outcome” kompetencia megközelítések 

Forrás: Martin és Staines (1994) nyomán Szelestey, (é.n.) 

 

 „INPUT” megközelítés „OUTCOME” megközelítés 

A középpontban: Személyiségjellemzők kompetenciák 

kompetenciaterületek 

MCI standardok 

Képviselői, pél-

dául: 

McBer 

Spencer–Spencer 

Menedzsment Charta kezde-

ményezés 

Quinn 

Orientáció: Személyorientált Feladatorientált 

Definíciók: Kompetencia: személy-

orientált változó, melyet 

az egyének bevetnek 

munkájuk során 

Kompetencia, kompetenciate-

rület: feladatorientált vég-

eredmény, melyek a hatékony 

munkateljesítményhez kötőd-

nek 

Azonosítás és 

értékelés: 

Pszichometriai értékelés 

Szakértői vélemény 

Tesztelés és vizsgáztatás 

Funkcióelemzés 

Felmérések 

Munkavégzés közbeni értéke-

lések 

 

A menedzseri kompetencialista a fentebb ismertetett két irányzat szerint lehet in-

put, vagy outcome modell. 

Az első (input), személyorientált irányzat a menedzser adottságaival, belső tulaj-

donságaival (személyiségjegyeivel) foglalkozik, azt állítva, hogy ezek a kompetencia 

legfontosabb tényezői, mivel a feladatteljesítéshez szükséges gyakorlati készségek, is-

meretek bárki számára elsajátíthatók (pl. Spencer–Spencer, 1993). Az „input” megköze-

lítés hívei szerint akkor tudjuk az egyén hatékonyságát értékelni és fejleszteni, ha a leg-

jobban teljesítők személyiségjegyeit vesszük alapul.  

A második (outcome), feladatorientált irányzat pedig azt állítja, hogy a kompetenci-

át nem az egyéni adottságok, hanem a munkakörhöz tartozó feladatok hatékony teljesí-

tése bizonyítja, a szervezet számára ennek van jelentősége, vagyis csak a cselekvés, 

teljesítmény mentén megfogalmazott kompetenciának van értelme (pl. Quinn, 1990.) 

2.4.1 Input irányzatok 

Az input irányzat egyik képviselője, Boyatzis (1982) szerint egy szervezetben kell 

lennie egy kompetenciamodellnek, amely szerint lehet válaszolni arra a kérdésre, hogy 

bizonyos pozícióban milyen emberek lesznek hatékonyak. 

A kompetenciamodellek kidolgozása a munkakörelemzésre épül, de célja nem a mi-

nimális, hanem az optimális munkateljesítményt biztosító kompetenciák összegyűjtése. 
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„Menedzsment-modellje” a menedzseri funkciókat és a hozzájuk tartozó kompetencia-

csoportokat mutatja be: 

 

 5. táblázat Boyatzis menedzsment modellje 

Forrás: Boyatzis, 1982, p. 242. 

 

KOMPETENCIA 

CSOPORTOK 

MENEDZSERI 

FUNKCIÓK 

SZERVEZETI  

KÖRNYEZET ELEMEI 

célkitűzés és cselekvés  

Tervezés 

stratégiai tervezés,  

üzleti tervezés 

Vezetés klíma: érthetőség, standardok 

célkitűzés és cselekvés  

 

 

Szervezés 

szervezettervezés, 

munkakörtervezés, emberi erőforrás terve-

zés 

Vezetés kiválasztás és előléptetés 

emberi erőforrás management utódlás és karriertervezés 

munkakör értékelés, pénzügyi erőforrás 

allokáció 

klíma: felelősség, érthetőség, standardok 

célkitűzések és cselekvés  

 

 

Irányítás 

termék és üzleti egység teljesítményértéke-

lés 

beosztottak irányítása egyéni teljesítményértékelés, kompenzáció 

és juttatások 

emberi erőforrás management menedzsment információs rendszer, klíma: 

jutalmazás, érthetőség, összhang 

emberi erőforrás management  

 

 

Motiválás 

képzés és fejlesztés, 

kompenzáció és juttatások, karriertervezés 

Vezetés menedzsmentinformációs rendszer, klíma: 

csapatszellem, jutalmazás 

beosztottak irányítása  

emberi erőforrás management  

 

Koordinálás 

public relations, sérelmek kezelése, funk-

ciók és osztályok közötti koordináció 

figyelem másokra klíma: csapatszellem, érthetőség 

Vezetés  

 

McClelland a McBer tanácsadó cég alapítója, ügyvezetője és kutatója. Úttörő mun-

kássága (1973) alapján kidolgozott kompetenciamodellek egyetlen munkakörre, vagy 

foglalkozási csoportra, szervezetre vonatkoztatott speciális, vagy általános, kompetenci-

ákat tartalmazó listák. A legáltalánosabb modellként fogható fel a kompetenciaszótár, 

amely a különféle speciális és általános modellek kompetenciáit tartalmazza. A munka-

köri kompetenciaértékelést ilyen szótárak szerint végzik az egyes cégek, amikor az 

egyes munkakörökre érvényes kompetenciamodelleket kompetenciatanulmányaikban 

kidolgozzák. 

A McBer cég által kidolgozott általános menedzseri kompetenciamodellt 36 egyedi, 

különféle szintekhez, funkciókhoz és iparághoz tartózó kompetenciamodell útján nyer-



33 

 

ték, amelyben az egyes kompetenciákat előfordulásuk gyakorisága szerint rendezték 

sorba. 

 

 6. táblázat McBear általános menedzseri kompetenciamodell 

Forrás: Spencer–Spencer, 1993, p. 201. 

 

Kompetencia neve súly 

Befolyás és hatalom x x x x x x 

Teljesítményorientáció x x x x x x 

Csapatmunka, együttműködés x x x x 

Analitikus gondolkodás x x x x 

Kezdeményezőkészség x x x x 

Mások fejlesztésének képessége x x x 

Önbizalom x x 

Önérvényesítés x x 

Információkeresés x x 

Csapatvezetési képesség x x 

Konstruktív gondolkodás x x 

Alapkritériumok: szervezeti tudat, kapcsolatépítés 

és szakértelem 

 

Az input irányzat vizsgálati módszerei közül a következőkben azokra térek ki rész-

letesebben melyeket saját kutatásomban is felhasználtam; így foglalkozok a személyi-

ségvizsgálatokkal és a Spencer–Spencer-féle kompetenciamodellel. 

2.4.1.1 Személyiségvizsgálatok 

A diszpozicionális személyiségelméleti irányzat szerint az embert viszonylag stabil 

belső meghatározottságok, hajlamok, törekvések: vonások vezérlik, amelyek belső 

programként működnek, és állandó, összefüggő magatartásmintákat határoznak meg a 

viselkedésben. Ezeknek a vonásoknak köszönhető, hogy számos tulajdonságunk (pl. 

ízlésünk, szociális viselkedésünk, döntéseink, stb.) viszonylag állandóan, és tipikusan 

jellemző ránk, és belülről fakadónak, természetesnek éljük meg. E vonások alapján az 

emberek alapvető magatartási, viselkedési típusokba sorolhatók (pl. barátságos, meg-

fontolt, szociábilis, stb.) (Szakács–Bánfalvi, 2006) 

Bár az irányzat kritikusai szerint az elméletből hiányzik a szituáció meghatározó 

szerepének a mérlegelése, a vonások vizsgálatán alapuló vezetői személyiség kutatások 

számos megszívlelendő eredményt hoztak az előző fejezetekben áttekintett vezetői tu-

lajdonságok megismerése terén (pl. annak felismerésével, hogy a vezetők túlnyomó 

többségére a „dominanciára törekvés” személyiségvonás jellemző). 
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A menedzserre jellemző tulajdonságok, személyiségvonások azonban valódi kompe-

tenciaként akkor értelmezhetők, ha a vonásban megnyilvánuló személyiség-tulajdonság 

mértéke és a teljesítmény mértéke közötti oki kapcsolatot ki tudtuk mutatni. A kiválasz-

tás során azonban csak valószínűsíteni lehet az alkalmasságot, akkor, ha kielégítő mér-

tékben találjuk meg valamely jelentkezőnél a munkaelemzés során megállapított kívá-

natos tulajdonságokat. A tényleges kompetenciákat csak a beválás során tudjuk mérni. 

A pszichológiai vizsgálatok leggyakoribb módszerei a toborzásban, elterjedtségük 

%-ában kifejezve, Angliában (Klein, 2001): 

- interjú (99%), 

- képességtesztek 66% (pl. intelligencia, kreativitás-tesztek stb.) és  

- személyiségtesztek 55% (projektív eljárások, kérdőívek stb.). 

A személyiségtesztek közül kiemelem a California Psychological Inventory (CPI), 

önértékelésen alapuló személyiségtesztet, melyet kutatásomban is alkalmaztam. A CPI-t 

Harrison Gough dolgozta ki 1948-57 között, 1957-ben jelentette meg az első CPI kézi-

könyvet. 

Az eredeti kérdőív 434 igaz-hamis kérdéséből 18 skála állítható fel. (Mi a Magyar-

országon standardizált, 300 tételből álló rövidített formát alkalmaztuk.) A 18 skála to-

vábbi négy csoportba sorolható: (1) a nyugalom, a tekintélyuralom, a magabiztosság és 

az interperszonális megfelelés mértéke; (2) a szocializáció, a felelősségérzet, az 

intraperszonális értékek és a jellem mértéke, (3) a siker potenciáljának és az intellektuá-

lis hatékonyságnak a mértéke, (4) az intellektuális módok és az érdekeltségi módok 

mértéke. 

I. skála csoport: az interperszonális hatékonyság, kiegyensúlyozottság, szociális 

ügyesség és önbizalom mutatói: dominancia (Do), státusz elérésére való képesség (Cs), 

szociabilitás (Sy), szociális fellépés (Sp), önelfogadás (Sa), jó közérzet (Wb). 

II. skála csoport: szocializáltság, szociális érettség, felelősségérzet és a személyiség 

értékrendszerének a mutatói: felelősségtudat (megbízhatóság) (Re), szocializáltság (So), 

önkontroll (Sc), tolerancia (To), jó benyomás keltés (Gi), közösségiesség (Cm). 

III. skála csoport: a teljesítmény motivációs hátterének és az intellektuális hatékony-

ságnak a mutatói: teljesítmény-elérés konformizmus útján (Ac), teljesítmény-elérés füg-

getlenség útján (Ai), intellektuális hatékonyság (Ie). 

IV. skála csoport: az érdeklődés irányultságának és az intellektus jellemzőinek mu-

tatói: pszichológiai érzések (Py), flexibilitás (Fx), nőiesség (Fe). 
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Egy magas színvonalon kidolgozott hazai kompetencia-vizsgálati módszer, a Klein 

Sándor-féle SHL Átfogó Vezetői Kompetenciavizsgálat 36 kulcsfontosságú vezetői 

kompetenciát ölel fel, alábbiak szerint (Klein, 2001, pp. 316-317.): 

Emberek 

- Vezetés (iránymutatás, delegálás, motiválás, fejlesztés, tehetségek megnye-

rése és fejlesztése) 

- Emberi kapcsolatok (társas érzés, csapatmunka, kapcsolatok építése és ápo-

lása, tisztesség, rugalmasság, stressztűrés, állhatatosság, kultúrák közötti kü-

lönbségek figyelembe vétele) 

Gondolkodás 

- analitikus gondolkodás (ítélőképesség, információgyűjtés, problémaelem-

zés, célok kitűzése, vezetői feladatok, írásos kommunikáció, szakmai tudás) 

- üzleti tudatosság (szervezeti tudatosság, stratégia látásmód, üzleti szemlélet, 

széles látókör, újítás, karrier- és személyiségfejlesztés) 

Energia 

- dinamizmus (önbizalom, befolyás, határozottság, lendület, kezdeményező-

képesség, meggyőző erő, szóbeli kommunikáció) 

- működtetés (kiválóságra törekvés, ügyfél-orientáltság, végrehajtás) 

2.4.1.2 A Spencer–Spencer-féle kompetencialista 

A személyes kompetenciákon alapuló közelítés lényege: melyek a sikeres mene-

dzsert megkülönböztető sajátosságok a készségek, motivációs elemek és szociális visel-

kedés terén. A tapasztalati úton megállapított tulajdonságok, jellemzők csak akkor ke-

rültek be a kompetenciamodellbe, ha a teljesítménnyel való ok-okozati összefüggésüket 

ki tudták mutatni. 

A szakirodalomban nagy elfogadottságnak örvendő Spencer–Spencer-féle (1993) 

munkaköri kompetencia-értékelés kompetenciaszótára 6 csoportba sorolja a különféle 

(személyiség, viselkedés, képesség, stb.) jellemzőket. 

A csoportosítást részletesen mutatom be, tekintettel arra, hogy kutatásaim eredmé-

nyeit részben e modell alapján dolgoztam fel. 

I. Teljesítmény, cselekvés 

- teljesítményorientált (célvezérelt, eredményességre törekszik, 

perfekcionista, stb.) 
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- Bizonytalanság csökkentésére, minőségre, szabályszerűségre irányuló tö-

rekvés (monitorozás, szabályok betartása) 

- Kezdeményezés (cselekvés preferálása, kitartó, követelményeken túl teljesít, 

másoknál hatékonyabb problémamegoldó képesség, önállóság, határozott-

ság, előre gondolkodik, él a lehetőségekkel) 

- Információ-keresés (kíváncsiság, tanulás, érzékenység, alaposság, lényegre 

törés) 

II. Támogatás, segítés 

- mások megértése (hangulatainak, érzelmeinek átélése: empátia, meghallga-

tásra képes, mások érzéseit, érdekeit, attitűdjeit tudatosítja, elfogadja) 

- ügyfél-orientáció (mások igényeinek feltárása, teljesítés, segítségadás) 

III. Befolyásolás, másokra való hatás, hatalom igénye 

- befolyásolás (anticipálja befolyásának hatását, eredményekre alapoz, cso-

portvezetés: csoportfolyamatok sajátosságainak segítségével) 

- szervezeti tudatosság (megérti a szervezet formális és informális struktúrá-

ját, felismeri a döntéshozatal lehetőségeit, és a döntéshozókat) 

- kapcsolatépítés (barátságos, könnyen épít ki kapcsolatokat, barátságban van 

a fontos információval, döntési lehetőséggel rendelkező személyekkel) 

IV. Vezetői tevékenység 

- mások fejlesztése (tanítása, nevelése) 

- mások irányítása (határozottság, hatalom érvényesítése, agresszivitás, kont-

rollálásra való törekvés) 

- csapatmunka, együttműködés (versengés helyett kooperáció, mások motivá-

lása, konfliktus-megoldás, információk megosztása másokkal) 

- csapatvezetés (szabályok meghatározása, felelősségvállalás, előrelátás, 

szervezés és motiválás, csoport informálása) 

V. Kognitív funkciók 

- analitikus gondolkodás (adott szituáció elemzése és megértése, szisztemati-

kus problémamegoldás, oksági kapcsolatokat felismer, előrelátó) 

- fogalmi gondolkodás (hozzávetőleges számítás józanész és tapasztalatok 

alapján, információk közötti kapcsolatokat felismeri, lényeglátó, probléma 

definiálására képes, intuitív) 

- szaktudás (saját képességeinek és ismereteinek szinten tartása, fejlesztése, 

mások problémáit segíti megoldani, tapasztalatait hasznosítja) 
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VI. Személyes hatékonyság 

- önkontroll (érzelmek, indulatok, cselekedetek kontrollja, következmények 

felismerése, jó stressztűrő és megküzdési képesség, nem ingerlékeny) 

- önbizalom (hisz abban, hogy képességeivel eleget tud tenni feladatainak, 

képes autonóm döntést hozni, meggyőződését kifejezi, felelősséget vállal 

tetteiért, hibáiból tanul) 

- rugalmasság (különböző helyzetekhez, személyekhez való alkalmazkodás, 

felismeri és megérti a különböző szempontokat, szabályokat rugalmasan al-

kalmazza, könnyen alkalmazkodik a változásokhoz) 

- szervezet iránti elköteleződés (hajlandóság arra, hogy viselkedését a szerve-

zet igényeihez igazítsa, előbbre helyezze saját személyes érdekeinél; kolle-

giális segítséget nyújt a feladatok megoldásában). 

2.4.2 Outcome irányzatok  

Ez a megközelítés nem személyiségjegyekre, hanem a munkaköri teljesítményekre 

helyezi a hangsúlyt. Két legismertebb modellje a Management Charta Initiative MCI 

modellje, (Eraut, 1994) és a „Versengő Értékek Rendszere” (Quinn, 1990). 

2.4.2.1 MCI (Menedzsment Charta Kezdeményezés) 

Az MCI, vagyis a Menedzsment Charta Kezdeményezést Nagy-Britanniában hívták 

életre, 1988-ban, hogy kidolgozza a menedzsment szakképesítések rendszerét. Az MCI-

t olyan brit szervezetek alapították, mint például a Shell, IBM, British Petrol, a kor-

mányzat és a Brit Menedzsment Intézet támogatásával. 

Ez a modell standardokat határoz meg, melyek kompetenciaegységekre – elemekre 

és teljesítménykritériumokra – épülnek. A modell jelentősége éppen a standardokban 

van: ezek alapján válnak egységesíthetővé a menedzsment szakképesítések, s így lehet-

séges információkat nyerni a szakirányú oktatás tanterveinek kidolgozásához annak 

érdekében, hogy a curriculum a későbbi munkahelyi követelményeknek megfelelően 

formálható legyen. (Summers, 1994) 

A standardok meghatározásának folyamata a menedzseri funkciókból indul, melyek 

elemzése négy lépésből áll (Eraut, 1994). 

1. lépés: A munkakörök céljának, funkcióinak és a hozzájuk kapcsolódó kulcs-

szerepek meghatározása 
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2. lépés: Kompetenciaegységek feltárása, melyek összefüggésben vannak a 

munkakör eredményességével 

3. lépés: Kompetenciaelemek feltárása, melyek összefüggésben vannak a mun-

kakör eredményességével 

4. lépés: A kompetenciaelemekhez tartozó teljesítménykritériumok leírása. 

2.4.2.2 Quinn és szerzőtársai Versengő Értékek Modell 

A Quinn és szerzőtársai által kidolgozott Versengő Értékek Modell (Competing 

Values Framework – CVF) több mint 25 évi kutatómunka és tesztelés után, tapasztalati 

úton kidolgozott teoretikus modell. A tapasztalati szemlélet nem azt jelenti, hogy konk-

rét szervezeti tapasztalatok útján alkották, hanem szervezetelmélettel foglalkozó szak-

emberek és kutatók olyan kritériumainak és technikáinak rendszerezése révén fogalmaz-

ták, melyeket a szervezetek teljesítményének értékelésénél alkalmaztak (Quinn–

Rorhbaugh, 1983). Megalkotásának célja az volt, hogy értelmezhető keretet nyerjenek a 

szervezetek eredményességének komplex vizsgálatához. A modellben a szervezeti 

eredményesség felfogásának alapját három értékdimenzió jelenti: strukturáltság-

rugalmasság; külső-belső orientáció és eszközök-eredmények. A versengő kifejezés arra 

utal, hogy a szerkezet tükröz egyfajta ellenmondást, miközben azt állítja, hogy ezek az 

alapmodellek egymás mellett is létezhetnek. 

 

 3. ábra Versengő Értékek Modell 

Forrás: Quinn–Rohrbaugh, 1983 
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Quinn ezt az alapmodellt a későbbiekben különböző kollégáival más- és más di-

menziókban, szinteken értelmezte. Quinn–Faerman–Thompson–McGrath–Clair (1996) 

a menedzseri tevékenységet átfogó modelljében arra a feltevésre épít, hogy a sikeres 

menedzsernek egymással ellentétes elvárásoknak kell megfelelnie. Modelljüket egy 

olyan koordinátarendszerben rajzolják fel, amelynek két tengelyét két ellentétpár alkot-

ja: rugalmasság-strukturáltság, illetve külső-belső orientáció. 

A két dimenzió által kijelölt koordináta-rendszerben a negyedek egy-egy menedzse-

ri modellt jelenítenek meg, mindegyikhez két meghatározó szerep tartozik és ezek 

mindegyike 3-3 alapkompetenciával jellemezhető: 

 

 

 4. ábra Versengő Értékek Menedzseri Modell 

Forrás: Quinn, 1992. 

 

Az emberi kapcsolatok modell a rugalmas működésre, és a belső kapcsolatokra he-

lyezi a hangsúlyt. Eszközei a kohézió és a morál, amelyek leginkább elősegítik az embe-

ri erőforrás fejlődését. A menedzser e modellben facilitátor és mentor, azaz táplálja és 

támogatja a közös erőfeszítéseket, építi a kohéziót, szervezi a csoportmunkát és kezeli a 

személyközi konfliktusokat. Tevékenységét a folyamatorientáltság jellemzi, fő feladata 

a csoportépítés. Mentorként alapvető feladata az egyének fejlesztése, illetve ennek elő-

segítése. 

A nyitott rendszer modellben is jelentős a rugalmasság és cselekvőkészség szerepe, 

ezekkel éri el a szervezet a célját, forrásokat szerez, külső támogatást élvez és növeke-
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dést ér el. A tagok szabadon szervezhetik munkájukat, néha külső támogatással. Mindez 

azonban együtt jár a bizonytalansággal, a kockázat- és felelősségvállalással. A mene-

dzser innovátor és bróker, feladata tehát a változások támogatása, a szervezet alkalmaz-

kodásának elősegítése, valamint a szervezet külső elfogadtatásának segítése. 

A racionális cél modell eszközei a tervezés és a célok, a termelékenység, a gazdasá-

gos működés. Az egyéni célokat a szervezeti célok vezérlik. A menedzser irányít és 

maga is termel: világos elvárásokat fogalmaz meg, megvalósítóként feladatorientált. 

A belső folyamatok modelljében a stabilitásnak és az ellenőrzésnek van meghatáro-

zó szerepe, eszköze a jól szervezett információs rendszer, valamint a kommunikáció. 

Világos feladat-meghatározást, szigorú szabályokat, ugyanakkor kiszámíthatóságot és 

biztonságot kínál. A menedzser, mint megfigyelő és nyomon követő, továbbá mint koor-

dináló vesz részt. 

Mindegyik alapmodellnek része a minőség, ezért van az egész modell középpontjá-

ban: ide sorolódnak a minden menedzserszerephez tartozó „közös” kompetenciák. A 

Quinn-féle modellben természetesen csak azok a kompetenciák értelmezhetők, amelyek 

a szervezeti funkciókra, szerepekre vonatkoznak. Az egyéni (személyiségi) jellemzőket 

kifejező kompetenciák egy része a modell középpontjában helyezkedik el, mint „minő-

ségi kompetencia”. 

A négy modell egyike sem jelenik meg kizárólagosan, egyetlen szervezetben sem, 

gyakori azonban, hogy valamelyik domináns szerephez jut. Az alapmodellekben szerep-

lő eredmények a szervezet működése szempontjából alapvető értékeknek tekinthetők. 

Jól érzékelhető, hogy a négy modellben előforduló értékek több esetben kiegészítik, 

máskor ellenpontozzák egymást: ezt fejezi ki a versengő értékek modell elnevezés. A 

négy alapmodell által alkotott rendszer tehát az alkotóelemek kiegyensúlyozott vonzásá-

ra és taszítására épül. 

Quinn és tudóstársai a Versengő Értékek Modellt a mai napig folyamatosan fejlesz-

tik. A modell legkomplexebb értelmezési dimenziója a külső környezettel való össze-

függésben alábbiak szerint értelmezhető: 
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 5. ábra Versengő Értékek Menedzsmentje 

Forrás: Cameron–Quinn 

 

2.5 Kompetenciák hasznosítása a szervezetekben 

A legtöbb szervezet az üzleti célok elérése érdekében dönt a kompetencia alapú HR 

rendszer bevezetése mellett, de egy ilyen rendszer számos további előnyt hordoz magá-

ban: a stratégiához, s így a szervezeti értékekhez is közvetlenül kapcsolódik, munkakör-

re és szervezetre szabott. Az értékek mentén kulcsfontosságú kultúraváltást segítő esz-

köz, a kompetenciákon keresztül befolyásolható a kívánatos magatartás; a legfontosabb 

viselkedésekre objektíven koncentrál. Igaz, hogy egy kompetencia alapú HR rendszer a 

bevezetés előkészítése során a menedzsment részéről elkötelezettséget, több odafigye-

lést és feladatot kíván, kifejlesztése drága és időigényes, de ez megtérül, mert működése 

során jól a vezetői tevékenységet és hosszabb távon költséget takarít meg. 
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„A kompetenciaprofil az adott munkakör kompetencia-elvárásaiból áll. A munka-

körhöz rendelt kompetenciaprofil mellett rögzíthetők a szükséges munkatapasztalatok, 

képzettségi elvárások és egyéb elváráskategóriák is.” (Henczi, 2007. p. 37.).  

A kompetenciamodell a szervezetet, az egyént és a munkakört összekötő keretrend-

szer, mely a munkakörhöz köthető kompetencia-elvárások és az egyéni kompetencia-

készlet egymásnak történő megfelelését szolgálja (Fogg, 1999). „A kompetenciamodell 

lényege, hogy megfelelés legyen a munkakör/szerep megkövetelte kompetenciák és az 

azt betöltő személy kompetenciái között.” (Farkas–Karoliny–László–Poór, szerk., 2008, 

p. 425) 

A kompetenciamodelleket elsődlegesen a vezetői és kulcsmunkakörökre célszerű 

kialakítani (Mohácsi, 2004). A kompetencia alapú HR rendszer széleskörű összehason-

lításokat tesz lehetővé, egységes nyelvezetet teremt a szervezetben, lehetővé teszi a fej-

lesztésorientált megközelítést. 

A szervezet külső és belső környezetének változása egyaránt hatással lehet a szerve-

zeti eredményességet támogató kompetenciamodellekre, ezért azokat a szervezetekben 

időnként felül kell vizsgálni. 

Alábbiakban Henczi (2007) által, konkrét vállalati tapasztalatok útján összegyűjtött 

vállalati kompetenciamodelleket mutatok be, melyekben látható, hogy az egyes kompe-

tenciamodelleket milyen kompetenciacsoportok alkotják: 

 

 

 7. táblázat Példák az egyes vállalati kompetenciamodellek belső struktúrájára 

Forrás: Henczi–Zöllei, 2007, pp. 84-86. 

 

1. változat Személyes kompetenciák (pl. teljesítménynyújtás, őszinteség, 

interperszonalitás), vezetői kompetenciák (pl. delegálás, motiválás) és vevőori-

entált kompetenciák (pl. kapcsolatépítés, kezdeményezés) 

2. változat Kulcskompetenciák (kommunikáció, csoportmunka stb.), munka-

kompetenciák (rugalmasság, önálló döntéshozatal, cselekvőképesség stb.) és 

vezetői kompetenciák (etikus hozzáállás, hibából való tanulás, hatás más embe-

rekre stb.) 

3. változat Aktivitási kompetenciák (teljesítményorientáció, normakövetés, kezdeménye-

zés, információkeresés stb.); patronálási kompetenciák (mások megértése, ügy-

félközpontúság stb.); partneri kompetenciák (befolyásolás, szervezeti tudatos-

ság, kapcsolatépítés stb.); vezetői kompetenciák (együttműködés, delegálás, 

irányítás, teamvezetés stb.); kognitív kompetenciák (analitikus gondolkodás, 

fogalmi gondolkodás, szaktudás stb.); személyes hatékonysági kompetenciák 

(önkontroll, önbizalom, rugalmasság, szervezeti elköteleződés stb.) 

4. változat Általános kompetenciák (elkötelezettség, teljesítményorientáltság, etikus maga-

tartás, ügyfélközpontúság, felelősség, együttműködés), funkcionális kompeten-

ciák és vezetői kompetenciák 

5. változat Szakmai kompetenciák és általános kompetenciák 
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6. változat Személyiségbeli kompetenciák (megbízhatóság, rugalmasság, kreativitás stb.); 

szakmai kompetenciák (felkészültség, nyelvismeret, összefüggések kezelése 

stb.); szociális kompetenciák (közvetlenség, odafigyelés, reális gondolkodás, 

kommunikáció stb.) és vezetői kompetenciák (tervezés, szervezés, döntéshoza-

tal, ellenőrzés stb.) 

7. változat Alapkompetenciák (kommunikáció, együttműködés, rugalmasság, eredményori-

entáltság, üzleti szemlélet, ügyfélorientáció stb.); humán kompetenciák (önfej-

lesztés, konfliktuskezelés, stressztűrés stb.); szakmai kompetenciák (minőségi 

munkavégzés, alkalmazott szakismeret, változók kezelése, hozzáállás stb.); veze-

tői kompetenciák (irányítás, delegálás, motiválás, munkaszervezés, döntés, prob-

léma- és konfliktuskezelés) 

8. változat Értékalapú (a szervezeti kultúrából és a küldetésből eredő, minden munkatárs 

számára „kötelező”) kompetenciák (pl. ügyfél-központúság, minőségtudatosság, 

tanulási hajlandóság, pontosság, elkötelezettség, együttműködés, változási kész-

ség, rugalmasság, információkkal való gazdálkodás); munkaköralapú kompe-

tenciák (elvárt ismeretek alkalmazása, eredményorientáltság, üzleti szemlélet 

stb.) 

9. változat „Hard” kompetenciák (munkatapasztalat, képzettség, nyelvtudás, számítástech-

nika és egyéb ismeretek stb.); „soft” kompetenciák (kommunikáció, együttmű-

ködés, attitűd, értékek stb.) 

10. változat Generikus (vállalatfüggetlen) kompetenciák és speciális (munkakörhöz kötődő) 

kompetenciák 

11. változat Küszöb- (nélkülözhetetlen) kompetenciák és teljesítmény- (a kiválóságot bizto-

sító) kompetenciák 

 

Martin (2006) a kompetenciamodellek szervezeti hasznosítását kutató munkájában, a 

legjobb gyakorlati alkalmazásként („best practise”) az alábbi összesítést mutatja be: 

 
 8. táblázat Példák nemzetközi szervezetek kompetenciamodelljének főbb jellemzőire 

Forrás: Martin, 2006. p. 16. 

 

Szervezet neve 

 

Kutató neve, akinek 

munkái nyomán 

kialakították modell-

jüket 

A kompetenciamodellben 

előrejelző faktorok 

Hadsereg 

(tisztek és tiszthelyettesek 

Horey, 2006. „leader” kompetenciák 

West Point Cadets 

 

Bartone, 2002. szociális kompetenciák: 

önbizalom 

sikerorientáció 

kezdeményezőkészség 

leadership 

befolyásolás és változáskatalizálás 

képessége 

Johnson & Johnson Cavallo és Brienza, 

2004. 

érzelmi intelligencia 

faktorok 

AT & T Sales Bray-Campbell, 1968. rugalmasság, 

kitartás, 

szóbeli kifejezőképesség és meggyő-

zési képesség 

(név nélkül) nagy török 

szállítási vállalat 

Hogan, 1992. szociális készségek, pozitív beállító-

dás és érzelmi stabilitás 
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3 Empirikus felmérések a munkaerő-piaci kompetencia-elvárásokról 

3.1 Célok és kutatási kérdések 

Célom az volt, hogy megismerjem azokat az ún. soroló kritériumokat „soft” kompe-

tenciákat, amelyeket a munkáltatók elvárnak a menedzseri állásokra pályázóktól. Ezeket 

az elvárásokat maguk a cégek közvetlenül a munkaerő toborzás és kiválasztás során 

fogalmazzák meg. Ugyancsak piaci elvárásokat fejeznek ki a cégek elvárásait kielégíte-

ni akaró vezetőkiválasztó (ún. fejvadász) szakemberek is. A bevezetőben említett érvelés 

alapján munkaerő-piaci elvárásnak tekintettem azokat a kompetenciákat is, amelyek 

révén a vállalkozók sikeressé, versenyképessé válhattak a piacon. 

Kutatási kérdéseim az alábbiak voltak: 

- Melyek a menedzserekkel (vállalkozói és alkalmazott körben) szemben tá-

masztott munkaerő-piaci elvárások? 

- A munkaerő-piaci kompetencia-elvárások milyen kompetenciaprofilt alkot-

nak? 

- A munkaerő-piaci kompetencia-elvárások milyen szerepkompetencia-profilt 

alkotnak? 

- Hasonló eredményt mutatnak-e a vállalkozói és alkalmazott menedzseri 

körben végzett vizsgálatok? 

- Változnak-e és ha igen, miben ezek a kompetencia-elvárások az időbeni 

összehasonlítások során? 

- Nemzetközi összehasonlításban különböznek-e a menedzseri kompetencia-

profilok? 

A fenti kérdések megválaszolása érdekében a következőkben ismertetett módszere-

ket alkalmaztam kutatásaim során. 

3.2 Módszertan 

3.2.1 Interjú 

Az interjú, beszélgetéses információ-szerző módszer, melyet meghatározott céllal 

kezdeményezünk. A cél lehet a meginterjúvolt személy „kikérdezése” meghatározott 

témában, ez esetben „tematikus”, „strukturált” vagy „kötött” interjút (esetleg kérdőívet) 

használunk. Lehet azonban a megkérdezett személy spontán véleményének, érzéseinek 

megismerése a cél, ez esetben „mélyinterjút” használunk. Kutatásomban a vállalkozók 
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esetén tematikus, a vezetőkiválasztó szakemberek (fejvadászok) esetén félig strukturált 

interjút alkalmaztam. 

a) A sikeres vállalkozók esetében a tematikus interjú egységei a következők voltak:  

- személyes adatok (nem, életkor, iskolai végzettség), 

- gazdasági adatok (vállalkozási forma, cégbejegyzés időpontja, főbb tevé-

kenységi körök, eszközök értéke kezdéskor és az interjú idején, éves nettó 

forgalom értéke a vállalkozás első évének végén és az interjú időpontjában), 

- a sikeresség feltételei (a vállalkozó véleménye szerint), 

- a sikeresség humán tényezői (a vállalkozó véleménye szerint) 

A válaszadók az Általános Vállalkozási Főiskola bázisintézményei (gyakorlóhelyei) 

illetve a hallgatók kapcsolati hálóján keresztül elérhető vállalkozók voltak. 

b) A vezetőkiválasztó szakembereknél (fejvadászoknál) alkalmazott félig strukturált 

interjú egységei: 

- válaszadó adatai (vezetőkiválasztó cég neve, válaszadó személy neve, pra-

xisban eltöltött éveinek száma) 

- a megbízó cégre vonatkozó adatok (méret, tulajdonosi forma, tevékenységi 

kör) 

- a keresési profil létrejöttének módja 

- a keresési profil jellemzői: 

- munkakör megnevezése, menedzseri szint 

- munkavégzés helye 

- kizáró kritériumok, „hard” kompetenciák 

- soroló kritériumok „soft” kompetenciák 

- előnyök 

- a tényleges kiválasztást befolyásoló egyéb tényezők (a vezetőkiválasztó 

szakember véleménye szerint) 

- a válaszadó egyéb észrevételei, megjegyzései 

(A vezetőkiválasztó szakemberek – fejvadászok – a vezető-kiválasztási eljárások 

fontos közreműködői. A fejvadász maga is sok esetben közreműködik a keresési kom-

petenciák véglegesítésében, majd ez alapján felkutatja és előszűri a legjobb jelölteket. 

Meghatározó módszerük az úgynevezett direkt keresés, amely a potenciális jelöltek 

közvetlen meg- és felkeresését jelenti, saját adatbázisuk, kapcsolatrendszerük vagy cél-

irányos kutatás alapján. A sikeres direkt keresés eredményeképpen tehát olyan mene-

dzserek váltanak munkahelyet, akik valójában nem gondolkoztak a váltáson, de hajlan-
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dóságot mutattak a fejvadásszal való beszélgetésre és később engedtek az új állásajánlat 

csábításának.) 

Primer kutatásomban a menedzseri kompetenciákra vonatkozó munkaerő-piaci elvá-

rások feltárása érdekében 96 vezetőkiválasztó szakemberrel, vezetői-, személyzeti ta-

nácsadóval (fejvadásszal), összesen 232 db interjút vettem fel és elemeztem. (A dolgo-

zat további részében a válaszadókat – praktikus szempontok miatt – összefoglaló néven 

fejvadásznak nevezem, jóllehet ezt az elnevezést többen nem kedvelik.) A zárt és vá-

lasztásos kérdéseket a kvantitatív feldolgozásoknál használatos statisztikai elemzési 

módszerekkel, míg a nyitott kérdésekből nyert eredményeket kvalitatív módon dolgoz-

tam fel. 

A válaszadók kiválasztásának kiindulópontja mindkét adatfelvételi évben (2004-ben 

és 2007-ben) a Budapest Business Journal Listák Könyve, Magyarország Üzleti és 

Szolgáltató Kalauza c. kiadvány volt. Az üzleti magazin által közzétett kiadvány a ma-

gyar piacon tevékenykedő vállalatokról közöl ágazati toplistákat. A sorrend a cégek 

jellemző mutatói alapján készül és tartalmazza a cég elérhetőségét, vezetőinek adatait, 

tulajdonosi szerkezetet stb. Vezetőkiválasztó, tanácsadó cégek tekintetében többek kö-

zött az elhelyezettek száma, az elhelyezettért vállalt garancia ideje is szerepel. 

A potenciális válaszadókat először telefonon kerestük meg. A nagyobb adatmennyi-

ség elérése érdekében a kutatásban való együttműködésre nyitott tanácsadókat arra kér-

tük, szakmai kapcsolataik révén ajánljanak további lehetséges válaszadókat, a bemuta-

tott esetszámot így értük el. A vezetői direkt keresések eseteinek felvétele kérdezőbiz-

tosok révén, személyes megkereséssel, félig strukturált interjú formájában történt. A 

válaszadók közel egyharmada (29,45%) kérte, hogy előzetesen e-mailben küldjünk tájé-

koztatást az interjú céljáról. Visszajelzéseik alapján mondhatjuk, hogy a válaszadási 

hajlandóságot kedvezőtlenül befolyásolta, hogy konkrét, megtörtént keresésekre kérdez-

tünk, melyhez dokumentumokat kellett elővenni, sok esetben igen nehéz volt bizalmu-

kat megnyerni. A fejvadászok, titoktartási kötelezettségükre hivatkozva a megbízó cé-

gek kilétét nem közölték. 

Tekintettel arra, hogy a magyar tanácsadói piacról és az összes „elhelyezett” mene-

dzseri esetről nem állnak rendelkezésre pontos információk, így felmérésünket nem 

tekinthetjük reprezentatívnak. Mindazonáltal a válaszaikból levont következtetések a 

menedzseri kiválasztás gyakorlatára vonatkozóan a fenti érvelés alapján érvényesnek 

tekinthetők. Hasonló mértékű és tematikájú felmérés e körben nem készült. 
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2004-ben 35 fejvadásszal vettünk fel interjút, 2007-ben 61 fejvadász vállalkozott a 

válaszadásra. Természetesen törekedtünk arra, hogy 2007-ben felkeressük a kutatásba 

korábban már bevont cégeket, ez 53 %-ban sikerült. 2004-ben „türelmesebbnek” bizo-

nyultak a tanácsadók, majdnem minden megkeresésünk során három esetet tudtunk fel-

venni, erre 2007-ben már kevesen vállalkoztak: 2004-ben 101 db, 2007-ben 131 esetet 

rögzítettünk, így az összes esetszám, amivel dolgoztunk 232 db. A válaszadó cégek – 

egy kivételtől eltekintve – budapesti székhelyűek voltak, de tevékenységi körük nem 

korlátozódott a fővárosra. 

A felmérésbe bekerült esetek megbízó cégei meghatározó mértékben (91%) nagy-

vállalatok voltak. Az elemzés során a 250 fő alatti és a 250 fő feletti foglalkoztatottal 

rendelkező megbízó cégeket összevontuk, így két kategória alakult ki: kis- és középmé-

retű vállalatok és nagyvállalatok: 21 fő menedzsert kerestek a fejvadászok a kis- és kö-

zepes méretű, 211 főt pedig nagyvállalatok számára. 

A felmérés során a tulajdonosi részesedést négy kategóriában rögzítettük: magyar, 

többségi magyar, külföldi és többségi külföldi tulajdonú vállalatok. A végső elemzésnél 

két kategóriát tartottunk meg: magyar illetve többségi magyar tulajdonú és külföldi il-

letve többségi külföldi tulajdonú vállalat. A tulajdonosi szerkezetet tekintve elmondha-

tó, hogy míg 2004-ben a keresett menedzserek 56,44%-át, 2007-ben már 78,63%-át 

kellett külföldi tulajdonú vagy többségében külföldi tulajdonú cégek megbízásából 

megtalálniuk. 

A menedzseri keresések eloszlása, a leendő munkahely földrajzi elhelyezkedését te-

kintve azt mutatja, hogy döntően (87,01%) budapesti munkavégzési helyre keresett me-

nedzseri esetek kerültek a felmérésbe. 

A felveendő esetekkel kapcsolatos kritériumok a következők voltak: csak olyan me-

nedzseri munkakörre vonatkozó direkt keresések kerülhettek a felmérésbe, amelyeket 

közgazdasági képzettséggel be lehetett tölteni. További kritérium volt, hogy a fejvadász 

legutóbbi ilyen jellegű megbízásait kellett rögzíteni, ezzel egyrészt biztosítva, hogy a 

felmérésbe azonos időszakra vonatkozó esetek kerüljenek, másrészt pedig azt, hogy a 

fejvadász számára is még friss információkat rögzítsünk. 

3.2.2 Személyiségvizsgáló kérdőív 

Személyiségvizsgálatra a szakirodalmi bemutatás során már tárgyalt CPI 

(Californiai Psychological Inventory) kérdőív magyar változatát használtam, mivel a 

hazai HR-es gyakorlatban ez a legelterjedtebb módszer (Oláh, 1985; Vargha, 1998). A 
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módszer rövidített változatát alkalmaztam, amely 300 kérdést tartalmaz. A kérdőívet 

floppy lemezen töltötték ki a vállalkozók, majd ezen adatokat SPSS adatbázisban rögzí-

tettük. 

3.2.3 Dokumentum-elemzés: menedzseri álláshirdetések elemzése 

A kutatás a közgazdász képzettséggel betölthető menedzseri álláshirdetésekben 

megjelent munkáltatói elvárások megismerését tűzte ki célul. Szekunder jellegű kutatá-

som során a Heti Világgazdaságban (továbbiakban HVG) 2000-2007 között megjelent 

összesen 1800 db, valamint a The Economist-ban 2007-ben megjelent 202 db közgaz-

dász végzettséggel betölthető menedzseri álláshirdetést elemeztem. 

A közgazdászoknak kiírt álláspályázatok reprezentánsának a kutatás kezdetekor 

(2000) a HVG című folyóiratot választottuk. Tájékozódó jellegű megkérdezések során 

oktatók, gyakorló közgazdászok és humán erőforrás menedzserek kivétel nélkül e folyó-

iratot ajánlották, mint rangos médiumot, melyben a „legjobb”, legnagyobb cégek jelen-

nek meg. A vizsgálat megkezdésekor ez volt az egyetlen olyan rendszeresen megjelenő 

szakmai jellegű kiadvány, amelyben nagyszámú és kellően kifejtett álláshirdetést talál-

tam. A napilapokban szórványosan megjelenő hirdetések nem alkalmasak erre az elem-

zésre, mert szövegezésük rövid, tartalmilag nem kellően kimunkált. 

A hirdetéselemzést azért tartottam célravezető technikának, mert az a munkaerő to-

borzás egyik kitüntetett területe, amelyben a HR-es követelményeknek megfelelően a 

menedzseri munkakörök leírása, és a beosztással kapcsolatos követelmények fogalma-

zódnak meg. Az álláspályázati felhívásban megjelenő elvárások – ideális esetben – tu-

datos, szakmai megfontolások eredményei. Ez a folyamat a munkakör tágabb környeze-

tének megismerésével, a folyamatelemzéssel kezdődik. „A vezetőknek, a menedzserek-

nek első lépésben meg kell határozniuk a vállalatuk, szervezetük sikeréhez, eredményes-

ségéhez és nyereségességéhez elengedhetetlenül szükséges folyamatokat.” (Poór–Elbert, 

2008, p. 122). E folyamat során meghatározzák, hogy a különböző tevékenységek, mi-

lyen fontos szerepet játszanak az értékképzés folyamatában, ez alapozza meg a munka-

kör-elemzést, ennek eredményeképpen körvonalazódnak a felelősségi viszonyok, fel-

adatkörök. A következő lépés a munkakörelemzés, melynek korunk igényeihez alkal-

mazkodva stratégiai szerepe van a vállalat emberi erőforrásainak menedzselésében. Két, 

alapvetően fontos irányt célszerű megkülönböztetni: munkakör-elemzést, és a kompe-

tenciaelemzést (Hingyi–Juhász–Orbán, 1995; Tóthné, 2004). A munkakör-elemzés 

alapján megalkotott munkakör-specifikáció „azt a minimumszintet határozza meg, 
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amelyre a jelentkezőnek szüksége van ahhoz, hogy egyáltalán számításba vegyék az ál-

lás betöltésekor.” (Poór–Elbert, 2008, p. 127) 

A szervezet célja, hogy olyan munkatársat, menedzsert keressen, aki érdemben köz-

reműködik a vállalat stratégiai céljainak megvalósításában, tehát ésszerűen akkor jár el, 

ha a keresés során tudatja a potenciális pályázókkal mindazon főbb elvárásokat, melyek a 

sikeres munka, a kiváló teljesítmény feltételei, majd a kiválasztás során ezeket „ellenőr-

zi”, méri is, meggyőződve meglétükről, minőségükről. Mindezen megfontolások után az 

álláshirdetésekben megjelenő kívánalmakat kompetencia-elvárásoknak tekintjük. 

A munkáltatók szinte minden esetben két, egymástól jól elkülönülő bekezdésben tu-

datják elvárásaikat. Az egyik, csoportban foglalnak helyet a képzettségre, a végzettség 

szintjére, szakmai és vezetői gyakorlatra, számítógépes ismeretre, nyelvtudásra, életkor-

ra, vezetői engedélyre stb. vonatkozó elvárások. Ezek a kizáró kritériumok, „hard” kom-

petencia-elvárásoknak neveztem el. Ezek meglétét vagy éppen hiányát többnyire azonnal 

azonosíthatja a pályáztató a rendelkezésre álló dokumentumokból, önéletrajzból. A kizá-

ró kritériumok, „hard” kompetenciák felsorolása, a jelölt álláspályázatában való bemuta-

tása dönti el azt, hogy az illető továbbjut-e a kiválasztás következő fordulójába, a kizáró 

kritérium, „hard” kompetencia megfogalmazása innen ered. 

Az elvárások másik csoportjában képességek, készségek, tulajdonságok vannak, me-

lyek megléte nem azonosítható az előzetesen beadott pályázati anyagból, ezt a pályáztató 

mérlegelés tárgyává teszi az interjú során, s különböző eljárásokkal, gyakorlatokkal 

igyekszik feltárni meglétüket, minőségüket. Ilyenek például a kommunikációs képesség, 

problémamegoldó képesség, kreativitás stb. Ezeket az elvárások a soroló kritériumok, 

„soft” kompetencia-elvárások. 

A hirdető cégekre vonatkozó szervezeti jellemzők közül vizsgáltuk a tulajdonosi vi-

szonyokat. Ezt igen nehezítette, hogy a hirdetők egy része (2000-ben 24,2%-uk, 2007-

ben 12,5%-uk) nem jelölte meg felhívásában ezt a jellemzőt, s következtetni sem lehe-

tett erre. A minden kétséget kizáróan beazonosítható tulajdoni viszonyú cégeket tekint-

ve azt mondhatjuk, arányuk 2000-ben 67,2%, 2007-ben pedig 63,4%. Ez azt is jelenti 

(kiegészülve a magyar tulajdonú cégek többségével), hogy a vizsgált vállalati méret 

meghatározóan nagyvállalati kategória volt. Az egyes vizsgálati években a hirdetések 

közel egyharmadát adták fel közvetítő cégek. Ezekben majdnem minden esetben szere-

peltek a megbízóra vonatkozó pontos információk. 

A hirdetések feldolgozása során minden menedzseri álláspályázatot besoroltam egy 

szervezeti hierarchiaszintbe. A besorolás során, a hierarchiaszintek meghatározásánál a 



50 

 

szakirodalmi bemutatásnál már részletesen ismertetett elveket (Ferencz, 2007) alkalmaz-

tam. A besorolás nem volt problémamentes, mert ami az egyik hirdetésben „vezetőként” 

fogalmazódott, meg korántsem ugyanazt a hierarchiaszintet jelentette egy másik „veze-

tői” hirdetésben. Például: „marketingvezető” munkakör alatt lehet érteni menedzseri ál-

lást és helyenként munkatársi beosztást egyaránt. Minden egyes hirdetésnél elemeztük a 

végzendő feladatokat, hatáskört stb. További segítséget jelentett, ha a hirdetésben szere-

pelt a cég neve, ha lehetett tudni, hogy milyen nagyságú szervezet keres munkatársat. A 

végső analízis során a menedzseri hirdetések esetén két szervezeti szinttel dolgoztunk: 

felső-középszintű menedzser- és alsóbb szervezeti szinteken dolgozó menedzserek. 

Az adatok több szempontú elemzése és a nemzetközi kitekintés érdekében terjesztet-

tük ki a vizsgálatot 2007-ben a The Economist folyóiratban megjelent hirdetésekre is. A 

kutatási cél, a feldolgozás menete mindkét folyóirat esetén megegyezett. A Londonban 

megjelenő hetilap 23 lapszáma „Excecutive search” oldalainak teljes körű feldolgozása 

eredményeképpen 202 db menedzsereknek szóló hirdetés tartalmát elemeztük. 

3.2.4 A kutatás során alkalmazott kompetenciamodellek 

A kutatásban és az eredmények feldolgozásában alapul szolgáló kompetenciamodel-

lek a szakirodalmi áttekintésben már részletesen tárgyalt alábbi modellek voltak: 

a) Spencer–Spencer kompetenciamodellje. Választásom azért esett erre a modellre, 

mert az előzetesen kialakított kompetenciaszótárakkal dolgozó vállalatoknál ez a 

leggyakrabban alkalmazott módszer szakmai körökben ismert és elismert. 

b) Quinn és szerzőtársai Versengő Értékek Modellje. A kutatásban való alkalmazását 

indokolja, hogy egy dinamikus modellről van szó, mely a szervezeti eredményes-

ség kritériumainak vizsgálatából fejlődött ki, s amelyben az eredmények és el-

mozdulások több szinten is értelmezhetők. A modell egyik értelmezési dimenziója 

a menedzseri szerepekre vonatkozik. A szakmai indokokon felül az egyik legis-

mertebb és legelismertebb kompetenciamodell. (A Fortune Magazin szerint a 40 

legjobb üzleti modell egyike.) 

3.2.5 Az adatok elemzésének módszertana 

A táblázás, az összesítések és a számítások az Excel és az SPSS programcsomag al-

kalmazásával történtek. A különböző évekre és különböző szervezeti szintekre vonatko-

zó, illetve a különböző forrásokból származó adatok összevonása előtt minden esetben 

ellenőriztük, hogy az adatok homogénnek tekinthetők-e, nincs-e szignifikáns különbség a 

hirdetések és a fejvadászok által különböző időpontokban megfogalmazott, menedzse-
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rekre irányuló kompetencia- és kritérium-követelmények között. A különbségek 

szignifikanciájának tesztelésére az illeszkedésvizsgálat módszerét (Kerékgyártó György-

né és szerzőtársai, 2003, pp. 337-339.), választottuk. A χ2 próba során a szokásos 0,05-ös 

szignifikancia szintnek megfelelő kritikus értékkel dolgoztunk. 

Az illeszkedésvizsgálat eredményei alapján természetesen az is megállapítható volt, 

hogy a vizsgált időpontok között változott-e szignifikáns mértékben a különböző kompe-

tenciák és kritériumok említéseinek megoszlása. Az időbeli változások mélyebb, a Spen-

cer–Spencer és Quinn modellben szereplő kompetencia-csoportokra lebontott elemzése 

érdekében azonban alkalmaztunk egy másik hipotézisellenőrzési módszert is, nevezete-

sen az arányra vonatkozó kétmintás próbát (Kerékgyártó Györgyné és szerzőtársai, 2003, 

pp. 349-350.). Nullhipotézisnek az egyes kompetencia-csoportok különböző években 

mért említési arányának egyenlőségét tekintettük. Alternatív hipotézisünk a nem egyen-

lőség volt, ezért kétoldali próbával dolgoztunk. Az említési arányok időbeli változatlan-

ságára vonatkozó nullhipotézis helytálló voltát a z próbafüggvény segítségével 0,05-ös 

szignifikancia szinten teszteltük. 

 



52 

 

3.3 Hipotézisek 

1. Az alkalmazott módszerekkel megismerhetők a menedzseri kompetenciákra 

vonatkozó magyarországi munkaerő-piaci elvárások: a feltárt elvárások megfeleltet-

hetők az elismert kompetenciamodelleknek (a módszereimmel nyert eredmények való-

ban kompetenciák) és így: 

a./ a különböző módszerekkel kapott eredmények hasonlóak lesznek, tehát ugyan-

azt a jelenséget vizsgálták; 

b./ megalkotható a közgazdász végzettségű alkalmazott menedzserekre érvényes 

munkaerő-piaci kompetenciaprofil; 

c./ megalkotható a közgazdász végzettségű alkalmazott menedzserekre érvényes 

munkaerő-piaci szerepkompetencia-profil; 

d./ értelmezhető lesz a Quinn-féle „menedzseri minőség” munkaerő-piaci tartal-

ma. 

 

2. A sikeres vállalkozói tevékenység jellegével összefüggő, tehát kompetenciaként 

értelmezhető személyiségfaktorok azonosíthatók. 

A vállalkozói tevékenység eredményességének mutatóit és a személyiségmutatókat 

faktorelemzéssel elemeztük. 

Várakozásaink szerint a 670 fős sikeres vállalkozócsoportra jellemző, vagyis a ma-

gyar standartól eltérő személyiségmutatók és a sikermutatók közötti interkorrelációs 

elemzéssel a vállalkozói tevékenység jellegével összefüggő személyiségfaktorok azono-

síthatók, amelyek így kompetenciaként értelmezhetők. Feltevésünk szerint a termelői 

tevékenységet folytató növekedés-orientált (A-típusú) vállalkozók kompetencia-

szerkezete eltér a szolgáltató-kereskedelmi tevékenységet folytató profitorientált (B-

típusú) vállalkozókétól. Feltevésünket arra alapoztuk, hogy az A-típus esetén a tevé-

kenység nagyobb tőkeerőt, kiterjedtebb infrastrukturális elemeket, nagyobb számú fog-

lalkoztatottat feltételez, és a sikerhez fokozatos bővítésre, fejlesztésre, beruházásra van 

szükségük, ezért rájuk a Spencer–Spencer-féle kompetenciamodellben a vezetői tevé-

kenység, és teljesítmény-cselekvés kompetenciák, míg a B-típusúaknál a tevékenység 

inkább személyes kapcsolatokon keresztül zajlik, ezért a személyes hatékonyság kompe-

tenciái lesznek jellemzőek. 
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3. A munkaerő-piaci kompetenciaprofilok az aktuális munkaerő-piaci elváráso-

kat tükrözik, ezért a hirdetések első (2000) és utolsó (2007), illetve a fejvadász felmé-

rések két különböző évi (2004, 2007) vizsgálatából megállapított kompetenciaprofilok 

különbségeket mutatnak. Várakozásaim szerint a humán erőforrás orientáció szemlé-

let erősödése kimutatható a Spenceri „támogatás és mások segítése” kompetenciák 

illetve a Quinn-féle értelmezésben a „mentori” és „facilitátori” szerep kompetenciái 

iránti elvárás növekedésével. 

A menedzserek feladatai a külső környezeti és belső szervezeti változások következ-

tében változáson mennek keresztül. Az olyan egyértelműnek látszó fogalmak, mint be-

osztás, munkakör, osztály, személyzetirányítás stb. egyre változó jelenségeket fejeznek 

ki. A munka jellegének változása következtében a hagyományos menedzseri/vezetői 

képességek, készségek fontossága jelentősen megváltozhat. Az emberi erőforrások fel-

értékelődését, stratégiai szerepét a vállalatok sikerességében ma már senki nem vitatja. 

Ez a szemlélet azonban változást kíván a menedzserektől is. Valójában a menedzseri 

hozzáállás egészén belül beszélhetünk elmozdulásról az olyan vezetési stílus alkalmazá-

sának irányába, mely lényegesnek tartja az emberi erőforrás fejlesztési orientációt. A 

„tradicionális” vezetési stílusjegyek: utasítás és ellenőrzés, döntéshozatal, munkatársak 

figyelmen kívül hagyása, a munkakörök értékelése, a teljesítmények menedzselése, me-

nedzselés célok alapján, utasítás, főnök szerep és előrelátás. Az emberi erőforrás fejlesz-

tés orientációjú vezetési stílus jegyei a következők: „oktatás, tanácsadás, a munkatársak 

bevonása, a képességek értékelése, az értékek menedzsmentje, menedzselés hasznok 

alapján, elősegítés, védelmező-oktató szerep és megerősítés.” (Farkas, 2008, in 

Karoliny, p. 289.). A humán erőforrás fejlesztési orientáció erősödésének lehetőségét 

támasztja alá több magyar kutatás is: Vállalati HRM-kutatás 1997-2004; Hazai leány-

vállalati felmérés 1998-2004; CRANET kutatás 2005. (Poór, 2006) 

A rugalmas vezetési rendszerben a menedzsernek egyre inkább támogatónak, 

facilitátornak kell lennie, a korábbi stratégia – szervezet – rendszer megközelítést fel-

váltja az új cél – folyamat – emberek kapcsolaton alapuló működés, amit emberközpon-

tú vezetési rendszerként definiálnak. (Ternovszky, 2005, p. 178.) 

 

4. A hirdetésekben és a fejvadász interjúkban feltárt vezetőkeresési-kiválasztási 

kompetenciák a gyakorlati munka irányításához kapcsolódnak jobban: várakozásaim 

szerint a Spencer–Spencer-féle kompetenciamodellben a „teljesítmény és cselekvés” 
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illetve „személyes hatékonyság”, a Quinn és szerzőtársai kompetenciamodell szerinti 

értelmezésben pedig inkább a „megvalósító” s nem a „igazgató” szerephez társulnak. 

E várakozás hátterében két szakmai elképzelés húzódik meg. Legfőképpen az, hogy 

a szakmai közéletben általánosan elfogadott vélekedéseknek megfelelően a piaci igé-

nyek a gyakorlatiasságot fogják hangsúlyozni. Ehhez az igényhez leginkább az említett 

„teljesítmény és cselekvés”, „személyes hatékonyság” illetve a „megvalósító” szerep 

kompetenciái társíthatók. 

További indok, hogy a drága vagy drágábbnak számító vezetőkeresési módszereket 

többnyire multinacionális, nemzetközi nagyvállalatok veszik igénybe, a „fejvadászok” 

megbízói is elsősorban közülük kerülnek ki. A multinacionális cégek szerepével foglal-

kozó tanulmányok szerint az 1990-es évek folyamán egyre nőtt a külföldi vállalatok 

súlya (Artner, 2003; Antalóczy, 1998). A kutatás kezdeti éveiben a KSH adatai szerint a 

250 főnél több munkavállalót foglalkoztató külföldi vállalkozások száma a magyaror-

szági működő vállalkozások között 80% felett volt. 

A nemzetközi vállalatok bevált és ismert gyakorlata, hogy az adott országba telepü-

lés esetén, a felsőmenedzseri illetve kulcspozíciókba először saját embereiket alkalmaz-

zák, majd a későbbiek során helybéli menedzsereket alkalmaznak. Nemzetközi és hazai 

kutatásokból (Shenkar–Nyaw, 1995; Simai–Gál, 2000; Poór J., 2004) is ismert, hogy a 

leányvállalatok érettségével összhangban csökken a külföldi kiküldöttek száma. A cé-

gek lokalizációs politikájuknak megfelelően – külföldiek helyiekkel való felváltásának 

folyamata – az anyavállalat szelekciós mechanizmusából és kultúrájából adódóan alap-

vetően négyféle eljárást követhetnek (Perlmutter, 1969): etnocentrikus, polycentrikus, 

regiocentrikus és globális szelekciós mechanizmust. 

(Az etnocentrikus szelekciós mechanizmusban a helyi kulcspozíciókat anyavállalati 

szakemberekkel töltik be; a polycentrikusban a helyi kulcspozíciók a helyiek kezében 

vannak, de korlátozott az előmenetel; a regiocentrikusban a kulcspozíciók a helyiek 

kezében vannak, és előreléphetnek akár régiószintre is és a globális mechanizmusban a 

helyiek eljuthatnak a cég legfelső menedzsmentjébe.) A lokalizáció legmagasabb szint-

jén a helyieket a leányvállalatok bevonják a stratégiai, kulcsfontosságú döntésekbe. 

Magyarországon az 1988-tól tömegesen betelepülő vállalatok kezdetben saját, anya-

országbeli menedzsereiket alkalmazták. „Szakmai körökben jól ismert vélemény a kelet-

európai munkavállalókról, hogy „a kelet-európai munkavállalók jól képzettek, de a pi-

acgazdasági ismereteik alacsony szintűek.” (Michael–Elbert–Hatfield, 1995.) Ennek 

voltak az átalakulás miatti más sajátos okai is: „A 90-es években nagyon sok nemzetközi 
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vállalat, az alig létező, fejletlen hazai menedzserpiac miatt küldött ide külföldi mene-

dzsereket.” (Szalai, 2001, p. 108). 

A globális személyzeti politika hazai bírálói szerint a nemzetközi vállalatok túlnyo-

mórészt „nem tartanak igényt a teljes emberre” (Csath, 2001, p. 106.). Valójában csak a 

szűken értelmezett feladatra keresnek és választanak ki alkalmazottakat. Bogár (2003, p. 

167-168.) „lokális elitnek”, helyi kiszolgálónak nevezi a helyi menedzsereket. Egy ma-

gyar felmérés azt is igazolta, hogy a „központ befolyása a legjelentősebb a vezetői mun-

kakörök esetén”: a menedzseri toborzásra és kiválasztása gyakorolt központi befolyás 

96% feletti eredményt mutatott (Poór J.,1996, p. 269.). E jelenség ismert: Bartlett és 

Ghoshal munkája (1992) nyomán korábban már igazolódott, hogy sokszor előforduló 

eset, hogy a helyi menedzser, igazgató beosztásban dolgozik, de valójában a központ-

ban dolgozó alkalmazott/tanácsadó a tényleges döntéshozó. 

 

5. A The Economist hirdetésekben feltárt kompetencia-elvárások a hosszú távú 

stratégiai célokat megvalósító menedzseri tevékenységhez kapcsolódnak jobban: vá-

rakozásaink szerint a Spencer–Spencer-féle kompetenciamodellben a „vezetés” kom-

petenciái lesznek a legfontosabbak, illetve a Quinn és szerzőtársai kompetenciamodell 

szerinti értelmezésben, a racionális cél modell két szerepe közül a „igazgató” kompe-

tenciák lesznek túlsúlyban a „megvalósító”-val szemben. 

A menedzserek keresését-, kiválasztását számos tényező befolyásolja: az adott or-

szág, térség gazdasági-társadalmi környezete, a nemzetközi feladatmegosztásban betöl-

tött szerepe, a kultúra, az értékrend, tradíciók stb. Ezt igazolja Nikandrou–Apospori–

Papalexandris, (2005), akik összehasonlító vizsgálatukban kimutatták, hogy az Egyesült 

Királyság HRM gyakorlata elkülönül a többi európai országétól és a kulturális közelség 

miatt az Egyesül Államokéhoz hasonlít. 

A legfontosabb stratégiai döntéseket a nemzetközi vállalatok központjaiban hozzák, 

ezek a központok a döntési és innovatív centrumok, a pénzügyi stratégiák kidolgozásá-

nak helyei. A világvárosok funkció alapján történő összehasonlításában, London – a 

világ legnagyobb vállalatainak székhelyének és azok összprofitjának rangsorában – az 

első helyen áll. Ezt a tényt a nemzetközi városhierarchia vizsgálatok mindegyike 

(Friedmann, 1986; Sassen, 1991; Baeverstock, 1999 hiv: Jeney, 2007) megerősíti. 

Feltételezésem szerint ezek a jellemzők a The Economist menedzser kereséseinek 

kompetencia-eredményeiben tetten érhetők. 
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3.4 Elvégzett vizsgálatok 

3.4.1 Sikeres vállalkozók kompetenciái 

3.4.1.1 A vállalkozói sikeresség mutatói 

Vizsgálatunkban sikeres vállalkozók személyiség-faktorai és sikeresség-mutatóik 

közötti összefüggéseket kutattuk. 

A személyiségvizsgálat mutatói dimenzionális természetűek, tehát számszerűsített 

mértékek, így minden további nélkül felhasználhatók az összefüggések kimutatására. 

Megoldandó probléma volt azonban annak a kérdésnek a megválaszolása, mi a si-

ker, és hogyan számszerűsíthető a mértéke. 

Ismeretes, hogy ez a fogalom is szociális reprezentáció (Moscovici, 2002), tehát tör-

ténelmi-társadalmi helyzettől függően igen sokféleképen határozták meg a kritériumait 

(Tóth, 2003). A siker többértelmű fogalom, kultúrák, rétegek, csoportok, egyének szá-

mára más és más jelentést hordozhat. Egységes, mindenkire, mindenkor, mindenhol 

érvényes definíció nem létezik. Általában valamilyen szükséglet („Having–Loving–

Being”) sikeres kielégítésével, az ehhez szükséges valamilyen teljesítménnyel hozzák 

összefüggésbe (Allardt, 1998), de sokan elkülönítették a teljesítménytől és elsődlegesen 

társadalmi gratifikációként definiálták (Mannheim, 1930, és mások nézeteit ismertetik: 

Váriné–Solymosi, 1995). A hétköznapi szóhasználatban gyakran a szubjektív tarto-

mányban találják meg a kritériumokat: saját cél megvalósítása, elégedettség, boldogság, 

stb. Hazai szerzők (közgazdászokból és más értelmiségiekből álló minta válaszai alap-

ján) elbizonytalanodást találtak a fogalom jelentését illetően, mivel a megkérdezettek 

szerint a kiemelkedő teljesítményt nem követi társadalmi elismertség (Váriné–Solymosi 

(szerk.), 1995). A rendszerváltást követően egy közlemény arról számol be, hogy 540 

gazdasági vezető a nyereség, likviditás és növekedés siker-kritériumokat tartja a legfon-

tosabbnak (Lengyel, 1999). A napjainkra jellemző értékválságban egyre gyakoribb a 

sikernek pusztán pénzbeli (gazdagságban megnyilvánuló) megfogalmazása, és ezzel 

együtt megjelenik magának a sikerességnek (helytelen) negatív értelmezése (Hankiss, 

1986). 

Egy interkulturális vizsgálat szerzői (Pillis–Reardon, 2007), irodalmi adatok alapján 

(Begley–Boyd, 1987; Jo–Lee, 1996; Stuart–Abetti, 1990; Chandler–Jansen, 1992) mu-

tattak rá arra, hogy a növekedés (growth) és a profitban mért eredményesség 

(profitability) nem mindig járnak együtt. Nem lehet egy mutatóban kifejezni a kettőt, 

választani kell, melyiket tekintjük a sikeresség mutatójának. Ők irodalmi adatokra 
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(Chandler–Hanks, 1993) hagyatkozva a növekedést választották a sikeresség mércéjéül, 

azzal az indokolással, hogy ez más mutatóknál validabb természetű. 

A vizsgálatban a vállalkozói sikerességet pénzben kifejezhető gazdasági kritériumok 

mentén kívántuk meghatározni. Nem volt cél egy „exhaustiv” (mindent magában fogla-

ló) siker-fogalmat gazdasági mutatóvá (mutatókká) konstruálni. A célnak megfelelt a 

fogalom terjedelmének jelentős leszűkítésével megfogalmazott olyan mutató, amely, ha 

magát a sikerességet teljes terjedelmében nem is tartalmazza, de valamit, amit a sikeres-

ség kifejez. 

Az az evidencia volt a kiindulópont, hogy a sikeres vállalkozó a vállalkozásának be-

indításához invesztált vagyonát és kezdeti forgalmát az évek során jelentősen növelni 

tudja, vagyis eredményesen gazdálkodik, gyarapodik. Természetesen a gyarapodás nem 

csak a vállalkozói tehetségen múlik, számos” vállalkozótól független, „külső”, gazdasá-

gi-gazdaságpolitikai eseménytől, nem kiszámítható kockázati tényezőtől, a „kapcsolati 

tőkétől”, stb. is függhet. Lehetséges tehát, hogy vannak olyan sikeres/sikertelen szemé-

lyek, akik valójában nem vállalkozói tehetségük mértékének, vagy személyiség-

tulajdonságuknak, hanem valamely „külső” tényezőnek köszönhetik sikerüket, illetve 

sikertelenségüket. A vizsgálati minta összeállítása során, az interjúkkal igyekeztünk az 

ilyen téves („fals pozitív” és „fals negatív”) kiválasztásokat elkerülni. 

Szakirodalmi tapasztalatok (Lee–Tsang, 2001) és saját megfontolásaink alapján fel-

tételeztük, hogy a gazdasági sikeresség mutatóit a következő adatok alapján konstruál-

hatjuk: az iskolai végzettség, az eredményesen folytatott vállalkozói évek időtartama, az 

alkalmazottak száma, a nettó forgalom, és az eszköz-értékének mértéke. 

A vállalkozói sikeresség gazdasági mutatóiként azonban csak a következő két inde-

xet tudtuk alkalmazni statisztikai számításaink során: 

1. Eszköz-mutató (EM): a vállalkozás (vizsgálat idején) jelenlegi, és a vállalkozás 

beindításakor (becsült) tárgyi eszköz (fixed assets) HUF-ban kifejezett értékének 

a hányadosa. 

2. Forgalom-mutató (FM): a vállalkozás (vizsgálat idején) jelenlegi és első lezárt 

évében HUF-ban kimutatott nettó forgalmának (net turnover) hányadosa. 

A Magyarországon igen kedvezőtlen „vállalkozói klíma” (Eurobarometer, 2008) 

miatti bizalmatlanság következtében ennek a két adatnak a beszerzése is nehézségekbe 

ütközött: az EM-re vonatkozó kérdésre 467, az FM-re pedig 361 személy válaszolt. A 

válaszadási készség egyenetlensége miatt a különféle számításokban részt vevő elem-

számok különbözőek. 
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Az eredetileg tervbe vett mutatók közül az alkalmazottak jelenlegi és kezdéskori 

számára vonatkozó kérdésre a megkérdezettek nagy része nem válaszolt. Ennek oka 

feltehetően a magyarországi munkáltatói járulékok kedvezőtlenül magas értéke, amely 

az alkalmazotti létszám növelése (illetőleg az alkalmazottak adminisztrálása) ellen hat, 

ezért ezzel a mutatóval sem lehetett számolni. 

Az iskolai végzettségről (IV) és a vállalkozói évek számáról (ÉSZ) kiderült, hogy 

nincsenek kapcsolatban a siker gazdasági mutatóival. Pontosabban: az eredményesen 

elvégzett iskolai évek száma, és a számokban kifejezett sikermutatók között nincs szig-

nifikáns korreláció. A sikeres vállalkozók közel 80%-a (670 főből 530!) azonban felső-

fokú iskolai végzettséggel rendelkezik, és csak mintegy 10%-uknak van technikusi szint-

nél alacsonyabb (szakmunkásképző, általános 8 osztály) végzettsége. Vagyis azt lehet 

mondani, hogy az átlagosnál magasabb iskolai végzettségű mintánkban magas, vagy 

legalább közepes iskolai végzettség nélküli személyek csak „elvétve” szerepelnek. A 

korreláció elmaradásának valószínűleg statisztikai oka van: mivel az átlag magas, a szó-

rás kicsi, nincs elég változatosság az értékekben ahhoz, hogy korrelációt lehessen szá-

molni. A sikeresség általános feltétele a jó iskolai végzettség, ezen belül azonban sze-

mélyiségi tényezők lehetnek felelősek a sikeresség mértékéért. Ismerve az iskolai vég-

zettség és az IQ közötti szignifikáns pozitív korrelációt, azt is mondhatjuk, hogy a ma-

gas iskolai végzettségű sikeres vállalkozók többsége magas IQ-val rendelkezik. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy a végül kiválasztott két gazdasági sikeresség-mutató 

nem tekinthető a versenyképesség „komplett” mutatóinak. Ennél részletesebb, gazdasá-

gilag szakszerűbb mutatók képzésére azonban olyan információkra, hiteles dokumen-

tumokra lett volna szükségünk, amelyek nem álltak rendelkezésre. Lehetségesnek tartot-

tuk, hogy a mi eszközmutatónk (EM) a szakirodalomban (Pillis–Reardon, 2007) tárgyalt 

növekedési (growth) mutatónak, a forgalmi mutatónk (FM) pedig a profitabilitási 

(profitability) mutatónak felel meg, ezért pszichológiai korrelátumaik is (részben) elté-

rőek. 

A 670 sikeres (versenyképes) vállalkozóra kiterjedő vizsgálat során alkalmazott 

személyiségvizsgáló módszerrel (S-CPI) szignifikánsnak bizonyult személyiségjegyeket 

találtunk, amelyeket korreláció- és faktorelemzéssel összefüggésbe hoztunk a vállalko-

zói tevékenység jellegével és a sikeresség mértékének (fentebb ismertetett) mutatóival. 

A vizsgálati mintát (N=670) olyan vállalkozókból kívántuk összeállítani, akik nem 

csak adminisztratív-jogi szempontból, hanem lehetőleg a szó pszichológiai értelmében 

(Bygrave, 1994) is vállalkozóknak tekinthetők. A vizsgálati mintában a nők aránya 
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27%, alacsonyabb, mint az országos átlag (40%), amely nemzetközi összehasonlításban 

magasnak számít (Eurobarometer, 2008). 

Az iskolai végzettségre (IV), életkorra (ÉK) és eredményes vállalkozói évek számá-

ra (ÉSZ) vonatkozó adatok nemek szerinti bontását nem végeztük el, mivel ezek a mu-

tatók nem korrelálnak a sikeresség-mutatók (EM és FM) egyikével sem. Az iskolai vég-

zettség nem volt kiválasztási szempont. Mintánkban az iskolai végzettség átlaga maga-

sabb az országos átlagnál, többségük (89,5%) legalább középiskolai, de a minta több 

mint a fele (51%) valamilyen felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 

3.4.1.2 A vállalkozói interjúk eredményei 

A megkérdezett vállalkozók véleménye alapján, a siker legfontosabb előfeltételeit az 

alábbi táblázat tartalmazza. 

 

 9. táblázat A sikeresség előfeltételei a vállalkozók szerint 

 

A sikeresség feltétele 

Említések  

száma (db) 

Említések  

megoszlása (%) 

Személyes tulajdonságok 579 25,6 

Tőke 486 21,5 

Kapcsolatok 450 19,9 

Alkalmazottak 215 9,5 

Szakmai tudás 147 6,5 

Piaci környezet 102 4,5 

Szerencse 74 3,3 

Ötlet 68 3,0 

Kedvező állami szabályozások 56 2,5 

Munka 47 2,1 

Piacképes termék 21 0,9 

Egyéb 19 0,8 

Összesen: 2264 100,0 

 

Minden egyéb tényezőnél gyakrabban jelöltek meg személyiségi tényezőt (579 emlí-

tés), mint a sikeresség feltételét, vagyis szerintük a siker főként saját maguknak köszön-

hető. (A kutatás nem hozott elég adatot arra, hogy a munka és a piacképes termék miért 

kapott ilyen alacsony besorolást.) 

A sikeresség feltételeként leggyakrabban (749) megnevezett személyiségtulajdonság 

a „jó kapcsolatteremtő készség”, vagyis saját magukat (akik sikeresek) implicite ilyen-

nek jellemzik. 
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 10. táblázat A sikeresség humán tényezői a vállalkozók szerint 

 

Tulajdonság 

Említések  

száma (db) 

Említések  

megoszlása (%) 

Jó kapcsolatteremtő készség 749 25,7 

Szakértelem 563 19,3 

Kitartás 486 16,7 

Kockázatvállalás 443 15,2 

Megbízhatóság 282 9,7 

Határozottság 175 6,0 

Kreativitás 123 4,2 

Egyéb 95 3,3 

Összesen 2916 100,0 

 

3.4.1.3 A személyiségvizsgálat (S-CPI) eredményei 

Ami a mintára jellemző személyiségmutatókat illeti, három mutató értéke jelentősen 

magasabb volt, mint a magyar standard. Az átlagon felüli értékek alapján sikeres vállal-

kozóinkat dominanciára való törekvéssel (DO), státusz elérésére való képességgel (CS), 

és szociabilitással (SY) jellemezhetnénk. Annak érdekében, hogy megállapítsuk, az 

alapskála értékek közül melyek vannak a sikeresség-mutatókkal szorosabb kapcsolat-

ban, korrelációelemzést végeztünk. A korrelációk alapján feltételezhető, hogy az egy-

mással szoros (0.01), szignifikáns pozitív korrelációban levő gazdasági siker-mutatók 

vagy ugyanazt (a kutatási koncepció szerint a gazdasági sikerességet) vagy egymással 

összefüggő sikerféleségeket (növekedést és profitabilitást) fejezik ki. 

Mivel az EM és FM mutatók (szignifikáns) korrelátumai csak részben azonosak, a 

sikeresség általános jellemzői mellett a kétféle sikermutatónak megfelelő sajátos szemé-

lyiség-jellemzők azonosíthatók. Közös (EM-mel és FM-mel is pozitív korrelációban 

levő), tehát a sikeres vállalkozókra általánosan jellemző CPI alap-skálamutatók: 

szociabilitás (SY), a státusz elérésére való képesség (CS), valamint a jó benyomás-keltés 

(GI). Ez a tulajdonság-együttes jól megfelel az érzelmi intelligencia fogalom tartalmá-

nak (Goleman, 1998), és összhangban más szakirodalmi adatokkal. 

Bizonyos alapskála-mutatók, például a dominancia (DO), viszont csak az EM-mel 

mutattak (pozitív) korrelációt. Akik pedig magas forgalmi értékkel rendelkeznek (FM) 

azok (az általánosan jellemző magas fokú érzelmi intelligencián túl) az önisme-

ret/önértékelés magas szintjén álló (SA), közösségi (CM) személyek, akik kissé feminin 

jellegűek (FE), „visszafogottak”. 
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Lehetséges, hogy az EM és FM mutatók épp úgy különböznek egymástól, mint a 

szakirodalomban tárgyalt növekedési (growth) és profitabilitási (profitability) mutatók. 

Ezen összefüggések alaposabb vizsgálatára faktorelemzést végeztünk.  

Az olyan tényezők, mint az iskolai végzettség és a vállalkozói évek száma nincs kor-

relációban egyik gazdasági mutatóval sem, ezeket a tényezőket tehát nem tehetjük fele-

lőssé a korrelátumok különbségéért. A nemek szerinti különbség sem bizonyult rele-

vánsnak: az EM és FM értékei között (alább bemutatott 2 mintás t-próba adatai szerint) 

nincs szignifikáns különbség, tehát az eltérő korrelátumok nem a férfi-női sajátosságok-

ra vezethetők vissza. A vállalkozói tevékenység sajátossága és a sikermutatók közötti 

összefüggés viszont nyilvánvalóak. A termelői (gyártó) tevékenység pl. inkább eszköz-

igényes, tehát növekedés-orientált, mint a kereskedelmi és a szolgáltató tevékenység, 

amelyek nem igényelnek oly mértékű eszköz-fejlesztést, tehát inkább csak profit-

orientáltak. Az is logikusnak tűnő feltevés, hogy a kereskedőknek, szolgáltatóknak, akik 

közvetlen kapcsolatban vannak a fogyasztókkal, inkább van szüksége pl. szociális 

ügyességre, mint a gyártónak. Ezért a vizsgálati mintánkat kereskedelmi, gyártá-

si/termelési és szolgáltatói tevékenység kategóriákba soroltuk, és összehasonlítottuk az 

egyes tevékenység-formák EM és FM értékeit. A 2. számú melléklet azt mutatja, hogy 

az egyes tevékenység-kategóriákban az EM átlagértékek mennyiben különböznek az 

FM átlagértékektől. 

Fenti gondolatmenet alapján a feltételezés az volt, hogy a „Gyártás/ termelés” kate-

góriában (a többitől eltérően) az EM-érték szignifikánsan nagyobb lesz, mint az FM-

érték. Ezt a feltevést az adatok csak megközelítőleg igazolták. Minden tevékenységi 

csoportban nagyobb az EM, mint az FM, de a különbség csak a „Gyártás/termelés” ka-

tegóriában jelentős (közel szignifikáns mértékű). Összevetettük, hogy átlagos FM- és 

EM-értékeikben az egyes tevékenységi csoportok egymástól mennyiben különböznek. 

Szignifikáns különbséget csak a „Gyártás/termelés” és „Szolgáltatás” tevékenységi ka-

tegóriák EM értékei között volt. Ez az eredmény azt bizonyítja, hogy az általunk válasz-

tott egyik sikermutató (EM) nem független a vállalkozói tevékenységtől. Igaz ugyan, 

hogy az általunk vizsgált sikeres vállalkozók EM-értékei általában magasabbak, mint az 

FM-értékei, vagyis minden sikeres vállalkozó jövedelmének nagyobbik részét eszköz-

fejlesztésre fordítja, de a gyártó/termelő tevékenységet folytatók ezt nagyobb arányban 

kénytelenek tenni, mint a többi kategóriába tartozók. Ezért valamely vállalkozó relatíve 

magas EM-értéke csak a saját kategóriáján belüli másik vállalkozóval szemben értel-

mezhető sikermutatóként. Ez az összefüggés természetesen azt is jelenti, hogy az EM 
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mutatóhoz kapcsolódó személyiség mutatók (S-CPI korrelátumok) értelmezésekor a 

tevékenység sajátosságait is figyelembe kell venni. A sikermutatók (EM, FM) személyi-

ségjegyekkel való összefüggésének mélyebb elemzésére faktoranalízist végeztünk, a S-

CPI 21 alapskála-mutatójának és a 2 sikermutatónak a bevonásával. A faktoranalízissel 

végzett vizsgálat célja azt volt, hogy kiderüljön mely CPI személyiségmutatók tartoznak 

ugyanabba a tényezőbe, mint az EM és az FM. Hogy a faktoranalízis elvégzése előtt 

igazoljuk a mutatók alkalmasságát, interkorrelációs mátrixot és anti-image mátrixot is 

készítettünk. Az adatok faktorelemzésre való alkalmasságát igazolja a Bartlett-teszt 

(0,000) szignifikanciája és a Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) értéke (0,846). A faktorszám 

megválasztásához a saját-értékeket ábrázoló Scree Plot grafikont vettük alapul és a 4 

faktoros vagy a 6 faktoros modellt találtuk a legmegfelelőbbnek. A „Goodness-of.fit 

Test” (maximum-likelihood módszer) szignifikanciája a 6 faktor esetében 0,718 és a 4 

faktor esetében 0,212 volt. A 4 faktor esetében a varianciaarány 48%, míg a 6 faktor 

esetében 57%. Ezért választottuk a 6 faktoros megoldást. 

A faktoranalízisben főkomponens-analízist végeztünk varimax rotációval. (alábbi 

táblázat). 

 11. táblázat Vállalkozói felmérés: főkomponens-analízis varimax rotációval 
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Az irodalom alapján (Vargha, 1998) a faktorba kerülés értékét 0.5-ben határoztuk meg a 

rotációs komponensmátrix alapján (kivételként egy esetben egy olyan mutatót is bevon-

tunk (SY), melynek értéke (0,484) közel volt ehhez az értékhez. 

Látható, hogy a két mutató (EM és FM) két különböző faktorba került. 

EM faktor (A típus) 

- EM (Eszközmutató) 0,673 

- DO (Dominancia) 0639 

- CS (Státusz elérésére, érvényesülésre való képesség) 0,606 

- SP (Jó fellépés) 0,522 

- GI (Jó benyomás) 0,515 

FM faktor (B típus) 

- FM (Forgalom mutató) 0,941 

- SA (Magas fokú önértékelés) 0,522 

- CM (Közösségi személyiség) 0,526 

- SY (Szociabilitás) 0,484 

A két fő kutatási kérdés a következő volt: Milyenek a sikeres vállalkozók? Milyen 

kapcsolat van sikerességük gazdasági és személyiségi mutatói között? 

A kutatás eredményét összegezve az mondható, hogy:  

- A főként gyártási-termelési tevékenységet folytató sikeres (A-típusú) vállalko-

zók, akik üzleti tevékenységükben nagyon fontosnak tartják az állóeszközök értékének 

növekedését, tőkéjük nagy részét a gazdasági erejüket biztosító pénzügyi eszközök (ter-

melőeszközök, ingatlanok, infrastruktúra, stb.) értékének növelésére fordítják, személyi-

ségük jellemző jegyei alapján a következő kompetenciákkal jellemezhetők: a fokozott 

dominancia, törekvés a vezető szerepre (DO), fokozott motiváció a sikerre, képesség a 

társadalmi státusz elérésére (CS), magabiztosság, képesség a társas hatás kiváltására, 

(SP), határozott törekvés arra, hogy magukat kedvező színben tüntessék fel (GI). 

- A főként kiskereskedelmi és szolgáltató tevékenységet végző (B típusú) vállal-

kozókat, akiket viszont nem az eszközök értékének növelése, hanem a nettó nyereség 

(jövedelem) növelésére való törekvés jellemzi, a személyiségjegyek alapján a következő 

kompetenciák jellemzik: önismeret magas szintje, elégedettség a társadalmi státusszal 

és szereppel (SA), fokozott igény a közösség elvárásainak kielégítésére (CM), jó alkal-

mazkodóképesség és képesség a társas kapcsolatok alakítására (SY). 

- Összességében pedig, tevékenységének jellegétől függetlenül, minden sikeres 

vállalkozóra jellemző kompetenciák: 
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- dominanciára való törekvés 

- státusz elérésére való képesség 

- szociabilitás (kapcsolatteremtés) 

- jó benyomás-keltés 

Jóllehet az intelligencia egyik faktorban sem szerepel, ennek oka nem az, hogy a si-

keres vállalkozóknak nincsen szükségük intelligenciára, hanem a korábban már említett 

sajátossága a mintának: iskolázottságuk színvonala kiegyenlített, ezért nem korrelálhat 

az igen változatos sikermutatókkal. 

3.4.1.4 Eredmények a Spencer–Spencer-féle kompetenciamodell alapján 

A vállalkozói (CPI) személyiség-faktorok mindegyike beilleszthető a Spencer–

Spencer-féle általános kompetenciamodellbe, alábbiak szerint: 

A-típusú vállalkozó kompetenciái: 

- Dominanciára, vezetésre való törekvés: Spencer IV. (Vezetés)) 

- Érvényesülési képesség: Spencer I. (Teljesítmény, cselekvés) 

- Szociális fellépés, önbizalom: Spencer VI. (Személyes hatékonyság) 

- Jó benyomás keltés igénye és készsége: Spencer III. (Befolyásolás) 

B-típusú vállalkozó kompetenciái: 

- Önelfogadás (önismeret, önkontroll): Spencer VI. (Személyes hatékonyság) 

- Közösségiség: Spencer VI. (Személyes hatékonyság) 

- Szociabilitás: Spencer VI. (Személyes hatékonyság) 

A 2. számú hipotézisben megfogalmazott várakozásaink tehát teljesültek: a kétféle 

tevékenységet folytató sikeres vállalkozók kompetencia-szerkezete eltérő, és az eltérés a 

feltételezett jelleg szerinti. 

3.4.2 Alkalmazott menedzserekkel szemben támasztott kompetencia-elvárások 

3.4.2.1 Heti Világgazdaság hirdetések 

A Heti Világgazdaságban (továbbiakban HVG), 2000, 2004 és 2007. években ösz-

szesen 4481 db közgazdász képzettséggel betölthető hirdetés szerepelt, melyből össze-

sen 1800 db volt a menedzseri állásra vonatkozó felhívás, az összes ilyen képzettséggel 

betölthető álláshirdetés 40,16%-a. 

3.4.2.1.1 Az elvárások gyakorisága 

a./ Kizáró kritériumok, „hard” kompetenciák elvárási gyakorisága 
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A HVG-ben menedzsert kereső munkáltatók legfontosabb elvárása a kizáró kritéri-

umok, „hard” kompetenciacsoportok közül a nyelvtudás, amely a kritériumkompetenci-

ákra vonatkozó összes említés 31,9% - át teszi ki, s megjelenít valamely idegen nyelv 

iránti igényt illetve a nyelvtudás mértékének kívánt szintjét. 

 

 12. táblázat A HVG menedzseri hirdetéseiben megjelent kizáró kritériumok, „hard”  

kompetenciacsoportok 

 

Kizáró kritériumok,  

„hard” kompetenciacsoportok 

 

HVG 2000-2007 

említések száma és  

megoszlása 

Nyelvtudás 2497 db 31,9% 

Végzettség 2247 db 28,7% 

Szakmai gyakorlat 1432 db 18,3% 

Számítástechnikai ismeretek 673 db 8,6% 

Vezetői gyakorlat 658 db 8,4% 

Egyéb 321 db 4,1% 

Összesen: 7828 db 100% 

 

A kritériumkompetenciákra vonatkozó összes említés 28,7%-a a menedzserrel szem-

ben támasztott végzettségre, ennek 55,7%-a a végzettség kívánt szintjére, 44,3% pedig 

annak jellegére vonatkozik. A munkáltatók végzettség szintjére vonatkozó kritériumai a 

következők voltak: MBA, egyetemi, főiskolai, főiskolai vagy egyetemi, felsőfo-

kú/szakirányú. 

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos – vagy a szakmai gyakorlat időbeniségére vagy 

annak jellegére utaló – munkáltatói elvárások hangsúlyos kritériumok a menedzseri pá-

lyáztatás során, az összes kritériumkompetenciára vonatkozó említés 18,3%-át teszik ki. 

Az összes kritériumkompetencia 8,4%-a vezetői gyakorlatra vonatkozott. 

A számítástechnikai ismeretek iránti igény szinte ugyanolyan mértékben van jelen a 

munkáltatói elvárások között, mint a vezetői gyakorlat: az összes kizáró kritérium, 

„hard” kompetencia- elvárásban 8,6% a részesedése. 

A kizáró kritériumok, „hard” kompetenciák feldolgozása során még kettő olyan ele-

met találtunk, melyet érdemes külön megemlíteni, annak ellenére, hogy gyakoriságuk az 

összes kizáró kritérium, „hard” kompetencia között alacsony: a jogosítvány megléte, 

„utazások vállalása/mobilitási/költözési hajlandóság”. Egyéb kizáró kritériumok, „hard” 

kompetencia-elvárások, melyekkel helyenként találkoztunk: erkölcsi bizonyítvány, kap-
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csolatrendszer, referencia, saját gépkocsi, saját telefon, számlaképesség/vállalkozói iga-

zolvány, magyar állampolgárság, orvosi alkalmasság stb. 

b./ Soroló kritériumok, „soft” kompetenciák elvárási gyakorisága 

A soroló kritériumok, „soft” kompetenciák említési gyakorisága a HVG-ben 61,3% 

volt, az 1800 db menedzseri hirdetés közül 1103-ban szerepelt valamilyen készség, ké-

pesség, tulajdonság, attitűd. A vizsgálati években sok kompetenciát rögzítettünk, melyek 

közül a feldolgozás első lépéseként a rokonértelmű kifejezéseket és a szakmailag azonos 

tartalmúakat összevontuk. A további elemzés során végül 49 kompetenciával dolgoztunk. 

 

 13. táblázat A HVG hirdetésekben megjelent soroló kritériumok, „soft” kompetenciák összesítése  

(2000-2007) 

 

KOMPETENCIA-ELVÁRÁSOK A HVG HIRDETÉSEK ALAPJÁN - ÖSSZESÍTÉS 

KOMPETENCIÁK EMLÍTÉSEK SZÁMA ÉS 

MEGOSZLÁS - A HVG HIRDETÉSEK  

ALAPJÁN - ÖSSZES 2000 2000 2004 2004 2007 2007 összes összes 

KOMPETENCIA NEVE db % db  % db % db  % 

Adminisztrációs képesség 1 0,09% 2 0,15% 5 0,65% 8 0,25% 

Alkalmazkodóképesség 7 0,65% 7 0,51% 1 0,13% 15 0,47% 

Ambiciózus 18 1,68% 24 1,75% 3 0,39% 45 1,40% 

Analitikus szemlélet (elemzőképesség) 29 2,70% 47 3,44% 8 1,05% 84 2,62% 

Átlagon felüli munkabírás/terhelhető 53 4,93% 47 3,44% 22 2,88% 122 3,81% 

Becsületesség 2 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 

Csapatépítés képessége 5 0,47% 16 1,17% 4 0,52% 25 0,78% 

Csapatmunkában való munkavégzés képessége, 

együttműködési készség 44 4,10% 59 4,31% 61 7,98% 164 5,12% 

Dinamikus egyéniség 55 5,12% 54 3,95% 33 4,32% 142 4,43% 

Döntésképesség 5 0,47% 12 0,88% 3 0,39% 20 0,62% 

Elkötelezett munkavégzés, elhivatottság, lelkes 

hozzáállás 17 1,58% 20 1,46% 17 2,23% 54 1,68% 

Empátia/empatikus készség 2 0,19% 5 0,37% 6 0,79% 13 0,41% 

Fegyelmezett 3 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 

Felelősségteljesség 5 0,47% 16 1,17% 14 1,83% 35 1,09% 

Gyakorlatias, cselekvőképesség/tettrekészség, 

agilis 5 0,47% 10 0,73% 8 1,05% 23 0,72% 

Gyors munkavégzés 0 0,00% 6 0,44% 3 0,39% 9 0,28% 

Innovativitás 4 0,37% 6 0,44% 2 0,26% 12 0,37% 

Irányítóképesség 19 1,77% 10 0,73% 7 0,92% 36 1,12% 

Jó megjelenés, határozott fellépés 37 3,45% 63 4,61% 26 3,40% 126 3,93% 

Kapcsolatteremtő képesség 40 3,72% 30 2,19% 21 2,75% 91 2,84% 

Kereskedelmi "véna" 3 0,28% 19 1,39% 1 0,13% 23 0,72% 

Kezdeményezőkészség, proaktivitás 8 0,74% 25 1,83% 18 2,36% 51 1,59% 

Kockázatérzékeny 0 0,00% 2 0,15% 1 0,13% 3 0,09% 

Kommunikációs és tárgytechnikai képesség 186 17,32% 220 16,08% 112 14,66% 518 16,16% 

Konfliktuskezelési képesség 0 0,00% 8 0,58% 5 0,65% 13 0,41% 

Kreativitás 51 4,75% 51 3,73% 14 1,83% 116 3,62% 

Logikus gondolkodásmód 0 0,00% 10 0,73% 2 0,26% 12 0,37% 

Lojalitás 3 0,28% 7 0,51% 2 0,26% 12 0,37% 

Megbízható 17 1,58% 25 1,83% 27 3,53% 69 2,15% 
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Monotonitás-/stressztürő képesség 3 0,28% 14 1,02% 1 0,13% 18 0,56% 

Motivációs képesség 5 0,47% 11 0,80% 10 1,31% 26 0,81% 

Motivált 16 1,49% 11 0,80% 3 0,39% 30 0,94% 

Nyitott 11 1,02% 14 1,02% 8 1,05% 33 1,03% 

Önállóság 91 8,47% 76 5,56% 58 7,59% 225 7,02% 

Önbizalom 1 0,09% 0 0,00% 2 0,26% 3 0,09% 

Pozitív szemlélet/hozzáállás 4 0,37% 7 0,51% 0 0,00% 11 0,34% 

Precizitás, pontosság 18 1,68% 43 3,14% 18 2,36% 79 2,46% 

Problémamegoldó képesség 26 2,42% 45 3,29% 32 4,19% 103 3,21% 

Rendszerszemléletű gondolkodásmód 4 0,37% 12 0,88% 1 0,13% 17 0,53% 

Rugalmasság, flexibilitás 25 2,33% 38 2,78% 29 3,80% 92 2,87% 

Stratégiai gondolkodásmód 17 1,58% 18 1,32% 18 2,36% 53 1,65% 

Szervezési készség, koordinációs képesség 74 6,89% 73 5,34% 45 5,89% 192 5,99% 

Szorgalom 1 0,09% 1 0,07% 0 0,00% 2 0,06% 

Tanulási készség, fejlődőképesség 15 1,40% 10 0,73% 12 1,57% 37 1,15% 

Teljesítményorientált, sikerorientáltság 55 5,12% 72 5,26% 37 4,84% 164 5,12% 

Ügyfélorientáltság 8 0,74% 21 1,54% 18 2,36% 47 1,47% 

Vállalkozói szemlélet/gondolkodásmód 6 0,56% 9 0,66% 1 0,13% 16 0,50% 

Változásvezetés képessége 0 0,00% 4 0,29% 4 0,52% 8 0,25% 

Vezetői rátermettség, kimagasló vezető kvalitás 75 6,98% 88 6,43% 41 5,37% 204 6,36% 

Összes 1074 100,00% 1368 100,00% 764 100,00% 3206 100,00% 

 

A feldolgozás első lépéseként megvizsgáltuk, hogy a különböző évekből származó 

minták különböznek-e vagy kezelhetők-e összevontan. A homogenitás vizsgálat szerint 

az említések megoszlása a soroló kritériumok, „soft” kompetenciák esetén nem külön-

böztek szignifikánsan egymástól. (Kritikus érték 61,6. Próbafüggvények értéke: 19,53; 

38,85, 22,1; szignifikancia szint 0,05.) 

A vizsgálat következő lépéseként a hirdetésekben megjelent, különböző szervezeti 

hierarchiaszintre vonatkozó kompetenciaelvárások rangsorait hasonlítottuk össze. Rang-

soruk között rendkívül erős a korreláció – vagyis összevontan kezelhettük az eredménye-

ket. (A rangkorrelációs együttható értéke 0,93, szignifikancia szint 0,01.) Ez egyben azt 

is jelenti, hogy Bakacsi állításának megfelelő eredményre jutottunk, vagyis a hierarchia-

szintek tekintetében a menedzserekkel szemben támasztott elvárásokat illetően nincsen 

különbség. 

3.4.2.1.2 Elvárások a Spencer–Spencer-féle kompetenciamodell alapján 

A kapott eredményeket tovább elemezve arra szerettünk volna választ kapni, hogy a 

kompetenciák egymással illetve egyéb tényezőkkel való összefüggésükben milyen értel-

mezési lehetőséget kínálnak. A további elemzéshez a számos lehetséges csoportosítás 

közül elsőként a szakirodalmi bemutatásnál már ismertetett Spencer–Spencer-féle általá-

nos kompetenciaszótárt választottuk. A vezetői pályázati kiírásokból összesített kompe-
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tenciákat besoroltuk a „spenceri csoportokba”, melyek a következők: a személyes haté-

konyság kompetenciái; a befolyásolás kompetenciái; a teljesítmény és cselekvés kompe-

tenciái; kognitív kompetenciák; a vezetés kompetenciái; támogatás és mások segítése 

kompetenciái. 

 

 14. táblázat A HVG hirdetésekben megjelent soroló kritériumok, „soft” kompetenciák  

Spencer–Spencer-féle besorolása 

 

A személyes hatékonyság kompetenciái alkalmazkodóképesség 

  ambíciózusság 

  becsületesség 

  dinamikus egyéniség 

  elkötelezett munkavégzés, elhivatottság, lelkes hozzáállás 

  fegyelmezettség 

  felelősségteljesség 

  gyakorlatiasság, tettrekészség, agilitás 

  határozottság, határozott fellépés 

  intelligencia 

  lojalitás 

  megbízhatóság 

  motiváltság 

  nyitottság 

  önállóság 

  önbizalom 

  pozitív szemlélet/hozzáállás 

  rugalmasság/flexibilitás 

  stressztűrő képesség 

  tanulási készség, fejlődőképesség 

A befolyásolás kompetenciái kapcsolatteremtő képesség 

  

kommunikációs-és tárgyalástechnikai készség (íráskészség, 

meggyőzőkészség, prezentációs készség) 

Teljesítmény és cselekvés kompetenciái adminisztrációs képesség 

  munkabírás (átlagon felüli), terhelhetőség 

  gyors munkavégzés 

  kereskedelmi "véna" 

  kezdeményezőkészség, proaktivitás 

  kockázatérzékenység 

  precizitás, pontosság 

  szervezési készség, koordinációs képesség 

  szorgalom, kitartás 

  takarékosságra való törekvés 

  

teljesítményorientálság/sikerorientáltság/eredményorien-

táltság/üzleti szemlélet 

Kognitív kompetenciák analitikus szemlélet/elemzőkészség 

  innovativitás 

  kreativitás 

  logikus gondolkodásmód 

  problémamegoldó képesség 

  rendszerszemléletű gondolkodásmód 

  stratégiai gondolkodásmód 

  vállalkozói szemlélet/gondolkodásmód 
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Vezetés kompetenciái csapatépítési képesség 

  csapatban való munkavégzés képessége 

  döntési képesség 

  irányítóképesség 

  konfliktuskezelési képesség 

  motivációs képesség 

  változásvezetés képessége 

  vezetői rátermettség/kimagasló vezetői kvalitás 

Támogatás és mások segítése kompe-

tenciái empátia/empatikus készség 

  ügyfélorientáltság 

 

A továbbiakban azt vizsgáltuk, hogy a munkáltatói kompetencia-elvárások milyen 

alakzatot mutatnak a Spencer-féle csoportosítás alapján, továbbá azt, hogy kimutatható-e 

valamilyen változás az egyes évek függvényében. Az arányra vonatkozó kétmintás pró-

bák (z) segítségével kimutatható, hogy a 2000-2004-es illetve a 2007-es évekre vonatko-

zó adatok a Spencer-féle csoportok egy részénél (kognitív és támogatás és mások segítése 

kompetenciák) szignifikáns különbséget mutatnak: kritikus érték 1,96; próbafüggvények 

értéke 2,67 (kognitív) és 2,98 (támogatás és mások segítése). A vezetési kompetenciák 

esetén hajszál híján szignifikáns a különbség, a próbafüggvény értéke: 1,95. 

 

 15. táblázat A HVG hirdetésekben megjelenő kompetencia-elvárások a Spencer–Spencer-féle  

kompetenciamodell alapján 

 

Spencer-féle kompetencia-

csoportok  

a 2000-2004-es és a 2007-

es arány összehasonlítása 

Kritikus érték  

(szignifikancia szint: 

0,05) 

Próbafüggvény  

(z) értéke 

Személyes hatékonyság  

 

1,96 

1,09 

Befolyásolás 1,25 

Teljesítmény  0,55 

Kognitív 2,67 

Vezetés 1,95 

Támogatás 2,98 
 

Kompetenciacsoport  

(Spencer nyomán) 
 

HVG HVG 

2000-2004 

említések száma, 

megoszlása 

2007 

említések száma,  

megoszlása 

Személyes hatékonyság 734 db (30,1%) 247 db (32,3%) 

Befolyásolás  480 db (19,7%) 135 db (17,7%) 

Teljesítmény és cselekvés 508 db (20,8%) 152 db (19,9%) 

Kognitív 345 db (14,1%) 78 db (10,2%) 

Vezetés kompetenciái 339 db (13,9%) 128 db (16,8%) 

Támogatás és mások segítése 36 db (1,5%) 24 db (3,1%) 

összesen 2442 db (100%) 764 db (100%) 
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A jobb áttekinthetőség érdekében a kompetenciák megoszlását grafikusan is szem-

léltetem: 
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Befolyásolás kompetenciái
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 6. ábra A HVG hirdetésekben 2000-2004-ben és 2007-ben megjelent soroló kritériumok, „soft”  

kompetenciák profilja a Spencer–Spencer modell alapján 

 

A kognitív kompetenciák említési gyakorisága, 2007-re csökkenést mutatott, majd-

nem minden menedzseri munkakörben. 

Minden évben a legkisebb gyakorisággal szerepelt a támogatás és mások segítése 

kompetenciacsoport, amelynek relatív gyakorisága ugyan megduplázódott 2007-re, ez 

annyit jelent, hogy 1,5%-ról, 3,2%-ra nőtt a kompetenciacsoportokon belüli említési ará-

nya. 

A vezetés kompetenciacsoport hajszál híján nem érte el a kritikus értéket. A kompe-

tenciacsoporton belül leggyakrabban a vezetői rátermettséget, kimagasló vezető kvalitást 

említették. 

Az összesítésből látható, hogy a 2000-2004-es és a 2007-es adatfelvételi mintában is 

a személyes hatékonyság kompetenciái teszik ki a teljes említések majdnem egyharma-

dát: 2000-2004-ben 30,1%, 2007-ben 32,3% volt. 

E kompetenciacsoportban külön meg kell említeni két kompetenciát. Az egyik az ön-

állóság/önálló munkavégzés kompetenciája, mely a 49 kompetencia között minden évben 



71 

 

igen előkelő – második vagy harmadik – helyen végzett. A másik pedig a megbízhatóság, 

mely iránti igény szintén kiemelkedően magas. 

Az egyes adatfelvételi éveket tekintve azonos súllyal (20,8%-19,9% között) van jelen 

minden évben a teljesítmény és cselekvés illetve a befolyásolás (17,6-19,7%) kompeten-

ciacsoport is. A teljesítmény- és cselekvés kompetenciái közül, az időben előrehaladva 

több munkáltató említette a kezdeményezőkészséget, proaktivitást, precizi-

tás/pontosságot. A teljesítmény- és cselekvés kompetenciacsoportból ki kell emelni a 

szervezési készség/koordinációs képességet, mely minden egyes évben a negyedik lett az 

összesítések során. 

A befolyásolás kompetenciacsoportba tartozik a kommunikációs képessé-

gek/tárgyalási készség (beleértve az íráskészséget, meggyőzőkészséget, prezentációs ké-

pességet) és a kapcsolatteremtő készség. Függetlenül a vizsgálat évétől, a pályáztatott 

állás szervezeti hierarchiaszintjétől, de akár menedzseri munkakörtől is, a kommunikáci-

ós képességek/tárgyalási készség az első helyen végzett, a többi kompetenciához képest 

kimagaslóan magas említési aránnyal. 

3.4.2.1.3 Elvárások Quinn és szerzőtársai szerepkompetencia-modellje alapján 

Munkám következő lépéseként a kompetenciákat Quinn (szakirodalmi bemutatásnál 

részletesen tárgyalt) modelljébe rendeztem, vagyis a kompetenciákat besoroltam Quinn 

szerep-kompetenciamodelljébe. 

 

 16. táblázat A HVG hirdetésekben megjelent soroló kritériumok, „soft” kompetenciák besorolása a 

Quinn modellbe 

 

igazgató Analitikus szemlélet (elemzőképesség) 

  Irányítóképesség 

  Kockázatérzékeny 

  Rendszerszemléletű gondolkodásmód 

  Stratégiai gondolkodásmód 

ellenőrző Adminisztrációs képesség 

  Felelősségteljesség 

facilitátor Csapatépítési képesség 

  Csapatmunkában való munkavégzés képessége, együttműködési készség 

  Döntésképesség 

  Konfliktuskezelési képesség 

  Motivációs képesség 

koordináló Szervezési készség, koordinációs képesség 

mentor Alkalmazkodóképesség 

  Empátia/empatikus készség 

  Kapcsolatteremtő képesség 

  

Kommunikációs és tárgyalástechnikai képesség, íráskészség, meggyőzőkészség, 

prezentációs képesség 
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  Nyitott 

  Ügyfélorientáltság 

bróker Elkötelezett munkavégzés, elhivatottság, lelkes hozzáállás 

  Jó megjelenés, határozott fellépés 

  Kereskedelmi "véna" 

  Lojalitás 

  Pozitív szemlélet/hozzáállás 

megvalósító Átlagon felüli munkabírás/terhelhető 

  Gyakorlatias, cselekvőképesség/tettrekészség, agilis 

  Gyors munkavégzés 

  Monotonítás-/Stressztűrő képesség 

  Precizitás, pontosság 

  Szorgalom 

  Takarékosságra való törekvés 

  Teljesítményorientált, sikerorientát, eredményorientált, üzleti szemlélet 

újító Dinamikus egyéniség 

  Innovativitás 

  Kezdeményezőkészség, proaktivitás 

  Kreativitás 

  Logikus gondolkodásmód 

  Problémamegoldó képesség 

  Rugalmasság, flexibilitás 

  Tanulási készség, fejlődőképesség 

  Vállalkozói szemlélet/gondolkodásmód 

  Változásvezetési képesség 

"minőség" Ambiciózus 

  Becsületesség 

  Fegyelmezett 

  Intelligencia 

  Megbízható 

  Motivált 

  Önállóság 

  Önbizalom 

  Vezetői rátermettség, kimagasló vezető kvalitás 

 

Előzetes feltételezéseinknek megfelelően, a munkaerő-piaci elvárások között szere-

peltek olyan elemek, melyek minden szerepkategóriához illeszkednek: ambíciózusság, 

becsületesség, fegyelmezettség, intelligencia, megbízhatóság, motiváltság, önállóság, 

önbizalom, vezetői rátermettség. Ezeket a Quinn modellben is definiált minőség fogal-

maként értelmezzük. A minőség a tengelyek metszéspontját jelenti, vagyis a minőség 

nem tartozik egyik alapmodellhez sem jobban, mint bármelyik másikhoz, miközben 

mindegyiknek része. Quinn megállapításával egyetértve azt mondjuk, hogy a minőségnek 

az egész modell középpontjában álló központi kritériumnak kell lennie. 

A továbbiakban a nyolc menedzseri szerephez tartozó kompetenciacsoportokat vizs-

gáltuk. Először illeszkedés vizsgálat (khi négyzet) segítségével megállapítottuk, hogy a 

2000-es és a 2007-es mintából származó megoszlás összehasonlítására szolgáló próba-

függvény értéke valamelyest meghaladta a kritikus értéket. A minta tehát a szokásos 
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0,05-ös szignifikancia szinten nem tekinthető teljesen homogénnek, a 2007-es megosz-

lás, ha nem is nagymértékben (kritikus érték 14,1: próbafüggvény értéke 17,29), de 

szignifikánsan különbözik a 2000-estől. Nem volt viszont akadálya a 2000-es és a 2004-

es adatállomány összevont kezelésének, mert a 2000 és 2004 évi eredmények homo-

génnek tekinthetők. 

 

 17. táblázat A HVG hirdetésekben megjelent soroló kritériumok, „soft” kompetenciák összesítése a 

Quinn modell alapján 

 

Nullhipotézis Kritikus érték 

(szignifikancia szint: 0,05) 

Próbafüggvény  

(χ
2
) értéke 

A 2004-es megoszlás nem különbözik a 2000-estől   

14,1 

5,10 

A 2007-es megoszlás nem különbözik a 2000-estől 17,29 

A 2007-es megoszlás nem különbözik a 2004-estől 6,71 

 

Kompetenciacsoport 

(Quinn nyomán) 

 

HVG HVG 

2000-2004 

említések száma, 

megoszlása 

2007 

említések száma, 

megoszlása 

Igazgató 256 db (13,0%) 72 db (11,6%) 

Ellenőrző 24 db (1,2%) 19 db (3,1%) 

Facilitátor 127 db (6,4%) 76 db (12,2%) 

Koordináló 147 db (7,4%) 45 db (7,2%) 

Mentor 522 db (26,4%) 148 db (23,8%) 

Bróker 209 db (10,6%) 64 db (10,3%) 

Megvalósító 328 db (16,6%) 89 db (14,3%) 

Újító 363 db (18,4%) 108 db (17,4%) 

Összesen 1976 db (100%) (100%) 

 

A könnyebb átláthatóság érdekében a fenti megoszlásokat grafikusan is bemutatom: 
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 7. ábra A HVG hirdetésekben 2000-2004 és 2007-ben megjelent soroló kritériumok, „soft”  

kompetenciák profilja a Quinn modell alapján 

 

A különböző évekből származó felmérések eredményei csak a facilitátor és az el-

lenőrző kompetenciacsoportra vonatkozóan mutattak szignifikáns eltérést. 

 

 18. táblázat A HVG hirdetésekben 2000-2004-ben és 2007-ben megjelent soroló kritériumok, „soft” 

kompetenciák „z” próbája a Quinn modell alapján 

 

Quinn-féle kompetencia-

csoportok 2000-2004-es és 

2007-es arány összehasonlítása 

Kritikus érték 

(szignifikancia szint: 0,05) 

Próbafüggvény  

(z) értéke 

Igazgató  

 

 

 

+1,96 

0,86 

Ellenőrző -3,10 

Facilitátor -4,19 

Koordináló 0,17 

Mentor 1,25 

Bróker 0,21 

Megvalósító 1,31 

Újító 0,45 

 

A facilitátor szerep kompetenciáinak erősödése a csoportban való munkavégzés ké-

pessége, motivációs képesség illetve a csapatépítési képesség iránti munkáltatói igény 

növekedését jelenti. 
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A másik szignifikáns különbség az ellenőrző szerepnél mutatható ki. Az ide tartozó 

mindkét kompetencia (adminisztrációs képesség, felelősségteljesség) iránt nőtt a mun-

káltatói elvárás. 

Mindkét adatfelvételi évben a mentor és az újító szerep kompetenciái voltak a meg-

határozók. A megvalósító szerep iránti elvárás is igen hangsúlyos. A két legkevésbé 

igényelt szerep az ellenőrző és a koordináló. 

3.4.2.2 A The Economist hirdetések 

A The Economist hirdetéseinek feldolgozása során a kutatási cél és alkalmazott 

módszerek megegyeztek a HVG eredmények ismertetésénél már elmondottakkal. 

A hirdető cégeket tekintve elmondhatjuk, hogy mindösszesen egy vezetőkiválasztó 

cég hirdetésével találkoztunk, az összes többi felhívást maguk a pályáztató cégek tették 

közzé. A hirdetést feladó cégek 69%-ban nemzetközi/multinacionális vállalatok voltak, 

lokális működési körűek 25%. A többi esetben (6%) ezt a kérdést nem tudtuk egyértel-

műen eldönteni. 

A hierarchiaszint szerinti kompetencia-elvárások rangsora között végzett korrelációs 

vizsgálat a magas korrelációt mutatott, ezért az adatokat a továbbiakban összevontan 

kezeltük. (Együttható értéke 0,77. Szignifikancia szint 0,01. Megbízhatóság 99%.) 

3.4.2.2.1 Az elvárások gyakorisága 

 

a./ Kizáró kritériumok, „hard” kompetenciák 

 

A kizáró kritériumokra, „hard” kompetenciákra vonatkozó összes említés 43,5%-a 

végzettség szintjére és a képzettség jellegére vonatkozik. 

 

 19. táblázat A The Economist hirdetésekben 2007-ben megjelent kizáró kritérium, „hard”  

kompetenciacsoportok 

 

Kizáró kritériumok,  

„hard” kompetenciacsoportok 

The Economist 2007 

említések száma és  

megoszlása 

Végzettség 280 db 43,5% 

Nyelvtudás 169 db 26,3% 

Szakmai gyakorlat 150 db 23,3% 

Vezetői gyakorlat 19 db 3,0% 

Számítástechnikai ismeretek 14 db 2,2% 

Egyéb 11 db 1,7% 

Összesen: 643 db 100% 
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A végzettségre vonatkozó összes említésen belül a végzettség szintje iránti elvárás 

volt a leggyakrabban (24,3%) említett kritérium. A The Economist-ban hirdetők az ösz-

szes – végzettségre vonatkozó – említés több mint felében (56%) elvárták az egyetemi 

(MsC) végzettséget. A végzettség szintjét tekintve ez volt a leggyakoribb elvárás, a má-

sodik pedig a PhD iránti igény, a gyakoriságot tekintve a BA szint a következő, majd az 

MBA végzettség. A képzettség kívánt jellegét meghatározó elvárások az összes említés 

19,3%-át tették ki és szinte kivétel nélkül gazdasági, pénzügyi területre vonatkoztak. 

A kizáró kritériumok, „hard” kompetenciacsoportok között a második leggyakoribb 

elvárás a konkrét idegen nyelv ismerete iránti igény volt, az összes említés 26,3%-ban 

fogalmazódott meg. Itt is az angol nyelv lett a leginkább kívánatos, az összes említés 

12,9%-ában kérték ezt. (Meg kell jegyezni, hogy a The Economistban minden hirdetés 

angol nyelvű volt.) A második leginkább kért nyelv a francia, a keresett menedzserek 

5,9%-ának kellett ezt a nyelvet beszélnie. Az egyéb nyelvek iránti igény az álláspályáza-

tok 4,3%-ában jelent meg és spanyol, arab, német, portugál, kínai, orosz nyelvre vonat-

koztak. A nyelvtudás kívánt szintjére kevés hirdetés (3,1%) utalt. 

Valamilyen szintű szakmai gyakorlatot az összes említés 23,3%-ában kértek a leendő 

munkáltatók. Jelentős különbség a magyar adatokhoz képest, hogy évszám nélkül nem 

kértek szakmai gyakorlatot, a leggyakoribb (10,1%) a 10-20 éves szakmai gyakorlat irán-

ti kívánalom, mely mértékű kritérium a HVG-ben nem volt tapasztalható. A második 

leggyakoribb (7,9%) az 5-10 éves szakmai gyakorlat iránti elvárás. 

A vezetői gyakorlatot tekintve az 5-10 éves elvárás jelent csak meg, ennél kevesebbet 

nem kértek. Említésre került még a nemzetközi vezetői gyakorlat, a hirdetések közel egy 

százalékában. 

A kizáró kritériumok, „hard” kompetenciák között szerepelt még: számítástechnikai 

ismeret (2,2%), és egyéb feltételek (1,7%): utazások vállalása, mobilitási hajlandóság, 

kapcsolatrendszer és egyéb elvárások. (Az utazások vállalása, mobilitási hajlandóság 

értékéhez meg kell jegyezni, hogy sok hirdetésben szerepelt a munkavégzés helye, a vá-

ros vagy az ország.) 

 

b./ Soroló kritériumok, „soft” kompetenciák 

 

Ebben a folyóiratban a soroló kritériumok, „soft” kompetenciák említési aránya ma-

gasabb volt, mint a HVG hirdetésekben, a közzétett felhívások 77,2%-ában jelöltek meg 
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valamilyen képességet, készséget, tulajdonságot. Itt az adatok feldolgozása során össze-

sen 41 kompetenciával dolgoztam. 

 20. táblázat A The Economist hirdetésekben 2007-ben megjelent soroló kritériumok,  

„soft” kompetenciák. 

 

THE ECONOMIST, 2007 

  összes összes 

  db % 

Ability to manage resources 9 2,33 

Aility to manage staff 58 14,99 

Ability to mentor 4 1,03 

able to work quickly 1 0,26 

Adaptability 2 0,52 

Administration skills  3 0,78 

Ambitious 1 0,26 

Analytical skills 41 10,59 

Commitment  1 0,26 

Creativity 7 1,81 

Credible  2 0,52 

Decision making skills 4 1,03 

Development skills 1 0,26 

Dinamical individual 4 1,03 

Diplomacy skills 5 1,29 

Financial skills 13 3,36 

Flexible 5 1,29 

High level of ethics 1 0,26 

Initiative  1 0,26 

Innovative 2 0,52 

Innovative problem-solving skills 10 2,58 

Intelligent 1 0,26 

Interpersonal and communication 

skills; write clearly, articulate 85 21,96 

Learning ability 1 0,26 

Mathematical skills 3 0,78 

Motivated 3 0,78 

Motivation skills 9 2,33 

Organisation skills 23 5,94 

Pedagogical skills 6 1,55 

Philanthropy 3 0,78 

Planning skills 16 4,13 

Reliant 1 0,26 

Responsibility 2 0,52 

Results orientation 4 1,03 

Risk and crisis management 4 1,03 

Self-regulation 1 0,26 

Sense of rigour 1 0,26 

Strong leadership 24 6,20 

Team working skills 11 2,84 

Team-building skills 13 3,36 

Technical skills 1 0,26 

Összesen 387 100,00 
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A HVG-ben megjelentekhez képest nem találkoztuk az alábbiakkal: átlagon felüli 

munkabírás/terhelhetőség; becsületesség, empátia/empatikus készség; gyakorlatiasság, 

cselekvőképesség/tettrekészség, agilitás; irányítóképesség; jó megjelenés, határozott 

fellépés; kapcsolatteremtő/ápoló képesség; kereskedelmi érzék/"véna"/orientáció; konf-

liktuskezelési képesség; logikus gondolkodásmód; lojalitás, megbízhatóság, monotoni-

tás-/stressztűrő képesség; nyitottság; önállóság; önbizalom; pozitív szemlé-

let/hozzáállás; precizitás/pontosság, rendszerszemléletű gondolkodásmód; stratégiai 

gondolkodásmód, szorgalom. 

Viszont találtunk olyan kompetenciákat, melyek a HVG-ben nem szerepeltek, de a 

The Economist-ban igen: bizalom mások iránt; diplomáciai készségek; emberszeretet, 

erőforrásokkal való gazdálkodás képessége; etika magas szintje, hitelesség; intelligen-

cia; matematikai készségek; mentori képességek; pedagógiai készségek; fejlesztési kész-

ségek; pénzügyi készségek; személyzetvezetési képesség; szigorúság; technikai készsé-

gek. 

3.4.2.2.2 Elvárások a Spencer–Spencer-féle kompetenciamodell alapján 

A The Economist hirdetéseinek elemzése alapján felállt Spenceri kompetenciacsopor-

tok az alábbi megoszlást mutatják: 

 

 21. táblázat A The Economist hirdetéseiben megjelenő kompetenciacsoportok  

a Spencer–Spencer-féle kompetenciamodell alapján 

 

Kompetenciacsoport 

(Spencer nyomán) 

 

The Economist 

2007 

E említések száma, megoszlása 

Személyes hatékonyság 32 db (8,3%) 

Befolyásolás 85 db (22,1%) 

Teljesítmény és cselekvés 36 db (9,4%) 

Kognitív 92 db (23,9%) 

Vezetés kompetenciái 127 db (33,0%) 

Támogatás és mások segítése 13 db (3,4%) 

Összesen 385 db (100%) 

 

A Spenceri csoportok megoszlását grafikusan is szemléltetem: 
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 8. ábra A The Economist hirdetéseiben megjelenő kompetenciacsoportok a  

Spencer–Spencer-féle kompetenciamodell alapján (2007) 

 

A munkáltatói elvárások sorában legnagyobb súllyal (33,3%) a vezetés kompetencia-

csoport van jelen. Ezen a kompetenciacsoporton belül legfontosabb a személyzetvezetési 

képesség, mely a második legfontosabb keresési szempont az összes – 41 db – soroló 

kritériumok, „soft” kompetenciák között. Igen fontosak a kognitív kompetenciák is, me-

lyek összesen 23,7%-ot tesznek ki. A kompetenciacsoportból kiemelendő az analitikus 

képességek, mely az összes soroló kritérium, „soft” kompetencia vonatkozásában a har-

madik leggyakrabban említett. Ezt követi a befolyásolás kompetenciacsoport (22%), a 

teljesítmény és cselekvés kompetenciái (9,3%), a személyes hatékonyság kompetenciái 

(8,3%) és végül a támogatás és mások segítése kompetenciacsoport (3,4%). 

3.4.2.2.3 Elvárások Quinn és szerzőtársai szerepkompetencia-modellje alapján 

A The Economist hirdetéseinek elemzése alapján felállt Quinn-féle kompetencia-

csoportok is – a mentor szerep dominanciájától eltekintve – igen eltérő képet mutatnak a 

HVG-ben tapasztaltaktól. 
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 22. táblázat A The Economist hirdetéseiben megjelenő soroló kritériumcsoportok, „soft”  

kompetenciacsoportok Quinn és szerzőtársai nyomán 

 

Kompetenciacsoport 

(Quinn nyomán) 

 

The Economist 

2007 

említések száma, 

megoszlása 

Igazgató 91 db (25,8%) 

Ellenőrző 6 db (1,7%) 

Facilitátor 33 db (9,3%) 

Koordináló 90 db (25,5%) 

Mentor 101 db (28,6%) 

Bróker 6 db (1,7%) 

Megvalósító 6 db (1,7%) 

Újító 20 db (5,7%) 

összesen 353 db (100,0%) 
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 9. ábra A The Economist hirdetéseiben megjelenő soroló kritériumcsoportok, „soft”  

kompetenciacsoportok megoszlása Quinn nyomán 

 

A mentor szerep mellett meghatározóan az igazgató és a koordináló szerep iránti el-

várás igényét mutattuk ki. Az összes többi szerep iránti elvárás gyakorisága 10% alatt 

van. 

3.4.2.3 A HVG és a The Economist eredményeinek összevetése 

A hirdetések feldolgozása során a The Economist esetén könnyebbnek bizonyult a 

menedzseri szint szerinti besorolás, mert a hirdetők egyértelműen fogalmaztak, a felada-

tok minden pozíció esetén részletesebben le voltak írva, mint a HVG-ben. A hierarchia-
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szint szerinti kompetencia-elvárások rangsora között végzett korrelációs vizsgálat 

mindkét felmérés esetén magas korrelációt mutatott. 

A két felmérés kompetenciaeredményei igen eltérőek. A Spencer nyomán kialakult 

kompetenciacsoportok különbözőek: 

 

 23. táblázat A HVG és a The Economist hirdetéseiben megjelenő kompetenciacsoportok megoszlása a 

Spencer–Spencer-féle kompetenciamodell alapján 

 

 

Kompetenciacsoport 

(Spencer nyomán) 

 

HVG The Economist 

2007 

említések száma, 

megoszlása 

2007 

említések száma, 

megoszlása 

Személyes hatékonyság 247 db (32,3%) 32 db (8,3%) 

Befolyásolás 135 db (17,7%) 85 db (22%) 

Teljesítmény és cselekvés 152 db (19,9%) 36 db (9,3%) 

Kognitív 78 db (10,2%) 92 db (23,7%) 

Vezetés kompetenciái 128 db (16,8%) 127 db (33,3%) 

Támogatás és mások segítése 24 db (3,1%) 13 db (3,4%) 

Összesen 764 db (100%) (100%) 

 

Az eredmények összevetését az alábbi ábra segíti átláthatóbbá tenni: 
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 10. ábra A HVG és a The Economist hirdetéseiben megjelenő kompetenciacsoportok megoszlása a  

Spencer–Spencer-féle kompetenciamodell alapján 
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A HVG-ben hirdetők elsősorban a személyes hatékonyság illetve a teljesítmény és 

cselekvés kompetenciáit fogalmazták meg elsődleges elvárásként. Míg a The 

Economistban hirdetők a vezetés és a kognitív kompetenciákat tartották fontosabbnak. 

A munkaerőpiac menedzseri szerepelvárásairól azt mondhatjuk, hogy hasonlóságok 

és különbségek is vannak. 

 

 24. táblázat A HVG és a The Economist menedzseri hirdetéseiben megjelenő kompetenciacsoportok 

megoszlása a Quinn modell alapján 

 

Kompetenciacsoport 

(Quinn nyomán) 

 

HVG The Economist 

2007 

említések száma, 

megoszlása 

2007 

említések száma, 

megoszlása 

Igazgató 72 db (11,6%) 91 db (25,8%) 

Ellenőrző 19 db (3,1%) 6 db (1,7%) 

Facilitátor 76 db (12,2%) 33 db (9,3%) 

Koordináló 45 db (7,2%) 90 db (25,5%) 

Mentor 148 db (23,8%) 101 db (28,6%) 

Bróker 64 db (10,3%) 6 db (1,7%) 

Megvalósító 89 db (14,3%) 6 db (1,7%) 

Újító 108 db (17,4%) 20 db (5,7%) 

Összesen (100%) 353 db (100,0%) 
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 11. ábra A HVG és a The Economist menedzseri hirdetéseiben megjelenő kompetenciacsoportok  

megoszlása a Quinn modell alapján 
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A Quinn-féle feldolgozásban az elsődlegesen kívánt menedzseri szerep mindkét hir-

detői körnél megegyezik, vagyis a mentor szerep az, amit elsődlegesen igényelnek. A 

további sorrendben már éles különbség rajzolódik ki. A HVG-s eredmények azt mutat-

ják, hogy a mentor szerep utáni másodlagosan elvárt szerep az újító, s ezt követi a meg-

valósító. A The Economist eredményekben a mentor szerep utáni másodlagosan elvárt 

szerep az igazgató, majd ezt követi a koordináló. Az ellenőrző szerep mindkét felmérés-

ben az utolsó helyre sorolódott. 

Quinn értelmezése nyomán a modell középpontjában a minőség kritériumai állnak. 

Az eredmények feldolgozása során mindkét felmérésben találtunk ilyen – minden mene-

dzseri szerephez tartozó – kompetenciákat, s ezek hasonlóságot mutatnak: mindkét fel-

mérésben szerepelnek – s a minőség dimenzióba sorolódtak – az alábbiak: ambiciózus, 

fegyelmezett, intelligens, motivált, vezetői rátermettség/kimagasló vezetői kvalitás, etikai 

magatartás magas szintje/becsületes. A különbségek a következők: a magyar felmérés-

ben szerepeltek csak az önállóság, önbizalom és megbízhatóság kritériumai. A The 

Economistban pedig két olyan kompetenciát találtunk melyet a magyar felmérésekben 

nem: hitelesség, bizalom mások iránt. 

 

 25. táblázat A HVG és a The Economist hirdetéseiben megjelenő „minőségkompetenciák” 

 

HVG hirdetések (és fejvadász) interjúk The Economist 

Ambiciózus Ambiciózus 

Fegyelmezett Fegyelmezett 

(Intelligens) Intelligens 

Motivált Motivált 

Vezetői rátermettség, kimagasló vezető 

kvalitás 

Vezetői rátermettség, kimagasló vezető 

kvalitás 

Becsületesség Etikai magatartás magas szintje 

Önállóság Hitelesség 

Önbizalom Bizalom mások iránt 

Megbízható   

 

Ezekről a kompetencialistákról elmondható, hogy a vezetői rátermettség kivételével 

mindegyik kompetencia a Spencer–Spencer-féle modell személyes hatékonyság kompe-

tenciái közé tartozik. A vezetői rátermettség Boyatzis (1982, p. 102.) megfogalmazásá-

ban „az, ami nagy részben meghatározza, mennyi hasznot hajt az emberi tőke a külön-

böző szervezeteknek.” 
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3.4.2.4 Fejvadászok interjúi 

A kutatás a közgazdász képzettséggel betölthető menedzseri munkakörökre vonat-

kozó munkáltatói elvárások megismerését tűzte ki célul. 

A felmérés során törekedtünk a felsőszintű menedzseri esetekre koncentrálni, de az 

elméletekben leírt felsőszintű menedzser (senior manager) kategória rendkívül változa-

tos munkakör-státusz megnevezésekben érhető tetten a gyakorlatban, ezért e felmérés 

során is figyelembe vettük Ferencz (2007) útmutatásait. A besorolás során természete-

sen az interjúalanyok (vezetőkiválasztó szakemberek) információira is támaszkodtunk, 

hiszen ők, belelátva a cégek valós belső életébe és ismerve megbízóik kilétét, hitelt ér-

demlően tudtak nyilatkozni a pozícióról. A ténylegesen felvett esetek funkcionális igaz-

gatói kereséseket is tartalmaznak. (A megbízó cégek különböznek abban a tekintetben, 

hogy a funkcionális igazgatói besorolás felsőszintű menedzseri szintet jelent-e vagy 

sem.) 

Az interjúk elején, az azonosító adatok felvétele utáni első kérdés az volt, milyen 

módon alakult ki, véglegesítődött a menedzseri keresés kompetenciaprofilja. A felmé-

résben résztvevő fejvadászok mindkét évben az esetek több mint 70%-ában alaposan 

körbejárták az adott pozícióra történő keresés kompetencia követelményeit, vagyis nem 

elégedtek meg a megbízó szóbeli vagy írásbeli tájékoztatásával, saját tájékozódásukkal, 

hanem ezek kombinációja alapján véglegesítették az ideális jelölt kompetenciaprofilját. 

A csak szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás illetve csak a tanácsadó saját felmérése alapján 

történő keresés döntően (83, 76%) a kisebb méretű megbízó cégekre volt jellemző. 

3.4.2.4.1 Az elvárások gyakorisága 

Az interjúk eredményeinek feldolgozásakor 51 db kompetenciával dolgoztunk, a 

HVG-hez képest két új elem az intelligencia és takarékosságra való törekvés volt. 

 

 26. táblázat A fejvadász interjúkban előforduló kompetenciák gyakorisága 

 

KOMPETENCIÁK EMLÍTÉSE ÉS MEGOSZLÁSA A FEJVADÁSZ INTERJÚK ALAPJÁN 

KOMPETENCIA NEVE 

2004 

db 

2004 

% 

2007 

db 

2007 

 % összes db összes % 

Adminisztrációs képesség 12 1,73 15 1,54 27 1,62 

Alkalmazkodóképesség 4 0,58 3 0,31 7 0,42 

Ambiciózus 9 1,30 6 0,62 15 0,90 

Analitikus szemlélet (elemzőképesség) 17 2,45 12 1,23 29 1,74 

Átlagon felüli munkabírás/terhelhető 27 3,90 26 2,67 53 3,18 

Becsületesség 1 0,14 0 0,00 1 0,06 

Csapatépítés képessége 4 0,58 16 1,64 20 1,20 
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Csapatmunkában való munkavégzés képessége, együttműkö-

dési készség 33 4,76 62 6,36 95 5,70 

Dinamikus egyéniség 31 4,47 18 1,85 49 2,94 

Döntésképesség 19 2,74 31 3,18 50 3,00 

Elkötelezett munkavégzés, elhivatottság, lelkes hozzáállás 6 0,87 20 2,05 26 1,56 

Empátia/empatikus készség 3 0,43 9 0,92 12 0,72 

Fegyelmezett 1 0,14 4 0,41 5 0,30 

Felelősségteljesség 5 0,72 17 1,74 22 1,32 

Gyakorlatias, cselekvőképesség/ tettrekészség 11 1,59 23 2,36 34 2,04 

Gyors munkavégzés 0 0,00 7 0,72 7 0,42 

Innovativitás 1 0,14 6 0,62 7 0,42 

Intelligencia 2 0,29 4 0,41 6 0,36 

Irányítóképesség 17 2,45 21 2,15 38 2,28 

Jó megjelenés, határozott fellépés 34 4,91 30 3,08 64 3,84 

Kapcsolatteremtő képesség 28 4,04 24 2,46 52 3,12 

Kereskedelmi "véna" 1 0,14 5 0,51 6 0,36 

Kezdeményezőkészség, proaktivitás 3 0,43 21 2,15 24 1,44 

Kockázatérzékeny 0 0,00 5 0,51 5 0,30 

Kommunikációs és tárgytechnikai képesség 87 12,55 108 11,08 195 11,69 

Konfliktuskezelési képesség 2 0,29 9 0,92 11 0,66 

Kreativitás 14 2,02 11 1,13 25 1,50 

Logikus gondolkodásmód 4 0,58 6 0,62 10 0,60 

Lojalitás 0 0,00 6 0,62 6 0,36 

Megbízható 13 1,88 41 4,21 54 3,24 

Monotonitás-/stressztűrő képesség 1 0,14 5 0,51 6 0,36 

Motivációs képesség 11 1,59 18 1,85 29 1,74 

Motivált 6 0,87 6 0,62 12 0,72 

Nyitott 5 0,72 9 0,92 14 0,84 

Önállóság 27 3,90 59 6,05 86 5,16 

Önbizalom 6 0,87 6 0,62 12 0,72 

Pozitív szemlélet/hozzáállás 4 0,58 4 0,41 8 0,48 

Precizitás, pontosság 14 2,02 35 3,59 49 2,94 

Problémamegoldó képesség 21 3,03 31 3,18 52 3,12 

Rendszerszemléletű gondolkodásmód 2 0,29 5 0,51 7 0,42 

Rugalmasság, flexibilitás 11 1,59 15 1,54 26 1,56 

Stratégiai gondolkodásmód 23 3,32 22 2,26 45 2,70 

Szervezési készség, koordinációs képesség 45 6,49 47 4,82 92 5,52 

Szorgalom, kitartás 1 0,14 4 0,41 5 0,30 

Takarékosságra való törekvés 4 0,58 6 0,62 10 0,60 

Tanulási készség, fejlődőképesség 11 1,59 14 1,44 25 1,50 

Teljesítményorientált, sikerorientált,  51 7,36 50 5,13 101 6,06 

Ügyfélorientáltság 11 1,59 22 2,26 33 1,98 

Vállalkozói szemlélet/gondolkodásmód 2 0,29 2 0,21 4 0,24 

Változásvezetés képessége 7 1,01 16 1,64 23 1,38 

Vezetői rátermettség, kimagasló vezető kvalitás 41 5,92 33 3,38 74 4,44 

összes említés 693 100,00 975 100,00 1668 100,00 
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3.4.2.4.2 Elvárások a Spencer–Spencer-féle kompetenciamodell alapján 

A feltárt kompetenciákat Spencer szerint rendeztük és illeszkedésvizsgálattal (khi 

négyzet próbával) megállapítottuk, hogy a két különböző évre jellemző megoszlások 

szignifikánsan nem különböznek egymástól. (Kritikus érték 17,01. Próbafüggvény érté-

ke 2,03. szignifikancia szint 0,05.) Az arányra vonatkozó kétmintás próbák (z) sem mu-

tattak ki szignifikáns eltérést, a befolyásolás és a kognitív kompetenciacsoport esetében 

a próbafüggvény ugyan nagyon közelítette a kritikus értéket (1,96), de nem érte el 

(1,73; 1,55.) 

Az alábbiakban, az eredmények bemutatása során, az egyes kompetenciacsoporto-

kon belüli – vállalatméretre, tulajdonosi összetételre vonatkozó – szignifikancia vizsgá-

latokat az arányra vonatkozó kétmintás z próbával végeztük. 

A 2004-es és a 2007-es adatfelvételi mintában is a személyes hatékonyság kompeten-

ciái teszik ki a teljes említések közel egyharmadát. E kompetenciacsoportban külön ki 

kell emelni az önállóság/önálló munkavégzés kompetenciáját, mely mindkét évben igen 

előkelő helyen végzett az összes kompetencia között.  

 

 27. táblázat A fejvadász interjúkban előforduló menedzseri kompetenciák megoszlása  

a Spencer-féle csoportosítás alapján 

 

Kompetenciatípus 

(Spencer nyomán) 

 

 

Fejvadász 

2004 

említések száma, 

megoszlása 

Fejvadász 

2007 

említések száma, 

megoszlása 

Fejvadász 

összesen 

említések száma, meg-

oszlása 

Személyes hatékonyság 188 db (27,1%) 290 db (29,7%) 478 db (28,7%) 

Befolyásolás 115 db (16,6%) 132 db (13,5%) 247 db (14,8%) 

Teljesítmény és cselekvés 161 db (23,2%) 231 db (23,7%) 392 db (23,5%) 

Kognitív 84 db (12,1%) 95 db (9,7%) 179 db (10,7%) 

Vezetés kompetenciái 131 db (18,9%) 196 db (20,1%) 327 db (19,6%) 

Támogatás és mások  

segítése 14 db (2,1%) 31 db (3,2%) 45 db (2,7%) 

összesen 693 db (100 %) 975 db (100%) 1668 db (100%) 

 

Az eredmények grafikusan szemléltetve az alábbi alakzatot mutatják: 
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 12. ábra A fejvadász interjúkban előforduló menedzseri kompetenciák megoszlása  

a Spencer-féle csoportosítás alapján 

 

A teljesítmény- és cselekvés kompetenciáira vonatkozott az összes említés 23,5%-a. 

A kompetenciacsoport, meghatározó szerepét több olyan kompetenciának is köszönheti, 

melyek önállóan is viszonylag jelentős súllyal szerepeltek a felmérésben. Ilyen például a 

teljesítmény-/siker/eredményorientált/üzleti szemlélet, szervezési készség/koordinációs 

képesség, átlagon felüli munkabírás/terhelhetőség és a precizitás/pontosság. Szignifikáns 

különbséget e kompetenciacsoportot illetően a tulajdonosi szerkezet szerinti összehason-

lítás során találtunk: a külföldi és többségi külföldi tulajdonú cégekben e kompetencia-

csoport iránti igény meghatározóbb, mint a magyar illetve magyar többségi tulajdonú 

szervezetekben. (próbafüggvény értéke: 2,12, kritikus szint 1,96, 0,05-ös szignifikancia 

szinten) 

A vezetés kompetenciái összességükben 19,6%-át tették ki az összes említésnek. A 

csoportban szereplő kompetenciák közül a leggyakrabban említett a csapatmunkában 

való munkavégzés képessége/együttműködési készség volt, ezt követte a vezetői ráter-

mettség/kimagasló vezető kvalitás.  

A befolyásolás kompetenciacsoportba tartozik a kommunikációs képesség/tárgyalási 

képesség (beleértve az íráskészséget, meggyőzőkészséget, prezentációs képességet) és a 

kapcsolatteremtő készség. Függetlenül a vizsgálat évétől, menedzseri munkakörtől, a 

kommunikációs képesség/tárgyalási képesség az első helyen végzett, a többi 50 kompe-
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tenciához képest kimagaslóan magas (11% feletti) említési aránnyal. A kompetenciacso-

port másik eleme, a kapcsolatteremtő képesség 3,12% gyakoriságú volt. 

A befolyásolás kompetenciái iránti munkáltatói elvárások szignifikáns eltérést mu-

tattak attól függően, hogy budapesti vagy vidéki munkahelyről volt-e szó: a fővárosban 

erőteljesebben fogalmazódott meg e két kompetencia iránti elvárás. (A próbafüggvény 

értéke 3,21; kritikus érték 1,96, szignifikancia szint 0,05.) 

A kognitív kompetenciák mindösszesen 10,7%-át teszik ki a Spencer nyomán készí-

tett összesítésnek. A kompetenciacsoport kompetenciái közül a leggyakrabban említett a 

problémamegoldó képesség volt. Az összehasonlító vizsgálatok során, a vállalatméret 

szerinti összehasonlításoknál 0,05-ös szignifikancia szinten nem, de a 0,1-es szinten (kri-

tikus érték 1,65) szignifikáns különbséget találtunk (próbafüggvény értéke 1,70) a kogni-

tív kompetenciák iránti elvárásban. A vállalat mérete szerinti vizsgálat eredménye azt 

mutatja, hogy a 250 fő alatti foglalkoztatottal jellemezhető vállalatoknál jobban igénylik 

a kognitív kompetenciákat.  

A legkisebb gyakorisággal szerepelt mindkét adatfelvételi évben a támogatás és má-

sok segítése kompetenciacsoport. A csoportba két kompetencia tartozik: empátia és 

ügyfélorientáltság. A kettő közül az utóbbit említették gyakrabban, de gyakorisága az 

összes kompetencia között így is csak 1,98%. A kompetenciacsoport eredményeinek 

összehasonlító vizsgálatai alapján kijelenthetjük, hogy a kis-és középvállalatokban és a 

magyar, illetve magyar tulajdoni többségű vállalatokban meghatározóbb e kompeten-

ciacsoport iránti igény, mint a nagy- illetve a külföldi/külföldi tulajdoni többségű válla-

latokban. (A különbségek szignifikánsak voltak: 0,05-ös szignifikancia szinten, 1,65-ös 

kritikus érték mellett a próbafüggvények értéke 4,54 illetve 3,09 volt.) 

3.4.2.4.3 Elvárások Quinn és szerzőtársai kompetenciamodellje alapján 

Követve a hirdetéselemzésnél már alkalmazott feldolgozási sorrendet, a kompeten-

ciákat Quinn-féle csoportosításunkban is részletesen elemeztük. Itt is először homogeni-

tás vizsgálatot végeztünk s megállapítottuk, hogy a két különböző évre jellemző kompe-

tenciacsoport-megoszlások szignifikánsan nem különböznek egymástól. Az arányra 

vonatkozó kétmintás z próbák mutattak eltérést: a facilitátor kompetenciacsoportra vo-

natkozó próbafüggvény értéke (2,65) meghaladta a kritikus szintet (1,96), a két adatfel-

vételi évben e kompetenciacsoport tekintetében szignifikáns különbség van (0,05-ös 

szignifikancia szinten).  
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Az eredmények bemutatása során – a Spencer-féle eredménybemutatáshoz hasonló-

an – az egyes kompetenciacsoportokon belüli – vállalatméretre, tulajdonosi összetételre 

vonatkozó – szignifikancia vizsgálatokat az arányra vonatkozó kétmintás z próbával 

végeztük. 

Mindkét adatfelvételi évben a mentor és megvalósító szerep kompetenciái voltak a 

meghatározók. A mentori kompetenciák összességükben 20,1%, a megvalósító szerep-

hez társítottak pedig 20% -ot tettek ki. Különbséget találtunk a mentori kompetenciák 

iránti elvárások esetén a fővárosba és vidékre keresett menedzserek esetén: felmérésünk 

szerint a fővárosban nagyobb igény van e kompetenciákra. (0,05-ös szignifikancia szin-

ten, kritikus érték 1,96. próbafüggvény értéke 2,95.) 

 

 28. táblázat A fejvadász interjúkban 2004-ben és 2007-ben előforduló kompetenciák megoszlása  

a Quinn-féle modell alapján 

 

Kompetenciatípus 

(Quinn nyomán) 

 

 

Fejvadász 

2004 

említések száma, 

megoszlása 

Fejvadász 

2007 

említések száma, 

megoszlása 

Fejvadász 

összesen 

említések száma, meg-

oszlása 

Igazgató 103 db (17,7%) 133 db (16,4%) 236 db (16,9%) 

Ellenőrző 17 db (2,9%) 32 db (4,0%) 49 db (3,5%) 

Facilitátor 50 db (8,6%) 105 db (13,0%) 155 db (11,1%) 

Koordináló 45 db (7,7%) 47 db (5,8%) 92 db (6,6%) 

Mentor 127 db (21,8%) 153 db (18,9%) 280 db (20,1%) 

Bróker 56 db (9,6%) 87 db (107%) 143 db (10,3%) 

Megvalósító 112 db (19,2%) 166 db (20,5%) 278 db (20,0%) 

Újító 73 db (12,5%) 87 db (10,7%) 160 db (11,5%) 

Összesen 693 db (100 %) 975 db (100%) 1668 db (100%) 
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 13. ábra A fejvadász interjúkban 2004-ben és 2007-ben előforduló kompetenciák profilja  

a Quinn-féle modell alapján 

 

A kitűzött szervezeti célok eléréséhez, a teljesítményorientációhoz kapcsolódó 

kompetenciákat, vagyis a megvalósító (eredeti nyelven: producer) szerepet a nagyválla-

latokban és a külföldi tulajdonú/többségi külföldi tulajdonú vállalatokban jobban elvár-

ják, mint a kisebbekben, illetve a magyar/magyar többségi tulajdonúakban, a különbsé-

gek itt is szignifikánsak voltak. (A próbafüggvények értéke 2,01 a kritikus 1,96-os 

szinthez képest, 0,05-ös szignifikancia szinten.) 

Jelentősebbnek mondható még az igazgató szerep kompetenciái iránti igény is, az 

összesített megoszlást tekintve 16,9% a súlyuk. A különböző összehasonlítások során a 

vállalatméret szerinti elemzésnél, 0,1-es szignifikancia szinten találtunk eltérést, vagyis 

a kis- és középvállalatokban inkább elvárás e szerep, mint a nagyvállalatoknál.  

Szinte teljesen azonos az újító és a facilitátor szerep kompetenciái iránti elvárás 

nagyságrendje: 11,5 illetve 11,1% az arányuk az összesített megoszlásban. Az újító sze-

rep kompetenciával elsősorban a kis- és középvállalkozások menedzsereinek kell ren-

delkezniük, a különbség a nagyvállalatokban igényelt elvárással összehasonlítva szigni-

fikáns volt.  

A facilitátor volt az egyetlen szerep, mely a két adatfelvételi évre jellemző megosz-

lások vizsgálatakor is már szignifikáns eltérést mutatott. Ez abból adódott, hogy 2007-

ben minden menedzseri munkakörben többször fogalmazták meg a munkáltatók a csa-
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patépítéssel, csapatban való munkavégzés igényével kapcsolatos elvárásaikat. Szignifi-

káns a különbség a szerep iránti elvárásban, ha a tulajdonosi összetételt vizsgáljuk: a 

magyar és magyar többségi tulajdonú vállalatokban kell inkább e kompetenciákkal ren-

delkeznie a menedzsereknek. (A próbafüggvény értéke 2,56; kritikus érték 1,96, 

szignifikancia szint 0,05.) 

A bróker szerep kompetenciái iránti igény kevéssel marad el az előbb említettektől, 

az összesített megoszlásban 10,3%-ban képviseltetik magukat. A vidékre keresett me-

nedzsereknek jobban kell jeleskedniük e kompetenciák birtoklásában, mint fővárosi 

társaiknak, mert szignifikáns különbséget tudtunk kimutatni a bróker szerep iránti igény 

esetében. (A próbafüggvény értéke 2,92; kritikus érték 1,96, szignifikancia szint 0,05.) 

A két legkevésbé igényelt szerep a koordináló (6,6%) és az ellenőrző (3,5%).  
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4 Az eredmények összefoglalása 

Kutatásom célja a gazdasági életben jelentős szerepet betöltő menedzserekkel szem-

ben támasztott munkaerő-piaci elvárások megismerése volt. Ennek érdekében vállalko-

zók körében és közgazdász képzettséggel rendelkező alkalmazott menedzserekre vonat-

kozóan végeztem kutatásokat: S-CPI kérdőív használatával, a sikerességgel összefüggő 

gazdasági mutatók alapján meghatároztam a sikeres vállalkozói kompetenciák két cso-

portját; valamint elismert gazdasági hetilapokban (HVG, The Economist) megjelent, 

közgazdász végzettséggel betölthető menedzseri álláshirdetéseket és vezetőkiválasztó 

szakemberekkel (fejvadászokkal) felvett, menedzseri direkt keresésekre vonatkozó in-

terjúkat elemeztem. 

A magyarországi eredmények – a kutatási módszerek különbözőségének ellenére – 

hasonlóságot mutatnak, minek következtében megalkothattam a menedzserek munka-

erő-piaci kompetenciaprofilját és a közgazdász képzettségű alkalmazott menedzserek 

munkaerő-piaci szerepkompetencia-profilját. 

A kompetenciaprofilt a Spencer–Spencer-féle kompetenciamodell alapján állítottam 

fel, ahol – mind a vállalkozók, mind az alkalmazott menedzserek esetén – azt tapasztal-

tam, hogy a munkaerőpiac elsődlegesen a személyes hatékonyság iránti igényét fogal-

mazza meg. Ebben a szükségletben a munkaerőpiac gazdasági termelékenység, siker 

iránti elsődleges elvárása tükröződik. A munkaerőpiac a sikerességet leggyakrabban 

abban látja, hogy egy menedzser minden helyzetben azt tegye, ami éppen a legmegfele-

lőbb, ami az adott helyzetben a siker kulcsa. A menedzser sikeressége személyes képes-

ségeinek működtetésében rejlik. 

Ez az eredmény itt Magyarországon természetszerűnek tűnik fel. Ezért a kitekintés 

céljával a hirdetések elemzését elvégeztem a The Economist menedzseri hirdetései alap-

ján is. Az eredmények élesen eltérő képet mutattak: ott a munkaerő-piaci elvárások el-

sődlegesen a vezetői és kognitív kompetenciákra irányulnak, a személyes hatékonyság 

kompetenciái iránti igény elenyésző mértékű. 

A közgazdász képzettségű menedzserek munkaerő-piaci szerepkompetencia-

profilját az adatok Quinn és szerzőtársai szerepkompetencia-modelljében történő fel-

dolgozásának eredményeként alkottam meg. A munkaerőpiacon elsődlegesen elvárt 

szerep az emberi kapcsolatok modellben szereplő mentor. A mentori szerep munkahelyi 

környezetben olyan személyt jelent, aki egy munkatársa számára tanácsadóként áll ren-

delkezésre, például szakkérdésekben. A mentor elkíséri a munkatársat szakmai fejlődése 
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során és példát mutat neki. A szerep túlzott érvényesülése szélsőséges engedékenység, 

ellenőrizhetetlen individualizmus formájában állhat bosszút. Kutatásaim kimutatták, 

hogy erősödik a facilitátor szerep, csökken a mentor szerep iránti igény, vagyis a meg-

kívánt szerepek hangsúlya eltolódni látszik az egyénről a csoport felé.  

A mentor szerepet követő másodlagos elvárás – az értéktengely másik végén elhe-

lyezkedő – racionális cél modellben található. Az eredmények azt mutatják, hogy a ra-

cionális célmodellben az elvárások inkább a megvalósító, mint az igazgató szerepre 

vonatkoznak. Az igazgató is fontos, de a harmadlagos szerepek közé tartozik. Az egyéni 

célokat a szervezeti célok vezérlik, követelmény a magas teljesítmény. Megvalósító 

szerepében a menedzser feladatorientáltan viselkedik, a munkára koncentrál. A szerep 

domináns megélése az örökös erőfeszítés „élményét” adja, és végül kimerültséghez ve-

zet. (A The Economist eredményekben a meghatározó szerep a mentor, majd ezt követi 

az igazgató szerep: igazgatóként a menedzser világos elvárásokat fogalmaz meg, ame-

lyeket közvetít a célképzés és tervezés folyamatán keresztül. E szerep túlzott dominan-

ciája is hordoz veszélyeket, itt a „vak dogma” veszélye leselkedik a menedzserre. A 

megvalósító szerep iránti elvárás elhanyagolható súllyal volt jelen.) 

A hazai munkaerő-piaci szerepelvárások között harmadlagos még az újító szerep 

iránti munkaerő-piaci igény, melyben a munkaerőpiac rugalmasság és kreativitás irán-

ti elvárása tükröződik, válaszolva a turbulens környezeti kihívásokra. Újítóként a mene-

dzser elsődleges feladata a változások támogatása, a szervezet alkalmazkodásának elő-

segítése. E szerep túlzott érvényesülése túlérzékenységet okozhat és az állandósult ka-

tasztrófa-élményt nyújthatja a menedzsernek. 

A szerepelvárások között vannak háttérbe szoruló szerepek is, ezek a koordináló és 

ellenőrző szerepek. Nagyfokú mellőzöttségük azt jelenti, hogy a szervezeti működés 

kiszámíthatatlan és bizonytalan. 

Az adatok Quinn modell nyomán történő feldolgozása során tartalmat nyert a „mi-

nőség” munkaerő-piaci jelentése. Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy a menedzser 

munkaerő-piaci minősége az intelligencia, vezetői rátermettség/kimagasló vezetői kvali-

tás és a kompetenciák személyiségbe integrált, szituációkban megnyilvánuló, – nehezen 

fejleszthető – konstruktív elemei: ambiciózusság, becsületesség, fegyelmezettség, meg-

bízhatóság, motiváltság, önállóság és önbizalom. Erről a kompetencialistáról elmondha-

tó, hogy a vezetői rátermettség kivételével mindegyik kompetencia a Spencer–Spencer-

féle modell személyes hatékonyság kompetenciái közé tartozik, és nagymértékű egyező-

séget mutat a The Economist eredményével. A vezetői rátermettség Boyatzis (1982) 
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megfogalmazásában „az, ami nagy részben meghatározza, mennyi hasznot hajt az em-

beri tőke a különböző szervezeteknek.” Az eltérések feltehetően kulturális, szocializáci-

ós különbségekből adódnak.  

Az elemzésekben alkalmazott Spencer–Spencer és Quinn és szerzőtársai kompeten-

ciamodell eredményei összefüggésben vannak, ugyanannak a jelenségnek két aspektusát 

írják le, az egyik (Spencer–Spencer) hogy milyennek kell lennie a menedzsernek, a má-

sik (Quinn) pedig azt, hogy milyen szerepeket kell betölteni. 

A menedzser hazai munkaerő-piaci kompetenciaprofilja alapján – ahol a domináns 

szerepek a mentor, megvalósító – egy teljesítménymaximalizáló, expanzióra és ver-

senypozíció erősítésére, változásokra törekvő, és mindezek mellett a humán erőforrás 

szemléletet érvényre juttató kiszámíthatatlan és bizonytalan környezet rajzolódik ki, 

ahol a menedzser a személyes hatékonyság kompetenciával tud elsősorban sikert elérni. 

A The Economist eredményei alapján – ahol a meghatározó szerepek a mentor, igazgató 

és koordináló – pedig azt mondhatjuk, hogy egy koncentrációra, integrációra és telje-

sítménymaximalizálásra törekvő, és mindezek mellett a humán erőforrás szemléletet 

érvényre juttató, konszolidált, kiszámítható szervezeti környezetben a menedzser a veze-

tés és a kognitív kompetenciákkal tud hatékony lenni. 
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4.1 Tézisek 

 

Téziseimet a hipotézisek vizsgálata után állítottam fel. 

 

1. tézis: A munkaerőpiac vállalkozókkal és közgazdász képzettségű alkalmazott 

menedzserekkel szemben támasztott elvárásainak kompetenciaszerkezete hasonló: 

a preferált kompetenciák a személyes hatékonyság, teljesítmény és cselekvés, befo-

lyásolás és vezetés, a kevésbé elvárt kompetenciák a kognitív illetve a támogatás és 

mások segítése kompetenciái. (1, 2, 3, 4, 6)
2
 

 

Első tézisemet az 1. a hipotézis teljesülének következtében fogalmaztam meg. 

1. hipotézis: Az alkalmazott módszerekkel megismerhetők a menedzseri kompeten-

ciákra vonatkozó magyarországi munkaerő-piaci elvárások: a feltárt elvárások meg-

feleltethetők az elismert kompetenciamodelleknek (a módszereimmel nyert eredmé-

nyek valóban kompetenciák) és így: 

a./ a különböző módszerekkel kapott kompetenciák szerkezete hasonló, tehát 

ugyanazt a jelenséget vizsgálták. 

A hipotézis teljesült: a HVG és fejvadász felmérésekből megismert Spencer–

Spencer és Quinn-féle kompetenciák csoportjai (khi-négyzet számítással, az azonos 

adatfelvételi években) homogén mintának bizonyultak, vagyis a két vizsgálat alapján 

kirajzolódó profil szignifikánsan nem különbözik egymástól. A vállalkozói felmérésben 

azonosított kompetenciák megegyeznek az alkalmazott menedzserek eredményeiben 

gyakoribb kompetenciákkal (személyes hatékonyság, teljesítmény és cselekvés, befolyá-

solás és vezetés) továbbá megegyeznek a kevésbé elvárt kompetenciák (kognitív, támo-

gatás és mások segítése) tekintetében is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 A számok a tézisekhez kapcsolódó saját publikációkra utalnak. 
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 29. táblázat A munkaerőpiac vállalkozókkal és közgazdász képzettségű alkalmazott menedzserekkel 

szemben támasztott elvárásainak kompetenciaszerkezete (Spencer–Spencer nyomán) 

 

 Eredmények a vállalkozói 

felmérésben 

Eredmények alkalmazott mene-

dzserek esetén 

Leggyakrabban elvárt 

kompetenciák 

Személyes hatékonyság 

Teljesítmény 

és cselekvés 

Vezetés 

Befolyásolás 

Személyes hatékonyság 

Teljesítmény  

és cselekvés 

Vezetés  

Befolyásolás 

Ritkábban elvárt  

kompetenciák 

Kognitív 

kompetenciák 

Támogatás és 

mások segítése 

Kognitív 

kompetenciák  

Támogatás és 

mások segítése 

 

2. tézis: A magyarországi közgazdász képzettségű alkalmazott menedzserekre 

vonatkozó vizsgálatokban a munkaerő-piaci kompetenciaprofilban a leggyakoribb 

a személyes hatékonyság és a teljesítmény és cselekvés kompetenciái, melyek együt-

tesen az összes elvárás több mint 50%-át teszik ki. Ezt követik a vezetés és a befo-

lyásolás kompetenciáinak igényét kifejező elvárások. A munkaerő-piaci kompeten-

ciaprofilban – előző kompetenciacsoportokhoz képest – kevésbé gyakoriak a kogni-

tív kompetenciák és elenyésző mértékű a támogatás és mások segítése kompetenci-

ák.  

Az egyesült királyságbeli közgazdász képzettségű alkalmazott menedzserekre vo-

natkozó vizsgálatban a munkaerő-piaci kompetenciaprofilban a leggyakoribb a 

vezetés kompetenciái és a kognitív kompetenciák, melyek együttesen az összes elvá-

rás több mint 50%-át teszik ki. Ezt követik a befolyásolás kompetenciáinak igényét 

kifejező elvárások. A munkaerő-piaci kompetenciaprofilban – előző kompetencia-

csoportokhoz képest – kevésbé gyakoriak a teljesítmény és cselekvés és a személyes 

hatékonyság kompetenciák és elenyésző mértékű a támogatás és mások segítése 

kompetenciák. (2, 3, 4, 6) 

 

Második tézisemet az 1. b és az 5. hipotézis első fele teljesülésének következté-

ben, az eredmények összevonásával állítottam fel. 

1. b. hipotézis: megalkotható a közgazdász végzettségű alkalmazott menedzserekre 

érvényes munkaerő-piaci kompetenciaprofil. 
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A munkaerő-piaci kompetenciaprofil az adott munkakörre vonatkozó munkaerő-

piaci kompetencia-elvárások összessége. 

A hipotézis teljesült, következők szerint: a HVG és a fejvadász felmérésekből meg-

ismert Spencer–Spencer és Quinn-féle kompetenciák csoportjai (khi-négyzet számítás-

sal, az azonos adatfelvételi években) homogén mintának bizonyultak, vagyis a két vizs-

gálat alapján kirajzolódó profil szignifikánsan nem különbözik egymástól. 

A közgazdász végzettségű alkalmazott menedzserek munkaerő-piaci kompetencia-

profilja az elvárások Spencer–Spencer-féle kompetenciamodell szerinti összesítése alap-

ján a következő: (A HVG és fejvadász felmérések azonos évekre vonatkozó eredményei 

alapján.) 

 

 30. táblázat A közgazdász képzettségű alkalmazott menedzserek magyarországi munkaerő-piaci  

kompetenciaprofilja (Spencer–Spencer nyomán) 

 

Kompetenciacsoport  

(Spencer nyomán) 

 

HVG és Fejvadász  

2004-2007 

említések száma 

 

 

HVG és Fejvadász 

2004-2007 

említések 

megoszlása 

 

Személyes hatékonyság kompetenciái 1118 db 29,6% 

Befolyásolás kompetenciái 630 db 16,7% 

Teljesítmény és cselekvés kompetenciái 809 db  21,4% 

Kognitív kompetenciák 455 db 12,0% 

Vezetés kompetenciái 670 db 17,7% 

Támogatás és mások segítése  

Kompetenciái 95 db  2,5% 

Összesen 3777 db 100,0% 
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 14. ábra A közgazdász képzettségű alkalmazott menedzserek magyarországi munkaerő-piaci  

kompetenciaprofilja (Spencer–Spencer nyomán) 

 

A menedzserek – hazai – munkaerő-piaci kompetenciaprofiljában a munkaerőpiac 

gazdasági termelékenység, siker iránti leggyakoribb elvárása tükröződik, melyet a sze-

mélyes hatékonyság és a teljesítmény és cselekvés kompetenciái iránti elvárásban juttat-

nak kifejezésre. A hazai munkaerőpiac igénye szerinti menedzser sikeressége egyénisé-

gének, személyes képességeinek és adottságainak, (mint pl. intelligencia, megbízható-

ság, önállóság) működtetésében rejlik. 

 

5. hipotézis: A The Economist hirdetésekben feltárt kompetencia-elvárások a 

hosszú távú stratégiai célokat megvalósító menedzseri tevékenységhez kapcsolódnak 

jobban: várakozásaink szerint a Spencer–Spencer-féle kompetenciamodellben a „ve-

zetés” kompetenciái lesznek a leggyakoribbak, illetve a Quinn és szerzőtársai kompe-

tenciamodell szerinti értelmezésben, a racionális cél modell két szerepe közül az 

„igazgató” kompetenciák lesznek túlsúlyban a „megvalósító”-val szemben. 

A hipotézis teljesült, a kompetenciaprofil (Spencer–Spencer nyomán) az alábbi: 
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 31. táblázat A közgazdász képzettségű alkalmazott menedzserek egyesült királyságbeli munkaerő-piaci 

kompetenciaprofilja (Spencer–Spencer nyomán) 

 

Kompetenciacsoport 
 (Spencer nyomán) 

 

The Economist 

2007 

említések 

száma, 

Megoszlása 

Vezetés kompetenciái 127 db (33,3%) 

Kognitív 92 db (23,7%) 

Befolyásolás 85 db (22%) 

Teljesítmény és cselekvés 36 db (9,3%) 

Személyes hatékonyság 32 db (8,3%) 

Támogatás és mások segítése 13 db (3,4%) 

Összesen (100%) 

 

0%

10%

20%

30%

40%

Személyes hatékonyság

kompetenciái

Befolyásolás kompetenciái

Teljesítmény és cselekvés

kompetenciái

Kognitív kompetenciák

Vezetés kompetenciái

Támogatás és mások

segítése kompetenciái

 

 15. ábra A közgazdász képzettségű alkalmazott menedzserek egyesült királyságbeli munkaerő-piaci 

kompetenciaprofilja (Spencer–Spencer nyomán) 

 

 

A The Economist hirdetéseinek feldolgozása során a Spencer–Spencer-féle értelme-

zésben a vezetés kompetenciái bizonyultak a leggyakoribb munkáltatói elvárásnak. 

Szintén gyakori a kognitív kompetenciák és a befolyásolás kompetenciái iránti munkál-

tatói elvárások. 

 

3. tézis: A magyarországi közgazdász képzettségű alkalmazott menedzserekre 

vonatkozó vizsgálatokban a munkaerő-piaci szerepkompetencia-profilban a leg-

gyakoribb elvárás a mentor és a megvalósító, de az igazgató és újító szerep iránti 

elvárás is gyakori. Kevésbé gyakori a bróker és facilitátor szerep, a koordináló és 

ellenőrző szerepek iránti munkaerő-piaci elvárás pedig csekély mértékű.  
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Az egyesült királyságbeli közgazdász képzettségű alkalmazott menedzserekre vo-

natkozó vizsgálatban a munkaerő-piaci szerepkompetencia-profilban a leggyako-

ribb elvárás a mentor, igazgató és a koordináló szerep iránti elvárás. Kevésbé gya-

kori a facilitátor és az újító szerep, az ellenőrző, bróker és megvalósító szerep iránti 

munkaerő-piaci elvárás pedig csekély mértékű. (2, 3, 4, 6) 

 

Harmadik tézisemet az 1. c és az 5. hipotézis teljesülésének következtében, az 

eredmények összevonásával állítottam fel. 

A munkaerő-piaci szerepkompetencia-profil az adott munkakörre vonatkozó mun-

kaerő-piaci szerepkompetencia-elvárások összessége. 

1. c. hipotézis: megalkotható a közgazdász végzettségű alkalmazott menedzserekre 

érvényes munkaerő-piaci szerepkompetencia-profil. 

A hipotézis teljesült: a közgazdász képzettségű alkalmazott menedzserek munkaerő-

piaci szerepkompetencia-profilja az elvárások a Quinn-féle kompetenciamodell alapján 

történő összesítése a következő: (A HVG és fejvadász felmérések azonos évekre vonat-

kozó eredményei alapján.) 

 

 32. táblázat A közgazdász képzettségű alkalmazott menedzserek magyarországi munkaerő-piaci  

szerepkompetencia-profilja (Quinn nyomán) 

 

Kompetenciacsoport 

(Quinn nyomán) 

 

 

HVG és Fejvadász 2004-

2007 említések száma 

 

 

HVG és Fejvadász 2004-

2007 említések 

megoszlása 

 

Újító 462 14,7% 

Bróker 344 11,0% 

Megvalósító 537 17,1% 

Igazgató 464 14,8% 

Koordináló 210 6,7% 

Ellenőrző 86 2,7% 

Facilitátor 329 10,5% 

Mentor 704 22,4% 

Összesen 3136 100,0% 
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 16. ábra A közgazdász képzettségű alkalmazott menedzserek magyarországi munkaerő-piaci  

szerepkompetencia-profilja (Quinn nyomán) 

 

A menedzserek – hazai – munkaerő-piaci szerepkompetencia-profiljában a munka-

erőpiac azon elvárása tükröződik, hogy a menedzser a szervezeti teljesítmény 

maximalizására törekedjen a munkatársakkal való közvetlen foglalkozás, fejlesztés ré-

vén; támogassa a változásokat és segítse elő a szervezet alkalmazkodását, elsősorban 

rugalmassága és kreativitása által.  

 

5. hipotézis: A The Economist hirdetésekben feltárt kompetencia-elvárások a hosszú 

távú stratégiai célokat megvalósító menedzseri tevékenységhez kapcsolódnak jobban: 

várakozásaink szerint a Spencer–Spencer-féle kompetenciamodellben a „vezetés” 

kompetenciái lesznek a leggyakoribbak, illetve a Quinn és szerzőtársai kompetencia-

modell szerinti értelmezésben, a racionális cél modell két szerepe közül az „igazgató” 

kompetenciák lesznek túlsúlyban a „megvalósító”-val szemben. 

A hipotézis teljesült, mint azt alábbi táblázat mutatja: 
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 33. táblázat A közgazdász képzettségű alkalmazott menedzserek egyesült királyságbeli munkaerő-piaci 

szerepkompetencia-profilja (Quinn nyomán) 

 

Kompetenciacsoport 

(Quinn nyomán) 

 

The Economist 

2007 

említések száma, 

megoszlása 

Igazgató 91 db (25,8%) 

Ellenőrző 6 db (1,7%) 

Facilitátor 33 db (9,3%) 

Koordináló 90 db (25,5%) 

Mentor 101 db (28,6%) 

Bróker 6 db (1,7%) 

Megvalósító 6 db (1,7%) 

Újító 20 db (5,7%) 

Összesen 353 db (100,0%) 
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 17. ábra A közgazdász képzettségű alkalmazott menedzserek egyesült királyságbeli munkaerő-piaci 

szerepkompetencia-profilja (Quinn nyomán) 

 

A kapott eredmények igazolták, hogy az elvárt kompetenciák az igazgató szerephez 

társulnak, sokkal inkább, mint a megvalósítóhoz. 

A menedzserek egyesült királyságbeli munkaerő-piaci szerepkompetencia-

profiljában a munkaerőpiac azon elvárása tükröződik, hogy a menedzser a szervezeti 

teljesítmény maximalizására törekedjen a munkatársak mentorálása révén; segítse elő a 

szervezet összehangolt működését, elsősorban a célok kijelölése által.  
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4. tézis: A közgazdász képzettséggel rendelkező alkalmazott menedzserekkel 

szemben támasztott munkaerő-piaci kompetencia-elvárások „minőség” kategóriá-

ja (Quinn-féle értelmezés alapján) az intelligencia, vezetői rátermettség/kimagasló 

kvalitás és a kompetenciák személyiségbe integrált, szituációkban megnyilvánuló, 

– nehezen fejleszthető – konstruktív elemei: ambiciózusság, becsületesség, fegyelme-

zettség, megbízhatóság, motiváltság, önállóság és önbizalom.  (3, 4) 

 

Negyedik tézisem az 1./d hipotézis ellenőrzésének eredménye alapján: 

1. d. hipotézis: értelmezhető lesz a Quinn-féle „menedzseri minőség” munkaerő-

piaci tartalma. 

A hipotézis teljesült: az adatok Quinn-féle feldolgozása során azonosítottam a minő-

ség körébe tartozó kompetenciákat: ambiciózusság, becsületesség, fegyelmezettség, in-

telligencia, megbízhatóság, motiváltság, önállóság, önbizalom. vezetői rátermett-

ség/kimagasló vezetői kvalitás. 

 

5. tézis: A vállalkozók sikeressége a tevékenységük jellege szerinti kompeten-

ciákkal szoros kapcsolatban van.  

A gyártási-termelési tevékenységet folytató vállalkozók esetén a gazdasági si-

kermutatójuk faktorába tartozó személyiségmutatóknak megfelelő Spencer–

Spencer-féle kompetencia-szerkezete (a négy személyiség-összetevő faktorértékei 

szerinti rangsorban) a következő: vezetői kompetenciák, teljesítmény és cselekvés, 

személyes hatékonyság, befolyásolás. 

A kiskereskedelmi-szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozók esetén a gazda-

sági sikermutatójuk faktorába tartozó személyiségmutatóknak megfelelő Spen-

cer–Spencer-féle kompetencia-szerkezetében a személyes hatékonyság kompeten-

ciái vannak.  (1, 7, 8) 

 

Ötödik tézisemet a 2. hipotézis eredménye alapján állítottam fel: 

2. hipotézis: A sikeres vállalkozói tevékenység jellegével összefüggő, tehát kompe-

tenciaként értelmezhető személyiségfaktorok azonosíthatók. 

A hipotézis teljesült, mert a kétféle tevékenységet folytató vállalkozók személyiség-

kompetencia szerkezete eltérő, alábbiak szerint: 



104 

 

- A főként gyártási-termelési tevékenységet folytató A-típusú sikeres vál-

lalkozók Spencer–Spencer-féle kompetenciái (a kompetenciát alkotó 4 szemé-

lyiség-összetevő faktorértékei szerinti rangsorban): 

Vezetői tevékenység (dominancia 0,639) 

Teljesítmény-cselekvés (érvényesülés 0,606) 

Személyes hatékonyság (self-prezentáció, jó fellépés 0,522) 

Befolyásolás (kedvező benyomáskeltésre törekszik 0,515) 

- A főként kiskereskedelmi-szolgáltató tevékenységet folytató B-típusú si-

keres vállalkozók Spencer–Spencer-féle kompetenciaszerkezete (a 3 személyi-

ség-összetevő faktorértékei szerinti rangsorban): 

Személyes hatékonyság (közösségi attitűd 0,526) 

Személyes hatékonyság (önértékelés 0,522) 

Személyes hatékonyság (szociabilitás 0,484) 

 

6. tézis: A munkaerő-piaci kompetenciaprofilok az aktuális munkaerő-piaci el-

várásokat tükrözik, melyek változnak. A közgazdász képzettségű alkalmazott me-

nedzserek esetén a vizsgált időszakban gyakoribbá vált a Spencer–Spencer-féle 

értelmezésben tárgyalt vezetés és támogatás és mások segítése kompetenciái iránti 

munkaerő-piaci igény; a szerepkompetencia-elvárások tekintetében a – Quinn-féle 

értelmezés alapján – az emberi kapcsolatok modellben – gyakoribbá vált a 

facilitátor és kevésbé gyakori a mentor szerep iránti igény. A szerepkompetencia-

elvárások között gyakoribbá vált még az ellenőrző szerep kompetenciái iránti 

igény.  (2, 3, 4) 

 

Hatodik tézisemet 3. hipotézisem kibővítése és részbeni módosítása után fogalmaz-

tam meg: 

3. hipotézis: A munkaerő-piaci kompetenciaprofilok az aktuális munkaerő-piaci 

elvárásokat tükrözik, ezért a hirdetések első (2000) és utolsó (2007), illetve a fejva-

dászok két különböző évi (2004, 2007) vizsgálatából megállapított kompetenciaprofi-

lok különbségeket mutatnak. Várakozásaim szerint a humán erőforrás orientáció 

szemlélet erősödése kimutatható a Spenceri „támogatás és mások segítése” kompeten-

ciák illetve a Quinn-féle értelmezésben a „mentori” és „facilitátori” szerep kompeten-

ciái iránti elvárások gyakoriságának növekedésével. 

A hipotézis részben teljesült, alábbi táblázat szerint: 
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 34. táblázat A munkaerő-piaci kompetenciaprofilok változását mutató említési számok és megoszlások 

 

 

Kompetencia-

csoportok 

HVG FEJVADÁSZ 

2000 

említések 

száma, megoszlása 

2007 

említések 

száma, megoszlása 

2004 

említések 

száma, megoszlása 

2007 

említések 

száma, megoszlása 

Támogatás és 

mások segítése 

 10 db   (0,9%)   24 db (3,1%)  14 db  (2,1%)   31 db (3,2%) 

Mentor 254 db (33,2%) 148 db (23,8%) 127 db (21,8%) 153 db (18,9%) 

Facilitátor  59 db    (5,5%)   76 db (12,2%)   50 db  (8,6%) 105 db (13,0%) 

 

 35. táblázat A munkaerő-piaci kompetenciaprofilok változását mutató arányra vonatkozó kétmintás „z” 

próbák eredményei 

 

Spencer-féle kompetencia-

csoportok  

2000-es és a 2007-es arány ösz-

szehasonlítása (HVG) 

Kritikus érték  

(szignifikancia szint: 

0,05) 

Próbafüggvény  

(z) értéke 

Támogatás                     +1,96 - 3,49 

 

Quinn-féle kompetencia-

csoportok 2000-es és 2007-es 

arány összehasonlítása (HVG) 

Kritikus érték 

(szignifikancia szint: 0,05) 

Próbafüggvény  

(z) értéke 

Facilitátor +1,96 - 4,34 

Mentor + 2,18 

 

Spencer-féle kompetencia-

csoportok  

2004-es és a 2007-es arány ösz-

szehasonlítása (fejvadász) 

Kritikus érték  

(szignifikancia szint: 

0,05) 

Próbafüggvény  

(z) értéke 

Támogatás                     +1,96 - 1,44 

 

Quinn-féle kompetencia-

csoportok 2004-es és 2007-es 

arány összehasonlítása (fejva-

dász) 

Kritikus érték 

(szignifikancia szint: 0,05) 

Próbafüggvény  

(z) értéke 

Facilitátor +1,96 - 2,65 

Mentor + 1,33 

 

A HVG hirdetésekben a Spenceri „támogatás és mások segítése” kompetenciái ese-

tén a 2000 és 2007-es adatok szignifikáns különbséget mutattak (z próba) és a fejvadász 

interjúk eredménye is mutatott növekedést. (z próba) 

A Quinn-féle szerepkompetenciákat illetően: a facilitátor szerep kompetenciái iránti 

igény szignifikáns különbséget mutatott a kutatás kezdeti és záró éveinek összehasonlí-

tása, mind a HVG hirdetések (khi négyzet próba), mind a fejvadász interjúk elemzése 

alapján (z próba). A fejvadászok interjúinak elemzése során azt is kimutattam, hogy a 

magyar illetve magyar többségi tulajdonú vállalatokban várják el inkább e szerepet. A 

facilitátor szerep iránti elvárások gyakoriságának növekedése azt jelenti, hogy a cso-
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port-kohéziót építő, személyközi konfliktusokat kezelő szerep iránti munkaerő-piaci 

elvárás gyakoribb. 

Várakozásaimmal ellentétben a HVG hirdetésekből és a fejvadász interjúkból kiraj-

zolódó Quinn-féle mentori szerep kompetenciái iránti igény a gyakoriságot tekintve 

csökkent: a HVG-s felmérés esetén ahol 2000-es és 2007-es adatokat hasonlíthattam 

össze a csökkenés szignifikáns volt: a fejvadász felméréseknél pedig a gyakorisága 

csökkenést mutatott.  

A 2000-es és 2007-es HVG-s adatok összehasonlítása során még két olyan esetben 

mutattak az adatok szignifikáns eltérést (z próba), melyek előzetes feltevéseimben nem 

szerepeltek. A Spencer–Spencer-féle feldolgozás során a vezetés kompetenciái iránt 

2007-ben kimutathatóan gyakoribb igény mutatkozott, mint 2000-ben (a próbafüggvény 

értéke -2,04). A Quinn-féle feldolgozás során pedig az ellenőrző szerep esetén mutattam 

ki szignifikáns különbséget. (próbafüggvény értéke: -3,51). 

 

7. tézis: A közgazdász képzettséggel rendelkező menedzserekkel szemben tá-

masztott munkaerő-piaci kompetencia-elvárások a gyakorlati munka irányításá-

hoz kapcsolódnak jobban: a Spencer–Spencer-féle kompetenciamodellben a szemé-

lyes hatékonyság, a teljesítmény és cselekvés illetve a Quinn és szerzőtársai szerinti 

értelmezésben pedig inkább a megvalósító s nem az igazgató szerephez társulnak. 

(2, 3, 4) 

 

Hetedik tézisemet a 4. hipotézis teljesülésének következtében fogalmaztam meg: 

4. hipotézis: A hirdetésekben és a fejvadász interjúkban feltárt kompetenciák a 

gyakorlati munka irányításához kapcsolódnak jobban: várakozásaim szerint a Spen-

cer–Spencer-féle kompetenciamodellben a „teljesítmény és cselekvés” illetve „szemé-

lyes hatékonyság”, a Quinn és szerzőtársai kompetenciamodell szerinti értelmezésben 

pedig inkább a „megvalósító” s nem az „igazgató” szerephez társulnak. 

A hipotézis teljesült, alábbi táblázatok szerint: 
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 36. táblázat A gyakorlati munka irányításához kapcsolódó kompetenciák gyakoribb előfordulását  

bizonyító Spencer–Spencer-féle kompetenciaprofilok 

 

Kompetenciatípus 

(Spencer nyomán) 

 

 

HVG FEJVADÁSZ 

2000-2004 

említések 

száma,  

megoszlása 

2007 

említések 

száma,  

megoszlása 

2004 

említések 

száma,  

megoszlása 

2007 

említések 

száma,  

megoszlása 

Személyes hatékonyság 

kompetenciái 734 db (30,1%) 247 db (32,3%) 188 db (27,1%) 290 db (29,7%) 

Teljesítmény és cselek-

vés kompetenciái 508 db (20,8 152 db (19,9%) 161 db (23,2%) 231 db (23,7%) 

Vezetés kompetenciái 339 db (13,9%) 128 db (16,8%) 131 db (18,9%) 196 db (20,1%) 

Befolyásolás kompeten-

ciái  480 db (19,7 135 db (17,7%) 115 db (16,6%) 132 db (13,5%) 

Kognitív kompetenciák 345 db (14,1 78 db (10,2%) 84 db (12,1%) 95 db (9,7%) 

Támogatás és mások 

segítése kompetenciái 36 db (1,5%) 24 db (3,1%) 14 db (2,1%) 31 db (3,2%) 

Összesen 2442 db (100%) 764 db (100%) 693 db (100 %) 975 db (100%) 

 
 37. táblázat A megvalósító és az igazgató szerep kompetenciáinak száma és megoszlása 

 

 

Kompetenciacsoport 

Quinn nyomán 

HVG FEJVADÁSZ 

2000-2004 

említések 

száma,  

megoszlása 

2007 

említések 

száma,  

megoszlása 

2000-2004 

említések 

száma,  

megoszlása 

2007 

említések 

száma,  

megoszlása 

Megvalósító 328 db (16,6%) 89 db (14,3%) 112 db (19,2%) 166 db (20,5%) 

Igazgató 256 db (13,0%) 72 db (11,6%) 103 db (17,7%) 133 db (16,4%) 

 

A HVG hirdetésekben és a fejvadász interjúkban a Spenceri modell szerinti feldol-

gozás során minden évben a „teljesítmény és cselekvés” illetve „személyes hatékony-

ság”, volt leggyakoribb. 

Az eredmények Quinn-féle értelmezése során, mind a HVG hirdetéselemzés során, 

mind a fejvadász interjúk feldolgozásánál az elvárt kompetenciák gyakrabban kapcso-

lódtak a megvalósító, mint az igazgató szerephez. A fejvadász interjúk feldolgozásának 

eredményeképpen azt is kimondhatjuk, hogy a teljesítményorientációhoz (megvalósító) 

kapcsolódó kompetenciákat a nagyvállalatokban és a külföldi tulajdonú/többségi kül-

földi tulajdonú vállalatokban jobban elvárják, mint a kisebbekben illetve a ma-

gyar/magyar többségi tulajdonúakban. Az igazgató szerep esetén a vállalatméret szerinti 

elemzés során megállapítottuk, hogy inkább a kis- és középvállalatoknál kell ezekkel a 

kompetenciákkal rendelkezniük a menedzsereknek, mint a nagyvállalatoknál. 

Az eredmények tendenciaszerűen, minden évben, minden felmérésben ugyanezt az 

„elsőbbséget” mutatták. 
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4.2 Új és újszerű eredmények 

A dolgozat több új illetve újszerű eredményt tartalmaz: 

- Kutatásaim a munkaerő-piaci elvárások tudományos igényű megismeré-

sére irányultak, melynek érdekében több, különböző jellegű kutatást végeztem, 

viszonylag hosszabb (hét év) időintervallumban. 

- Igazoltam, hogy a munkaerőpiac vállalkozókkal és alkalmazott mene-

dzserekkel szemben támasztott kompetencia-elvárásai hasonlóak. 

- Azonosítottam a sikeres vállalkozók tevékenységi jellege szerinti kompe-

tenciáit. 

- Vizsgálatom egyik fókuszában a közgazdász képzettséggel rendelkező, 

alkalmazotti körben dolgozó menedzserek álltak, akikkel kapcsolatosan koráb-

ban, hasonló jellegű és mértékű kutatás nem történt. 

- Megalkottam a közgazdász képzettséggel rendelkező alkalmazotti körben 

dolgozó menedzserek munkaerő-piaci kompetenciaprofilját és szerepkompeten-

cia-profilját. 

- Azonosítottam – Quinn és szerzőtársai nyomán – azokat a kompetenciá-

kat, melyek a munkaerő-piaci elvárások között a „minőség” kategóriájába tar-

toznak. 

- Kimutattam, hogy a munkaerőpiac elvárásai változnak és a vizsgált me-

nedzseri körben meghatároztam ezeknek a változásoknak a részleteit. 

- Igazoltam, hogy nemzetközi összehasonlításban a munkaerő-piaci kom-

petenciaprofilok különböznek, a különbözőség részleteit bemutattam. 

4.3 Az eredmények hasznosítási lehetőségei 

Eredményeim hasznosításának lehetőségét mind a tudományos kutatás, mind a gya-

korlat számára megfogalmazom. 

A tudományos kutatások számára azért hasznosak eredményeim, mert támpontot 

vagy akár kiindulópontot jelenthetnek a munkaerő-piaci jelenségek más és/vagy koráb-

biaktól eltérő, esetleg új szempontú értelmezéséhez, az elmélet és a gyakorlat integrált 

tárgyalásához. 

A gyakorlatban eredményeimet minden olyan vállalat, szakmai szövetség, oktatási 

intézmény és civil szervezet hasznosítani tudja, amelyik foglalkozik menedzserek kivá-

lasztásával, menedzseri kompetenciafejlesztéssel és célcsoportjai a vállalkozók illetve a 

közgazdász képzettségű menedzserek. Témámból adódóan munkám elsősorban a hu-
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mán erőforrás menedzserek és kereséssel-kiválasztással foglalkozó szakemberek számá-

ra bír nagyobb jelentőséggel, akik mindennapi munkájuk során találkoznak a vizsgált 

kérdéskörrel, vagyis keresnek és választanak ki menedzsereket nem csupán hazai, ha-

nem nemzetközi munkavégzésre is; akiknek feladata a menedzserképzési–

kompetenciafejlesztési programok fejlesztése és értékelése. 

Az eredmények hasznosítási lehetőségeinek vizsgálatánál részletesebben kitérek a 

munkaerő-piaci elvárások és a felsőoktatás kapcsolatára. 

A munkaerő-kereslet és kínálat kölcsönösen hat egymásra. Egy felsőoktatási intéz-

ménynek több elvárást kell kielégítenie. Egyrészt a munkaerőpiac azonnal cselekvőképes 

és hatékony munkaerő iránti kívánalmának kell megfelelnie, ezért a felsőoktatási szemlé-

letet közelíteni kell a piaci igényekhez: egyetértve Balogh Andrásnéval (2007) hibás 

megközelítésnek tartom, ha az oktatási célok meghatározásánál csak a munka világának 

követelményeiből indulunk ki: nem a tanult elméletet kell csökkenteni, hanem a gyakor-

lati képzés rendszerét kell kiszélesíteni, mennyiségét növelni és modernizálni. Másrészt a 

képző intézmény, felelős azért is, hogy az általa képzett munkavállaló – felkészültsége, 

készségei stb. révén – az egyén, a közösség, a társadalom hosszabb távú érdekeit is szol-

gálni tudja.  

A munkaerőpiac érthető kívánalma, hogy az általuk alkalmazott munkaerő hatékony, 

produktív legyen. Kérdés, hogy mi ennek az „azonnali produktivitásnak” a kívánt mérté-

ke, illetve, hogy ennek terheit (pénz stb.) teljes mértékben át kívánja-e hárítani a felsőok-

tatásra.  

Kutatásom eredményeinek ismeretében azt írhatom, hogy a munkaerőpiac elsősor-

ban a nehezen fejleszthető, vagyis drága kompetenciákat keresi. A munkaerőpiac által 

elvárt kompetenciák egy jelentős része azonban nem alakítható ki csak az oktatási in-

tézményekben és/vagy a munkáltatók képzéseiben. (Ide tartoznak például a személyes 

kompetenciák: alkalmazkodóképesség, becsületesség, fegyelmezettség, önbizalom, nyi-

tottság, pozitív szemlélet stb.) A munkáltatók által preferált kompetenciák jelentős része 

a szocializációs folyamat során alakul ki, fejlődik, először a családban, később más kö-

zösségekben, társadalmi színtereken, ezeket egy felsőoktatási intézmény erősítheti, eset-

leg ha szükséges valamelyest talán korrigálhatja. 

Összességében, legelső lépésként szükség lenne egy integrált, az egész oktatási 

rendszeren áthúzódó – minőségi fejlődést célul kitűző – koncepcióra, stratégiára, mely-

hez finanszírozási forrásokat is – garantáltan és hosszú távon – rendelnek. Ennek persze 
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nagy akadálya a pénz – különösen napjainkban – hiszen mindenért, ami minőség, nem-

csak fizetni kell, hanem többet kell fizetni. 

4.4 További kutatási feladatok 

A téma további kutatásának több lehetséges, számomra vonzó iránya van, melyeket 

különböző dimenziókban fogalmaztam meg: 

 

Idő-dimenzió:  

- A kutatást lehet folytatni a munkaerő-piaci elvárások időbeni vál-

tozásának témakörében, különösen arra való tekintettel, hogy a gazdasági 

válság utáni időszak vélhetően más magatartásra kényszerítette a vállala-

tokat s ennek következtében némiképp más elvárások fogalmazódnak 

meg a menedzserek iránt. 

 

Specifikus dimenziók: 

- A kutatás eredményeképpen feltárt kompetenciák mérése a kivá-

lasztás során, különös tekintettel a nehezen mérhető/fejleszthető kompe-

tenciákra. 

- Az általam vizsgált képzettségtől eltérő menedzserekre vonatkozó 

kutatás: feltételezem, hogy például szociális intézmények menedzsereivel 

szemben megfogalmazott munkaerő-piaci elvárások mutatnának – kisebb 

– eltéréseket. 

- A kutatásaimban feltárt kompetenciák fejlesztésének lehetőségei a 

vállalatokban, oktatási intézményekben, szakmai és civil szervezetekben. 

 

Nemzetközi-dimenzió:  

- Igen érdekes vizsgálat lenne a kutatást földrajzilag kiterjeszteni 

közép-kelet-európai környezetre és megtudni, hogy a nálunk, hazai kör-

nyezetben tapasztaltak csak ránk jellemző jelenségnek számítanak-e, 

vagy régió-jellegűek-e. 

A fenti kutatási feladatok közül azt tűztem ki magamnak célul elsőként, hogy a kuta-

tást az idő dimenzió mentén folytatom, és a kompetenciaprofilok változását fogom 

vizsgálni, abból a célból, hogy információkat nyerjek a munkaerő-piaci igények to-

vábbi változásáról. 
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3. sz. melléklet: ILLESZKEDÉSVIZSGÁLAT χ
2
 PRÓBA SEGÍTSÉGÉVEL 
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4. sz. melléklet: Z próba, a HVG-hirdetésekben 2000-ben és 2007-ben említett Spen-

cer–Spencer féle kompetenciacsoportok megoszlásának összehasonlítása 

 

Személyes hatékonyság  1. minta 2000, 2. minta 2007 

        

  1.m. 2.m.  p átlag 0,3137289 1-pátl 0,6862711 

n 1080 764  nevgyök 0,0219355     

p 0,31 0,319          

    z próbafv -0,4102943     

        

Befolyásolás       
        

  1.m. 2.m.  p átlag 0,1944989 1-pátl 0,8055011 

n 1080 764  nevgyök 0,0187117     

p 0,209 0,174          

    z próbafv 1,8704861     

        

Teljesítmény       

        

  1.m. 2.m.  p átlag 0,1965857 1-pátl 0,8034143 

n 1080 764  nevgyök 0,0187874     

p 0,197 0,196          

    z próbafv 0,053227     

        

Kognitív        

        

  1.m. 2.m.  p átlag 0,1195705 1-pátl 0,8804295 

n 1080 764  nevgyök 0,0153384     

p 0,132 0,102          

    z próbafv 1,9558702     

        

Vezetés        

        

  1.m. 2.m.  p átlag 0,1565011 1-pátl 0,8434989 

n 1080 764  nevgyök 0,017176     

p 0,142 0,177          

    z próbafv -2,0377233     

        

Támogatás       

        

  1.m. 2.m.  p átlag 0,018115 1-pátl 0,981885 

n 1080 764  nevgyök 0,0063048     

p 0,009 0,031          

    z próbafv -3,4894074     
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5. sz. melléklet: Z próba, a Fejvadász interjúkban, 2004-ben és 2007-ben említett Spen-

cer–Spencer kompetenciacsoportok megoszlásának összehasonlítása 

 

Személyes hatékonyság  1. minta 2004, 2. minta 2007 

        

  1.m. 2.m.  p átlag 0,2865563 1-pátl 0,7134437 

n 693 975  nevgyök 0,0224654     

p 0,2713 0,2974          

    z próbafv -1,1617872     

        

Befolyásolás       
        

  1.m. 2.m.  p átlag 0,1480718 1-pátl 0,8519282 

n 693 975  nevgyök 0,0176468     

p 0,1659 0,1354          

    z próbafv 1,7283556     

        

Teljesítmény       

        

  1.m. 2.m.  p átlag 0,2349888 1-pátl 0,7650112 

n 693 975  nevgyök 0,0210662     

p 0,2323 0,2369          

    z próbafv -0,2183591     

        

Kognitív        

        

  1.m. 2.m.  p átlag 0,1072881 1-pátl 0,8927119 

n 693 975  nevgyök 0,0153766     

p 0,1212 0,0974          

    z próbafv 1,5478054     

        

Vezetés        

        

  1.m. 2.m.  p átlag 0,1960144 1-pátl 0,8039856 

n 693 975  nevgyök 0,0197241     

p 0,189 0,201          

    z próbafv -0,6083928     

        

Támogatás       

        

  1.m. 2.m.  p átlag 0,0269806 1-pátl 0,9730194 

n 693 975  nevgyök 0,0080504     

p 0,0202 0,0318          

    z próbafv -1,4409288     
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6. sz. melléklet: Z próba, a HVG-hirdetésekben 2000-ben és 2007-ben említett Quinn-

féle kompetenciacsoportok megoszlásának összehasonlítása 

 

 

Célkijelölő   1. minta 2000, 2. minta 2007 

        

  1.m. 2.m.  p átlag 0,1165784 1-pátl 0,8834216 

n 852 621  nevgyök 0,0169328     

p 0,117 0,116          

    z próbafv 0,059057     

        

Ellenőrző       
        

  1.m. 2.m.  p átlag 0,0171181 1-pátl 0,9828819 

n 852 621  nevgyök 0,0068441     

p 0,007 0,031          

    z próbafv -3,5066845     

        

Facilitátor       

        

  1.m. 2.m.  p átlag 0,0849817 1-pátl 0,9150183 

n 852 621  nevgyök 0,0147134     

p 0,058 0,122          

    z próbafv -4,3497738     

        

Koordináló       

        

  1.m. 2.m.  p átlag 0,0782778 1-pátl 0,9217222 

n 583 810  nevgyök 0,0145888     

p 0,087 0,072          

    z próbafv 1,0281894     

        

Mentor        

        

  1.m. 2.m.  p átlag 0,267499 1-pátl 0,732501 

n 852 621  nevgyök 0,0233561     

p 0,289 0,238          

    z próbafv 2,1835806     

        

Tárgyaló       

        

  1.m. 2.m.  p átlag 0,0925886 1-pátl 0,9074114 

n 852 621  nevgyök 0,0152938     

p 0,085 0,103          

    z próbafv -1,1769442     
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Megvalósító       

        

  1.m. 2.m.  p átlag 0,1516762 1-pátl 0,8483238 

n 852 621  nevgyök 0,0189267     

p 0,158 0,143          

    z próbafv 0,7925305     

        

Újító        

        

  1.m. 2.m.  p átlag 0,1890387 1-pátl 0,8109613 

n 852 621  nevgyök 0,0206591     

p 0,2 0,174          

    z próbafv 1,2585259     
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7. sz. melléklet: Z próba, a Fejvadász interjúkban, 2004-ben és 2007-ben említett 

Quinn-féle kompetenciacsoportok megoszlásának összehasonlítása 

 

 

Célkijelölő   1. minta 2004, 2. minta 2007 

        

  1.m. 2.m.  p átlag 0,1694315 1-pátl 0,8305685 

n 583 810  nevgyök 0,0203743     

p 0,1767 0,1642          

    z próbafv 0,6135167     

        

Ellenőrző       
        

  1.m. 2.m.  p átlag 0,0351892 1-pátl 0,9648108 

n 583 810  nevgyök 0,0100075     

p 0,0292 0,0395          

    z próbafv -1,0292301     

        

Facilitátor       

        

  1.m. 2.m.  p átlag 0,1112688 1-pátl 0,8887312 

n 583 810  nevgyök 0,0170793     

p 0,0858 0,1296          

    z próbafv -2,5645045     

        

Koordináló       

        

  1.m. 2.m.  p átlag 0,0660356 1-pátl 0,9339644 

n 583 810  nevgyök 0,0134882     

p 0,0772 0,058          

    z próbafv 1,4234696     

        

Mentor        

        

  1.m. 2.m.  p átlag 0,2009953 1-pátl 0,7990047 

n 583 810  nevgyök 0,0217654     

p 0,2178 0,1889          

    z próbafv 1,3277964     

        

Tárgyaló       

        

  1.m. 2.m.  p átlag 0,1026707 1-pátl 0,8973293 

n 583 810  nevgyök 0,0164853     

p 0,0961 0,1074          

    z próbafv -0,6854574     
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Termelésvezető       

        

  1.m. 2.m.  p átlag 0,1995429 1-pátl 0,8004571 

n 583 810  nevgyök 0,0217063     

p 0,1921 0,2049          

    z próbafv -0,5896903     

        

Újító        

        

  1.m. 2.m.  p átlag 0,1148497 1-pátl 0,8851503 

n 583 810  nevgyök 0,017317     

p 0,1252 0,1074          

    z próbafv 1,0278928     

 

 

 


