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1 A KUTATÁS HÁTTERE, CÉLJA 

 

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

ciós 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 jövő vál-

lalatának meghatározó versenyképességi tényezője az emberi erőforrások minősége és mene-

dzselése (Chikán, 2000; Fekete, 2007, Gyökér, 1999; Kiss Pál, 1994; Kővári, 1995). 

Az emberi erőforrások és a szervezeti versenyképesség közötti összefüggés kezdetben arra 

alapozódott, hogy a szervezetek jobb menedzselésének törvényszerű következménye a szer-

vezeti teljesítmény növekedése. A kapcsolatot feltételező elméletek egyik csoportja szerint 

(Wright–Dunford–Snell, 2001) maguk az emberi erőforrások hordozzák magukban a potenci-

ális versenyelőnyt. A másik álláspont szerint (Lado–Wilson, 1994) a hosszú távú verseny-

előny forrását az emberi erőforrások menedzseléséhez alkalmazott gyakorlat jelenti.  

Az üzleti stratégia és az emberi erőforrások menedzselése közötti illeszkedés áll a 

kontingenciaelmélet középpontjában. E szemlélet számos képviselője (Armstrong, 1999; 

Caulkin, 2001; Karoliny, 2004; Pfeffer, 1995; Ulrich–Lake, 1991; Zoltayné, 1997) bizonyítot-

ta az emberi erőforrások szervezeti versenyképességben betöltött szerepét. Összefüggésük 

annál szorosabb, minél inkább kapcsolódnak egymáshoz az emberi erőforrásokkal kapcsola-

tos tevékenységek, minél inkább figyelembe veszik az egyéni és szervezeti célokat.  

A kompetencia alapú emberi erőforrás menedzsment a szervezet stratégiájának megvalósí-

tása, a kritikus sikertényezők, majd az azokat legjobban befolyásoló munkaköröknek a meg-

határozása, kompetenciaprofilok kialakítása, majd ezt követően az illeszkedés elérésére való 

törekvés, (a kongruencia, az egybevágás mértékének mérése) a kiválasztás, a fejlesztés, a kar-

riertervezés, a teljesítménymenedzsment során. Minél nagyobb az illeszkedés mértéke, annál 

több esélyünk van a szervezeti célok megvalósítására, ezért értékelődött fel és irányult a fi-

gyelem a kompetenciákkal való szakmai foglalkozásra. 

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

en 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 funkcionális 

(job-related) kompetenciákat állítja a középpontba (Aragon–Johnson, 2005), Európában az 
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országspecifikus kérdések, szociokulturális tradíciók, a különböző nemzetközi vállalatok és a 

rájuk jellemző sajátosságok miatt sokféle kompetenciairányzat él (Scholz–Böhm, 2008). 

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

ciaprofilhoz leginkább illeszkedő, legkiválóbb munkatársak alkalmazása. Különösen akkor 

kihívás ez a feladat, ha stratégiai szempontból a legfontosabb menedzseri pozíciókba kere-

sünk kollégát, ezért minden erre irányuló vizsgálódásnak kiemelt figyelmet kell szentelni. 

A szervezetek sikeressége, a változó környezethez való alkalmazkodás, meghatározó mér-

tékben a menedzsereken múlik. A szervezetek külső környezetének változása (gazdaság glo-

balizációja, a nemzetközi vállalatok elterjedése az Európai Unió országaiban stb.), és belső 

környezetükben végbemenő átalakulások (új strukturális megoldások, technológiai újítások 

stb.) a szervezetek menedzsereit is új feladatok elé állítják, amelyben kiemelt szerepe lehet a 

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

menedzserek versenyképessé válhatnak, és amelyekkel saját közegükben eredményesek és 

hatékonyak lehetnek. 

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

irodalomkutatásom során azt tapasztaltam, hogy azok elsősorban a szakképzési igények és az 

oktatási rendszer illeszkedésére illetve a pályakezdőkre vonatkoznak (Bálint–Polónyi–Siklós, 

2006; Berde–Czenki–Györgyi–Híves–Morvay–Szerepi, 2006; FELVI felmérések; Komor, 

2001; Polónyi, 2006; Schranz, 2007; Selmeczy–Tóth, 2006, 2007; Siklós, 2006). A Debreceni 

Egyetem „A vállalati menedzsment funkcionális vizsgálata” című kutatási programja több 

dimenzióban foglalkozik a vezető személyével, kompetenciáival (Barta, 2004), de ezekben 

nem jelentek meg a munkaerő-piaci elvárások. A logisztikai munkaterület kompetenciáit 

vizsgálta doktori értekezésében Pató Gáborné Szűcs Beáta (2006). 

 

Témaválasztásom további, közvetett szakmai indoka, hogy a versenyképesség igénye nem 

csak szervezeti, hanem gazdasági-társadalmi szinten is megfogalmazódik. 

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

dasági és politikai folyamat és program indult el. Széleskörű egyetértés alakult ki arra vonat-

kozóan, hogy a gazdasági fejlődés kulcsfontosságú tényezője a rendelkezésre álló humán erő-

források minősége, ezért megkerülhetetlen az oktatás, kutatás fejlesztése. Lisszabonban meg-

fogalmazódott a tudásalapú társadalom víziója, így a versenyképesség javításának megvalósí-

tására irányuló programok legtöbbje nem kerülheti el, hogy a tudás új jelentésével foglalkoz-

zék. A kompetencia fogalma e tudáskoncepció változásának köszönheti népszerűségét: hang-

súlyeltolódás ment végbe az ismeretalkalmazás, gyakorlat irányába. A nagy mennyiségű in-
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formációtermeléssel jellemezhető tudás- és értékorientált gazdaságban, társadalomban a tradi-

cionális tudásképet egyre inkább kiegészíti az ismeret- és információalkalmazás szükségessé-

ge, mert ezáltal válik lehetővé az emberi erőforrások hatékony működtetése. 

Elindult az Európai Felsőoktatási Térség kialakítását célul kitűző Bolognai folyamat: az 

egységesülő felsőoktatási térséget az Európai Unió stratégiai céljainak megvalósítása érdeké-

ben támogatja, amelyben a globális piaci kihívások között a humántőke fejlesztését is célul 

tűzték ki. A bolognai folyamat egyik eleme a felsőoktatásban tanult ismeretek munkaerőpia-

con 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 azon-

nal cselekvésre képes, produktív, gyakorlati eredményekben megnyilvánuló tudást kívánnak 

meg a munkavállalóktól. A Tanács az átalakítás fő feladataként a társadalmilag elvárt tevé-

kenységre alkalmassá tevő kompetenciák fejlesztését határozta meg. Indokolásában arra hi-

vatkozik, hogy az utóbbi évtizedek technológiai fejlődése következtében a gazdasági tevé-

kenység egyre specifikusabbá, gyakorlatorientáltabbá vált, ezért a hagyományos, elméleti 

hangsúlyú felsőoktatási képzés többé nem képes a piaci igényeknek megfelelő szakembereket 

biztosítani 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 rend-

szer között, így azt a közvetett célt is kitűztem, hogy a menedzserekre vonatkozó piaci igé-

nyeket (elvárásokat) összegyűjtve, azokat a vonatkozó szakirodalom alapján rendszerezve 

felállítom a vizsgált menedzserek munkaerő-piaci kompetenciaprofiljait és kísérletet teszek 

egy olyan ajánlás megfogalmazására, amellyel a két szféra közötti kapcsolat javíthatóvá válik. 

 

Dolgozatom fókuszában a gazdasági életben meghatározó pozíciót elfoglaló vállalkozók 

és közgazdász képzettséggel rendelkező, alkalmazott menedzserek állnak. 

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

ákat, amelyeket a munkáltatók elvárnak a menedzseri állásokra pályázóktól. Ezeket az elvárá-

sokat maguk a cégek közvetlenül a munkaerő toborzás és kiválasztás során fogalmazzák meg. 

Ugyancsak piaci elvárásokat fejeznek ki a cégek elvárásait kielégíteni akaró vezetőkiválasztó 
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(ún. fejvadász) szakemberek is. Munkaerő-piaci elvárásnak tekintettem azokat a kompetenciá-

kat is, amelyek révén a vállalkozók sikeressé, versenyképessé válhattak a piacon. 

Kutatási kérdéseim az alábbiak voltak: 

- Melyek a menedzserekkel (vállalkozói és alkalmazotti körben) szemben támasztott 

munkaerő-piaci elvárások? 

- A munkaerő-piaci kompetencia-elvárások milyen kompetenciaprofilt alkotnak? 

- 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 összehasonlítá-

sok során? 

- Nemzetközi összehasonlításban különböznek-e, és ha igen miben a menedzseri kompe-

tenciaprofilok? 

A fenti kérdések megválaszolása érdekében a következőkben ismertetett módszereket al-

kalmaztam kutatásaim során. 

 

2 KUTATÁSI ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

 

Kutatásomban a menedzserekkel szemben támasztott munkaerő-piaci kompetencia-

elvárások megismerése érdekében több, különböző felmérést végeztem vállalkozók és köz-

gazdász képzettséggel rendelkező alkalmazott menedzserekre vonatkozóan. 

- Kutatásom vállalkozókra irányuló részében tematikus interjút és kérdőíves (S-CPI) vizs-

gálatot végeztem, 670 vállalkozóval. 

- Az alkalmazott menedzserekkel szemben támasztott munkaerő-piaci igények megisme-

rése érdekében elemeztem a Heti Világgazdaság 2000, 2001, 2004 és 2007-es évében megje-

lent összes, közgazdász képzettséggel betölthető „vezetői” álláshirdetését (1800 db). Továbbá 

2004-ben és 2007-ben félig strukturált interjút vettem fel összesen 96 vezetőkiválasztó szak-

emberrel (ún. fejvadásszal), melynek következményeként 232 direkt vezetői keresés kompe-

tencia-elvárásait ismertem meg. A nemzetközi vizsgálódás céljából a vizsgálatot a The Eco-

nomist 2007-es évfolyamának menedzseri hirdetéseire is kiterjesztettem. 

A kutatásban és az eredmények feldolgozásában alapul szolgáló kompetenciamodellek az 

alábbiak voltak: 
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a) Spencer–Spencer (1993) kompetenciamodellje. Választásom azért esett erre a modellre, 

mert az előzetesen kialakított kompetencia-szótárakkal dolgozó vállalatoknál ez a leg-

gyakrabban alkalmazott módszer, szakmai körökben ismert és elismert. 

b) Quinn és szerzőtársai (Quinn–Rorhbaugh, 1983; Quinn–Faerman–Thompson–

McGrath–Clair, 1996) Versengő Értékek Menedzsment Modellje. A kutatásban való al-

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

konyság kritériumainak vizsgálatából fejlődött ki, s amelyben az eredmények és elmoz-

dulások több szinten is értelmezhetők. A modell egyik értelmezési dimenziója a mene-

dzseri szerepekre vonatkozik. 

 

Az adatok elemzésének módszertana 

 

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

zásával történtek. 

A vállalkozói felmérésben a sikeresség gazdasági mutatóiként két indexet tudtam alkal-

mazni a statisztikai számítások során: 

1. Eszköz-mutató (EM): a vállalkozás (vizsgálat idején) jelenlegi, és a vállalkozás beindí-

tásakor (becsült) tárgyi eszköz (fixed assets) HUF-ban kifejezett értékének a hányado-

sa. 

2. Forgalom-mutató (FM): a vállalkozás (vizsgálat idején) jelenlegi és első lezárt évében 

HUF-ban kimutatott nettó forgalmának (net turnover) hányadosa. 

A vizsgálat során alkalmazott személyiségvizsgáló módszerrel (S-CPI) szignifikánsnak 

bizonyult személyiségjegyeket találtam, amelyeket korreláció- és faktorelemzéssel összefüg-

gésbe hoztam a vállalkozói tevékenység jellegével és a sikeresség mértékének (fentebb ismer-

tetett) mutatóival: 
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1. táblázatVállalkozói felmérés: főkomponens-analízis varimax rotációval 

 

 

 

A további felmérésekben a különböző évekre és különböző menedzseri szintekre vonatko-

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

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

tések és a fejvadászok által különböző időpontokban megfogalmazott kompetencia-elvárások 

között. A különbségek szignifikanciájának tesztelésére az illeszkedésvizsgálat módszerét (Ke-

rékgyártóné és szerzőtársai, 2003, pp. 337-339.), választottam. A χ2 próba során a szokásos 

0,05-ös szignifikanciaszintnek megfelelő kritikus értékkel dolgoztam. 

Az illeszkedésvizsgálat eredményei alapján természetesen az is megállapítható volt, hogy a 

vizsgált időpontok között változott-e szignifikáns mértékben a különböző kompetenciák és 

kritériumok említéseinek megoszlása. Az időbeli változások mélyebb, a Spencer–Spencer és 

Quinn modellben szereplő kompetenciacsoportokra lebontott elemzése érdekében alkalmaztam 

egy másik hipotézisellenőrzési módszert is, nevezetesen az arányra vonatkozó kétmintás próbát 

(Kerékgyártóné és szerzőtársai, 2003, pp. 349-350.). Nullhipotézisnek az egyes kompetencia-

csoportok különböző években mért említési arányának egyenlőségét tekintettem. Az alternatív 

hipotézis a nem egyenlőség volt, ezért kétoldali próbával dolgoztam. Az említési arányok idő-
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beli változatlanságára vonatkozó nullhipotézis helytálló voltát a z próbafüggvény segítségével 

0,05-ös szignifikancia szinten teszteltem. 

 

3 AZ ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 

 

1. tézis: A munkaerőpiac vállalkozókkal és közgazdász képzettségű alkalmazott mene-

dzserekkel szemben támasztott elvárásainak kompetenciaszerkezete hasonló: a prefe-

rált kompetenciák a személyes hatékonyság, teljesítmény és cselekvés, befolyásolás és ve-

zetés, a kevésbé elvárt kompetenciák a kognitív illetve a támogatás és mások segítése 

kompetenciái. (1, 2, 3, 4, 6)
1
 

 

Első tézisemet az 1. a hipotézis teljesülének következtében fogalmaztam meg. 

1. hipotézis: Az alkalmazott módszerekkel megismerhetők a menedzseri kompetenciákra 

vonatkozó magyarországi munkaerő-piaci elvárások: a feltárt elvárások megfeleltethetők az 

elismert kompetenciamodelleknek (a módszereimmel nyert eredmények valóban kompeten-

ciák) 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 évek-

ben) homogén mintának bizonyultak, vagyis a két vizsgálat alapján kirajzolódó profil szigni-

fikánsan nem különbözik egymástól. A vállalkozói felmérésben azonosított kompetenciák 

megegyeznek az alkalmazott menedzserek eredményeiben gyakoribb kompetenciákkal (sze-

mélyes hatékonyság, teljesítmény és cselekvés, befolyásolás és vezetés) továbbá megegyeznek 

a kevésbé elvárt kompetenciák (kognitív, támogatás és mások segítése) tekintetében is. 

 

                                                 
1
 A számok a tézisekhez kapcsolódó saját publikációkra utalnak. 
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2. 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 vo-

natkozó vizsgálatokban a munkaerő-piaci kompetenciaprofilban a leggyakoribb a sze-

mélyes hatékonyság és a teljesítmény és cselekvés kompetenciái, melyek együttesen az 

összes elvárás több mint 50%-át teszik ki. Ezt követik a vezetés és a befolyásolás kompe-

tenciáinak igényét kifejező elvárások. A munkaerő-piaci kompetenciaprofilban – előző 

kompetenciacsoportokhoz képest – kevésbé gyakoriak a kognitív kompetenciák és el-

enyésző mértékű a támogatás és mások segítése kompetenciák.  

Az egyesült királyságbeli közgazdász képzettségű alkalmazott menedzserekre vonatko-

zó vizsgálatban a munkaerő-piaci kompetenciaprofilban a leggyakoribb a vezetés kom-

petenciái és a kognitív kompetenciák, melyek együttesen az összes elvárás több mint 

50%-át teszik ki. Ezt követik a befolyásolás kompetenciáinak igényét kifejező elvárások. 

A munkaerő-piaci kompetenciaprofilban – előző kompetenciacsoportokhoz 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 következtében, az 

eredmények összevonásával állítottam fel. 

1. b. hipotézis: megalkotható a közgazdász végzettségű alkalmazott menedzserekre érvé-

nyes munkaerő-piaci kompetenciaprofil. 

A munkaerő-piaci kompetenciaprofil az adott munkakörre vonatkozó munkaerő-piaci 

kompetencia-elvárások összessége. 
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A hipotézis teljesült, következők szerint: a HVG és a 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 kirajzo-

lódó profil szignifikánsan nem különbözik egymástól. 

A közgazdász végzettségű alkalmazott menedzserek munkaerő-piaci kompetenciaprofilja 

az elvárások Spencer–Spencer-féle kompetenciamodell szerinti összesítése alapján a követke-

ző: (A HVG és fejvadász felmérések azonos évekre vonatkozó eredményei alapján.) 

 

 3. 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% 

 

0%

10%

20%
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40%

Személyes hatékonyság

kompetenciái

Befolyásolás kompetenciái

Teljesítmény és cselekvés

kompetenciái

Kognitív kompetenciák

Vezetés kompetenciái

Támogatás és mások

segítése kompetenciái

 
1. ábra A közgazdász képzettségű alkalmazott menedzserek magyarországi munkaerő-piaci  

kompetenciaprofilja (Spencer–Spencer nyomán) 

 

A menedzserek – hazai – munkaerő-piaci kompetenciaprofiljában a munkaerőpiac gazda-

sági termelékenység, siker iránti leggyakoribb elvárása tükröződik, melyet a személyes haté-

konyság és a teljesítmény és cselekvés kompetenciái iránti elvárásban juttatnak kifejezésre. A 
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hazai munkaerőpiac igénye szerinti menedzser sikeressége egyéniségének, személyes képes-

ségeinek és adottságainak, (mint pl. intelligencia, megbízhatóság, önállóság) működtetésében 

rejlik. 

 

5. hipotézis: A The Economist hirdetésekben feltárt kompetencia-elvárások a hosszú tá-

vú stratégiai célokat megvalósító menedzseri tevékenységhez kapcsolódnak jobban: várako-

zásaink szerint a Spencer–Spencer-féle kompetenciamodellben a „vezetés” kompetenciái 

lesznek a leggyakoribbak, illetve a Quinn és szerzőtársai kompetenciamodell szerinti értel-

mezésben, 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: 

 

 4. 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%) 
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 2. ábra A közgazdász képzettségű alkalmazott menedzserek egyesült királyságbeli munkaerő-piaci  

kompetenciaprofilja (Spencer–Spencer nyomán) 
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A The Economist hirdetéseinek feldolgozása során a Spencer–Spencer-féle értelmezésben 

a vezetés kompetenciái bizonyultak a leggyakoribb munkáltatói elvárásnak. Szintén gyakori a 

kognitív kompetenciák és a befolyásolás kompetenciái iránti munkáltatói elvárások. 

 

3. tézis: A magyarországi közgazdász képzettségű alkalmazott menedzserekre vo-

natkozó vizsgálatokban a munkaerő-piaci szerepkompetencia-profilban a leggyakoribb 

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.  

Az egyesült királyságbeli közgazdász képzettségű alkalmazott menedzserekre vonatko-

zó vizsgálatban a munkaerő-piaci szerepkompetencia-profilban a leggyakoribb elvárás 

a mentor, igazgató és a koordináló szerep iránti elvárás. Kevésbé gyakori 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 eredmé-

nyek összevonásával állítottam fel. 

A munkaerő-piaci szerepkompetencia-profil az adott munkakörre vonatkozó munkaerő-

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 vonatkozó eredmé-

nyei alapján.) 
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5. 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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 3. ábra A közgazdász képzettségű alkalmazott menedzserek magyarországi munkaerő-piaci  

szerepkompetencia-profilja (Quinn nyomán) 

 

A menedzserek – hazai – munkaerő-piaci szerepkompetencia-profiljában a munkaerőpiac 

azon elvárása tükröződik, hogy a menedzser a szervezeti teljesítmény maximalizására töre-

kedjen a munkatársakkal való közvetlen foglalkozás, fejlesztés révén; támogassa a változáso-

kat 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: várakozá-

saink szerint a Spencer–Spencer-féle kompetenciamodellben a „vezetés” kompetenciái 

lesznek a leggyakoribbak, illetve a Quinn és szerzőtársai kompetenciamodell szerinti értel-
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mezésben, a racionális cél modell két szerepe közül az „igazgató” kompetenciák lesznek 

túlsúlyban a „megvalósító”-val szemben. 

A hipotézis teljesült, mint azt alábbi táblázat mutatja: 

 
6. 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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4. 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 tár-

sulnak, 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 össze-

hangolt működését, elsősorban a célok kijelölése által.  
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4. tézis: A közgazdász képzettséggel rendelkező alkalmazott menedzserekkel szem-

ben támasztott munkaerő-piaci kompetencia-elvárások „minőség” kategóriája (Quinn-

féle értelmezés alapján) az intelligencia, vezetői rátermettség/kimagasló kvalitás és a 

kompetenciák személyiségbe integrált, szituációkban megnyilvánuló, – nehezen fej-

leszthető – konstruktív elemei: ambiciózusság, becsületesség, fegyelmezettség, megbízha-

tóság, 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 minőség 

körébe tartozó kompetenciákat: ambiciózusság, becsületesség, fegyelmezettség, intelligencia, 

megbízhatóság, motiváltság, önállóság, önbizalom. vezetői rátermettség/kimagasló vezetői 

kvalitás. 

 

5. tézis: A vállalkozók sikeressége a tevékenységük jellege szerinti kompetenciákkal 

szoros kapcsolatban van.  

A gyártási-termelési tevékenységet folytató vállalkozók esetén a gazdasági sikermu-

tatójuk faktorába tartozó személyiségmutatóknak megfelelő Spencer–Spencer-féle 

kompetencia-szerkezete (a négy személyiség-összetevő faktorértékei szerinti rangsor-

ban) a következő: vezetői kompetenciák, teljesítmény és cselekvés, személyes hatékonyság, 

befolyásolás. 

A kiskereskedelmi-szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozók esetén a gazdasági 

sikermutatójuk faktorába tartozó személyiségmutatóknak megfelelő Spencer–Spencer-

féle kompetencia-szerkezetében a személyes hatékonyság kompetenciái vannak.  (1, 7, 8) 

 

Ötödik tézisemet a 2. hipotézis eredménye alapján állítottam fel: 

2. hipotézis: A sikeres vállalkozói tevékenység jellegével összefüggő, tehát kompetencia-

ként értelmezhető személyiségfaktorok azonosíthatók. 

A hipotézis teljesült, mert a kétféle tevékenységet folytató vállalkozók személyiség-

kompetencia szerkezete eltérő, alábbiak szerint: 

- A főként gyártási-termelési tevékenységet folytató A-típusú sikeres vállalkozók 

Spencer–Spencer-féle kompetenciái (a kompetenciát alkotó 4 személyiség-összetevő 

faktorértékei szerinti rangsorban): 
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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 sikeres 

vállalkozók Spencer–Spencer-féle kompetenciaszerkezete (a 3 személyiség-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 elvárá-

sokat tükrözik, melyek változnak. A közgazdász képzettségű alkalmazott menedzserek 

esetén a vizsgált időszakban gyakoribbá vált a Spencer–Spencer-féle értelmezésben tár-

gyalt vezetés és támogatás és mások segítése kompetenciái iránti munkaerő-piaci igény; a 

szerepkompetencia-elvárások tekintetében a – Quinn-féle értelmezés alapján – az em-

beri kapcsolatok modellben – gyakoribbá vált a facilitátor és kevésbé gyakori a mentor 

szerep iránti igény. A szerepkompetencia-elvárások között gyakoribbá vált még az el-

lenőrző szerep kompetenciái iránti igény.  (2, 3, 4) 

 

Hatodik tézisemet 3. hipotézisem kibővítése és részbeni módosítása után fogalmaztam 

meg: 

3. hipotézis: A munkaerő-piaci kompetenciaprofilok az aktuális munkaerő-piaci elvárá-

sokat tükrözik, ezért a hirdetések első (2000) és utolsó (2007), illetve a fejvadászok két kü-

lönböző évi (2004, 2007) vizsgálatából megállapított kompetenciaprofilok különbségeket 

mutatnak. Várakozásaim szerint a humán erőforrás orientáció szemlélet erősödése kimu-

tatható a Spenceri „támogatás és mások segítése” kompetenciák illetve a Quinn-féle értel-

mezésben a „mentori” és „facilitátori” szerep kompetenciái iránti elvárások gyakoriságá-

nak növekedésével. 

A hipotézis részben teljesült, alábbi táblázat szerint: 
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 7. 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%) 

 

 8. 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 esetén 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 összehasonlítása, 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 több-

ségi tulajdonú vállalatokban várják el inkább e szerepet. A facilitátor szerep iránti elvárások 

gyakoriságának növekedése azt jelenti, hogy a csoport-kohéziót építő, személyközi konfliktu-

sokat kezelő szerep iránti munkaerő-piaci elvárás gyakoribb. 
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Várakozásaimmal ellentétben a HVG hirdetésekből és a fejvadász interjúkból kirajzolódó 

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 mutat-

tak az adatok szignifikáns eltérést (z próba), melyek előzetes feltevéseimben nem szerepeltek. 

A Spencer–Spencer-féle feldolgozás során a vezetés kompetenciái iránt 2007-ben kimutatha-

tóan 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 támasztott 

munkaerő-piaci kompetencia-elvárások a gyakorlati munka irányításához kapcsolód-

nak jobban: a Spencer–Spencer-féle kompetenciamodellben a személyes hatékonyság, a 

teljesítmény és cselekvés illetve a Quinn és szerzőtársai szerinti értelmezésben pedig in-

kább 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 gyakor-

lati munka irányításához kapcsolódnak jobban: várakozásaim szerint a Spencer–Spencer-

féle kompetenciamodellben a „teljesítmény és cselekvés” illetve „személyes hatékonyság”, a 

Quinn és szerzőtársai kompetenciamodell szerinti értelmezésben pedig inkább a „megvaló-

sító” s nem az „igazgató” szerephez társulnak. 

A hipotézis teljesült, alábbi táblázatok szerint: 
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 9. 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%) 

 
 10. 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 feldolgozás 

során minden évben a „teljesítmény és cselekvés” illetve „személyes hatékonyság”, volt leg-

gyakoribb. 

Az eredmények Quinn-féle értelmezése során, mind a HVG hirdetéselemzés során, mind a 

fejvadász interjúk feldolgozásánál az elvárt kompetenciák gyakrabban kapcsolódtak a megva-

lósító, mint az igazgató szerephez. A fejvadász interjúk feldolgozásának eredményeképpen 

azt is kimondhatjuk, hogy a teljesítményorientációhoz (megvalósító) kapcsolódó kompetenci-

ákat a nagyvállalatokban és a külföldi tulajdonú/többségi külföldi tulajdonú vállalatokban 

jobban elvárják, mint a kisebbekben illetve a magyar/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 „el-

sőbbséget” mutatták. 
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4 A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI  

 

Eredményeim hasznosításának lehetőségét mind a tudományos kutatás, mind a gyakorlat 

számára megfogalmazom. 

A tudományos kutatások számára azért hasznosak eredményeim, mert támpontot vagy 

akár kiindulópontot jelenthetnek a munkaerő-piaci jelenségek más és/vagy korábbiaktól elté-

rő, esetleg új szempontú értelmezéséhez, az elmélet és a gyakorlat integrált tárgyalásához. 

A gyakorlatban eredményeimet minden olyan vállalat, szakmai szövetség, oktatási intéz-

mény és civil szervezet hasznosítani tudja, amelyik foglalkozik vezető-kiválasztással, mene-

dzseri kompetenciafejlesztéssel és célcsoportjai a vállalkozók illetve a közgazdász képzettsé-

gű menedzserek. Témámból adódóan munkám elsősorban a humán erőforrás menedzserek és 

vezetőkereséssel-kiválasztással foglalkozó szakemberek számára bír nagyobb jelentőséggel, 

akik mindennapi munkájuk során találkoznak a vizsgált kérdéskörrel, vagyis keresnek és vá-

lasztanak ki menedzsereket nem csupán hazai, hanem nemzetközi munkavégzésre is; akiknek 

feladata a menedzserképzési–kompetenciafejlesztési programok fejlesztése és értékelése. 

 

5 TOVÁBBI KUTATÁSI FELADATOK  

 

A téma további kutatásának több lehetséges, számomra vonzó iránya van, melyeket kü-

lönböző dimenziókban fogalmaztam meg: 

Idő-dimenzió: A kutatást lehet folytatni a munkaerő-piaci elvárások időbeni változásának 

témakörében, különösen arra való tekintettel, hogy a gazdasági válság utáni időszak vélhetően 

más magatartásra kényszerítette a vállalatokat s ennek következtében némiképp más elvárá-

sok fogalmazódnak meg a menedzserek iránt. 

Specifikus dimenziók:  

a) A kutatás eredményeképpen feltárt kompetenciák mérése a kiválasztás során, 

különös tekintettel a nehezen mérhető/fejleszthető kompetenciákra. 

b) Az általam vizsgált képzettségtől eltérő menedzserekre vonatkozó kutatás: fel-

tételezem, hogy például szociális intézmények menedzsereivel szemben meg-

fogalmazott munkaerő-piaci elvárások mutatnának – kisebb – eltéréseket. 

c) A kutatásaimban feltárt kompetenciák fejlesztésének lehetőségei a vállalatok-

ban, oktatási intézményekben, szakmai és civil szervezetekben. 



22 

 

Nemzetközi-dimenzió: Igen érdekes vizsgálat lenne a kutatást földrajzilag kiterjeszteni kö-

zép-kelet-európai környezetre és megtudni, hogy a nálunk, hazai környezetben tapasztaltak 

csak ránk jellemző jelenségnek számítanak-e, vagy régió-jellegűek-e. 

A fenti kutatási feladatok közül azt tűztem ki magamnak célul elsőként, hogy a kutatást az 

idő dimenzió mentén folytatom, és a kompetenciaprofilok változását fogom vizsgálni, abból a 

célból, hogy információkat nyerjek a munkaerő-piaci igények további változásáról. 
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