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1 Bevezetés, a kézikönyv célja 
A  kézikönyv  célja,  hogy  annak  felhasználói  rendelkezzenek  egy  olyan  összefoglaló,  gyakorlati 

szemléletű dokumentummal, amelynek segítségével értelmezni és mérni tudják a kompetenciák körét 

(elsősorban munkavállalói kompetenciákat szem előtt tartva). A dokumentum leírja a kompetenciák 

általános megközelítését, elméleti hátterét, illetve bemutat néhány méréstípust, amelyet a járásban 

működő vállalatok HR‐szakemberei hasznosíthatnak a kompetenciák azonosításában, felmérésében.  

A  Kompetencia  Kézikönyv  a  Paktumszervezet  kérésére  erőteljesen  fókuszál  a  helyi,  járási,  megyei 

igényekre  és  specifikumokra.  Amennyiben  a  vállalatnak  további,  mélyebb  kompetencia‐mérési, 

kompetenciákkal kapcsolatos igényei merülnek fel, a Paktumszervezet további információkkal, szakmai 

támogatással áll rendelkezésre.1 

Az elméleti alapozás során megismerhetik a kompetenciák összetevőit és különböző szintjeit, valamint 

egyes nagyobb csoportjait. Ezután a munkaerő‐piaci hasznosíthatóságról olvashat a felhasználó, majd 

néhány gyakorlati elemmel ismerkedhet meg. Ezt követően a kompetenciák és a paktum működésének 

összefüggéseit mutatjuk  be. A  kézikönyv második  részében  adatok  segítségével  elemezzük,  hogy  a 

járásban milyen kompetencia igényeket és ehhez képest milyen szakmai kínálatot találhatunk.  

E fenti felépítésből érzékelhető, hogy a kézikönyv a nagyobb, átfogó egységek felől építkezve éri el a 

szűkebb, a járásban jellemző helyzetet taglaló részeket.  

1. ábra; A Kézikönyv felépítése 

 

A járási helyzetkép elkészítéséhez elsősorban publikusan elérhető adatokat használtunk, amiket egy 

megyei szintű felmérés egészít ki, amelyben olyan kérdések is szerepeltek, amelyek a kompetencia‐

szükségletre vonatkoztak.  

                                                            
1 A Paktum projekt keretében lehetőség nyílik pályaorientációs tanácsadás igénybevételére, amelynek keretében 
a vállalatok jelezhetik a kompetenciák mérésével kapcsolatos kérdéseiket, igényeiket is.  
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1.1 A TOP keretprogram és a Paktum pályázat 

Az Európai Unióban már évtizedek óta legjobb gyakorlatként számon tartott területi foglalkoztatási‐

gazdaságfejlesztési  megállapodások  (paktumok)  a  szubszidiaritás  elve  mentén,  a  lehető 

leghatékonyabb  eredményeket  biztosító  helyi  szinten  létrejött  többszereplős  együttműködések, 

melyek  elsődleges  célja  az  adott  térség  gazdaságának  fellendítése,  foglalkoztatási  szintjének,  és  a 

lakosság  életszínvonalának  növelése.  A  területi  kohézió,  legtöbb  magas  szintű  stratégiai 

dokumentumban  deklarált  célját  egyrészt  a  munkaerő  minőségének  és  foglalkoztathatóságának 

javításával,  illetve  munkaerő‐piaci  hátrányainak  csökkentésével,  másrészt  a  régiók  fejlődési 

potenciálját biztosító munkaerő‐minőség és tudás fejlesztésével kívánjuk megvalósítani. 

A szubszidiaritás és az Európai Unió Területi Agendája 2020 dokumentumban megfogalmazott hely‐

alapú  megközelítés  elvével  összhangban  szükség  van  egy  olyan  beavatkozási  logikára  a 

fejlesztéspolitikában, ami lehetővé teszi, hogy a különféle területi szintekhez a térségi sajátosságoknak 

megfelelő, eltérő beavatkozási irányokat rendeljünk. A TOP ezt a törekvést képviseli: az eltérő területi 

igényekre reagál, ezekre szabott beavatkozásokat valósít meg, és azokkal összhangban a térségek belső 

erőforrásaira  építő  fejlesztéseket  céloz meg.  A  Partnerségi Megállapodásnak megfelelően  a  TOP  a 

térségi  adottságokra  szabottan  támogatja  a  helyi  gazdasági  rendszerek  és  a  helyi  foglalkoztatási 

képesség helyreállítását.2 

A magyar területi közigazgatás elmúlt években lezajlott reformja (a helyi önkormányzatok, a járások, a 

megyék és a központi állam közötti feladat‐ és forrásmegosztás újraszabályozásával) a térségi és helyi 

fejlesztéspolitikát is átalakította. Ebből a szempontból a legfontosabb, a területfejlesztési törvényben 

rögzített változás, mely szerint a megyék erős tervezési és területfejlesztési feladatköröket kaptak.  

Emellett  az  országon  belül  jelentős  területi  eltérések  figyelhetők  meg  a  társadalmi,  gazdasági  és 

környezeti  adottságok  terén,  valamint  a  társadalom  és  a  gazdaság  fejlettségében.  Ezért  az  egyes 

térségekben eltérő, a sajátos térségi adottságokra szabott beavatkozásokra van szükség, amelyek a 

térségi gazdaságfejlesztés révén hozzájárulnak e különbségek csökkentéséhez is. Különösen nagyok a 

különbségek az alacsonyabb (megyei és járási) területi szinteken.  

A fentieket szem előtt tartva a TOP 5.1.2‐16 pályázati konstrukció célja, hogy a helyi szinten létrejövő 

vagy már működő  foglalkoztatási  együttműködések,  partnerségek  (paktumok)  hozzájussanak  azon 

forrásokhoz,  melyek  segítségével  ‐  kialakított  stratégiájuk  mentén  ‐  képzési  és  foglalkoztatási 

programjaikat  megvalósíthatják.  Ezzel  az  intézkedéssel  együttműködések,  partnerségek  azon 

tevékenységei  kapnak  támogatást,  melyek  az  adott  területen  lévő  munkaerő‐piacuk  bővítéséhez, 

célcsoportjaik  képzéséhez,  elhelyezkedéséhez  és  a  szereplők  együttműködésének  erősítéséhez 

szükségesek. 

A fejlesztések kétszintű beavatkozás keretében kerülnek megvalósításra: megyei, helyi és megyei jogú 

városi szinten. A támogatás célja, hogy megyei szinten átfogó, országos paktum‐rendszer jöjjön létre, 

melynek alapjait a helyi megállapodások alkotják.  

 

 

 

 

                                                            
2 Kiemelés a Terület‐ és Településfejlesztési Operatív Programból.  
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A TOP 5.1.2‐15‐VE1‐00004 projekt 

 

A  munkaerő‐piaci  kihívásokra  reagálva  –  a  megyei  célokkal  összhangban‐  a  projekt  keretében 

létrejövő foglalkoztatási partnerség célja egy széles körű helyi partnerség megszervezése úgy, hogy 

azonosításra kerüljenek a járás foglalkoztatási problémái és minden rendelkezésre álló erőforrás egy 

olyan  integrált  közös  intézkedési  stratégia  kialakítására  és  megvalósítására  fordítódjék,  amely 

hozzájárul  a  pápai  járás  munkaerő‐piaci  bővítéséhez,  célcsoportjainak  képzéséhez, 

elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez.  

A projekt közvetlen célja helyi foglalkoztatási paktum létrehozása, annak képzési és foglalkoztatási 

programjának támogatása, tevékenységi körének, eredményességének, hatékonyságának növelése, 

továbbá  a  foglalkoztatás  helyi  szintű  akciótervek megvalósításával  való  bővítése,  az  álláskeresők 

munkához  juttatása,  azon  belül  is  a  gyermekellátási  kapacitások  humánerőforrás‐igényének 

fejlődéséhez. 

A  projekt  célcsoportjának  meghatározása  elsősorban  az  illetékes  munkaügyi  kirendeltség  és 

önkormányzatok  rendelkezésre  álló  adatai,  az  ott  célcsoport  által megjelenő  igényei,  valamint  a 

munkáltatókkal folytatott előzetes igények meghatározása alapján történt.  

A projekt egyik eredményeként létrejött a járási foglalkoztatási paktum (bevonva az érintett megyei 

önkormányzatot  és  a Magyar  Kereskedelmi  és  Iparkamarát).  Elkészült  a megyei  kormányhivatal 

munkaügyi  politikájával  összhangban  álló  részletes  foglalkoztatási  stratégia,  akcióterv,  ennek 

megvalósulást támogató munkatervei és projekttervek.  

A paktumszervezet és paktumiroda felállt, működik. A megvalósítás fontos pontja a minél szélesebb 

körű  partnerség  kialakítása,  tájékoztatással,  kommunikációval,  rendezvényekkel, 

műhelymunkákkal.  

 

2 A kompetenciákról általában 
A kompetencia fogalmának tárgyalásakor a hagyományos pszichológiai szóhasználatban a képesség, 

tudás,  készség  fogalmai  mögött  álló  komplex  jelenségeket  értjük,  amelyek  önmagukban  nem 

garantálják, azonban valószínűsítik azokat. A latin „competentia” szó jelentése is kettős tartalommal 

bír: egyrészt a hozzáértést, másrészt az illetékességet is jelöli. Mindezek alapján kompetensnek azt a 

személyt tekintjük, aki adottságai lévén képességeinek, készségeinek megfelelően, valamint szerzett 

tudása alapján meghatározott teljesítményre alkalmas. A kompetencia tehát funkcionális kapcsolatban 

van azzal a teljesítménnyel, amelyre vonatkozik. (Henczi – Zöllei, 2007) 

A  kompetencia  fogalmi  definiálásának  számtalan  vetülete  létezik  a  tudományban,  értelmezése 

nagyban  függ  a  kompetenciához  kapcsolható  célok  mibenlététől.  A  Pedagógiai  lexikon  (1997) 

megfogalmazása szerint a kompetencia „alapvetően értelmi (kognitív) alapú tulajdonság”, de fontos 

szerepet  játszanak  benne  motivációs  elemek,  képességek,  egyéb  emocionális  tényezők.  A 

Felnőttképzési  Lexikon  (2002)  ugyanakkor  kognitív‐  emocionális  tényezőként  írja  le  a  fogalmat, 

amelyben az emocionális tényezőknek tulajdonít fontos szerepet.  

A  pszichológia  tudománya  szerint  a  kompetencia  érzése  a  szociális  környezet,  neveltetés,  általunk 

fontosnak tartott személyek reflektálása alapján alakul ki. Kisgyermekkorunkban kiemelkedő szerepe 

van  –  a  szülők,  nevelők  által  korunknak  és  képességeinknek megfelelő  –  helyzetek  biztosításának, 

amelyekben  ki  tudjuk  magunkat  próbálni  (Atkinson‐Hilgard,  2005).  Costa  és  McCrae  (1992)  a 
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kompetenciát a személyiség mély és tartós részének tekintik, ezért szerintük a kompetens egyéntől 

munkakörnyezetben  kiváló  teljesítmény  várható  el.  a  szerzőpáros  a  kompetencia  alatt  konkrétan 

képességet, alkalmasságot, érettséget, tapasztaltságot, óvatosságot, hatékonyságot értenek.  

A  személyiséglélektan  képviselői  mellett  a  gazdaságtudomány  kutatói,  illetve  a  szakpolitikai 

döntéshozók  is  foglalkoztak  a  fogalom meghatározásával.  Az  OECD  (Gazdasági  Együttműködési  és 

Fejlesztési  Szervezet)  megfogalmazása  szerint  a  kompetenciának  több  összetevője  van:  tudásból, 

készségből,  és  pszicho‐szociális  erőforrásból  merített  komplex  elvárásoknak  való  megfelelés 

képességéből  áll.  A  szervezet  elgondolása  alapján  például  a  kommunikációs  képesség  egy  olyan 

kompetencia,  amely  az  egyén  nyelvismeretéből,  gyakorlati  információ‐technológiai  készségeiből  és 

abból az attitűdből tevődik össze, amelyet a másik fél felé tanúsít. 

Az  OECD  meghatározásaira  alapozva  az  Európai  Parlament  definiálta,  majd  2006‐ban  elfogadta  a 

„kulcskompetenciák  európai  keretrendszerét,  ami  a  reformok  támogatásához  használható 

referenciaeszköz  a  szakpolitikusok,  az  oktatást  és  képzést  ellátók,  a  munkáltatók  és  a  tanulók 

számára.”  Az  Európai  Parlament  megfogalmazása  szerint  a  kompetenciákat  az  adott  helyzetben 

megfelelő ismeretek, készségek és attitűdök ötvözeteként határozza meg. „A kulcskompetenciák azok 

a  kompetenciák,  amelyekre  minden  egyénnek  szüksége  van  a  személyes  önmegvalósításhoz  és 

fejlődéshez,  az  aktív  polgársághoz,  a  társadalmi  beilleszkedéshez  és  a  foglalkoztatáshoz.”  (Európai 

Parlament) A dokumentum az alábbi kulcskompetenciákat határozta meg:  

 Az anyanyelven folytatott kommunikáció; 

 Az idegen nyelveken folytatott kommunikáció; 

 Matematikai  kompetencia  és  alapvető  kompetenciák  a  természet‐  és műszaki  tudományok 

terén; 

 Digitális kompetencia; 

 A tanulás elsajátítása; 

 Szociális és állampolgári kompetenciák; 

 Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia,  

 Kulturális tudatosság és kifejezőkészség. 

Jelen  korunkban  a  kompetencia  elsősorban  munkahelyi  környezetben,  az  egyes  munkaköröknek 

megfelelően értelmezhető. A kompetencia fogalmát a munka/foglalkozás összefüggés kapcsolatának 

kontextusában Boyatzis (1982) vizsgálta elsőként. Kutatásai alapján a munkamotivációk és az egyén 

tehetsége  szintén nagy befolyással bírnak a  kielégítő és  sikeres munkaköri  teljesítményre. Boyatzis 

szerint  a  kompetenciák  a  személy  alapvető, meghatározó  jellemzői,  okozati  kapcsolatban  állnak  a 

kritériumszintnek megfelelő hatékony és/vagy kiváló teljesítménnyel. (Karoliny és mások 2003)  

Kiss  (2003)  a  szervezet  felől  közelítette  meg  a  fogalom  potenciális  értelmezését.  Szerinte  a 

kompetencián olyan „viselkedés‐repertoárt” értünk, amelyek segítségével hatékony válaszokat tudunk 

adni a  szervezet által megfogalmazott és elvárt  követelményekre. Ebből  következően a kompetens 

(rátermett)  emberek  az  ismereteiket,  képességeiket,  személyiségüket,  attitűdjeiket, 

értékrendszerüket úgy tudják felhasználni, hogy a feladatukat kiválón végezzék el. 

Karoliny és Poór (2013) értelmezésében a kompetencia alapvetően a munkát végző ember tudásának, 

munkavégző  képességének  kifejezője.  „Körülhatárolt  tapasztalatok,  értékek  és  összekapcsolt 
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információk heterogén és  folyton változó keveréke,  szakértelem, amely keretet ad új  tapasztalatok, 

információk elbírálásához és elsajátításához, s a tudással rendelkezők elméjében hasznosul”. 

Mindezek  alapján  látható,  hogy  a  kompetencia  igen  komplex  fogalom,  amely  elsősorban  a 

teljesítményben érhető tetten, és amelynek számos összetevője van.  

2.1 A kompetenciák összetevői és szintjei 

A  kompetencia  összetett  fogalmának  mibenlétét  legtöbben  David  McClelland  és  Spencer  jéghegy 

modelljével  szokták  azonosítani.  McClelland  (1973)  szerint  a  kompetencia  a  „kiválóan  teljesítők 

személyiségjellemzője”, azaz az egyén olyan tulajdonsága, amely nélkülözhetetlen egy szerepben, vagy 

munkakörben nyújtott hatékony teljesítményhez. 

Értelmezésük szerint az egyén szintjén a kompetenciáknak öt összetevője van (Spencer–McClelland– 

Spencer, 1990), amelyek a következők: 

 Ismeretek, tudás információk, amelyekkel a személy rendelkezik, egy specifikus tárgykörben 

megszerzett információhalmaz  

 Készségek, jártasságok, amelyek bizonyos feladatok elvégzésének képességét adják  

 Önértékelés,  szociális  szerepek,  amelyek  személyes  értékek mentén  szerveződő  attitűdök, 

amelyeket a személy fontosnak tart, én‐kép, értékek, mint pl. az önbizalom. 

 Személyiségvonások:  bizonyos  pszicho‐fizikai  jellemzők,  következetes  válaszok  bizonyos 

helyzetekre (pl. reakcióidő, éleslátás),  

 Motivációk,  amelyek  az  egyént  cselekvésre,  célok  elérésére  sarkallják,  bizonyos 

magatartásokat határoznak meg  

E személyiség‐összetevők egymásra épülnek, egyfajta jéghegyet alkotva. A jéghegy modell alapja az, 

hogy  a  kompetencia  összetevőit  alapvetően  két  csoportba  oszthatjuk:  a  tudatos  szint  látható  és 

érzékelhető a környezet számára, azonban a kompetenciák működését, tartalmát leginkább a kevésbé 

tudatos,  vagy  tudattalan  tényezők  határozzák  meg.  Emiatt  fontos,  hogy  egy  pályázónál, 

munkavállalónál  ne  csak  a  készségek,  ismeretek  szintjét  mérjük  fel,  hiszen  a  pontos  profil 

megalkotásához,  valamint  az  alkalmasság  megállapításához  nélkülözhetetlen  a  személyiség  egyéb 

jellemzőinek figyelembevétele is.  
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2. ábra: Jéghegy modell 

 

Forrás: Spencer‐ McClelland‐ Spencer nyomán készített sematikus ábra 

A  jéghegy  szimbolikusan  fejezi  ki  a  kompetencia‐összetevők  szintjeit.  A  könnyen  értelmezhető 

kompetenciaelemek  helyezkednek  el  legfelül,  és  ahogyan  lefelé  haladunk,  egyre  nehezebben 

feltérképezhető kompetenciaelemekkel találkozunk. Látható tehát, hogy a különböző munkakörökben 

szükséges  kompetenciák  és  az  egyének  kompetenciáinak  összeegyeztetése  a  kiinduló  pontja,  hogy 

megfelelő humán erőforrásokat alkalmazzunk bizonyos munkaterületeken.  

Henczi  és  Zöllei  (2007)  e  gondolatot mintegy  folytatva  a  kompetencia  összetevőinek  szintén 5 

szintjét találják.  

3. ábra: A kompetencia összetevőinek 5 szintje 

 

Forrás: Henczi‐Zöllei, 2007 

A  modell  szerint  az  első  három  szinten  a  munkavégzéshez  szükséges  erőforrás‐képződmények: 

ismeretek  (kognitív  alkotórészek),  valamint  az  adott  tevékenységben  való  gyakorlottságot  mutató 

jártasságok  és  készségek  az  ún.  „know‐how”  komponensek  helyezkednek  el.  Ezen  kompetenciák 

karakterisztikája,  hogy  a  viselkedésben  és  a  tanulási  folyamat  során  nyilvánulnak  meg,  könnyen 

fejleszthetők  és  megfigyelhetők.  Az  első  három  szinten  elhelyezkedő  kompetenciák  kialakításához 

szükséges képességek alkotják a negyedik szintet, amely szintén fejleszthető, látható, tudatos szint. Az 

ötödik nehezen fejleszthető, személyiségbe integrált, szituatív, dominánsan tudatos szint, amely 

befolyásolja az egyéni eredményességet és a szervezeti (vállalati) hasznosságot.  
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2.2 A kompetenciák csoportosítása 

A  kompetenciákat  összetettségükből  adódóan  is  számos  módon  és  célból  lehet  csoportosítani.  A 

következőkben a legfontosabb csoportosításokat tekintjük át. 

Goleman (1998) rendszerében két alapvető csoportba sorolhatók a kompetencia elemei: a személyes 

kompetencia  és  a  szociális‐közösségi  kompetencia  csoportjába.  Személyes  kompetenciákon  saját, 

belső állapotunkat, potenciális erőforrásainkat érti és kiemeli az önismeretet, kontrollt és a motivációt, 

melyek  irányítják,  szabályozzák  a  viselkedésünket.  Így  tehát  a  személyes  kompetenciák  határozzák 

meg, hogy miként tudunk saját magunkkal bánni, míg a szociális kompetenciák társas kapcsolataink 

kezelésében nyújtanak segítséget. Modellje a személyes és szociális kompetenciákat öt fő csoportba 

sorolja (Goleman et al., 2003):  

 Én‐tudatosság (önismeret, önértékelés, önbizalom)  

 Önszabályozás (önkontroll, megbízhatóság, alkalmazkodás)  

 Empátia  (mások  megértése  és  fejlesztése,  szükségleteinek  felismerése,  sokszínűség 

értékelése, érzelmi feszültségek érzékelése)  

 Motiváció (kezdeményezőkészség, optimizmus, elköteleződés, teljesítményösztönzés)  

 Társas készségek  (befolyásolás,  kommunikáció,  konfliktuskezelés,  irányítás,  kapcsolatépítés, 

együttműködés, csapatszellem).  

Nagy  (2001)  szerint  a  kompetencia  motívum  és  tudásrendszert  szolgáló  funkció,  a  személyiség 

alaprendszerét  három  általános  (személyes,  szociális,  kognitív)  kompetencia  és  a  speciális 

kompetencia alkotja. 

A  munkamegosztás  eredményeként  sok  ezer  speciális  kompetencia  (hivatás,  szakma,  foglalkozás, 

tevékenységi  kör)  jött  létre,  amelyekből  a  személy  néhánnyal  rendelkezik.  Az  egyén  túlélése, 

életminőségének  megőrzése,  javítása  a  személyes  (perszonális)  kompetenciának  köszönhető.  A 

csoportok, a szervezetek, a társadalmak, a faj túlélését, életminőségének megőrzését, fejlesztését a 

szociális  kompetencia  szolgálja.  Valamennyi  kompetencia  önálló  tudásrendszerrel  és 

motívumrendszerrel  bír,  de  a  kognitív  kompetencia  asszisztálásával  valósul  meg.  Az  általános 

kompetenciákból fejlődnek ki a speciális kompetenciák és ennek eredményeként válnak egyedivé.  

4. ábra: A személyiség funkcionális rendszere  

 

Forrás: Nagy (2001) 
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Egyes  kompetenciák  a  speciális munkakörökhöz  kifejezetten  szükségesek  ahhoz,  hogy  hatékony  és 

eredményes  munkavégzés  alakuljon  ki.  Munkerő‐piaci  szempontból  akkor  elengedhetetlen  egy 

kulcskompetencia, amennyiben szükséges a megfelelő munkakörbe való eredményes bekerüléshez, 

illetve annak hatékony ellátásához. Ebből a megközelítésből a speciális munkaköröknek megfelelően 

mindegyik kulcskompetencia fontos az egyén számára. 

Az Európai Bizottság által kiadott Fehér Könyv (2006) négy csoportba sorolja a kompetenciákat:  

 Az  alapkompetenciák  azokat  a  személyiségjegyeket  foglalják  magukba,  amelyek  a 

leggyakrabban  fordulnak  elő.  Megadják  az  alapot,  hogy  kulcs‐,  genetikus‐,  és  speciális 

kompetenciákat alakíthassunk ki belőlük. (pl. gondolkodás, tanulás) 

 A generikus kompetenciák olyan kompetenciák, amelyek nem köthetők egyetlenegy speciális 

tárgyhoz  sem,  egy  szervezet  valamennyi  munkakörére,  vagy  egy‐egy  munkakör  családjára 

vonatkozó  viselkedés‐együttes.  (pl.:  problémamegoldás,  együttműködés,  a  kommunikációs 

készség, valamint az innováció és a kreativitás, a lényeglátás, a döntésképesség) 

 Speciális vagy funkcionális kompetenciák az egyes munkakörök sikeres ellátásához szükséges 

viselkedés‐repertoár, a kimagasló teljesítményt szolgáló szakmai tudást foglalják magukba.  

 Kulcskompetenciák  azok,  amelyek  a  bizottság  által  meghatározott  valamennyi  szakma 

tartozékai 

A  fentiek  alapján  tehát  látható,  hogy  a  kompetenciáknak  számtalan  értelmezési  és  csoportosítási 

lehetősége van, azonban a projekt szempontjából elsődlegesen a munkaerő‐piaci relevanciája adekvát.  

3 A kompetenciák szerepe a munkaerő‐piacon 
A  munkaerőpiacban  végbemenő  változások,  mint  pl.  az  automatizálás,  digitalizáció  és  robotika, 

megváltoztatja  a  munkaerőigényt  és  annak  milyenségét.  Más  típusú  munkahelyek  jönnek  létre, 

amelyek magasabb szintű elvárásokat és szakismeretet igényelnek majd a munkavállalóktól.  

Mind európai, mind globális szinten folyamatosan kutatják, hogy a munkaerőpiac milyen készségeket, 

kompetenciákat  igényel.  A  legutóbbi  eredmények  sokkal  inkább  a  transzverzális  készségek  felé 

fordítják a figyelmet.  

 

 

Transzverzális kompetenciák 

A  transzverzális  kompetenciák  olyan  általános  készségek,  amelyek  függetlenek  a  tantárgyaktól, 
nem köthetőek egy adott tudományághoz, azonban széleskörűen alkalmazhatóak. B. Rey szerint a 
transzverzális kifejezés nem a különböző, tantárgyalapú kompetenciák közös elemeire utal, hanem 
ezeknek a kompetenciáknak a tantárgyaktól  független,  ill.  tantárgy‐feletti  tartalmaira vonatkozik, 
azokra,  amelyek átvihetők más területekre, és azokban eredményesen alkalmazhatók.3 

                                                            
3 Forrás: Kulcskompetenciák, Eurydice, Az európai oktatási információs hálózat, 2002;  
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Néhány kiemelkedően fontos készség: 

 a tanulás képessége 
 kommunikáció 
 problémamegoldás 
 érvelés 
 vezetési/irányítási képesség 
 kreativitás 
 csapatmunkára való alkalmasság.  

 

Az OECD  országok  részvételével  lezajlott  kompetencia‐kutatásban  (1997‐2002)  azt  vizsgálták,  hogy 

melyek azok, amelyekkel a munkavállalóknak mindenképpen rendelkezniük kell. Az eredmények azt 

mutatták,  hogy  a  rugalmasság,  a  kreativitás,  a  cselekvőképesség,  a  magabiztosság,  a  lehetőségek 

feltárása,  a  felelősségtudat,  a  döntéshozatal,  a  kritikus‐analitikus  gondolkodás,  valamint  az  idegen 

nyelvi  kompetenciák  azok,  amelyek  elsősorban  elősegítik  az  egyén  sikeres  helytállását  a 

munkaerőpiacon. (Karcsics, 2005) 

Ezeket az eredményeket támasztja alá a Világgazdasági Fórum (World Economic Forum, WEF) több 

jelentése is. A New Vision for Education – Unlocking the Potential of Technology című 2015‐ös kutatás 

is ezt a területet vizsgálta azzal a céllal, hogy segítse feltárni a készséghiányokból adódó problémákat, 

hogy azokat a technológia segítségével előmozdítsa. A kutatás eredményeként 16 kritikus készséget 

azonosítottak a 21. század elengedhetetlen készségeiként, 3 fő csoportba sorolva azokat4.  

5. ábra: XXI. századi készségek 

 

Forrás: New Vision for Education – Unlocking the Potential of Technology, World Economic Forum, 2015 

A  kutatás  hangsúlyozza,  hogy  az  oktatási  rendszerek  jelenleg  nem  képesek  a  tanulókat  felvértezni 

azokkal  a  készségekkel,  amelyek  a  21.  századi  fejlődéshez,  prosperáláshoz  szükségesek. 

                                                            
4New Vision  for Education – Unlocking  the Potential of Technology, World Economic Forum, 2015, 1.  fejezet 
alapján. http://widgets.weforum.org/nve‐2015/chapter1.html 

21. századi készségek

•Olvasási készség

•Számolási készség

•Tudományos műveltség

•IKT készség

•Pénzügyi készség

•Kulturális és civil műveltség

Alapműveltség, 
készség

•Kritikus gondolkodás / 
Problémamegoldás

•Kreativitás

•Kommunikáció

•Együttműködés

Kompetenciák

•Kíváncsiság

• Kezdeményező‐készség

• Kitartás

• Alkalmazkodó képesség

•Vezetés, irányítás

•Szociális és kulturális 
tudatosság

Személyiség‐
tulajdonságok
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Valószínűsíthető, hogy a gazdasági  ‐  társadalmi környezet megnövekedett elvárásai és gyors váltási 

igénye nem csökkenti az oktatás és a munka világa közötti már meglévő szakadékot. 

A munkaerőpiac  a  jövőbeli  TOP  10  elvárt  készségeket  a World  Economic  Forum  (WEF)  egy másik 

kutatása összesíti5, amelyet az alábbiakban ismertetünk. 

1. táblázat A munkaerő‐piacon elvárt TOP 10 képesség 

2015  2020 

Komplex probléma‐megoldási készség  Komplex probléma‐megoldási készség 

Koordináció és együttműködés (másokkal)  Kritikus gondolkodás 

Emberek menedzselése  Kreativitás 

Kritikus gondolkodás  Emberek menedzselése 

Tárgyalási képesség  Koordináció és együttműködés (másokkal) 

Minőség ellenőrzés  Érzelmi intelligencia 

Szolgáltatás orientáltság, szemlélet  Ítélőképesség és döntéshozatal 

Ítélőképesség és döntéshozatal  Szolgáltatás orientáltság, szemlélet 

Aktív hallgatás  Tárgyalási képesség 

Kreativitás  Rugalmas gondolkodás 

Forrás: 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, 2016 

Az eredmények elemzéséből jól látható, hogy a kutatók alapvetően generális változásokra számítanak 

a  területen,  azonban  sok  esetben  átfedések  is  tapasztalhatók.  Megfigyelhető,  hogy  a  komplex 

problémamegoldás továbbra is vezetni fogja a listát, de a kreativitás és a kritikus gondolkodás előrébb 

fog lépni a fontossági sorrendben. A minőség ellenőrzése és az aktív hallgatás (értő figyelem) kikerül 

2020‐ra a legfontosabb készségek közül – helyükre az érzelmi intelligencia és a rugalmas gondolkodás 

kerül. 

A  kutatás  eredményei  alapján  azt  is  feltételezi  ugyanakkor,  hogy  az  alapkészségek  35%‐a meg  fog 

változni 2020‐ig. Ez azért jelentős probléma, mert nem csak a hazai, hanem a globális munkaerőpiacon 

is  már  jelenleg  is  igen  nagy  hiány  van  a  megfelelő  készséggel  rendelkező  szakemberekből.    A 

készséghiány vagy eltérés többrétegű problémát takar, ami az alábbi formákban6 jelentkezhet: 

 Készségeltérés (mismatch). A fogalom általában a munkaerőpiacon tapasztalható különböző 

keresleti és kínálati problémák leírására használ. 

 Készséghiány (skill shortage) akkor jelentkezik, ha a munkáltató nem tudja a megfelelő jelölttel 

betölteni az üresedést annak ellenére, hogy versenyképes bért ajánl cserébe. 

                                                            
5The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, 2016.  
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the‐10‐skills‐you‐need‐to‐thrive‐in‐the‐fourth‐industrial‐
revolution/ 
6Matching skills and jobs in Europe – Insights from Cedefop’s European skills and jobs survey, European Centre 
for the Development of Vocational Training (Cedefop), 2015 
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 Munkaerő hiányról (skill gaps) akkor beszélünk, amikor a munkáltató által keresett készségek 

nem érhetők el a munkavállalók körében – pl. a technológiai fejlődés miatt. 

 Túl‐ vagy alulképzettség eltérésről beszélünk, ha az egyén elvállal egy munkát úgy, hogy tudja, 

végzettsége és készségei nem vagy nem eléggé kihasználtak az adott munkakörben.  

Mindez egyben azt is jelenti, hogy a készségeltérés nemcsak az épp munkát keresőket érinti, hanem 

egy annál jóval tágabb kört. 

A  CEDEFOP  (Európai  Szakképzés‐fejlesztési  Központ)  2014‐es  kutatásának  eredményei7alapján 

elmondható, hogy Európában jelentős a készségeltérés, de nagy eltérések mutatkoznak az életkor és 

a  nem  tekintetében  is.  A  túlképzés  például  következetesen magasabb  a  nők  és  a  fiatalok  körében 

(International  Labour  Office  ‐Nemzetközi  Munkaügyi  Szervezet  2014  szeptemberi  felmérése8).  Ezt 

erősíti meg a részletes9 európai készség és munka felmérés (European Skills and Job survey, ESJ)10 is, 

mely  során  28  tagállam  49  ezer  munkavállalóját  kérdezték  meg  a  témával  kapcsolatban.  Az 

eredmények arra világítanak rá, hogy a készségeltérés a munkaerő nagy részét érinti és  így mind a 

gazdaság termelékenységét, mind pedig az egyén potenciális képességeinek kiaknázását akadályozza. 

A tanulmány támogató és fejlesztésre szoruló elemeket is azonosít. 

2. táblázat: Támogató és fejlesztendő elemek 

TÁMOGATÓ ELEMEK  FEJLESZTÉSRE SZORULÓ ELEMEK 

A  jó munka  jó  készségeket  fejleszt.  A  készség‐

intenzív  munkakörök  –  amelyek  összetett 

feladatokat  követelnek  meg  és  így  készségek 

elsajátítására  adnak  lehetőséget  –  egészséges 

munkaerőpiacot jeleznek. 

A készségek szempontjából fontos tudni, hogy a 

felnőtt  munkavállalók  41%‐ának  csak  az  alap 

olvasási készségeit kell használnia a munkája a 

során. 

A  munka  alapú  tanulás  megkönnyíti  az 

átmenetet az oktatás és a munka világa között. 

Azok,  akik  ilyen  képzésben  vesznek  részt, 

nagyobb  valószínűséggel  mennek  tovább 

készségintenzívebb munkakörbe.  

A munkavállalók egyharmadának alap vagy még 

annyi  IKT  készségre  sincs  szüksége  a  munkája 

elvégzéséhez. 

A  készségeltérés  a  tanulást  és  a  képzést 

támogatja:  a  felnőttek  53%‐ának  új  dolgokat 

kellett tanulnia a munkakörének változása és a 

feladatok növekedése miatt. 

Az  egyes  munkakörök  –  függetlenül  a 

megkövetelt  képzettségi  szinttől  –  nem 

feltétlenül követelnek meg többféle készséget, 

nem biztos, hogy készség‐intenzívek 

A  gazdasági  válság  hatása  miatt  az  emberek 

hajlamosak  a  végzettségüknél  vagy  a 

készségeiknél  alacsonyabb  szintű  munkát  is 

                                                            
7 Briefing Note, Skill mismatch: more than meets the eye, European Centre for the Development of Vocational 

Training (Cedefop), 2014  
8 Skills mismatch in Europe, Statistic Brief, 2014, Geneva, ILO 
9 28 tagállam 49 ezer munkavállalóját (24‐65 év) kérdezte meg 
10 Skills, qualifications and jobs in the EU: the making of a perfect match? Evidence from Cedefop’s European 
skills and jobs survey, 2015 
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A munkavállalók 27%‐a magasabb készségekkel 

rendelkezik, mint amit  a munkaköre megkíván, 

ami limitált lehetőséget tartogat a fejlődésre 

elvállalni.  A  kutatás  szerint  a  fiatalok  25%‐a 

túlképzett a munkaköréhez és ez különösen igaz 

abban  az  esetben,  ha  2008  után  végzett 

egyénekről  beszélünk,  akik  az  első munkájukat 

keresték a válság idején. 

Az EU munkavállalók egynegyedének készségei 

alulmaradnak  az  elvártnál  –  ami  a 

termelékenység  és  a  fejlesztés  szempontjából 

lehetőségeket tartogat. 

Forrás: ESJ, 2015, saját szerkesztés 

Összességében  tehát elmondható, hogy az európai munkaerőpiac kihívásokkal küzd a készségek és 

azok biztosítása terén. A tendenciák kettős jellegűek: a megkérdezettek közel 30 százaléka magasabb 

készségekkel rendelkezik, mint amit munkaköre megkíván, ugyanakkor a válaszadók 53 százalékának 

munkavégzéséhez  folyamatosan  tanulnia  kell.  Mindezek  mellett  a  digitális  kompetenciák 

elsajátításában és használatában is látható olyan jelenség (pl. IKT eszköz használat kihasználatlansága), 

amely a munkavállalási digitalizációs folyamatokat nehezíti. A kutatás eredményei arra is rávilágítanak, 

hogy  regionálisan  és  térségi  szinten  az  adatok  nagy  különbséget  mutatnak,  éppen  ezért  fontos 

megvizsgálni, hogy Európán belül Magyarország hol tart a szükséges készségek megszerzése területén. 

Látható  tehát,  hogy  a  kompetenciák  felismerése  és  azok  tudatosítása  a  rendkívül  gyorsan  fejlődő 

világunkban jelentős szerepet tölt be. A technológiai fejlődés következtében kialakult új helyzetben 

fontos feladatként és egyben kihívásként jelentkezik tehát, hogy megtanítsuk a munkavállalókat és a 

potenciális  munkavállalókat  eligazodni  az  információk  sokaságában,  hogy  képesek  legyenek 

feltérképezni  lehetőségeiket,  megtalálni  és  beépíteni  azokat  az  ismereteket,  amikre  a  jövőben 

szükségük lehet a sikeres munkaerő‐piaci helytállásukhoz.  

Sundararajan  (2017) arra  is  felhívja a  figyelmet, hogy a digitalizáció drámai következményekkel  fog 

járni, hiszen átalakítja a munkahelyeket és a munkahelyi kapcsolatokat is: a technológia fejlődésével 

egyetemben  a mesterséges  intelligencia  térhódításával  és  a  robottechnika előrehaladtával  idéz  elő 

változásokat. A munkahelyek, a munkalehetőségek és egyúttal a feladatok is megváltoznak és a humán 

tőke szerepét lassan, de biztosan még több területen átveszi majd az automatizálás. Mindezek miatt 

fontos, hogy lépést tudjunk tartani ezekkel a folyamatokkal. 

4 A kompetenciák azonosításának lehetőségei 
A  kompetencia  meghatározási  módszerek  mindegyike  azoknak  a  viselkedéses  jellemzőknek 

meghatározására  törekszik,  amelyek  bizonyos  munkakörben,  munkakörcsaládokban  szükségesek. 

Elsősorban a kiváló viselkedésekre koncentrálnak, az átlagossal vagy a gyenge teljesítménnyel szemben 

a szervezeti produktivitás maximalizálása érdekében. 

Kezdetben  a  kompetenciakutatások  leginkább  pszichológiai  teszteken  alapultak,  azután  a  kutatók 

felismerték,  hogy  a  tesztek  nem  jelzik  előre  a  leendő  munkateljesítményt,  valamint  az  elérhető 

sikereket sem. Ennek megoldására dolgozta ki McClelland kollegájával Charles Dailey‐vel közösen a 

viselkedésinterjú  (BEI, Behavioral  Event  Interview) módszerét  (McClelland–Dailey, 1973). A  kutatók 

vizsgálataik során arra jöttek rá, hogy ahhoz, hogy megismerjék azt, hogy ki hogyan reagál és miként 

cselekszik bizonyos helyzetekben, leginkább úgy tudják feltárni, hogy ha olyan, a munkával kapcsolatos 

történéseket, szituációkat elemeznek, melyeket korábban sikeresen vagy sikertelenül oldottak meg a 

vizsgálat  alanyai.  Ennek  a  kutatásnak  a  továbbfejlesztése  köthető  a  kompetenciamodellek 
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elterjedéséhez a sikeres munkavégzés zálogaként a későbbiekben. A következőkben a szervezetek által 

leggyakrabban használt kompetencia‐mérési lehetőségeket tekintjük át. 

4.1 Kompetenciák azonosítása a kiválasztás folyamatában 

A  szervezetek  folyamatosan  arra  törekednek,  hogy  a  legjobb  erőforrásokat  szerezhessék  meg 

maguknak  ezért  fontos,  hogy  a  kompetencia‐elvárásaikat  minél  pontosabban  és  szakszerűen 

definiálják  és  ennek megfelelően  válasszák meg munkatársaikat.  A megfelelő munkahely,  illetve  a 

megfelelő  alkalmazott  kiválasztása  olyan  eljárás  kell,  hogy  legyen,  ami  mindkét  félnek  előnyös  és 

megtérülő befektetés.  

A  kiválasztás  az  a  szűrő,  amely  a  felkínált  munkaposztok  követelményeinek  és  a  pályázók 

tulajdonságainak,  illetve  elvárásainak  megfelelését  vizsgálva  képes  megbízható  valószínűséggel 

rangsorolni az állás betöltésére alkalmas jelölteket. Célja, hogy a legjobb embert a szervezet, illetve 

saját maga szempontjából  is a  legjobb helyre sikerüljön beilleszteni és ezt a beilleszkedést a  lehető 

legrövidebb  idő  alatt  sikerüljön  megoldani.  Ehhez  többféle  módszert  is  alkalmazhatunk,  amelyek 

körültekintő kiválasztása nagyon fontos mindkét fél számára.  

A kiválasztás folyamatába tartozhat többek között: 

 pályázati anyag tüzetes átvilágítása, 

 a referenciák bekérése és ellenőrzése,  

 különböző tesztek kitöltetése,  

 interjúk lebonyolítása,  

 próba munkanap szervezése,  

 grafológus bevonása,  

 Assessment Center, azaz értékelő központ szervezése és  

 az orvosi alkalmassági vizsgálat igénylése is.  

Ezek közül bármelyiket vagy akár mindegyiket is választhatja a szervezet, sőt többször is visszatérhet 

egy‐egy fázisra, ha úgy látja eredményesnek.  

4.1.1 Interjúk 
A kiválasztási folyamatban a leggyakrabban használt módszer az interjú, amely szinte mindig része a 

felvételi eljárásnak. Az  interjú célja általában az, hogy valódi és pontos  információkat tudjon meg a 

szervezet a jelöltekről, valamint megállapítsák, hogy a jelöltek tudása, képességei, motivációi hogyan 

illeszkednek a szervezet és munkakör kívánalmaihoz.11 

Az interjúknak különböző típusai vannak, sokszor maga a szervezet vagy a betöltendő pozíció határozza 

meg,  hogy  melyik  módszert  használják  a  kiválasztási  folyamat  során.  Az  interjú  típusai  közül 

megkülönböztetünk bizottság előtti, vagyis panelinterjút, board, stressz interjút, kiscsoportos interjút, 

interjúsorozatot,  csoportos  interjút,  szituációs  interjút,  de  beszélhetünk  szakmai,  kritérium  szerinti 

vagy viselkedés alapú interjúról is. A panelinterjú esetében a pályázót többen hallgatják meg korábbi 

tapasztalatairól, tanulmányairól. Ebben az esetben általában 3‐6 fő vesz részt az állásinterjún. A board 

interjú  esetében a döntéshozatalban érdekelt  felek  személyesen  találkoznak a  jelölttel.  Ez  gyakran 

                                                            
11 Az első számú mellékletben szerepelnek kérdések a kompetenciák felméréséhez.  
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sikeresen  gyorsítja  fel  a  kiválasztás  folyamatát.  A  stressz  interjúk  esetében  a  jelölt  stressztűrő 

képességét  puhatolják  ki  úgy,  hogy  váratlan  helyzetbe  hozzák.  Kiscsoportos  interjú  esetében  a 

szervezet  olyan  munkatársai  is  bevonásra  kerülnek  a  kiválasztási  folyamatban,  akik  nincsenek 

döntéshozó  szerepben,  de  tapasztalatuk  fontos  lehet  a  döntés  meghozatalának  könnyítésében. 

Interjúsorozat  esetében  az  interjúalany  több  egymás  utáni  meghallgatáson  vesz  részt,  melyet  a 

szervezet  különböző  szakemberei  tartanak.  A  csoportos  interjú  jellemzője,  hogy  a  versenyhelyzet 

elvére épül, ahol a pályázók munkacsoportot alkotnak. Szituációs interjú esetében a pályázót olyan 

helyzet megoldására sarkallják, amely a munkakör betöltése során jellemző. Szakmai interjú általában 

olyan munkakörökben  fordul  elő,  ahol  főiskolán  vagy  egyetemen  elsajátított  ismeretek  használata 

elengedhetetlen.  A kritérium  szerinti  interjú  során  a munka  elvégzéséhez  szükséges  képességeket 

kutatják,  míg  a  viselkedés  alapú  interjú  esetében  a  jelöltnek  egy  már  megtörtént  eseményt  kell 

felidéznie, amelyen keresztül a szokásos viselkedésmintáit figyelheti meg az interjúztató.  

A  bemutatott  interjú‐típusok  önállóan  vagy  egy  interjú‐sorozat  formájában,  vegyesen  is 

megjelenhetnek a kiválasztás folyamatában. Nagy szervezeteknél nem ritka, hogy akár 4 ‐5 körön és 

interjún is részt kell venniük a jelölteknek és csak azután születik meg a végleges döntés. Ez egyfelől a 

beválást hivatott szolgálni, másfelől az elkötelezettséget is a szervezet iránt. 

Mindezek  alapján  látható,  hogy  az  interjúk  az  egyik  legjobb  forrásai  annak,  hogy  a  jelöltek 

tapasztalatait,  jellemét,  kompetenciáit  jól  megismerjük  és  feltérképezzük.  Azonban  nem  szabad 

figyelmen kívül hagyni azt, hogy egy ember sem lehet teljes mértékben objektív szemlélője egy ilyen 

interjúnak,  ezért  is  szokták  gyakran  kiegészíteni  ezt  a  módszert  különböző  tesztekkel,  mivel  azok 

ténylegesen mérhetők és objektívek. 

4.1.2 Tesztek 
A tesztek első sorban a jelölt alkalmasságát hivatottak objektíven felmérni, profiljukat tekintve igen 

sokrétűek.  

 Képesség teszt: Képesség tesztek egy‐egy képesség felmérésére irányulnak,  legyen az épp a 

kreativitás,  a  gondolkodás  vagy  épp  a mentális  teljesítmény  vagy  a  figyelem.  Fontos,  hogy 

akkor  jók ezek a tesztek, hogy ha validáltak és egy megfelelő standardhoz mértek.  (Bokodi, 

2014) 

 Intelligencia teszt (IQ): Céljuk a jelölt általános értelmi szintjének felmérése. Az emberek nagy 

része 91 és 100 közötti IQ szinttel rendelkezik, e fölött magas, alatta pedig alacsony értelmi 

szintről  beszélhetünk.  Mérik  a  numerikus  és  verbális  gondolkodást,  a  téri  képzeleti 

gondolkodást,  továbbá  a  memóriát  és  az  általános  tájékozottságot  plusz  a  logikai 

tájékozottságot is.  

 Személyiségteszt: Egyik legelterjedtebb teszt típus az interjúk alkalmával használják leginkább, 

különösebb  előképzettséget  nem  igényelnek,  sok  ilyen  az  interneten  is  megtalálható.  A 

tesztek, amik statisztikai megalapozottsággal bírnak  igen megbízhatóak, mivel reprezentatív 

mintákból vett eredményeken alapulnak.  

 Próba munkanap szervezése: Nem a hagyományos papír és toll alapú teszt, de célja a  jelölt 

tesztelése a munkafolyamat ellátása során. Eredménye vitathatatlan, mert a feladat végzése 

közben biztosan megmutatkozik a jelleme és a valódi tudása is.  
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 Grafológiai  teszt:  Általában  az  önéletrajz  kézzel  írott  változatának  elemzése  szolgál  a 

grafológiai teszthez, amelyet grafológus végez. A grafológus az íráskép alapján egy jellemrajzot 

készít a jelöltről, amely a kompetenciákról is információt adhat. 

Alkalmassági vizsgálat  (teszt) használata hasznos  lehet azokban az esetekben, amikor a  jelentkezők 

száma magas, vagy több ember felvételére van szükség, valamint, ha a szervezeten belül egy magasabb 

pozíció elérése a cél, illetve, ha a jelenlegi dolgozók rossz munkát végeznek. A vizsgálatnak azonban 

hátránya  is  van,  hiszen  több  időt,  pénzt  és  energiát  kell  fordítani  a  megfelelő  munkavállaló 

megtalálására,  miközben  az  is  előfordulhat,  hogy  olyan  jelentkezőt  kell  elutasítani,  aki  meg  is 

felelhetett volna a munkakör elvárásainak.  

4.1.3 Értékelő központ, Assessment Center (AC) 
Az Assessment Center (Értékelő Központ, AC) egy csoportos kiválasztási módszer, amelyet Nyugat – 

Európában  széles  körben  alkalmaznak,  hazánkban  az  utóbbi  években  kezdett  elterjedni.  Az  AC  a 

munkatársak,  pályázók,  vezetők  képességeinek,  készségeinek,  kiemelt  tulajdonságainak 

megfigyelésére,  feltárására  és  fejlesztésére  alkalmazott  módszer.  Olyan  csoportos  kiválasztási 

folyamat, ahol több szakértő komplex szituációban figyeli meg a jelölteket. Egy jelöltet legalább két 

személy  követ,  az  objektivitás  érdekében.  Megfigyeléseik  kiterjednek  a  résztvevő  képességeinek, 

készségeinek, kompetenciáinak és fontos tulajdonságainak a megfigyelésére. Leggyakrabban vizsgált 

tulajdonságok  között  megtalálható  a  kommunikációs  képesség,  a  tervező  és  szervezőképesség; 

megfigyelik,  hogy  mennyire  képes  alkalmazkodni  bizonyos  szituációkhoz,  valamint,  hogy  kellő 

kezdeményezőképességgel, döntésképességgel vagy kitartással rendelkezik‐e. Az eljárás célja felmérni 

és  értékelni  a  betöltendő  állás  szempontjából  a  személyek  szakmai  tudását,  képességeit, 

személyiségük struktúráját. Ez gyakorlatilag olyan munkapróbák sorozata, melyek egy adott munkakör 

legfontosabb feladatait modellezik. 

4.1.4 A kiválasztási eszközök összehasonlítása 
A  bemutatott  kiválasztási  eszközök  eltérő  hatékonysággal  rendelkeznek,  használatukat  nagyban 

meghatározza megbízhatóságuk és költségük is.  
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3. táblázat; A kiválasztási módszerek értékelése 

MÓDSZER  ÉRVÉNYESSÉG  KORREKTSÉG, 
MEGBÍZHATÓSÁG 

HASZNÁLHATÓSÁG  KÖLTSÉG 

INTERJÚ  Alacsony  Mérsékelt  Magas  Mérsékelt 
INTELLIGENCIATESZT  Mérsékelt  Mérsékelt  Magas  Alacsony 
MUNKAPRÓBA TESZT  Magas  Magas  Alacsony  Magas 

SZITUÁCIÓS 
GYAKORLAT 

Mérsékelt  Nem ismert  Alacsony  Mérsékelt 

ÉRTÉKELŐ KÖZPONT  Magas  Magas  Alacsony  Magas 
KÉPESSÉGTESZT  Mérsékelt  Magas  Mérsékelt  Alacsony 

SZEMÉLYISÉG KÉRDŐÍV  Mérsékelt  Magas  Alacsony  Mérsékelt 
BIODATA KÉRDŐÍV  Magas  Mérsékelt  Magas  Alacsony 

Forrás: Bodnár, 2009 

A táblázat adataiból jól látható, hogy a kiválasztás folyamán alkalmazott módszerek, eszközök között 

kiemelkedők  azok,  amelyek  a  tevékenységben megmutatkozó  kompetenciákat  helyezik  a  vizsgálat 

fókuszába. Ugyanakkor megfigyelhető az is, hogy éppen ezek azok a módszerek, amelyek a legnagyobb 

költségráfordítást igényelnek. 

Mindezek alapján megfogalmazhatjuk, a kiválasztás akkor bizonyul a leghatékonyabbnak, hogy ha 

az  a  legbenső  személyiségjegyek  figyelembevételével  történik,  mivel  a  tudás,  az  ismeretek,  a 

képességek és készségek könnyebben fejleszthetők. Számos szervezet azonban (Mohácsi, 1996) 

az oklevelek vagy éppen iskolai végzettség alapján választ. Ebből arra következtetnek, hogy a jelölt 

rendelkezik  a  szükséges  motivációkkal,  ugyanakkor  ezzel  szemben  a  nehezebben  fejleszthető 

kompetenciákra kellene koncentrálniuk. A szervezetekben a kiválasztás folyamatában a legfőbb 

nehézséget  az  jelentheti,  hogy  a  kevésbé  látható  kompetenciákat  képes  legyen  a  szervezet 

felismerni.  

4.2 Kompetenciák azonosítása a munkavégzés során 

Az  alkalmazottak  hatékonyságának növelése  leginkább  fejlesztéssel  támogatható.  Ez  az  igény hívta 

életre a Fejlesztő Központokat (Development Center ‐ DC), amely egy olyan eredményes diagnosztikai 

eszköz,  ami  segíti  a  céltudatos  fejlődést.  A  Fejlesztő  Központ  alapvetően  az  Értékelő  Központ 

(Assessment  Center  ‐  AC)  technológiájának  alkalmazása  az  egyéni  erősségek  és  gyengeségek 

feltárására a célból, hogy megállapításra kerüljenek azok a fejlesztendő pontok, amelyek javításával 

hatékonyabb munkahelyi teljesítmény valósítható meg.  

Ballantyne‐Povah  (2016)  kutatásai  alapján  a  fejlesztő  központok  előnye,  hogy  beazonosítja  a 

fejlesztendő  területeket,  objektív  értékelést  tesz  lehetővé  az  erősségek/gyengeségek  vetületében, 

felszínre hozza az emberekben rejlő potenciált, miközben segítséget biztosít a fejlesztési prioritások 

felállításában az üzleti prioritások mentén.  

Boehm és Hoyle  (1997)  kétféle  fejlesztő  központot  különböztetnek meg  céljaik  alapján,  amelyek  a 

következők.  
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4. táblázat: A Fejlesztő Központok típusai 

JELLEMZŐ  BEAZONOSÍTÓ STRATÉGIA  DIAGNOSZTIKAI STRATÉGIA 

CÉL 

Tehetséges  munkatársak  korai 

felismerése, amely alapján garantált a 

gyors karrierfejlődésük 

A  munkahelyi  teljesítmény 

javítása,  a  motiváció  és  a  morál 

erősítése 

CÉLCSOPORT 
Korábban  azonosított  potenciális 

tehetségek. 

Mindenki 

NEVEZÉS 
Meghívás  alapján,  a  meghatározott 

kritériumoknak megfelelően 

Önkéntesen  vagy  jelentkezésre 

való felszólítás útján 

DÖNTÉSEK A KÖZPONT 

ALAPJÁN, EREDMÉNYEK 

Jövőbeli  előmenetellel  kapcsolatosan 

megfelelt/nem felelt meg döntés  

Erősségek  és  gyengeségek 

feltérképezése 

SZERVEZETI IRÁNYÍTÁS, 

UTÁNKÖVETÉS 

Erősen  központosított  irányítás  és 

utánkövetés  a  kivételes  képességek 

miatt 

Helyi  szintű  irányítás,  az  egyéni 

motivációtól függő ön‐fejlesztés. 

Forrás: Boehm és Hoyle 1997 

A táblázat adatai alapján jól látható, hogy a típusok között leginkább a cél és a célcsoport tekintetében 

találhatunk  különbségeket:  míg  az  első  a  tehetségmenedzsment,  addig  a  második  a 

karriermenedzsment részét képezheti. Ugyanakkor fontos, hogy a kettő nem működhet különállóan: 

lényeges,  hogy  noha  különböző  profillal  és  eszközökkel  rendelkeznek,  szerves  egységként 

integrálódjanak a szervezet tudatos emberi erőforrás menedzsmentjébe. 

A  fejlesztő  központok  sajátos  típusa  az önmegfigyelő  értékelő  központ  (ÖÉK),  amely  a  résztvevők 

bekapcsolódását igényli. Lényege, hogy összeköti az értékelő központot az önismeret‐növeléssel és a 

közös  tanulással.  A  hagyományos  értékelő  és  fejlesztő  központokhoz  képest  itt  hiányoznak  az 

értékelők, ezáltal költséghatékonyabban képes működni. Az  interaktív feladatokról hang vagy videó 

felvétel készül, a résztvevők visszajelzést adnak egymásnak és önmagukat is értékelik, ezáltal jobban 

tudatosul bennük, hogy miben kell fejlődniük és ‐ személyesen készítik el saját fejlesztési tervüket.  

A társak értékelésénél gyakran alkalmazott módszer a 360 fokos eszköz, amelyet a DC‐k megkezdése 

előtt is (vezetők, beosztottak, azonos szinten levő munkatársak véleménye az egyén teljesítményéről) 

és  közben  is  (résztvevők  véleménye  az  egyén  teljesítményéről)  lehet  alkalmazni.  Ennél  veszélyt 

jelenthet  a  résztvevők  szubjektivitása:  a  résztvevők  gyakran  kerülik  a  konfrontálódást  vagy 

tapintatosak akarnak lenni, ezért negatív visszajelzést nem tesznek. 

Az  önértékelés  mellett  számos  érv  szól  és  a  legtöbb  szakember  javasolja  beépíteni  a  fejlesztő 

központokba. A legkézenfekvőbb az osztályozás jellegű kérdőív alkalmazása minden gyakorlat/feladat 

után, amelyet az értékeltek mellett az értékelők is kitöltenek. A vizsgálatok kimutatták, hogy ha a két 

eredmény között jelentős az eltérés, az egyén saját magával szemben elnézőbb, jobb eredményt tüntet 

fel  és  hajlamos  az  egysíkúságra.  Ugyanakkor  az  önértékelést  nagyban  fejleszti,  ha  ugyanazon 

szempontok mentén külső értékelőt is bevonnak a folyamatba és az értékeléseket közösen összevetik. 
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5 A kompetenciák szerepe a Paktum projektben 

A  Pápai  Járás  Foglalkoztatási  Stratégiájában  ismertetett  célrendszer  elsődleges  céljai  között  a 

foglalkoztatás bővítése és a foglalkoztatási szint növelése szerepel. Mindehhez kapcsolódik a Stratégia 

egyik specifikus célja: az inaktívak és hátrányos helyzetűek képzési szintjének, foglalkoztathatóságának 

javítása,  amelynek  megvalósítását  a  járási  humántőke  fejlesztése  projektterv  támogatja.  Az 

Akciótervben  ismertetett  tevékenységek  sajátossága,  hogy  mindezeket  leginkább  a  kompetencia 

fejlesztés alapozhatja meg. A kompetenciák fejlesztése több módon és különféle módszerrel valósulhat 

meg, azonban lényeges, hogy azok számbavétele előtt megvizsgáljuk a projekt célcsoportjainak ezzel 

kapcsolatos igényeit, lehetőségeit. 

5.1 A célcsoport kompetenciaszükségletei 

A Paktum projekt közvetlen célcsoportjaként a  tervezett munkaerő‐piaci  tevékenységekbe az adott 

térségben  munkát  vállalni  szándékozó,  álláskereső  hátrányos  helyzetű  személyek  és  inaktívak 

vonhatók  be.  A  következőkben  az  egyes  hátrányos  helyzetű  csoportok  jellemzőit  és 

kompetenciaszükségleteit tekintjük át. 

5. táblázat; A Paktum célcsoportjainak szükségletei 

Alacsony iskolai végzettségűek 

Az  alacsony  iskolai  végzettséggel  rendelkezők  kiszorulása  a  foglalkoztatásból  jelentős munkaerő‐

piaci problémát  jelent a paktum projekt  területén. Alacsony  iskolázottsággal  rendelkező  személy 

elsősorban az, aki nem rendelkezik szakképzettséggel vagy érettségivel. A programban részvételre 

jogosultak így azok is, akik középfokú iskolában megkezdték tanulmányaikat, de valamilyen okból 

befejezni  azt  nem  tudták.  Ide  tartozhatnak  az  elavult  szakmával  rendelkezők  is,  azaz  azok,  akik 

szakképzettségüket  legalább  15  éve  szerezték  és  legalább  5  éve  nem  dolgoznak  abban  a 

munkakörben, amelynek ellátásához az adott szakképesítés szükséges.  

A  célcsoportba  tartozók  lehetőségeik  vagy  negatív  iskolai  tapasztalataik  miatt  nem  szereztek  a 

munkaerő‐piacon jól hasznosítható ismeretet. A csoporton belül külön kell kezelni mindazokat, akik 

még az alapfokú  iskolai végzettség megszerzéséig sem  jutottak el,  részükre  felzárkóztató oktatás 

megszervezése szükséges. Náluk kiemelten  fontos  lehet azoknak az alapvető kompetenciáknak a 

felmérése és fejlesztése, amely lehetővé teszi számukra a képzésekbe történő bevonást. A projekt 

során  reális  munkaerő‐piaci  célok,  esetlegesen  tanulási  célok,  lehetőségek  felmérése,  kitűzése 

segítheti őket. 

Központi probléma 
Nem  rendelkeznek  a  munkavállaláshoz  szükséges  iskolai 

végzettséggel vagy szakképzettséggel 

Kompetencia szükséglet  Tanulási kompetencia, kommunikáció 
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25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők  

A fiataloknak jellemzően kevésbé vannak terveik egyéni életük alakítására, sok esetben nincsenek 

kellően  felkészülve  az  álláskeresésre.  A  csoport  esetében  a  hátrányos  helyzet  oka  két  szélsőség 

között mozog: egyrészt az aluliskolázottság, másrészt a túlképzettség jelent hátrányt számukra. A 

paktum projekt szolgáltatásai és támogatásai révén elsődleges cél az elhelyezkedés elősegítése és a 

munkatapasztalat  megszerzése.  A  célcsoport  tagjai  köréből  a  piacképes  szakmával  nem 

rendelkezőket érdemes bevonni szakmai és kiegészítő ismereteket adó képzésekbe, hiszen tanulási 

rutinjuk még nem annyira megkopott.  

A korcsoportból adódó kockázat speciális, mivel nem alakultak még ki a munkaerő‐piaci készségek. 

A  legnagyobb veszélyt az  jelenti, hogy a munkaerő‐piaci kirekesztettség tartóssá válik, ez pedig a 

munkavégzés‐képesség  és  motiváció  elvesztéséhez  vezethet.  Reális  munka‐  és  életcélok 

megfogalmazása a program során különösen fontos és támogató lehet számukra. 

Központi probléma  Munkatapasztalat hiánya, elhelyezkedési nehézségek 

Kompetencia szükséglet 
Munkaerő‐piaci  készségek,  személyközi  kompetencia,  vállalkozói 

kompetencia 

50 év felettiek 

Nem csak a pályakezdő fiatalok, hanem a nyugdíjkorhatár felé közeledő korosztályok is kedvezőtlen 

megítélés  alá  esnek  egyes  munkáltatók  körében.  Egyrészt  a  változásokhoz  történő  nehezebb 

alkalmazkodás  (rugalmatlanság)  és  a  tanulási  kedv  csökkenése,  másrészt  a  szakmai  ismeretek 

elavulása és bizonyos új (pl. digitális) ismeretek hiánya miatt tartoznak az idősebb munkavállalók, 

vagy potenciális munkavállalók a hátrányos helyzetűek körébe. Azonban a tapasztalat, a gyakorlat 

olyan lehetőségekkel és tudással vértezi fel ezt a célcsoportot, ami reális célok megfogalmazásával 

segítheti az elhelyezkedést. Figyelembe kell venni ugyanakkor azt is, hogy ebben a körben magasabb 

az egészségi problémákkal, esetleg megváltozott munkaképességgel küzdők aránya. Jellemzően az 

„idősebb korosztályba” tartozók többsége már nem szívesen kezd új tanulmányokba, azonban az 

erre hajlandó személyeknek érdemes lehetőséget adni, mert sokszor jóval nagyobb elszántsággal és 

sikerességgel sajátítják el az új ismereteket, mint fiatalabb társaik. Mindezek miatt a projekt során a 

meglévő  tapasztalatok  és  kompetenciák  hasznosítását,  kibontakozását  leginkább  támogató 

munkacélok‐ és tervek megfogalmaztatására kell törekedni: képzésbe történő bevonásukkal, az új 

ismeretek elsajátításával elhelyezkedési esélyeik nőnek. A  támogatott elhelyezések esetében  (pl. 

bértámogatás) is általában jók a munkáltatói visszajelzések.  

Központi probléma 
Szakmai ismeretek elavulása, és bizonyos új (pl. számítástechnikai) 

ismeretek hiánya 

Kompetencia szükséglet  Digitális kompetencia, tanulási kompetencia 
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GYED‐RŐL, GYES‐RŐL VISSZATÉRŐK, VAGY LEGALÁBB EGY GYERMEKET EGYEDÜL NEVELŐ FELNŐTTEK 

Elsősorban a kisgyermekes, valamint a gyermekgondozás vagy egyéb ok miatti távollét után ismét 

elhelyezkedni kívánó szülők számára rendkívül nehéz a munkaerő‐piacra való visszatérés. Ma már 

egyre  több  program  támogatja  foglalkoztatásukat  (pl.  atipikus  foglalkoztatási  formákkal),  amely 

nemcsak a munkaerő‐piacon jelent megoldást, hanem a társadalmi problémák orvoslásában is segít, 

hiszen így több idejük van a családi kötelékek erősítésére és a problémák oldására. 

A kisgyermekes szülők (leginkább nők) jelentős része a teljes gyermekgondozási időszakot otthon, 

gyermekével  tölti.  A munkaerő‐piaci  visszatérés  esetükben  távolról  sem  zökkenőmentes,  hiszen 

naprakész szakmai információjuk megkopott, az otthon töltött idő alatt a munkarutin is halványul, 

miközben a munka‐család preferenciában is jelentős változások történhettek. 

E  célcsoport  számára  a  szükséges  ismeretpótlással  új  ismeretek,  kompetenciák megszerzésének 

biztosításával, valamint bértámogatás biztosításával teremthető meg a hosszú távú foglalkoztatás 

lehetősége. Az alacsony önbecsülésből származó problémákat a korábbi tapasztalatok és az otthon 

eltöltött idő alatt gyakorolt kompetenciák munkaerő‐piacra való átváltásával érdemes feloldani. A 

célcsoport szempontjából fontos, hogy a képzések széles köre legyen elérhető számukra, miközben 

a gyermekmegőrzés kérdése is megoldott. A szükséges képzések és/vagy felkészítő tréningek után 

az elhelyezkedéshez anyagi támogatást is célszerű nyújtani a munkáltatók ösztönzése érdekében. A 

projekt  segítheti  őket  a  munkavállalással  kapcsolatos  félelmek,  aggodalmak  kezelésében,  a 

karriercélok kitűzésében, a munka‐család egyensúlyának megteremtésében. 

KÖZPONTI PROBLÉMA 
Munkaerőpiaci visszailleszkedésüknél problémás lehet a 

megkopott szakmai ismeretek és megváltozott élethelyzet miatt. 

KOMPETENCIA SZÜKSÉGLET  Időmenedzsment, álláskeresési technikák, szervezés, tervezés 

FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐK 

A  célcsoport  az  aktív  korúak  munkaerőpiacról  kiszorultak  részéhez  tartozik.  A  foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás jogosultsági feltételei komplexek, ezért a foglalkoztatottság hiánya mellett 

a jogosult és családja anyagi helyzete is vizsgálatra kerül. Mindezek miatt esetükben is fennáll annak 

a  veszélye,  hogy  tartósan  kívül  rekednek  a  munkaerőpiacon,  éppen  ezért  a  munkaerő‐piaci 

szolgáltatások  intenzívebb  támogatása,  valamint  képzések,  kompetenciafejlesztő  tréningek 

biztosítása indokolt lehet számukra a helyzetük javítása érdekében. 

KÖZPONTI PROBLÉMA 
Szakmai ismeretek elavultsága, munkaerő‐piactól való tartós 

távollét 

KOMPETENCIA SZÜKSÉGLET  Tanulási kompetencia, álláskeresési technikák 
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TARTÓS MUNKANÉLKÜLISÉGGEL VESZÉLYEZTETETTEK  

A  hosszan  tartó  munkanélküliség  egyi  káros  következménye  a  munkavégző  képesség  fokozatos 

romlása,  ami  az  alkalmazkodás  feltételeként  megjelenő  tanulási  képességek  csökkenésében  is 

megmutatkozik.  E  célcsoport  tagjai  általában  alacsony  iskolai  végzettségűek,  illetve  nem 

rendelkeznek  a  munkaerő‐piacon  keresett  szakképzettséggel.  Ezek  miatt  különösen  lényeges  a 

célcsoport  motiválása,  személyiségük  és  kompetenciáik  fejlesztése,  valamint  piacképes 

szakképzettség  megszerzésének  ösztönzése.  A  tömeges  létszámleépítésben  érintettek,  a 

szakképzetlenek, vagy az elavult, a munkaerő‐piacon nem keresett szakképzettséggel rendelkezők 

körében  a  tartós  munkanélküliség  kialakulásának  veszélye,  kockázata  nagy.  Esetükben  nagy 

hangsúlyt kell fektetni a személyes szolgáltatásokra, tanácsadásra, tréningekre, és csak megfelelő 

felkészítés után szabad próbálkozni a támogatott munkába helyezéssel. Ellenkező esetben jelentős 

lemorzsolódással  lehet  számolni.  A  projekt  során  számukra  elsősorban  a  munkával  és  a 

munkavállalással  kapcsolatos  pozitív  attitűdöt  érdemes  erősíteni,  valamint  reális munkaerő‐piaci 

célok kitűzését szükséges támogatni. 

KÖZPONTI PROBLÉMA  Szakmai ismeretek elavultsága 

KOMPETENCIA SZÜKSÉGLET  Tanulási kompetencia, kommunikáció, digitális kompetencia 

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK 

Magyarországon  a  megváltozott  munkaképességűek  különösen  érintettek  a  munkaerő‐piaci 

hátrányok által, illetve esetükben is a hátrányok gyakran halmozottan jelentkeznek. Munkaerő‐piaci 

státuszukat  tekintve  döntő  többségükben  az  inaktív,  munkanélküliként  nem  regisztráltak  közé 

tartoznak.  Munkavállalási  lehetőségeiket  erősen  korlátozza  alacsony  iskolai  végzettségük, 

többségük legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkeznek. 

A  valamilyen  egészségi  károsodással  vagy  fogyatékkal  élő  emberek  foglalkoztatása  speciális 

támogatást  és  szakértelmet  igényel.  A  törvényi  szabályozás  és  a  célzott  pályázati  támogatások, 

illetve az európai uniós forrásokból finanszírozott programok együttes hatása miatt a megváltozott 

munkaképességű  személyek  foglalkoztatásának  esélye  az  elmúlt  időszakban  megnövekedett.  A 

megváltozott  munkaképességű  emberek  foglalkoztatási  helyzetének  javítása  érdekében  a 

munkaerő‐piaci  szolgáltatások  minél  szélesebb  körű  alkalmazása  szükséges.  A  projekt  során  a 

meglévő kompetenciáikkal kapcsolatos munkaerő‐piaci lehetőségeket érdemes számba venni.12 

KÖZPONTI PROBLÉMA 
Elavult vagy nem piacképes szakmai ismeretek, egészségügyi 

problémák, amelyek a munkavállalást akadályozzák 

KOMPETENCIA SZÜKSÉGLET  Tanulási kompetencia, digitális kompetencia 

                                                            
12  A megváltozott munkaképességű munkavállalók  kompetenciáinak  azonosításához  a  2.  számú mellékletben 
talál segítséget.  
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ROMA NEMZETISÉGHEZ TARTOZÓ SZEMÉLYEK 

A  roma nemzetiséghez  tartozó  személyek  rendkívül  rossz munkaerő‐piaci  helyzetében egyszerre 

több, egymást erősítő  tényező  játszik  szerepet. Az átlagnál  jóval magasabb közöttük a  legfeljebb 

általános  iskolai  végzettséggel  rendelkezők  aránya,  a  szakmunkás  végzettségűek  közül  sokaknak 

elavulttá  váltak  az  ismereteik,  ami megnehezíti,  sokszor  pedig  ellehetetleníti  elhelyezkedésüket. 

További  problémaként  jelentkezhet  a  velük  szemben  tapasztalható  előítélet,  amely  nagyrészt  a 

kulturális  különbségekből  adódik.  Számukra  általában  szakmai,  nyelvi  képzésük  vagy  szakmai 

tapasztalatuk megerősítésére van szükség ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyeik egy biztos 

munkahelyen. A munkavállalással kapcsolatos pozitív attitűd erősítése, tanulás ösztönzése, a velük 

kapcsolatos  sztereotípiákkal  szembeni  félelmek  legyőzése,  támadások  kezelése  nagyban 

támogathatja munkaerő‐piaci sikerességüket. 

KÖZPONTI PROBLÉMA 
Elavult vagy nem piacképes szakmai ismeretek, előítélet velük 

szemben, kulturális különbségekből fakadó konfliktusok 

KOMPETENCIA SZÜKSÉGLET 
Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák, tanulási 

kompetencia 

INAKTÍVAK 

A  gazdaságilag  inaktívak  (akik  sem  foglalkoztatottként,  sem munkanélküliként  nincsenek  jelen  a 

munkaerőpiacon) száma és népességen belüli aránya az elmúlt években folyamatosan zsugorodott, 

melynek  oka  részben  demográfiai,  részben  pedig  munkaerő‐piaci.  A  gazdaságilag  inaktívak 

csoportjával  való  számítást  a megváltozott munkaerő‐piaci  helyzet  indokolja:  a  térségben  egyre 

inkább jelen lévő munkaerőhiány arra ösztönzi a foglalkoztatókat és a döntéshozókat, hogy minden 

potenciális munkaerőt mozgósítsanak és (re)integrálják őket a munkaerő‐piaci folyamatokba.  

A  program  szempontjából  inaktív  személyek  azok,  akik  a  programba  való  bevonás  előtt  nem 

dolgoztak, illetve nem volt rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, 

vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. Ők jellemzően nem regisztrált álláskeresők, de 

az  aktivitás  erősítésével  és  támogatásokkal  a  projekt  esetükben  is  hozzájárul  a  munkaerő‐piaci 

beilleszkedéshez. 

Az inaktívak legnagyobb arányát a nyugdíj ellátásban részesülők jelentik. Rendelkeznek munkaerő‐

piaci  tapasztalattal,  azonban  életkoruknál  fogva,  vagy  szolgálati  idejük  teljesítésével  elérték  a 

nyugdíj  ellátásra  való  jogosultságot.  Részben  elavult  szakképzettséggel  rendelkeznek, 

infokommunikációs  ismereteik  nem  naprakészek,  munkatempójuk  lassabb,  munkabírásuk 

kevesebb, azonban munkafegyelmük, munkamoráljuk előnyt jelenthet a munkaerőpiacon. 

Az eltartottak legnagyobb csoportja a nappali tagozatos képzésben részt vevő középiskolai tanulók 

és  felsőoktatási  hallgatók. Gazdasági  függőségük  folytán – hiszen  családjukkal  élnek,  vagy  annak 

támogatását  élvezik  ‐  nem  jelennek  meg  a  munkaerőpiacon.  Nehézséget  jelent,  hogy  nem 

rendelkeznek munkatapasztalattal, hiányzik a munkára való szocializációjuk, ugyanakkor gyorsak, 

hatékonyak,  az  infokommunikációs  eszközöket  magas  szinten  képesek  használni.  Tanulmányi 

kötelezettségük  teljesítése  mellett  részmunkaidőben,  vagy  diákmunka  keretében 

bekapcsolódhatnak a foglalkoztatásba. 

Egyéb  inaktívak  közé  sorolhatóak  azok  is,  akik  nem  tanulnak  és  állandó  (szociális  típusú) 

jövedelemmel  sem  rendelkeznek.  Az  ebbe  a  csoportba  tartozó  nők  leginkább  klasszikus 

háztartásbelinek  tekinthetők,  és  családi  kötöttségeik  miatt  szorulnak  ki  a  munkaerő‐piacról. 

Számukra a munkavállalás ösztönzése, a  tanulási és digitális kompetenciák  fejlesztése segítheti a 

munkaerő‐piaci (re)integrációt. 

KÖZPONTI PROBLÉMA 
Részben elavult szakmai ismeret, részben munkatapasztalat 

hiánya 

KOMPETENCIA SZÜKSÉGLET  Tanulási kompetencia, kommunikáció, munkaerőpiaci készségek 
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Az áttekintés alapján megállapítható,  hogy a Paktum projekt  valamennyi  célcsoportja  tekintetében 

szükséges  a  kompetenciák  felmérése  és  a  potenciális  fejlesztési  lehetőségek  számbavétele.  A 

kompetenciák  felmérésének  és  azonosításának  lehetőségeit  a  projektben  a  következő  fejezet 

ismerteti. 

5.2 A kompetenciák felmérési és fejlesztési lehetőségei a paktum projektben 

A Paktum projekt keretében a kompetenciák felmérése a toborzás, illetve a majdani kiválasztás során 

tárhatók  fel.  A  felmérési  igény  alapvetően  a  hátrányos  helyzetű  álláskeresői  célcsoportok 

foglalkoztathatósága növelését támogató szolgáltatások és támogatások kapcsán jelentkezik. 

A Paktum projekt keretében a hátrányos helyzetű álláskeresők célcsoportjaihoz tartozók kompetencia‐

felmérésének  elsődleges  célja  az  egyén  foglalkoztatási  potenciáljának  növelése.  A  Paktum  projekt 

keretein belül az alábbi tevékenységek során kerül sor a célcsoportok kompetenciáinak felmérésére: 

 A célcsoport toborzása, a projektbe bevont személyek kiválasztása, 

 A munkavállalást közvetlenül és közvetve akadályozó vagy támogató tényezők feltárása, 

 Álláskeresési tanácsadás, 

 Képzésre történő fejlesztő felkészítés és képzés, 

 Mentorálás,  

 Munkaerő‐közvetítés, 

 Munkaerő‐piaci és foglalkozási információk nyújtása, 

 Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás (munkahelyi mentorálás), 

 Munkahelymegtartás segítése, utókövetés, 

 Munkavállalói készségek, képességek felmérése, 

 Önfoglalkoztatásra való felkészítés, 

 Pályaorientációs tanácsadás,  

 Személyiségfejlesztés,  

 Tevékenység motivációt elősegítő tréning. 

A  paktum  projekt  célcsoportjai  számára  szükséges  kompetenciák  különösen  a  kommunikációs 

kompetencia,  a  digitális  kompetencia,  a  tanulás  tanulása  (tanulási  kompetencia),  a  vállalkozói 

(önfoglalkoztatói) kompetencia, valamint a személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák. Ezen 

kompetenciák fejlesztésének lehetőségeit a 6. táblázat foglalja össze. 
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6. táblázat; Kompetenciák fejlesztéseinek lehetőségei 

KOMPETENCIA MEGNEVEZÉSE  A CÉLCSOPORT SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 

KOMMUNIKÁCIÓ 
Képzések  támogatása,  egyéni  és  csoportos  fejlesztő 

szolgáltatások 

DIGITÁLIS KOMPETENCIA 
Támogatott képzések igénybevétele 

TANULÁSI KOMPETENCIA 
Képzések  és  tanulást  segítő  támogató  szolgáltatások 

igénybevétele 

VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIA 
Kompetenciafejlesztő képzések és szolgáltatások 

SZEMÉLYKÖZI, INTERKULTURÁLIS ÉS 

SZOCIÁLISKOMPETENCIÁK 

Kompetenciafejlesztő képzések és szolgáltatások 

6 Nemzetközi  folyamatok,  amelyek  befolyásolják  a  munkaerő‐piaci 

kompetenciákat 
A gazdasági  fejlődés,  az  Ipar  4.0 olyan átalakulásokat  idéz  elő  a munkaerő‐piacon,  illetve  a munka 

világában,  ami  folyamatosan  a  világgazdasági  szereplők  figyelmének  középpontjában  tartja  azt  a 

kérdést, hogy miként lehet felkészülni ezekre a változásokra.  

Ezért  a  várható  gazdasági,  társadalmi  hatások  feltérképezése  folyamatosan  zajlik.  A  szakértők 

véleménye ma még erősen megoszlik arról, hogy a dolgok Internete (IoT), a mesterséges intelligencia 

(AI), és összességében a negyedik ipari forradalom munkaerő‐piaci hatása inkább pozitív, vagy inkább 

negatív  lesz.  Az  biztosan  látható,  hogy  a  folyamat  átformálja  az  eddig  megszokott  és  ismert 

munkaerőpiacot, átalakítva annak igényeit. 

A változások várható hatásainak elemzését mutatja be a World Economic Forum (WEF) The Future of 

Jobs and Skills (2016) című dokumentuma, amely nemzetközi referenciának tekinthető e témában. Ez 

akkor még  úgy  jósolta,  hogy  2020‐ig  összesen  7,1 millió munkahely  fog  eltűnni,  ebből  5,1 millió  a 

bomlasztó  munkaerő‐piaci  hatások  eredményeképp  –  és  „csak”  2,1  millió  fog  termelődni.  A  WEF 

legfrissebb anyaga13 már sokkal árnyaltabban vizsgálja a kérdést, rövidebb időtávon, 2022‐ig igyekszik 

a  várható  trendeket  felvázolni.  Iparáganként  elemzi  a  várható  munkaerőigény‐alakulást  és  ehhez 

kapcsoltan a munkaerő‐piacon szükséges készségeket.  

Az új technológiák, eszközök és módszerek a legtöbb iparágban éreztetni fogják átalakító hatásukat: az 

új foglalkozásokhoz szükséges készség‐készletek a legtöbb iparágban változni fognak, megváltoztatják 

az emberek munkahelyét és a munkavégzés módját. Ezen belül más hatásuk lesz a magasan és kevésbé 

kvalifikáltakra, a női és a férfi munkavállalókra. A gépek, új eljárások, algoritmusok és az automatizálás 

eredményeképp a „gépesítés” aránya 57%‐kal növekedni fog 2022‐re: a szervezeten belüli információ‐ 

és adatfeldolgozó folyamatok esetében a mostani 46%‐ról 62%‐ra növekszik a gépek feladat‐ellátási 

aránya.  Még  a  hagyományosan  humán  területeken  is  (kommunikáció,  koordinálás,  fejlesztés, 

tanácsadás) növekszik valamelyest az automatizáció (pl. a kommunikáció esetében 23%‐ról 30%‐ra) 

                                                            
13 The Future of Jobs Report 2018, Forrás: https://www.weforum.org/reports/the‐future‐of‐jobs‐report‐2018 
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A munkavállalóktól általában új készségeket követel meg a jövő munkaerő‐piaca:  

 vállalkozói készség és merészebb vállalkozói szellem,  

 önvezérelt, önálló és egész életen át tartó tanulás.  

Az  ilyen  emberek  készségei  „jövőállóak”  (futureproof).  A  kvalifikált,  tehetséges  és  proaktív 

munkavállalókra „vadászik” már most  is a piac – és a tehetséggondozás munkahelyi értelmezése, a 

tovább‐  és  átképzések  újabb  erőforrásokat  igényelnek  majd  a  cégektől.  A  hivatkozott  jelentés  is 

kiemeli, hogy a piac elsősorban a már eleve képzett embereket preferálja – így köztük és a kevésbé 

képzettek között szélesebbre nyílik az olló, az utóbbiak kevesebb lehetőséghez jutnak majd, hacsak a 

munkaadók nem figyelnek külön az esélyegyenlőségre. Tehát a humán‐erőforrásba történő befektetés 

már nem a munkáltatói felelősség része, hanem egy mindennapi eszköz kell, hogy legyen. 

A felsőfokú végzettségűek egy jelentős része a termelésben dolgozik – éppen ezért fontos részükről az 

innovatív megközelítés. A cégek új módszereket, technológiákat keresnek a termelés hatékonyságának 

növelésére, új piacok azonosítására, új termékek elhelyezésére. Ezen folyamat javítása, a hatékonyság 

növelése érdekében új eljárások, eszközök alkalmazása a mérnöki munka jelenleg is elengedhetetlen 

része, de ez a jövőben még inkább előtérbe kerül.  

A WEF kutatásába bevont cégek fele arra számít, hogy az automatizálás következtében csökkenni fog 

a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma, ezzel együtt viszont 38%‐uk az eltűnő munkahelyek és 

szerepek helyett újabbak megjelenésére is számít, negyedük pedig kifejezetten bővüléssel kalkulál. A 

munkavállalóknak  –  végzettségtől  függetlenül  –  és  a  munkáltatóknak  is  fel  kell  készülniük  a 

rugalmasabb, már most is terjedő atipikus foglalkoztatási formákra. A piac előnyben részesíti azt az 

önfoglalkoztató  vállalkozót,  szabadúszót  a  jövőben,  akit  egy‐egy  célzott  feladatra  rugalmasan  tud 

felkérni. A vállalkozószellem ezért is kerül előtérbe az elvárt készségek között.  

Azt  lehet elmondani, hogy a  felsőfokú végzettségűek pozíciója a  jövő munkaerő‐piacán nincs,  vagy 

kevésbé van kitéve az eltűnés veszélyének – de a megtartáshoz és a fejlődéshez a munkavállalóktól 

általában elvárt transzverzális készségek alkalmazása és újabbak elsajátítása szükséges. Az innováció 

és a problémamegoldó gondolkodás kiemelkedően fontos az ő esetükben. 

A  legújabb WEF‐dokumentum  azonosítja  azt,  hogy  térségünkben milyen  álláshelyek,  illetve milyen 

kompetenciák kerülnek előtérbe a munkaerő‐piacon.  

Fejlődő, egyre nagyobb szerepet kapó állások, munkakörök:  

 Szoftverfejlesztők és elemzők (Software and Applications Developers and Analysts) 

 Ügyvezetők, vezérigazgatók (Managing Directors and Chief Executives) 

 Marketing menedzserek (Sales and marketing Professionals) 

 Adatelemzők és tudósok (Data Analysts and Scientists)  

 Általános és üzemeltetési vezetők (General and Operations Managers) 

 Értékesítési  képviselők  –  nagykereskedelem,  műszaki  és  tudományos  termékek  (Sales 

Representatives, Wholesale and Manufacturing, Technical and Scientific Products) 

 Humán erőforrás szakemberek (Human Resources Specialists) 

 Pénzügyi elemzők (Financial Analysts)  

 Összeszerelő és gyári munkások (Assembly and Factory Workers) 

 Információbiztonsági elemzők (Information Security Analysts) 
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Fejlődő, egyre nagyobb szerepet játszó kompetenciák 

 Kreativitás, eredetiség és kezdeményezés (Creativity, originality and initiative) 

 Analitikus gondolkodás és innováció (Analytical thinking and innovation) 

 Aktív tanulás és tanulási stratégiák (Active learning and learning strategies) 

 Technológia tervezés és programozás (Technology design and programming) 

 Érzelmi intelligencia (Emotional intelligence) 

 Kritikus gondolkodás és elemzés (Critical thinking and analysis) 

 Vezetés és társadalmi befolyás (Leadership and social influence) 

 Komplex problémamegoldás (Complex problem‐solving) 

 Rendszerelemzés és értékelés (Systems analysis and evaluation) 

 Indoklás, problémamegoldás és gondolkodás (Reasoning, problem‐solving and ideation) 

E fenti változásokra – noha a WEF nem említi külön a digitális kompetenciát ‐ reagált a kormányzat a 

Digitális  Munkaerő  Programmal14.  Ennek  kiindulópontja  az,  hogy  a  magasan  képzett  digitális 

szakemberek  iránt  nemcsak  az  infokommunikációs  ágazatban,  hanem  a  többi  ágazatban  is  egyre 

nagyobb  szükség  lesz,  ahogy  minden  ágazatban  egyre  nagyobb  szerephez  jutnak  a  digitális 

technológiák.  Gondoljunk  például  csak  arra,  hogy  a  mai  modern  mezőgazdasági  gépek  GPS‐t 

használnak munkájuk során, csak kis beavatkozási szükségletet igényelnek a vezetőtől.  

A Program indokoltsága fontos kompetencia‐hiányokat állapít meg:  

 a 15 évesnél idősebb korosztály harmada digitális alapkompetenciákkal sem rendelkezik, nagy 

részüket digitális leszakadás fenyegeti 

 a felnőttkori tanulás hiánya oda vezet, hogy a munkavállalók nagy része nem rendelkezik az új 

technológiák elsajátításához szükséges kompetenciákkal (lásd a WEF tanulási kompetenciáját) 

 az oktatási rendszer nem vértezi fel kellő tudással, kompetenciával a tanulókat, hallgatókat a 

digitális világhoz való alkalmazkodáshoz, így az oktatási tartalmak megújítására van szükség 

 a magas digitális felkészültség nemcsak az informatikai állásokban alapelvárás ma már, ezért a 

nem informatikai képzéseket is ki kell egészíteni informatikai modulokkal.  

A  digitális  kompetenciák  fejlesztését,  illetve  a  kompetencia‐hiányok  csökkentését  a  Paktum 

önmagában  nem  képes  orvosolni,  ám  a  vállalkozások  ösztönözhetők  arra,  hogy  munkavállalóik 

fejlesztését e fenti irányok figyelembevételével tervezzék.  

7 A járási kompetenciák, tartalékok 
A  kézikönyv  amellett,  hogy  összefoglalja  a  kompetenciákkal  kapcsolatos  legszükségesebb  elméleti 

hátteret és néhány gyakorlatban is hasznosítható példával szolgál, igyekszik képet adni arról is, hogy a 

járáson belül milyen kompetencia‐szükséglet és kompetencia‐kínálat tapasztalható, illetve várható a 

jövőben.  

Ennek megfelelően  szükséges  áttekinteni  a  várható munkaerő‐utánpótlás mennyiségét  és  szakmai 

kompetenciáit,  illetve  azonosítani  lehet  azt,  hogy  a  járásban  működő  vállalatoknak  milyen 

kompetenciákra van szüksége.  

 

 

                                                            
14https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/szakkepzes‐es‐felnottkepzes;  
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A munkaerő‐piaci kínálat bemutatásához szükséges adatok:  

 várható munkaerő mennyisége – demográfiai folyamatok 

 a járásban működő iskolák és tanulólétszámok 

 a szakképzés kínálata, illetve tanulólétszámok 

 egyéb publikusan elérhető képzési adatok (felnőttképzés, támogatott képzések).  

A munkaerő‐piaci kereslet felméréshez szükséges adatok:  

 korábbi felmérések másodelemzése, nemzetközi tapasztalatok.  

 álláshirdetések elemzése 

 megyei felmérés a vállalatok körében.  

7.1 Munkaerő‐piaci kínálat 

7.1.1 Demográfiai folyamatok, általános iskolai létszámok 
A járásban az élveszületések száma az elmúlt 20 évben nagy hullámzásokat élt meg, az elmúlt 5 évben 

alapvetően emelkedett, ám 2017‐re váratlanul visszaesett.  

Ahogy az alábbi ábrából  látható, a 18 éves korosztály a következő néhány évben az élveszületések 

számából következően  természetes módon  (vándorlások nélkül  is)  visszaesik majd  (a későbbiekben 

megvizsgáljuk a középiskolai korosztályt is). A 2000‐es évek végén jellemző nagymértékű elvándorlás 

egyre kevésbé jellemző a járásban, valószínűleg ez okozza a 2010 utáni növekményt az élveszületések 

számában (a fiatal házaspárok kisebb arányban hagyják el a járást).  

6. ábra; A Pápai járás főbb demográfiai adatai 

 

Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis; letöltés: 2018. november 18. 

E fenti demográfiai hullámvölgy már elérte az általános iskolát, és jelentős hatása lesz a középiskolai 

korosztályra is, a következő 5 évben ez lesz a meghatározó a járásban. A vizsgált 10 év alatt az általános 

iskolások száma összesen mintegy 900 fővel (a 2008‐as adat ötödével) csökkent.  
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7. ábra; Az általános iskolások száma a járásban (nappali oktatás) 

 

Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis; letöltés: 2018. november 18. 

Eközben a  járásban egyre magasabb már  általános  iskolában  is  a  bejáró  tanulók  aránya  (2008‐ban 

26,8%,  2017‐ben 28,4%)  –  ez  az  adat  természetesen  tartalmazza  a  járáson belülről  érkező bejárók 

adatait is.  

A 8. évfolyamot befejezők száma az elmúlt 5 évben kevésbé változott, ami némileg ellentmond a fenti 

létszámcsökkenésnek.  A  kimenő  évfolyamokon  még  magas  a  tanulók  száma,  viszont  a  belépő 

évfolyamokon jóval kevesebb, ebből fakad az, hogy egyre kevesebben vesznek majd részt az általános 

iskolai oktatásban is.  

8. ábra; A 8. évfolyamot befejezők és a hátrányos helyzetű általános iskolások száma 

 

Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis; letöltés: 2018. november 18. 
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A  hátrányos  helyzetű  tanulók  száma  jelentős mértékben  csökkent,  amely  a  jogszabályi  változásból 

fakad. Az pozitív fejlemény, hogy a jogszabály‐változás után is folyamatos a csökkenés.  

A hátrányos helyzettel kapcsolatos szabályok megváltozása 

A  jegyző  jogköréből  2013‐ban  kikerült  a  hátrányos  helyzet  megállapítása  és  átkerült  a 

gyámhivatalhoz. A 2013 előtti szabályozásban a témát közvetlenül érintő kérdésekben a közoktatási, 

később köznevelési törvény döntött, ezután viszont a gyermekvédelmi törvény adott paragrafusa 

vonatkozik a köznevelés rendszerére is. 

Emellett  azonban  a  kategorizálás  is  változott.  2013  előtt  az  a  gyermek  számított  hátrányos 

helyzetűnek, aki alacsony jövedelmű családban növekedett (ennek igazolása az volt, hogy a jegyző 

megállapította a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (RGYK) való jogosultságot), miközben 

a  halmozottan hátrányos  helyzethez  az  RGYK mellé  a  szülőknek  nyilatkozniuk  kellett  arról,  hogy 

egyikük  legfeljebb  alapfokú  végzettséggel  rendelkezik.  2013.  szeptembertől  nem  elég  a  HH 

megállapításához  az  RGYK‐ra  való  jogosultság,  emellé  bizonyítani  kell  még  egy  hátránynövelő 

tényezőt  (alacsony  iskolázottság  a  szülőknél,  tartós  munkanélküli  szülők,  elégtelen 

lakáskörülmények).  A  halmozottan  hátrányos  helyzet  megállapításához  a  fenti  hátránynövelő 

tényezők közül kettő bizonyítandó – ezzel könnyen beláthatóan szűkül a bekerülés lehetősége. 

A fenti két változás eredményeképpen jóval nehézkesebbé vált a hátrányos helyzet megállapítása, 

így a statisztikákban hatalmas létszámcsökkenés következett be 2014‐ben. 
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7.1.2 Középfokú oktatás 
Munkaerő‐piaci szempontból leginkább a középiskolai képzés vizsgálata fontos.  

A járásban az alábbi középfokú intézmények tartanak fenn feladat‐ellátási helyet. A járásban viszonylag 

kevés középfokú intézmény működik, és ugyan a járásközpont rendelkezik szakképzési centrummal, 

annak három tagintézménye a járáson kívül működik.  

A két Klebelsberg Központ (KK, korábban KLIK) által fenntartott gimnáziumon túl működik még egyházi 

és három magán fenntartású intézmény (három utóbbiból kettő csak telephelyként van jelen Pápán).  

Nem  jellemző  a  máshol  általánosnak  mondható  „feladat‐halmozás”  sem,  viszonylag  tiszta  profilú 

iskolák működnek a járásban.  

7. táblázat; A járásban működő középiskolák 

Feladat‐ellátási hely neve  Ellátott feladat  Székhely  Fenntartó 

Pápai Petőfi Sándor Gimnázium  gimnázium  Pápa  KK 

Türr István Gimnázium és Kollégium 
gimnázium  Pápa  KK 

Pápai Református Kollégium 
Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma 
és Diákotthona 

gimnázium, 

szakgimnázium 

Pápa  Dunántúli Református 

Egyházkerület 

Balassi Bálint Gimnázium Pápai 
Tagintézménye 

gimnázium  Kál  Sziltop Oktatási NKft.  

Tudásfa Felnőttoktatási Gimnázium 
Pápai Tagintézménye 

gimnázium  Sziget‐
szentmiklós 

Tudásfa Oktatási NKft. 

 

QSI Nemzetközi Iskola Magyarország 

óvoda,  általános 

iskola, 

gimnázium 

Pápa  QSI Nzki Isk. 

Magyarország NKft. 

Batthyány Lajos Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium 

szakgimnázium  Pápa  Agrárminisztérium 

Pápai  SZC  Acsády  Ignác  Szakképző 

Iskolája 

általános  iskola, 

szakgimnázium, 

szakközépiskola 

Pápa  Innovációs és 

Technológiai 

Minisztérium (ITM) 

Pápai  SZC  Jókai  Mór  Közgazdasági 

Szakgimnáziuma és Kollégiuma 

szakgimnázium  Pápa  ITM 

Vajda  Márta  Óvoda,  Általános  Iskola, 

Készségfejlesztő  Iskola  és  Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

általános  iskola, 

szakiskola 

Pápa  KK 

Forrás: Oktatási Hivatal; Működő feladat‐ellátási helyek;  

A  fenti  iskolák  az  elmúlt  4  évben  jelentős  létszám‐csökkenéssel  néztek  szembe; mintegy  500  fővel 

(hatodával) csökkent a középiskolások száma a járásban, ami drámainak mondható (nappali rendszerű 

oktatásban).  
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8. táblázat; Középiskolai tanulólétszámok  

Feladat‐ellátási hely típus  2014/2015  2015/2016 2016/2017  2017/2018

Szakközépiskola  775  619  614  564 

Szakiskola, készségfejlesztő iskola  12  15  13  10 

Gimnázium  1206  1206  1226  1198 

Szakgimnázium  1031  945  866  794 

Összesen  3024  2785  2719  2556 

Forrás: KIR‐STAT;  

A  változás  gyakorlatilag  a  szakképzési  létszámok  csökkenéséből  fakad,  számosságában  a 

szakgimnáziumi létszámok csökkenése a legszembetűnőbb.  

9. ábra; A középiskolai tanulólétszámok változása (nappali tagozat) 

 

Forrás: KIR‐STAT;  

A szakgimnáziumi feladatellátás létszámcsökkenésének egyik oka nyilvánvalóan az, hogy a gimnáziumi 

létszámok nem változtak, tehát egyre többen gimnáziumba járnak azokból a csoportokból, amelyekből 

korábban nagyobb részt érettségit adó szakképzésbe jelentkeztek. A szakközépiskolai feladat‐ellátás 

csökkenése enyhébb mértékű, ám szintén egyértelmű tendencia.  

Változások a szakképzésben 

A szakgimnáziumban (2016 előtt szakközépiskola) 2016‐tól az érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai 

tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés mellett 38 ágazatban folyik szakképzés, amely alsó 

középfokú  szakképesítéshez  vezet,  valamint  a  posztszekunder  szintű  szakképzésbe  való 

bekapcsolódásra  is  előkészít.  A  szakgimnázium  mind  a  négy  évfolyamán  általános  műveltséget 

megalapozó képzés, szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. A szakgimnáziumi oktatás a 9. 

évfolyamon  kezdődik  és  a  12.  évfolyamon,  két  tanítási  nyelv  esetén  a  13.  évfolyamon  zárul.  A 

szakgimnáziumból  a  12.  évfolyam  sikeres  elvégzése  után  (érettségi,  illetve  a  2016‐ban,  a 

tanulmányaikat új rendszerben kezdők esetében ISCED 3‐as szintű szakképesítés birtokában) is ki 

lehet  lépni  a  felsőoktatásba  vagy  a munkaerőpiacra,  de  be  lehet  lépni  a  posztszekunder  szintű 

szakképzés 13. évfolyamára is. 

A  szakközépiskola  (neve 2016‐ig  szakiskola) 2013 óta a  korábbi 4‐5 évfolyam helyett már  csak 3 

évfolyamos  (9‐11.),  és  sikeres  elvégése  után  „szakmunkás”  szintű  képesítéshez  vezet.  A 

szakközépiskola  sikeres  elvégzése  után  lehetőség  van  érettségihez  vezető  2  éves  programra 

beiratkozni,  ezért  újabban  szokták  a  szakközépiskolát  3+2‐évesnek  is  mondani.  (A  szakmunkás‐

bizonyítványt követően eddig is volt mód kétéves, érettségihez vezető programot választani, amely 

lehetőséggel a végzett szakmunkások mintegy harmada‐negyede él is.) 
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A járásban jellemzőbb a gimnáziumi feladat‐ellátás, szakképzési szempontból nem beszélhetünk iskolai 

központról. Ennek megfelelően a képzési kínálat is elég szűk.  

7.1.2.1 Előkészítő képzés 

A szakképzés változásai miatt a szakmacsoportos létszámokat 2016 után ki kell egészíteni az ágazati 

képzések  adataival,  ám  a  szakmacsoportok  és  az  ágazatok  nem  feleltethetők  meg  egymásnak 

egyértelműen, így az adatok pontos feldolgozásával is csak korlátozott pontosságú képet kaphatunk a 

szakképzésre felkészítő évfolyamok szakmai összetételéről.  

A  szakközépiskolai  képzésben  általános  képzés  folyik  a  felkészítő  évfolyamon,  ott  nem  lehet 

szakmacsoportos bontást bemutatni.  

A szakgimnáziumok esetében a szakmacsoportos létszámok folyamatosan csökkentek, tekintettel arra, 

hogy az ágazati képzés 2016‐ban előtérbe került a szakgimnáziumokban. Ám ezelőtt az időszak előtt is 

csupán 7 szakmacsoportban tanultak a fiatalok a járásban.  

9. táblázat; A szakgimnáziumban tanulók szakmacsoportos létszámai 

Szakmacsoport  2014/2015  2015/2016 

Elektrotechnika‐elektronika  15  6 

Kereskedelem‐marketing, üzleti adminisztráció  126  125 

Könnyűipar  4   
Közgazdaság  298  247 

Közlekedés  75  50 

Mezőgazdaság  116  126 

Művészet, közművelődés, kommunikáció  91  101 

Vendéglátás‐turisztika  104  92 

Forrás: KIR‐STAT 

Legjelentősebb szakmacsoport a közgazdaság, a mezőgazdaság és elég szokatlan módon a művészet 

(ennek a  szakmacsoportnak országos aránya messze elmarad az  itt  tapasztalhatótól), majd pedig a 

vendéglátás‐turisztika következik.  

2016‐ban a járásban ágazati szinten az alábbi tanulólétszámok jelentek meg.  

10. táblázat; Az ágazati létszámok a járásban (2016/2017) 

Ágazat  Tanulólétszám 

Egészségügy  10 

Képző‐ és iparművészet  42 

Villamosipar és elektronika  6 

Közlekedés  65 

Közgazdaság  288 

Ügyvitel  26 

Kereskedelem  145 

Vendéglátóipar  107 

Agrár gépész  13 

Erdészet és vadgazdálkodás  72 

Mezőgazdaság  29 

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika  90 

Előadóművészet  34 

Forrás: KIR‐STAT 
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A szakképzés létszámait alapvetően befolyásolja az a 2011 óta működő beiskolázási döntési rendszer, 

amely  a  források  elosztását  az  ipar  igényeihez  köti  –  olyan  szakmák,  ágazatok  kapnak  normatív 

finanszírozást,  amelyekre  szükség  van  a  munkaerő‐piacon.  Így  pl.  olyan  szakmák  nem  kapnak 

normatívát,  amelyek  korábban  „sláger‐szakmának”  számítottak,  pl.  pénzügyi,  számviteli  szakmák, 

illetve egyéb szolgáltatások szakmacsoportba tartozó több szakma is.  

Szakmaszerkezeti döntések a megyében 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 84. §‐a értelmében a Kormány hozza meg a megyei 

fejlesztési  és  képzési  és  az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  által  tett  javaslatokon  alapuló 

szakmaszerkezeti  döntést  fenntartókra  lebontva.  A  döntés  betartása  feltétele  a  teljes  állami 

támogatásnak. A döntésben foglaltak a rendszer valamennyi résztvevőjére egyaránt vonatkoznak és 

kötelező érvényűek mindenkire, aki állami támogatást kíván igénybe venni feladatai ellátásához. A 

döntésben foglaltak megszegése jogosulatlan igénylésnek minősül és szankcionálható.  

A szakmaszerkezeti döntés – megyékre, fővárosra és fenntartókra lebontva – valamennyi államilag 

támogatott  szakképzésre  vonatkozik,  a  szakképesítéseket  és  a  9.  évfolyamos  szakgimnáziumi 

beiskolázás  tekintetében  a  szakgimnáziumi  ágazatokat  három  kategóriára  bontva:  a  korlátozás 

nélkül beiskolázható, az egyáltalán nem támogatott és a korlátozottan támogatott képzésekre. A 

szakmaszerkezeti  döntés  során  a  korlátozottan  támogatott  kategória  esetén  kerülnek 

meghatározásra megyénként és fenntartónként keretszámok a középfokú szakképzés tekintetében, 

azonban  idén  az  igények  maximális  kezelése  érdekében,  a  fenntartóknak  mindhárom  említett 

kategóriában szükséges az indítani kívánt képzések tekintetében vállalásaikat jelezni. 

A Veszprém megyében 2018/2019‐re hozott ágazati döntés értelmében 9 ágazat korlátozás nélkül 

támogatott, 22 korlátozással támogatott, 9 pedig nem támogatott.  

Korlátozás  nélkül  támogatott 

ágazat 

Korlátozással  támogatott 

ágazat 

Nem támogatott ágazat 

Egészségügy 
Építőipar 
Épületgépészet 
Faipar 
Gépészet 
Közlekedésgépész 
Vegyész 
Vegyipar 
Villamosipar és elektronika 

 

Agrár gépész 
Bányászat 
Élelmiszeripar 
Előadóművészet 
Erdészet és vadgazdálkodás
Informatika 
Képző‐és iparművészet 
Kereskedelem 
Kertészet és parképítés 
Könnyűipar 
Környezetvédelem 
Közgazdaság 
Közlekedés, száll. és log. 
Közművelődés 
Mezőgazdaság 
Rendészet és közszolgálat 
Sport 
Szépészet 
Szociális 
Turisztika 
Ügyvitel 
Vendéglátóipar 

 

Egészségügyi technika 
Földmérés 
Hang‐, film és 
színháztechnika 
Kohászat 
Nyomdaipar 
Optika 
Pedagógia 
Távközlés 
Vízügy 
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Ugyanezekben  az  évenkénti  kormányrendeletekben  szerepel  a megyére  érvényes  hiányszakmák 

listája. Ezek szabályozásában az változott az elmúlt néhány évben, hogy a kezdeti  (2012/2013‐as 

tanév) 10 helyett 2016‐tól már megyénként 25 szakmát határoznak meg, amelyek után ösztöndíjra 

jogosultak azok a tanulók, akik 2,5 tanulmányi átlag felett teljesítenek szakközépiskolában, 3,0 fölött 

szakgimnáziumban (sávosan meghatározva 10‐35 ezer forint közötti összeget szakközépiskolában, 

20‐50 ezer forintot szakgimnáziumban). 

Az  elmúlt  7  év  döntéseit  összegezve  elmondható,  hogy  a  megyében  erős  az  ipari  szakmák 

támogatása:  az  országosan  is  hiányszakmaként  azonosított  gépi  forgácsoló,  ipari  gépész, 

villanyszerelő szakmák mellett még a szociális gondozó és ápoló szakma szerepelt minden évben a 

hiányszakmák között.  

Az épület‐ és szerkezetlakatos, a hegesztő, valamint a szerszámkészítő szakmák egy év kivételével 

minden évben, a húsipari termékgyártó és a központifűtés‐ és gázhálózat rendszerszerelő szakma 

két évben nem szerepelt a hiányszakmák között.  

A szakképzési ösztöndíjak hatása a bevezetést követő években nem volt erős, a szakközépiskolák 

(korábban  szakiskolák)  létszámai  tovább  csökkentek  országos  szinten  is, miközben  a  gimnáziumi 

létszámok gyakorlatilag nem változtak.  

A  leghátrányosabb  helyzetű  csoportoknak  szóló  HÍD‐program,  (amely  a  2000‐es  években  zajlott 

Szakiskolai  Fejlesztési  Program utódjának  tekinthető)  a  8  általános  iskolai  osztályt  el  nem  végző 

csoportok  szakiskolába  jutását  támogatja,  ahol  olyan  innovatív  pedagógiai  megközelítéssel 

reintegrálják a társadalom szélére szorult  fiatalokat, amelyekre egyre több helyen szükség  lenne, 

nemcsak hátrányos helyzetűek körében.  

A  HÍD‐program  és  a  szakközépiskolai  ösztöndíjak  adott  esetben  vonzó  karrierutat  teremtenek 

azoknak, akik akár el sem gondolkodtak azon, hogy szakmát szerezzenek.  

Hiányszakmák Veszprém megyében (a szakma mellett az szerepel, hogy hány évben szerepelt a 

szakma a hiányszakmák között). 

Gépi forgácsoló  7  Ács  3 Vájár  2

Ipari gépész  7  Asztalos  3 Vegyész technikus  2

Szociális gondozó és ápoló  7  Festő, mázoló, tapétázó  3 Bányaipari technikus  1

Villanyszerelő  7 

Gépgyártástechnológiai 

technikus  3 CNC gépkezelő  1

Épület‐ és szerkezetlakatos  6  Gyakorló ápoló  2 Édesipari termékgyártó  1

Hegesztő  6  Női szabó  2 Faipari technikus  1

Szerszámkészítő  6  Szakács  2 Gyakorló mentőápoló  1

Húsipari termékgyártó  5  Elektronikai technikus  2

Kistermelői 

élelmiszerelőállító, 

falusi vendéglátó  1

Központifűtés‐ és 
gázhálózat rendszerszerelő  5  Gazda  Laboratóriumi technikus  1

Mezőgazdasági gépész  4  Kőműves  Szoftverfejlesztő  1

    Kőműves és hidegburkoló

Víz‐, csatorna‐ és 

közmű‐rendszerszerelő  1
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7.1.2.2 Szakképzési évfolyamok 

A munkaerőpiacot leginkább érdeklő adatkör nyilvánvalóan a szakképzési statisztikákkal kapcsolatos, 

hiszen ezek az adatok mutatják meg, hogy milyen szakmai kompetenciák várhatóak a közeljövőben.  

A  szakképző  évfolyamok  létszáma  az  előkészítő  évfolyamokéhoz  hasonló  mértékben  csökkent  az 

elmúlt  években,  ami  a  nappali  ellátást  illeti.  Ezt  a  csökkenést  egyelőre  ellensúlyozni  tudja  a 

felnőttoktatás viszonylagos felfutása.  

11. táblázat; Nem nappali rendszerű képzések létszámai 

Szakmacsoport  2015/2016  2016/2017  2017/2018

Egészségügy  10  15 

Egyéb szolgáltatások   12 

Elektrotechnika‐elektronika  10  14  23 

Építészet  9  8 

Gépészet  9   
Informatika   15 

Kereskedelem‐marketing, üzleti adminisztráció  16  29  22 

Közgazdaság  19  58  38 

Szociális szolgáltatások  10  18  18 

Vendéglátás‐turisztika   12 

Összesen  55  147  163 

Forrás: KIR‐STAT 

Három  szakmacsoportban  csak  felnőttoktatás  formájában  zajlik  szakképzés  (egészségügy,  egyéb 

szolgáltatások  és  informatika),  míg  6  másikban  csak  nappali  képzés  folyik:  élelmiszeripar,  faipar, 

könnyűipar, közlekedés, mezőgazdaság, ügyvitel.  

Több szakmacsoport is kifutott a 2017/2018‐as tanévben, így nincs szakma az egyéb szolgáltatások, a 

közlekedés, valamint az ügyvitel szakmacsoportban (nappali létszámban).  

12. táblázat; Szakmacsoportos létszámok a nappali rendszerű képzésben;  

Szakmacsoport  2015/2016  2016/2017  2017/2018

Egyéb szolgáltatások  4  13   
Elektrotechnika‐elektronika  47  34  35 

Élelmiszeripar  150  133  110 

Építészet  14  20  22 

Faipar  57  43  40 

Gépészet  102  106  85 

Kereskedelem‐marketing, üzleti adminisztráció  93  85  104 

Könnyűipar  14  14  11 

Közgazdaság  28  38  64 

Közlekedés  19  21   
Mezőgazdaság  90  110  108 

Szociális szolgáltatások  45  33  16 

Ügyvitel  17  14   
Vendéglátás‐turisztika  141  98  88 

Összesen  821  762  683 

Forrás: KIR‐STAT 
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A  legnagyobb  létszámú  szakmacsoport  az  elmúlt  években  az  élelmiszeripar  volt,  a  szakmacsoport 

országos  arányait  jóval  meghaladóan.  Csakúgy,  ahogy  ez  a  mezőgazdaság  szakmacsoportban  is 

érzékelhető.  Ez  nyilvánvalóan  a  járásban  működő  (a  megyében  egyedüliként)  agrárminisztériumi 

fenntartású mezőgazdasági és élelmiszeripari középiskola szakmaprofiljából következik.  

Az utóbbi évek szakmaszerkezeti döntései ellenére a gépészet sem megyei,  sem  járási  szinten nem 

mutatott nagymértékű erősödést, a járási arány elmarad az országostól, és még inkább a megyeitől.  

A vendéglátás‐turisztika szakmacsoport szintén kisebb súlyt képvisel az országos és a megyei szinthez 

képest  is.  Azt  lehet  mondani,  hogy  az  alacsony  középfokú  intézményszám  szűk  kínálatot  nyújt  a 

járásban.  

A legnagyobb létszámú feladat‐ellátási hely (ezzel párhuzamosan a legszínesebb intézményi profilt is 

birtokolja) a Pápai SZC Acsády Ignác Szakképző Iskolája (lásd 14. táblázat), ahol párhuzamosan futnak 

szakközépiskolai és szakgimnáziumi osztályok is.  

Az agrár szakképző nem foglalkozik nem nappali rendszerű képzésekkel, ebből a szempontból a két 

szakképzési  centrum‐tagintézmény nagyjából  hasonlóan erős  (kb.  90/70  fő megoszlással  az Acsády 

Ignác tagintézmény javára 2017/2018‐as tanévben). 

13. táblázat; A szakmák szakmacsoportos megoszlása országos, megyei és járási szinten a 

2017/2018‐as tanévben;  

Szakmacsoport 

Országos  Megyei  Járási 

Létszám  Súly  Létszám Súly  Létszám  Súly 

Egészségügy  4095  3,6%  10  0,2%   
Egyéb szolgáltatások  2961  2,6%  79  1,9%   
Elektrotechnika‐elektronika  4258  3,8%  187  4,4%  35  5,1% 

Élelmiszeripar  4066  3,6%  159  3,7%  110  16,1% 

Építészet  5549  4,9%  209  4,9%  22  3,2% 

Faipar  3845  3,4%  141  3,3%  40  5,9% 

Gépészet  16485  14,5%  799  18,8%  85  12,4% 

Informatika  5523  4,9%  198  4,7%   
Kereskedelem‐marketing, üzleti 
adminisztráció  10557  9,3%  362  8,5%  104  15,2% 

Könnyűipar  2333  2,1%  21  0,5%  11  1,6% 

Környezetvédelem  462  0,4%  26  0,6%   
Közgazdaság  4334  3,8%  152  3,6%  64  9,4% 

Közlekedés  5253  4,6%  137  3,2%   
Mezőgazdaság  9577  8,4%  216  5,1%  108  15,8% 

Művészet, közművelődés, kommunikáció  3747  3,3%  56  1,3%   
Nyomdaipar  219  0,2%     
Oktatás  1260  1,1%     
Szociális szolgáltatások  2954  2,6%  154  3,6%  16  2,3% 

Ügyvitel  1442  1,3%  25  0,6%   
Vegyipar  594  0,5%  23  0,5%   
Vendéglátás‐turisztika  21829  19,3%  1292  30,4%  88  12,9% 

Rendészet, honvédelem és közszolgálat  1830  1,6%  5  0,1%   
Vízügy  210  0,2%     
Összesen  113383  4251  683 

Forrás: KIR‐STAT 
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A  szakgimnáziumi  feladat‐ellátás  alacsonyabb  létszámmal működik, mint  a  szakközépiskolai,  körül‐

belül negyedét  teszik ki a szakgimnáziumi a szakiskolainak. Ez azt  jelenti, hogy az érettségire épülő 

szakmák, illetve technikusi képesítések száma alacsony a szakmunkás szakmákhoz képest.  

Ez kevéssé teszi lehetővé egyelőre a magasabb hozzáadott értéket teremtő termelési tevékenységek 

jelentőségének emelését. Ez nyilván egyben azt is jelenti, hogy a felsőoktatásba jutó szakképzett járási 

fiatalok száma is alacsony; a gimnáziumi feladatellátásból felsőoktatásba jutók száma pótolhatja ezt.  

14. táblázat; A járási szakképzés intézményi szintű megoszlása (nappali munkarend) 

Intézmény/szakmacsoport 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 

SZKI  SZKG SZKI  SZKG  SZKI  SZKG

Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium  304  44  264  12  200  38 

Élelmiszeripar  150  133   110 

Kereskedelem‐marketing, üzleti adminisztráció  14    12 

Mezőgazdaság  73  17  98  12 90  18 

Vendéglátás‐turisztika  67  27  33    8 

Pápai SZC Acsády Ignác Szakképző Iskolája  315  55  316  49  323  8 

Elektrotechnika‐elektronika  41  6  34   35 

Építészet  14  20   22 

Faipar  51  6  43   40 

Gépészet  102  106   85 

Kereskedelem‐marketing, üzleti adminisztráció  25  29   42 

Könnyűipar  14  14   11 

Közlekedés  19  21   
Szociális szolgáltatások  45  33   16 

Vendéglátás‐turisztika  23  24  37  28  72  8 

Pápai SZC Jókai Mór Szakgimnáziuma és Kollégiuma   99  108    114 

Kereskedelem‐marketing, üzleti adminisztráció  54  56    50 

Közgazdaság  28  38    64 

Ügyvitel  17  14   
Forrás: KIR‐STAT 

Amennyiben  szakmák  szintjén  vizsgáljuk  az  ellátást,  akkor  hasonlóan  alacsony  diverzifikáltsággal 

találkozunk. Szakközépiskolai szinten összesen 21 szakmában zajlott nappali képzés az elmúlt három 

tanévben (2017/2018‐as tanévig bezárólag), míg a szakgimnáziumokban 13 szakmában volt képzés, a 

legutóbbi tanévben pedig már csak 7 szakma rendelkezett járási létszámmal.  

A legnagyobb létszámú szakma a mezőgazdasági gépész, ezután a szakács, a pék, illetve az édesipari 

termékgyártó  következik  a  nappali  tagozaton.  A  gépészeti  szakmák  is  relatíve  magas  létszámokat 

mutatnak, ahogy a villanyszerelő és eladó is átlagosan évi 40 fő körüli létszámmal működik.  

A nem nappali rendszerű képzésben 2017/2018‐as tanévben négy szakközépiskolai szakmában zajlott 

képzés:  

 Villanyszerelő: 23 fő 

 Kőműves: 8 fő 

 Szociális gondozó és ápoló: 18 fő 

 Dietetikus szakács (féléves szakképesítés‐ráépülés): 12 fő.  
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Ahogy látható, a szakközépiskolai szakképző évfolyamok létszáma három év alatt mintegy 100 fővel 

csökkent.  

15. táblázat; Szakközépiskolai létszámok szakmánként (nappali munkarend) 

Szakmacsoport  Szakma  2015/2016 2016/2017  2017/2018

Elektrotechnika‐elekt.  Villanyszerelő  41  34  35 

Élelmiszeripar 

Édesipari termékgyártó  43  49  45 

Húsipari termékgyártó  15  13  11 

Kistermelői élelmiszerelőállító, 
falusi vendéglátó   17 

Pék  61  57  37 

Pék‐cukrász  31  14   

Építészet 
Festő, mázoló, tapétázó  14  13  4 

Szobafestő  7  18 

Faipar 
Asztalos  25  35  40 

Asztalosipari szerelő  26  8   

Gépészet 

CNC gépkezelő  25   
Gépi forgácsoló  47  41  46 

Hegesztő  55  40  39 

Ker.‐mark., üzl. adm.  Eladó  39  29  42 

Könnyűipar  Lakástextil‐készítő  14  14  11 

Mezőgazdaság 

Gazda  9  17  12 

Lovász  13  8   
Mezőgazdasági gépész  51  73  78 

Szociális szolg.  Szociális gondozó és ápoló  45  33  16 

Vendéglátás‐turisztika 
Pincér  14    20 

Szakács  76  70  52 

Végösszeg  619  580  523 

Forrás: KIR‐STAT;  

A  szakgimnáziumokban  egyre  kevesebb  szakmában  zajlik  képzés.  A  vizsgált  3  évben  kifutott  az 

erősáramú  elektrotechnikus,  a  faipari  technikus,  az  ügyviteli  titkár  szakma  is  a  nappali  rendszerű 

képzésből.  
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16. táblázat; A szakgimnáziumi szakmák létszámai (nappali munkarend) 

Szakmacsoport  Szakma  2015/2016 2016/2017  2017/2018

Elektrotechnika  Erősáramú elektrotechnikus  6     
Faipar  Faipari technikus  6     

Kereskedelem‐
marketing, üzleti 
adminisztráció 

Kereskedő   12 

Logisztikai és száll. ügyint.  56  32 

Logisztikai ügyintéző  54    18 

Közgazdaság  Pénzügyi‐számviteli ügyintéző  28  38  64 

Közlekedés  Autószerelő  19  21   

Mezőgazdaság 

Erdészeti és vadgazdálkodási techn.   13 

Erdésztechnikus  17  12   
Mezőgazdasági technikus   5 

Ügyvitel 

Irodai titkár  14   
Ügyviteli titkár  17     

Vendéglátás‐turiszt.  Vendéglátásszervező‐vendéglős  51  28  16 

Összesen  198 199  188

Forrás: KIR‐STAT;  

Az esti képzési létszámok a nappali képzés felét teszik ki, ami kisebb súlyt jelent, mint az országosan 

jellemző. Az esti képzési összetétel jó jelzője lehet (egyéb információk hiányában), hogy melyek a járási 

igények, tekintettel arra, hogy a munka mellett tanulók nyilvánvalóan vagy szakmailag elkötelezettek, 

vagy a munkáltatójuk motiválta arra őket, hogy továbbfejlődjenek (adott esetben ő iskolázza be saját 

munkavállalóját, de erre vonatkozó adataink nincsenek).  

17. táblázat; Az esti képzés szakmánkénti létszámai 

Szakmacsoport  Szakma  2015/2016  2016/2017  2017/2018 

Egészségügy  Gyakorló ápoló  20  15 

Egyéb szolgáltatások 
Kis‐ és középvállalkozások 
ügyvezetője II   12 

Informatika  CAD‐CAM informatikus   15 

Kereskedelem‐
marketing, üzleti 
adminisztráció 

Logisztikai és szállítmányozási 
ügyintéző  18  22 

Logisztikai ügyintéző  16  11 

Közgazdaság 

Pénzügyi‐számviteli ügyintéző  19  38  27 

Vállalkozási mérlegképes 
könyvelő  20  11 

Végösszeg  35 107  102

Forrás: KIR‐STAT;  

Az eddigi adatokkal azt mutattuk be, hogy 2018, 2019‐ben milyen kibocsátás várható a szakképzésből 

(a lemorzsolódás természetesen még csökkenthet a most bemutatott létszámokon, tekintettel arra, 

hogy  a  használt  KIR‐STAT  adatok  október  20‐i  állapotot  tükröznek,  ami  után  akár  tanéven  belül  is 

történhet lemorzsolódás).  
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Lemorzsolódás 

 

A foglalkoztathatósági adatok szoros összefüggést mutatnak az érintett potenciális munkavállalók 

iskolai  végzettségének  szintjével,  a  megszerzett  képesítésekkel,  ezért  is  irányul  az  Európa  2020 

stratégia  öt  számszerű  célkitűzéseinek  egyike  az  alacsony  iskolai  végzettségűek  arányának 

visszaszorítására.  Az  uniós  célkitűzés  szerint  az  EU  átlagában  az  oktatást‐képzést  középfokú 

végzettség/szakképzettség nélkül elhagyó 18–24 évesek arányát a korosztály 10 százaléka alá kell 

csökkenteni.  A  Kormány  az  EU  2020  stratégia  céljainak  hazai  megvalósítását  szolgáló  Nemzeti 

Reform Programjában vállalta, hogy a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányát az évtized végére 

10%‐ra csökkenti.15 

A  célkitűzés  elérését  támogatandó  az  Oktatási  Hivatal  kidolgozott  és  működtet  egy  olyan 

jelzőrendszert, amely megadja (iskolai szinten), hogy az adott intézményben, településen, járásban 

mennyi azon tanulók száma, aránya, akik lemorzsolódással veszélyeztetettnek számítanak.  

A  jelzőrendszer  alapján  a  Pápai  járásban  a  2017/2018‐as  tanév  második  félévében  a 

szakközépiskolások  23,2%‐a,  a  szakgimnazisták  13,7%‐a,  a  gimnazisták  kevesebb  mint  1%‐a 

veszélyeztetett. Ugyanezek az arányok országosan: szakközépiskola: 14,8%, szakgimnázium: 8,5%, 

gimnázium: 1,6%.16 

 

Tekintettel a végzettek létszámának fontosságára (hiszen a végzettségek megoszlása mutatja meg a 

járás  fiatal munkaerejének szakmai kompetenciáit), az elmúlt három helyett öt évet vizsgálunk,  így 

nagyjából a járás 20‐25 éves szakképzett munkavállalóinak szerzett szakma szerinti összetételét tudjuk 

bemutatni.  

A  nappali  szakképzés  kibocsátása  országos  szinten  5  év  alatt  10  ezer  fővel  csökkent,  a  2013‐as  46 

ezerről 2017‐re 36 ezerre. Ezt a mintegy 22%‐os csökkenést jóval meghaladja a Veszprém megyei adat 

(30,7%), és a pápai járási adat is (37%). A járás a hazai szakképzés kibocsátásnak mintegy 0,6%‐át adta 

az elmúlt 5 évben, ami gyakorlatilag teljesen megfelel a járás országos népességhez mért arányának.  

   

                                                            
15  Forrás:  Tájékoztató  a  lemorzsolódás  megelőzését  szolgáló  beavatkozásokról  és  a  korai  jelzőrendszerhez 
kapcsolódó  korai  jelző‐és  pedagógiai  támogató  rendszer  tervezett  tevékenységeiről;  Oktatási  Hivatal; 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/lemorzsolodas/ESL_intezmenyi_beavatkozasok_tevekenys
egek_taj201612.pdf;  

16 Forrás: https://www.kir.hu/kir2esl/Kimutatas/VeszelyeztetettTanulokMegoszlasa;  
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18. táblázat; A 2013‐2017 között végzettek szakmacsoportos megoszlása (nappali képzés) 

Szakmacsoport  Országos adat  Veszprém megye  Pápai járás 

Egészségügy  10916  5,2%  66  0,8%   
Egyéb szolgáltatások  8838  4,2%  166  2,1%  24  1,9% 

Elektrotechnika‐elektronika  8176  3,9%  369  4,6%  72  5,6% 

Élelmiszeripar  6347  3,0%  238  2,9%  141  11,0% 

Építészet  10852  5,2%  559  6,9%  88  6,9% 

Faipar  5929  2,8%  236  2,9%  72  5,6% 

Gépészet  27662  13,3%  1470  18,2%  106  8,3% 

Informatika  11100  5,3%  284  3,5%   
Kereskedelem‐marketing, üzleti 
adminisztráció  22379  10,7%  762  9,4%  181  14,2% 

Könnyűipar  2703  1,3%  59  0,7%  16  1,3% 

Környezetvédelem  280  0,1%  17  0,2%   
Környezetvédelem‐vízgazdálkodás  1316  0,6%  49  0,6%   
Közgazdaság  7438  3,6%  203  2,5%  53  4,1% 

Közlekedés  13401  6,4%  492  6,1%  62  4,9% 

Mezőgazdaság  12694  6,1%  304  3,8%  133  10,4% 

Művészet, közművelődés, 
kommunikáció  9725  4,7%  165  2,0%   
Nyomdaipar  332  0,2%   
Oktatás  2889  1,4%   
Rendészet, honvédelem és 
közszolgálat  1369  0,7%   
Szociális szolgáltatások  4682  2,2%  304  3,8%  31  2,4% 

Ügyvitel  4699  2,3%  145  1,8%  32  2,5% 

Vegyipar  1710  0,8%  92  1,1%   
Vendéglátás‐turisztika  32995  15,8%  2092  25,9%  267  20,9% 

Vízügy  47  0,0%   
Összesen  208479  8072  1278 

Forrás: KIR‐STAT;  

A  járásban az országos átlagnál  jelentősebb az élelmiszeripar, a  faipar és a kereskedelem aránya, a 

gépészeté  pedig  lemarad  attól.  Nem  történt  sikeres  szakmaszerzés  olyan  országosan  5%  körüli 

aránnyal rendelkező szakmacsoportokban, mint az egészségügy, informatika, művészet.  

A járásban a nem nappali képzésben végzettek száma 40 alatt volt a 2017‐es évben, azt lehet mondani, 

hogy a felnőttoktatás keretében zajló szakképzés még új eszköz a munkaerő‐piacon, mivel ezelőtt nem 

regisztráltak sikeres szakmaszerzést a felnőttoktatásban.  
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19. táblázat; A Pápai járásban megszerzett képzettségek 2013‐2017 között;  

Szakmacsoport  Szakma 
Végzettek 
száma 

Végzettség‐
kiadás évek 
száma17 

 Vendéglátás‐turisztika  Szakács  109  5 

Kereskedelem‐mark., üzl. adm.  Eladó  90  4 

 Vendéglátás‐turisztika  Vendéglátásszervező‐vendéglős  84  5 

 Élelmiszeripar  Pék‐cukrász  81  5 

 Vendéglátás‐turisztika  Pincér  74  4 

 Gépészet  Hegesztő  67  4 

 Közlekedés  Autószerelő  62  5 

 Kereskedelem‐mark., üzl. adm.  Logisztikai ügyintéző  60  4 

 Közgazdaság  Pénzügyi‐számviteli ügyintéző  60  5 

 Elektrotechnika‐elektronika  Villanyszerelő  51  5 

 Építészet  Kőműves  47  3 

 Faipar  Asztalos  47  4 

 Mezőgazdaság  Lovász  42  5 

 Építészet  Festő, mázoló, tapétázó  41  5 

 Élelmiszeripar  Húsipari termékgyártó  39  5 

 Szociális szolgáltatások  Szociális gondozó és ápoló  37  3 

 Mezőgazdaság  Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító  33  3 

 Ügyvitel  Ügyviteli titkár  32  2 

 Kereskedelem‐mark., üzl. adm.‐  Kereskedő  26  3 

 Mezőgazdaság  Erdésztechnikus  26  3 

 Elektrotechnika‐elektronika  Erősáramú elektrotechnikus  25  5 

 Gépészet  CNC gépkezelő  24  1 

 Egyéb szolgáltatások  Fodrász  23  2 

 Mezőgazdaság  Mezőgazdasági technikus  20  3 

 Faipar  Asztalosipari szerelő  19  3 

 Élelmiszeripar  Pék  16  2 

 Gépészet  Szerszámkészítő  16  1 

 Kereskedelem‐mark., üzl. adm.‐  Külkereskedelmi üzletkötő  11  1 

 Könnyűipar  Női szabó  11  2 

 Mezőgazdaság  Mezőgazdasági gépész  10  1 

 Egyéb szolgáltatások  Kis‐ és középváll. ügyvezetője II.  6  1 

 Faipar  Faipari technikus  6  2 

 Élelmiszeripar  Édesipari termékgyártó  5  1 

 Könnyűipar  Lakástextil‐készítő  5  2 

 Gépészet  Gépi forgácsoló  4  1 

 Közgazdaság  Vállalkozási mérlegképes könyvelő  3  1 

 Mezőgazdaság  Gazda  2  1 

 Egyéb szolgáltatások  Munkába állást lehetővé tevő  1  1 

 Összesen  1315   

                                                            
17 Azon évek száma a vizsgált öt évből, amelyekben sikeres vizsgát tettek tanulók.  
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Az elmúlt 5 évben ‐ csakúgy, ahogy országosan – a szakács és az eladó végzettséget szerezték meg 

legtöbben a  járásban, majd szintén szolgáltató‐szektorhoz  tartozó szakmák következnek  (vendéglős 

pék‐cukrász, pincér). Országosan a harmadik  legnagyobb kibocsátású szakma a szociális gondozó és 

ápoló, amely a  járásban a 16.  legnagyobb  létszámot kibocsátó  szakma. A műszaki  szakmák közül a 

hegesztő és az autószerelő szakmák az országoshoz hasonló helyet foglalnak el a  járásban, ahogy a 

pénzügyi‐számviteli ügyintéző és a logisztikai ügyintéző is.  

A kibocsátás abból a szempontból elemezhető szakmai kompetenciák szintjén, hogy a járásban hogyan 

alakult pl. a 15 legfontosabb hiányszakma18 kibocsátása (a hiányszakmákat megyei szinten határozzák 

meg).  

20. táblázat; A megyei hiányszakmák kibocsátása a járásban 

  Hiányszakma 

Hiány‐
szakképesítéssé 

nyilvánítás 
gyakorisága (év) 

Elmúlt 5 évben szerzett 
végzettségek száma a 

járásban 

1.  Gépi forgácsoló  7  4 fő 

2.  Ipari gépész  7  0 

3.  Szociális gondozó és ápoló  7  37 fő 

4.  Villanyszerelő  7  51 fő 

5.  Épület‐ és szerkezetlakatos  6  0 

6.  Hegesztő  6  67 fő 

7.  Szerszámkészítő  6  16 fő 

8.  Húsipari termékgyártó  5  39 fő 

9. 
Központifűtés‐ és gázhálózat 
rendszerszerelő  5 

0 

10.  Mezőgazdasági gépész  4  10 fő 

11.  Ács  3  0 

12.  Asztalos  3  47 fő 

13.  Festő, mázoló, tapétázó  3  41 fő 

14.  Gépgyártástechnológiai technikus  3  0 

15.  Gyakorló ápoló  3  0 

Forrás: KIR‐STAT;  

Ahogy látjuk a fenti táblázat alapján, a járásban a szakképzés kibocsátása nem követi a megyei szinten 

meghatározott szükségleteket. Ez nem specifikus járási probléma, általánosan is ez jellemző, aminek 

több  oka  lehet,  de  mindenképpen  egyik  legfontosabb  a  pályaválasztást  segítő  tevékenységek  – 

országos szinten jellemző – gyengesége.  

   

                                                            
18 A  fontossági  sorrendet az alapján határozhatjuk meg, hogy hány évben határozta meg azt a vonatkozó évi 
rendes kormányrendelet. 
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A pályaorientáció szükségessége 

Ideális esetben az iskolai oktatás részét képezné a különböző munkakörök betöltéséhez szükséges 

alapvető  készségek  fejlesztése,  a  pályaválasztással  kapcsolatos  önismereti  munka  és  a  pályákra 

vonatkozó  információk közvetítése. Az  iskolák túlterheltsége, valamint a magyar pályaorientációs 

rendszer gyengesége, átgondolatlansága csak a pályaválasztáshoz szükséges ismeretek átadása nem 

tud  hatékonyan megtörténni;  ezért magas  a  lemorzsolódás  a  szakképzésben,  illetve  ezért  sok  a 

pályaelhagyó  is  a  képzettség  megszerzése  után.  Közvetetten  pedig  ennek  a  problémakörnek  is 

komoly szerepe van abban, hogy az ország nagy részén több szektorban jelentős munkaerő‐hiány 

alakult ki az elmúlt években.  

A pályaorientáció egyik gyengesége, hogy a hazai oktatási rendszer(ek) és a vállalkozások között nem 

kellően  aktív  a  kapcsolat,  noha  az  erős  egymásrautaltság  bizonyos.  Az  egyik  terület  lehetne  (a 

gyakorlati  képzőhelyként  való  oktatásba  való  belépés  mellett)  a  közösen  szervezett,  hatékony 

pályaorientáció  is.  Ehhez  egyrészt  szükség  van  a  közvetítő  szervezetek  erőteljesebb 

szerepvállalására  (kamarák,  ipartestületek), másrészt az  iskoláknak  is be kellene  látniuk e  terület 

fontosságát.  Ám  e  kettő mellett  kiemelendő  a  vállalatok  pályaorientációs  tevékenységekbe  való 

aktív bekapcsolódása, hiszen a megfelelő pályaválasztás, az elkötelezett, elhivatott, jó szaktudással 

rendelkező munkavállalók végső haszonélvezői maguk a vállalatok.  

A  vállalatok  nyilvánvalóan  nem  kezdeményezhetik  ezt  a  folyamatot,  ám  az  ő  nyitottságuk 

alapfeltétele  a  sikernek.  A  Pápai  Járási  Foglalkoztatási  Paktum  megfelelő  fórumot  biztosít  e 

tevékenységek  összehangolására.  Fontos,  hogy  a  vállalkozások  tisztában  legyenek  azzal,  hogyan 

mutatkozzanak  be  különböző  célcsoportoknak,  mik  a  számukra  hasznosítható  legfontosabb 

üzenetek, hogyan tehető vonzóvá az adott szakma, és milyen tevékenységek szükségesek ahhoz, 

hogy megfelelő munkaerő álljon rendelkezésre.  

 

7.1.3 A lakosság legmagasabb iskolai végzettsége 
A  fenti  oktatási  folyamatok  eredményeképpen  a  járásban  a  népesség  egyre  inkább  iskolázott, 

nagyjából  az  országosnak  megfelelő  fejlődési  pályát  járt  be  a  járás.  A  legfeljebb  általános  iskolát 

végzettek  aránya  magasabb,  mint  az  országos  illetve  megyei  adat,  az  érettségizetlenek  aránya 

13%ponttal magasabb  az  országosnál,  ami  jelentős  különbségnek mondható.  A  diplomások  aránya 

jelentősen elmarad az országos átlagtól. 
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10. ábra; A lakosság legmagasabb iskolai végzettsége19 

 

Forrás: KSH; Mikrocenzus 2016;  

7.1.4 Összefoglaló a munkaerő‐piaci kínálatról 
A fenti elemzés összefoglalásaként az alábbi megállapítások emelhetők ki:  

 a  demográfiai  folyamatok  következtében  a  következő  évtizedben  is  folyamatosan  csökken 

majd a munkaerő‐piaci utánpótlás 

 a  járás  nem  tekinthető  iskolaközpontnak,  az  intézmények,  feladat‐ellátási  helyek  száma  is 

alacsonyabb, mint  ami  általánosan  jellemző az  ekkora  lakosságszámmal  rendelkező  járások 

között 

 a  szakképzés  jellemzően  nem  tér  el  az  országosan  jellemző  szakma‐összetételtől,  néhány 

területen van jelentős eltérés: mezőgazdaság, élelmiszeripar, illetve gépészet 

 az országban  jellemzően kiemelten  támogatott gépipari  szakmák súlya alacsony a  járásban, 

ami  az  elmúlt  években  betelepült  vállalatokat  ismerve  komoly  problémát  jelent,  és  fog 

jelenteni a következő időszakban 

 a  munkaerő‐kínálat  egy  közepesen  versenyképes  gazdaságot  tud  jelenleg  támogatni  a 

járásban, az innováció, az innovatív technológiák használatát kevésbé tudná kiszolgálni.  

 

 

 

 

                                                            
19 Az összeg azért nem pontosan 100%, mert a korévek változóak, így pl. az általános iskolai végzettséget a 15 
évesnél idősebbekre, a diplomások arányát a 25 évesnél idősebb korcsoportra vetítik.  
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7.2 Munkaerő‐piaci szükségletek 

A munkaerő‐szükségletek bemutatásának egyik legfontosabb alapja egy járási/megyei szintű felmérés 

lenne, ám a hatékonyság javítása okán az előre tervezett járási felmérés helyett (ahogy a többi helyi 

paktum esetében  is) egy nagy megyei  felmérés készül. Ehhez a Pápai  Járási Foglalkoztatási Paktum 

szakemberei  hozzájárultak  néhány  olyan,  specifikusan  a  Kompetencia  Kézikönyv  számára  hasznos 

információt adó kérdéssel, amelyek tovább gazdagítják e dokumentumot.  

E  fent  hivatkozott  felmérés  mellett  további  két  adatfeldolgozásra  támaszkodhatunk,  amelyek 

megfelelő képet adnak a megyei és járási gazdaságról:  

 a vállalkozások összetétele a működés szakterülete szerint;  

 a járási álláshirdetések alapján felrajzolható kompetencia‐szükséglet.  

7.2.1 A gazdasági összetétel alapján szükséges kompetenciák 
A járásban működő vállalkozások száma több évre visszamenőleg 3200 körül stagnál, amelyek közül a 

társas vállalkozások száma 1100 körül mozog, különösebb dinamika itt sem jellemző.  

A járásban a társas vállalkozások túlnyomó többsége létszám szerint mikrovállalkozás (961 2016‐ban), 

további 106 pedig kisvállalkozás. Összesen 19 vállalkozás foglalkoztat 50‐nél több munkavállalót, ezek 

közül 4 pedig 500 főnél is többet.  

A társas vállalkozások közül legtöbb a kereskedelem, járműjavítás nemzetgazdasági ágban működik, 

ezután pedig a feldolgozóipar következik.  

Országos és megyei összehasonlításban is jellemző a járásra az erős mezőgazdasági tevékenység, az 

építőipari vállalkozások, valamint a műszaki‐szakmai tevékenységgel foglalkozó cégek relatív alacsony 

aránya.  
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11. ábra; Működő társas vállalkozások száma nemzetgazdasági ágak szerint a Pápai járásban 

 

forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis 

 

 

73 79 85 79 81 81

141 141 137 134 139 138

103
105 102 102 102 94

308
311 307

303 300 303

59
63

59 66
70 71

79
81

78
69

72
73

129
124

121
114

116

110

61
61

60
57

52

49

54
53

52

54
55

53

25
23

23

18
18

15

0

200

400

600

800

1000

1200

2011 2012 2013 2014 2015 2016

egyéb szolgáltatás

művészet, szórakoztatás, szabadidő

humán‐egészségügyi, szociális ellátás

oktatás

adminisztratív és szolgáltatást
támogató tev.

szakmai, tudományos, műszaki tev.

ingatlanügyletek

pénzügyi, biztosítási tev.

információ, kommunikáció

szálláshely‐szolgáltatás, vendéglátás

szállítás, raktározás

kereskedelem, gépjárműjavítás

építőipar

vízellátás, szennyvíz

feldolgozóipar

bányászat, kőfejtés

villamosenergia‐, gáz‐, gőzellátás,
légkondicionálás

mezőgazdaság, erdőgazdálkodás,
halászat



52 
 

12. ábra; A működő társas vállalkozások megoszlása nemzetgazdasági ágak szerint többféle területi 

összehasonlításban ‐ 2016 

 

forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis 
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A vállalkozások gazdasági szerkezete alapján a járás egy mezőgazdasági‐szolgáltató típusú gazdasággal 

rendelkezik,  amelyet  árnyal  az,  hogy  a  legnagyobb  foglalkoztatók  között  autóipari  beszállítókat 

(biztonsági  berendezések,  illetve  autóbelsők  gyártása),  repülőgépgyártással  és  karbantartással 

foglalkozó céget, fűtési eszközöket gyártó vállalatot, textilipari és húsipari vállalatot egyaránt találunk. 

A Bakony közelsége miatt pedig fontos szerep juthat az erdőgazdálkodásnak is.  

Tehát ahogy látjuk, a helyi gazdaság (a szakképzési kínálattal ellentétben) széles spektrumot fed le.  

7.2.2 Álláshirdetések elemzése 
2018. november folyamán – több alkalommal történő keresés eredményeképpen – 55 álláshirdetés 

feldolgozása történt meg, a legkülönbözőbb online álláshirdetési és egyéb online felületeken található 

hirdetéseket érintve. A legtöbb állás takarító munkakörben volt nyitott (egy baromfitelep 5 főt keres, 

és még két másik cég keres ilyen munkatársat). Emellett négy fő raktárost, két fő eladót és konyhai 

kisegítőt  keresnek  a  cégek.  A  felsőfokú  végzettséget  igénylő  HR‐munkakörökben  három, 

pszichológusként két főre volt szükség.  

13. ábra; Az álláshirdetésekben elvárt legalacsonyabb iskolai végzettség 

 

Az állások több mint harmadában nem határozta meg a hirdető, hogy milyen végzettségű jelentkezőket 

vár, negyedük esetében legalább középfokú (szakirányú), szintén harmaduknál felsőfokú végzettséggel 

kell  rendelkezni  ahhoz,  hogy  sikeresen  jelentkezhessen  az  állás  betöltésére.  Azt  persze  nem  lehet 

megítélni  pusztán  a  hirdetések  szövegéből,  hogy  arról  van  szó,  hogy  valóban  nincs  elvárás  ezzel 

kapcsolatban, vagy a hirdető esetleg elfelejtette jelezni ezt. Ahol nincs utalás az elvárt végzettségre, 

legtöbb  esetben  ott  is  követelnek  olyan  kompetenciákat,  amelyek  azonosíthatók  iskolai  képzési 

szinttel:  B  kategóriás  jogosítvány,  tapasztalattal  rendelkezik.  Jellemzően  ilyen  munkakörök:  eladó, 

raktáros, takarító, betanított munkás, értékesítő.  

Középfokú végzettséget alapvetően a hazai kis‐, és középvállalkozásoknál előforduló munkakörökben 

írnak elő a munkaadók, így pl. CNC‐programozó, pultos, szakács, villanyszerelő, karbantartó.  

Felsőfokú végzettségű munkavállalót elsősorban az oktatással, illetve humán‐erőforrással foglalkozó 

cégek,  illetve nemzetközi  vállalatok HR‐osztályai  keresnek a  járásban: HR‐generalista, pszichológus, 

pedagógus, mérnökök, vezetők.  
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14. ábra; A munkakörök szakterületi megoszlása 

 

A  legtöbb  álláshely  műszaki  szakterülethez  kapcsolódik,  ezek  lehetnek  középfokú  vagy  felsőfokú 

végzettséget  igénylő  pozíciók  egyaránt.  A  kereskedelem  és  a  szolgáltatás  egyaránt  nagy  arányt 

képvisel. Az oktatásban több munkahely is üresen volt, ezek betöltése nehézkes, és több munkakör is 

a  humán‐erőforrással  foglalkozik  (ide  számítottuk  a  szociális  munkásokat  is).  Négy  esetben 

megváltozott munkaképességű munkavállalókat is vártak, és a hirdetések nagyjából felénél kiemelték, 

hogy pályakezdőket is várnak a pozícióra.  

Ennek megfelelően az állások negyedénél elvárás, hogy bármilyen tapasztalata legyen a jelentkezőnek, 

ahol pontosan meghatározták az elvárt tapasztalatot, ott általában 1‐3 évet adtak meg. Az állások még 

kisebb  hányadánál  (16%)  szükséges  valamilyen  nyelvtudás  (angol  minden  esetben,  néhány  helyen 

emellett, vagy ehelyett németet adtak meg).  

Az álláshirdetésekben legtöbbször az alábbi kompetenciák jelennek meg:  

 pontos, megbízható, precíz 

 önálló munkavégzésre képes 
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 felelősségteljes 

 angol (kisebb részben német) nyelvtudás 

 B kategóriás jogosítvány 

 jó kommunikációs képességgel rendelkezik. 

 

Élelmiszeripar
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15. ábra; A hirdetési szövegekből képzett szófelhő 

 

7.2.3 A megyei felmérés eredményei 
A megyei  szintű  felmérésben összesen 155 vállalat  jelzett vissza, ami alacsony számnak mondható, 

tekintettel arra, hogy a megyében több ezer cég (köztük egyéni vállalkozó) működik. A Pápai Járásból 

összesen 23 vállalkozás töltötte ki a kérdőívet, ami szintén alacsony szám. Az alábbiakban ‐ megyei 

kitekintés mellett ‐ a 23 cég válaszait elemezzük a Veszprém megyei foglalkoztatási‐gazdaságfejlesztési 

együttműködés keretében lebonyolított felmérés adatbázisa alapján.20 

A járásban nagyobb súlyt képviselnek a magasabb létszámú cégek a megyei kitöltői arányhoz képest 

(15. ábra).  

16. ábra; A kitöltők vállalkozási demográfia szerinti megoszlása pápai járási és megyei szinten 

 

                                                            
20  A  felmérést  a  TOP‐5.1.1‐15‐VE1‐2016‐00001  azonosító  számú  projekt  keretében  végezte  az  Első  Magyar 
Önkormányzati  Beruházáslebonyolító  és  Projektmenedzsment  Kft.  Ezúton  köszönjük  az  adatok  átadását  a 
Paktum számára.  
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A  válaszadó  termelő  cégek  közül  legtöbben  mezőgazdasággal,  vagy  mezőgazdasági  termékek 

feldolgozásával foglalkoznak: 4 cég, összesen majdnem 1100 munkavállalóval. Ezután a feldolgozóipari 

vállalkozások következnek: műanyag és gumiipar, nemfém alapanyag‐gyártás, gépgyártás.  

A  válaszadók  legnagyobb  részét  szolgáltatók‐kereskedők  teszik  ki,  köztük  állami‐önkormányzati 

fenntartású intézmények, mint pl. a kórház, óvodák.  

A megyei válaszadók megoszlása is nagyon hasonló a fentiekhez, ám a kereskedelem és a szálláshely‐

szolgáltatás jóval nagyobb arányt képvisel a vállalatok között.  

A  megyei  felmérés  rákérdezett  arra,  hogy  milyen  módon  terveznek  fejlesztést  2019‐2020‐as 

időszakban. A cégek több mint fele (56%) a jelenlegi tevékenységi körében tervez fejlesztést, 35%‐uk 

semmilyen fejlesztést nem tervez, 13%‐uk pedig profilbővítést tervez. 21 

A Pápai  járásban működő  cégek  közül  60,8%‐nyian  válaszolták,  hogy  jelenlegi  tevékenységi  körben 

ruháznak be, negyedük nem fejleszt a következő 2 évben. Három cég tervez profilbővítést (13%). A 

fejlesztést tervezők körében találunk feldolgozóipari, mezőgazdasági és önkormányzati cégeket is. A 

nagyobb  foglalkoztatotti  létszámú  vállalkozások  közül  szinte  mindegyik  tervez  fejlesztést,  egy 

autószervizt és a pszichiátriai intézetet leszámítva.  

Ugyanakkor a fejlesztéseknek csak a fele célozza a kapacitások bővítését, a többi karbantartó‐jellegű, 

illetve hatékonyságnövelő eszközbeszerzés. A megyei összesített adatokban is nagyon hasonló arányok 

születtek.  

Két cég jelezte, hogy telephely‐fejlesztést kíván véghezvinni.  

A  kapacitás‐bővítések nagyobb  részét  2019‐es  átadással  tervezik.  E  fentiek  alapján a  járásban  és  a 

megyében is van potenciális pluszkereslet a munkaerőre. A telephely‐ és az infrastruktúra‐fejlesztés 

további építőipari szükségleteket fog teremteni.  

Az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos általános szkepticizmus nem látszik a pápai vállalatokon: az 

erre a kérdésre válaszolók közül mindössze 26%‐nyian utasították el egyértelműen ezt a lehetőséget, 

míg 31%‐nyian biztosan, további 42%‐ban pedig talán igénybe vesznek majd uniós támogatást. Ezek az 

arányok  a megyei  összes  válaszadóhoz  képest  erősebb  nyitottságot mutatnak  a  külső  erőforrások 

felhasználása iránt.  

Ezzel  párhuzamosan  a  megyében  működő  cégek  61%‐a  kívánja  munkaerő‐felvétellel  orvosolni 

munkaerő‐hiányát. A járáson belül ez az arány 73,9%‐os.  

A  járáson  belüli  cégek  összesen  114  főt  vennének  fel,  a  legtöbben  gyártósori  betanított munkást, 

segédmunkást (39 fő), ám az állami szektor is súlyos gondokkal küzd: 20 fő munkavállaló hiányzik a 

kórházból,  és  8  óvodapedagógus  az  óvodákból.  Emellett  a  cégek  keresnek  még  ácsot,  kőművest, 

szakácsot. Felsőfokú végzettségű munkavállalót 12 állásra keresnek a járásban. Leggyakoribb az elvárt 

szakirányú középfokú végzettség, de az állások majdnem felénél (45,6%) harmadánál nincs elvárás a 

végzettséggel kapcsolatban, vagy általános iskolai végzettség szükséges.  

Megyei szinten vizsgálva a kérdést, összesen 823 fő felvételi szükségletet jelzett a válaszoló 155 cég. 

Ezeknek  29%‐a  egyszerű  betanított  munkás,  8%‐a  operátor,  5%‐ban  keresnek  gépkocsivezetőt, 

fuvarozót. Több mint 50 fő takarító/szobalányra van szükség megyei szinten, és feleennyi kőművest 

keresnek a cégek. 20 fő villanyszerelőre lesz szükség a következő években, miközben 8‐12 fő pincért, 

szakácsot és varrónőt keresnek a megyében. Több mint 30 eladóra, és 17 gépkezelőre lesz szükség. A 

                                                            
21 A cégek többféle választ is megjelölhettek, ezért nagyobb az összesített %‐adat 100%‐nál.  
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kórházba többféle orvost is keresnek a 33 ápoló és 20 egyéb alkalmazott mellett. Az orvosoknak jelzett 

fizetés nettó 500 ezer forint a kérdőívben.  

21. táblázat; A cégek által megjelölt foglalkozások a járásban 

Munkakör megnevezése  Igényelt létszám (fő): 

Ács  4 

Betanított munkás, gyártósori munkás, segédmunkás  39 

CNC marós  1 

Eladó  2 

Fejő  4 

Felhajtó  2 

Festő  4 

Gazdasági intéző, marketing  1 

Gépbeállító  8 

Gépkezelő  1 

Gyógymasszőr  2 

gyógyszerész  1 

gyógyszerész szakassztisztens  1 

Gyógytornász  2 

Kereskedő‐boltvezető  1 

Kőműves  2 

Óvodapedagógus  8 

Postai kézbesítő  1 

Szakács  2 

Szakápoló,  szakasszisztens,  szakorvos,  villanyszerelő, 
szakács  20 

Targoncás  2 

Traktoros  1 

Villanyszerelő  1 

Vízvezeték szerelő  2 

Web kezelő adminisztrátor   2 

 

A  felsőfokú  végzettségű  munkavállalók  iránt  elhanyagolható  a  kereslet  (összesen  23  álláshelynél 

jelezték ennek szükségességét a 823 főből), az igények legnagyobb része az állami szektorból érkezik: 

orvosok, óvodapedagógusok esetében szükséges a felsőfokú diploma. Ez azt mutatja, hogy a megye 

innovációs  potenciálja  alacsony  szinten  áll,  vagy  a  cégek  megfelelőnek  ítélik  jelenlegi  humán‐

erőforrásaikat a folyamatos fejlődéshez és a versenyképességük növeléséhez.  

A felveendő munkavállalók 58,7%‐ával szemben legalább 8 általános iskolai osztály elvégzését várják 

el a munkaadók, ezután leggyakoribb a középfokú szakmai végzettség (szakmunkásvizsga), és néhány 

esetben nem iskolarendszerben megszerzett végzettség a követelmény (jellemzően jogosítvány).  
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Vállalati versenyképesség 
 
A  vállalati  versenyképesség  kutatásának  hatalmas  irodalma  van,  ám  a  Kompetencia  Kézikönyv 
szempontjából főként azok a tényezők fontosak, amelyek ösztönzik a vállalatok versenyképességét. 
A hazánkban elfogadott és széles körben idézett definíciót Chikán Attila és szerzőtársa tette közzé 
az 1990‐es évek második felében. Eszerint „azokat a vállalatokat tekintjük versenyképesnek, 
amelyek a társadalmilag elfogadható normák betartása mellett a számukra elérhető erőforrásokat 
minél nagyobb nyereségfolyammá képesek transzformálni, képesek a működésüket befolyásoló 
környezet és a vállalatukon belüli változások észlelésére és az ezekhez való alkalmazkodásra annak 
érdekében, hogy a nyereségfolyam lehetővé tegye tartós működőképességüket.”22 
A szakirodalomban a mikro‐, kis‐ és középvállalati körben a versenyképesség az alábbi fogalmakkal 
írható körül:  
‐ rugalmasság 
‐ vevői igények minél jobb megismerése 
‐ kihívásokra való gyors reagálási képesség 
‐ belső működési folyamatok magas minősége, megfelelő szervezettsége 
‐ a termék/szolgáltatás állandó és magas minősége 
‐ innováció tudatos tervezése – új termékek fejlesztése (idő, egyéb erőforrások) 
‐ humán‐erőforrás folyamatos fejlesztése, pótlása.  

 

A cégek által igényelt munkaerő kétharmadával kapcsolatban nincsenek elvárások a munkatapasztalat 

kapcsán,  tovább  nyolcaduknál  pedig  csak  1  év  tapasztalatot  várnak  el.  Ez  vélhetően  a munkaerő‐

hiányból  fakad,  a  cégek  alacsony  szinten  határozzák  meg  elvárásaikat  annak  érdekében,  hogy 

munkavállalóhoz juthassanak – ez a folyamat szintén a versenyképesség ellen hat már középtávon is, 

tekintettel a munkaerő minőségének fontosságára e szempontból.  

17. ábra; A munkatapasztalattal kapcsolatos elvárások a megyében (N=823) 

 

A járásban az igényelt munkaerő 60%‐ánál nem elvárás a tapasztalat, míg 14%‐ánál 1, 12%‐ánál 2 év 

tapasztalatra van szükség.  

                                                            
22Chikán A. – Czakó E. (2002): Kis nemzetgazdaságok versenyképessége a globális gazdaságban – a magyar 
példa. In: Chikán A. – Czakó E. – Zoltayné Paprika Z. (szerk.): Vállalati versenyképesség a globalizálódó magyar 
gazdaságban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 27–40. 
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Ahogy korábban már említettük,  a  felajánlott nettó  fizetésre  is utalt  kérdés a  kérdőívben. A  cégek 

legnagyobb része erre a kérdésre  is válaszolt (megyei szinten 19 álláshelynél nem tudjuk pontosan, 

hogy mennyit ajánlanak).  

A  járásban  a  cégek  nagyobb  arányban  ajánlanak  közepesen  magas  összeget  a  jövőbeli 

munkavállalóiknak. A megyei átlagos fizetési ajánlat 159.091, míg a járási 170.808 forint.  

18. ábra; A tervezett nettó fizetések a betöltendő álláshelyekre23 

 

A  kompetenciák  szempontjából  legfontosabb  kérdés  a  kérdőívben  az  volt,  hogy  melyek  azok  a 

készségek, amelyekkel rendelkeznie kell a megfelelő munkavállalónak.  

Itt  megjelennek  olyan  képességek  is,  amelyek  nem  a  képességek  csoportjába  tartoznak,  inkább  a 

munkavállaló attitűdjét érintik, vagy konkrét szaktudás szükségességére utalnak:  

 munkaképes állapot és munkára való hajlandóság 

 helyismeret 

 C+E jogosítvány 

 gépszerelési tapasztalat 

 áruismeret 

 számítógép‐ismeret.  

A legfontosabb kompetenciák, amelyek a legtöbb potenciális munkavállalót kell, hogy jellemezzék:  

                                                            
23 A „bérminimumot” 149.000.‐ forintnak számoltuk, mivel ez a megállapított minimálbér összege.  

2

108
6

119

67

306

16
59

7
78

15
61

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Járás Megye

200000 ft fölött

180001‐200000 ft között

160001‐180000 ft között

140001‐160000 ft között

120001‐140000 ft között

100001‐120000 ft között

100000 ft alatt



60 
 

 pontosság, precizitás 

 jó kommunikációs készség 

 önállóság, felelősségtudat 

 megbízhatóság 

 rugalmasság 

 terhelhetőség.  

19. ábra; A szükséges készségekből alkotott szófelhő 

 

A  kérdőív  rákérdezett  arra  is,  hogy  milyen  egyéb  ismereteket  várnak  el  az  ideális  jelentkezőtől  a 

vállalatok.  Erre  a  kérdésre  háromféle  válasz  érkezett,  nagy  különbségeket  mutatva  az  egyes 

szempontok fontosságát tekintve. 
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20. ábra; Az egyéb ismeretekkel kapcsolatos elvárások (megyei szint) 

 

A  járásban  kissé  máshogy  alakulnak  az  arányok.  Nyelvtudásra  három  munkakörben  van  szükség 

(gyógymasszőr, gyógytornász, gazdasági ügyintéző).  

21. ábra; Az egyéb ismeretekkel kapcsolatos elvárások (járási szint) 

 

7.2.3.1 Munkaerő‐piaci problémák és kompetenciák összefüggései a válaszok ismeretében 

Az  elmúlt  néhány  évben  komoly  problémát  jelent  a  munkaerő‐hiány24,  amely  egyre  inkább 

meghatározza  a  közbeszédet  is25.  Az,  hogy ez  valóban  komoly  gondot okoz,  bizonyítható  a megyei 

felmérés eredményeivel is: a válaszadó cégek a következő években (részben a jelenlegi üres álláshelyek 

betöltésének érdekében) több mint 800 fő munkavállalót kívánnak felvenni.  

A munkaerő‐hiányt mindenképpen országos szinten kell kezelni, ám olyan helyi kezdeményezések is 

enyhíthetnek  a  lokális  problémákon,  amelyek  innovatív  módon  támogatják  a  vállalatok  (és  egyéb 

társadalmi szférák) együttműködését (pl. munkaerő‐kölcsönzés vállalatok között).  

                                                            
24http://kamaraonline.hu/cikk/korlatozza‐a‐novekedesben‐a‐hazai‐vallalkozasokat‐a‐munkaerohiany;  

25http://www.mtakti.hu/wp‐content/uploads/2018/01/mt_2016_hun_12.pdf;  
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Munkaerő‐hiány a hazai gazdaságban26 
 
„A  Munkaadók  és  Gyáriparosok  Országos  Szövetsége  által  benyújtott  javaslatról  a  miniszter 
elmondta,  annak  több  pontjával  egyetértenek,  így  azzal  is,  hogy  igény  esetén  biztosítani  kell  a 
harmadik országból érkező szakképzett munkaerő hazai  foglalkoztatását.” – Varga Mihály – 2016. 
június27 
„Ma már mindegyik szakma hiányszakma ‐ jelentette ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 
egy budapesti sajtótájékoztatón. Figyelmeztetett, hogy ha a közeljövőben nem lesz változás, azt a 
magyar gazdaság növekedése is megsínyli. – Parragh László – 2018. június28 
 
A legújabb nagy nyilvánosságot kapott kutatási jelentés29 a legnehezebben betölthető munkakörök 
közé az alábbiakat sorolta:  

 mérnök 

 adminisztrátor 

 orvos 

 tanácsadó 

 informatikus 

 fizikai dolgozók 

 könyvelő 

 értékesítő.  
Az egyes szektorokban ezek nagy különbséget mutatnak, így pl. a magánszektorban az informatikus, 
a közszférában a mérnök, az iparban a fizikai munkakörök a legnehezebben betölthető munkakörök. 
 
A KSH adatai szerint is egyre súlyosabb a munkaerő‐hiány.  

22. ábra; A betöltetlen álláshelyek száma hazánkban;  

 
Forrás: KSH Stadat táblák; 2.1.55. tábla;  

 

                                                            
26http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi‐miniszterium/belgazdasagert‐felelos‐allamtitkarsag/hirek/a‐
digitalis‐technologiak‐lesznek‐a‐legfontosabbak‐az‐iparban;  
27http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi‐miniszterium/hirek/a‐munkaerohiany‐nem‐gatolhatja‐a‐
gazdasagi‐novekedest;  
28https://www.portfolio.hu/gazdasag/parragh‐figyelmeztet‐a‐magyar‐gazdasag‐novekedest‐veszelyezteti‐a‐
munkaerohiany.289542.html;  
29http://bkik.hu/wp‐content/uploads/2019/01/Munkaer%C3%B6hi%C3%A1ny‐kutat%C3%A1si‐jelent%C3%A9s‐
2018_v02.pdf; 
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Az  egyes  nemzetgazdasági  szektorokat  tekintve  az  alábbiak  állapíthatók  meg  a  vizsgált  5  év 
vonatkozásában:  

 a legnagyobb növekedés az adminisztratív szolgáltatásokban történt: 2018‐ban nagyjából 10 
ezer fő, 2014‐ben 2200 fő hiányzott a szektorból;  

 jelentős a növekedés az építőiparban  is: négyszeresére nőtt a munkaerő‐hiány (a 2014‐es 
1000 fő körüliről 4000 körülire);  

 volumenében  a  feldolgozóiparból  hiányzik  a  legtöbb  munkavállaló,  itt  a  hiány  két  és 
félszeresére nőtt öt év alatt;  

 2018 III. negyedévében jelentős növekedés történt a kereskedelem, járműjavítás szektorban 
is a korábbi szintén folyamatos, ám kisebb mértékű növekedés után;  

 szintén majdnem négyszeresére nőtt a hiány a közigazgatásban is (2014: 3000‐3200 fő; 2018: 
7000‐7500 fő).  

 

A járásban működő válaszadó cégek esetében egyaránt beszélhetünk minőségi és mennyiségi hiányról 

is, egy vállalat jelezte, hogy nem tapasztalt munkaerő‐piaci problémát (egy autószerviz).  

23. ábra; Legfőbb munkaerő‐piaci problémák a járásban 

 

A  vállalatok negyedének  egyidejűleg mindkét  jelenség problémát okoz.  E  problémák enyhítésére  a 

vállalatok  gyakorlatilag  minden  csoportból  egyaránt  toboroznának  munkaerőt,  de  legtöbben 

pályakezdőket vennének fel, ezután pedig az 50 év felettieket. E mögött vélhetően az áll, hogy az ennél 

specifikusabb célcsoportok nem rendelkeznek pontosabb, körülhatárolható jelentéstartalommal, míg 

e  kettő  a  legkézzelfoghatóbb.  Érdekes,  hogy  a  harmadik  legnagyobb  értéket  az  alacsony  iskolai 

végzettségűek kaptak.  
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24. ábra; Mely munkavállalói csoportokból alkalmaznának szívesen munkavállalót?30 (N=49) 

 

A  fenti  adatok alátámasztják azt  a  korábbi  feltevést, hogy ma már a munkaadók nem  feltétlenül  a 

szakmai  tapasztalat  alapján  választanak munkaerőt,  hanem  az  egyéb,  általános  kulcskompetenciák 

mérlegelésével – így pl. a jó kommunikációs képesség és a pontosság voltak a legfontosabb elvárások 

a felmérés erre vonatkozó részében.  

Megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazása 

A  megváltozott  munkaképességű  személyek  foglalkoztatása  a  munkáltatók  számára  több 
szempontból is hasznos. 

A profitorientált vállalkozások természetesen elsősorban a gazdasági racionalitást veszik 
figyelembe. Ebben a vonatkozásban fontos érv, hogy az említett csoportba tartozó munkavállalók 
foglalkoztatásával a cégek a kapott kedvezmények segítségével csökkenthetik kiadásaikat, 
valamint további támogatásokat vehetnek igénybe, mindezek következtében pedig magasabb 
profitot realizálhatnak. Ide tartozik a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség kiváltása, a 
rehabilitációs kártyával igénybe vehető járulékkedvezmény, valamint a különböző bér‐ és egyéb 
támogatások, valamint az aktuális pályázati források. 

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása a vállalat társadalmi 
felelősségvállalását tükrözi (CSR), ami a teljes foglalkoztatotti kör elkötelezettségét növelheti. A 
felelős vállalat marketing‐lehetőségének kiaknázása a társadalomban és a szervezeten belül 
egyaránt kifejti hatását, hozzájárul a szervezeti kultúra fejlődéséhez, növeli a szervezet külső és 
belső megbecsültségét, ezáltal a cég vonzóbbá válik egy szélesebb vevőkör számára.31 

A társadalom szempontjából fontos továbbá, hogy a szociális kiadások csökkennek, ha az addig 
passzív, eltartott megváltozott munkaképességű személy elhelyezkedik és adófizetővé, önellátóvá 
válik. Mindez ösztönzi a társadalmi kohézió erősödését, a nem megváltozott munkaképességű 
állampolgárok nyitottabbá válnak, ha tapasztalják, hogy a sérült emberek is képesek a 
munkavállalásra. 

A  megváltozott  munkaképességű  személyek  foglalkoztatásának  további  előnyei  az  őket 
foglalkoztató munkáltatók, valamint az erre irányuló kutatások tapasztalatai alapján a következők: 

                                                            
30 A vállalatok többféle választ is megadhattak.  

31 Forrás: http://megvaltozott.hu/munkaltatoknak/;  
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 nagyobb motiváció, mint egészséges társaik esetében 
 örömet, kihívást jelentő munka 
 a cég iránt elkötelezett, lojális munkaerőként erősítik a munkamorált, és  
 szabálykövetők, szigorúan betartják a munkahelyi, munkavédelmi előírásokat 
 képességeiknek  megfelelő  munkakörben,  alapos  felkészítés  és  betanítás  után 

termelékenységük ugyanakkora, mint a nem megváltozott munkaképességű társaiké; 
 a  munkatársaknak  van  alkalmuk  legyőzni  a  fogyatékkal  élőkkel  kapcsolatos  félelmeiket, 

sztereotípiáikat; 
 a  megváltozott  munkaképességű  dolgozók  fejlődésen  mennek  keresztül  a  munkavégzés 

által; 
 új problémamegoldó készségeket honosítanak meg a vállalatnál; 
 a cég szervezettsége is nő 
 új  vezetői  szemlélet  kialakulására  ad  lehetőséget,  amely  megváltoztathatja  a  szervezeti 

kultúrát. 

Fentiek  ismeretében  a  kérdőívben  megkérdeztük  a  megyei  vállalatokat,  hogy  alkalmaznának‐e 
megváltozott munkaképességű munkavállalót. A 155 válaszadó negyede alkalmazna fogyatékkal élő 
munkavállalót.  A  legtöbbször  említett  munkakörök  az  alábbiak  voltak  (egy  munkaadó  többféle 
munkakört is megjelölhetett):  

 adminisztratív, irodai munkakör (12 említés) 

 takarító (7 említés) 

 betanított munkás (7 említés) 

 kertész, udvari dolgozó (3 említés) 

 eladó  

 karbantartó (3 említés) 

 konyhai kisegítő (2 említés) 

 állattartó (2 említés) 

 csomagoló (2 említés) 

 könyvelő (2 említés) 

 szociális asszisztens 

 varrónő.  
 

 

Arra  is  rákérdeztünk,  hogy  mi  indokolja,  hogy  főként  ezeket  a  csoportokat  választanák  új 

munkavállalónak.  

Egy vállalat mindegyik  csoportot bejelölte azzal az  indokkal, hogy mindegyik  csoportban meg  lehet 

találni a megfelelő munkaerőt.  

Az  alacsony  iskolai  végzettségűeket  elsősorban  egyszerűen  betanulható  munkákra  alkalmaznák  a 

vezetők, illetve azért, mert igényelni lehet utánuk munkaerő‐piaci támogatást.  

A pályakezdők mellett az alábbi érveket szerepeltették:  

 fejleszthetők, meg lehet tanítani őket a cég profiljának megfelelő munkavégzésre;  

 gyorsak és rugalmasak 

 nyitottabbak az új módszerek megtanulására 

 alacsonyabb bért kell fizetni nekik 

 hosszú távú megoldást jelenthetnek a humán‐erőforrás menedzsmentben.  
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A  kérdőívben  válaszoltak  a  vállalatok  arra,  hogy mik  azok  az  ismeretek,  képességek  a  pályakezdők 

esetében, amelyek segítik őket a vállalat életébe való gyors beilleszkedésben.  

Ez  alapján a  legfontosabb a  képzettség,  és  a  szakmai  ismeretek,  ezután pedig  a problémamegoldó 

képesség,  az  önállóság,  és  a  jó  kommunikációs  képességek  következnek.  A  munkaerő‐felvétellel 

kapcsolatos kérdés kapcsán legfontosabbnak tűnő pontosságot a pályakezdőknél hátrébb sorolták a 

cégek. Az idegen nyelv ismerete, a kreativitás, a stressz‐tűrés, a nyitott személyiség és a magabiztosság 

nem játszik nagy szerepet a munkavállalók kiválasztásánál.  

22. táblázat; A pályakezdők számára fontos készségek, ismeretek 

Személyiségjegy  Megye  Járás 

képzettség, szakmai ismeretek  61 15 

problémamegoldó képesség  58 14 

önállóság  58 11 

kommunikációs képesség  44 6 

csapatmunkára való hajlandóság  43 8 

cselekvőképesség, felelősségtudat  40 10 

pontosság, precizitás  37 4 

kitartás  25 5 

becsületesség  23 5 

logikus gondolkodás  22 2 

számítógépes ismeretek  21 3 

lojalitás, elkötelezettség  21 2 

idegen nyelv ismerete  15 1 

kreativitás  15 4 

stressz‐tűrés  11 1 

nyitott személyiség  8 1 

magabiztosság  4 0 

 

E fenti táblázat továbbra is azt a korábban már felvázolt tapasztalatot támasztja alá, hogy a járásban 

és  a  megyében  általában  sem  jellemző  a  kreatív  ipar,  az  innováció  jelenléte  –  együttműködő,  jól 

kommunikáló, magas munkamorálú munkavállalókat keresnek a cégek.  

Stressz, kiégés és hatékonyság 

A stressz életbevágóan fontos figyelmeztető rendszer. Ráébreszt, hogy bizonyos helyzetek veszélyt 
jelentenek  boldogulásunkra,  egészségünkre,  biztonságunkra,  önbecsülésünkre  és  lelki 
egyensúlyunkra. 

Sokan  tudatában  vannak,  hogy  túlságosan  nagy  stressznek  vannak  kitéve,  sokan  azonban  nem 
tudnak róla, így nem is folytatnak semmilyen tudatos stresszkezelést. 

Egészségünk, eredményességünk jelentős mértékben függ attól, hogy mennyire vagyunk képesek 
megfelelő módon reagálni a környezeti hatásokra. Sok ember számára az örvénylő, küzdelmekkel 
teli, fokozott erőfeszítéseket igénylő környezet lelkesítő kihívást jelent, és képesek gyorsan felnőni 
a feladatokhoz. 

A  stressz  okozta  egészségügyi  problémákat  szokás  civilizációs  betegségeknek  nevezni,  maga  a 
stressz azonban korántsem csupán a modern ember életének velejárója, sőt, jelen van az állatoknál 
is. Stressz‐állapotban az egész szervezet működése áthangolódik.  
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A munkahelyi hatékonyság visszaesésének, a betegállományok megnövekedésének nem csak fizikai 
okai  lehetnek, bár tagadhatatlan, hogy az egészségtelen munkakörülmények nyilván betegítenek. 
Ugyanakkor  az  egyik  leginkább  veszélytetető  faktor  az  alattomos  stressz  és  az  ezzel  összefüggő 
betegségek.  
A kiégési  szindróma azt a  tünetegyüttest  jelöli, amely hosszú távú  fokozott érzelmi megterhelés, 
kedvezőtlen stresszhatások következtében jön létre, fizikai‐érzelmi‐mentális kimerüléssel jár. 
Az  Egészségügyi  Világszervezet  (WHO)32  becslései  szerint  2020‐ra  a  depresszió  lesz  a 
munkaképtelenség  második  legfőbb  oka  Európában.  Egy  európai  uniós  felmérés  szerint  a 
munkavállalók 14 százaléka szenved napi szinten stressztől, depressziótól vagy szorongástól, ami 
anyagi  következményekkel  is  jár.  A  lelki  zavarokból  eredő  teljes  termelékenység  csökkenést 
Európában  évi  136,3  milliárd  euróra  becsülik,  amely  a  2010‐es  magyar  központi  költségvetés 
összkiadásának ötszöröse. 
Éppen  e  fentiek  miatt  a  munkáltatóknak  fontos,  hogy  befektessenek  munkavállalóik  lelki 
egészségének megóvásába, a munkahely kialakíthat egy lelki szempontból egészséges környezetet, 
amelyben nemcsak a  vezetés‐munkavállalók  közötti  viszony  támogatott, hanem a munkavállalók 
között  is  valódi  együttműködés,  empátia  alakulhat  ki.33  A  közösségépítés,  illetve  a  munkaadói 
márkaépítés (branding) ezeket a lelki problémákat segíthet megelőzni, és csökkentheti a fluktuációt. 

 

A fenti elvárásokhoz képest nagyon érdekes áttekinteni, hogy a vállalatok mely területeken érzékelik a 

munkavállalók fejlesztésének szükségességét.  

Kiemelkedik  a  munkavállalók  gyakorlati  felkészültségének  szükségessége,  eztán  pedig  a 

csoportmunkában való együttműködés képessége. A szociális és pénzügyi készségeket nem tekintik 

fejlesztendőnek  a  munkaadók  –  noha  célszerű  elgondolkodni  azon,  hogy  a  munkavállalók 

megtartásában  milyen  szerepet  játszhat  azon  ismeretek  fejlesztése,  amely  nem  közvetlenül  a 

munkavégzésük minőségéhez, hatékonyságához kötődnek.  

23. táblázat; A saját munkavállalók fejlesztendő területeinek megítélése 

Terület  Megye  Járás 

gyakorlati felkészültség  114  17

csoportmunkában való együttműködés  70  12

munkavállalói készségek  64  10

elméleti felkészültség  55  7

informatikai tudás  44  8

nyelvtudás  44  7

szociális készségek  29  4

pénzügyi készségek  21  4

 

A  fenti  vállalati  vélemények  tükröződnek  a  vélt  képzési  igényekre  vonatkozó  válaszokban  is. 

Egyértelműen  azok  a  képzési  formák  játszhatnak  csak  szerepet  a  munkaadóknál,  amelyek  a 

munkavállaláshoz, a jobb, hatékonyabb, magasabb minőségű munkavégzéshez szükségesek.  

 

 

                                                            
32https://www.who.int/mental_health/media/investing_mnh.pdf 
33 Erről bővebben: https://www.hrportal.hu/download/8_Munkaltato_utmutato‐Magyar.pdf.;  
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24. táblázat; A munkaadók által jelölt képzéstípusok, amelyeket igénybe vennének a 

munkavállalók fejlesztésében 

Képzés jellege  Megye  Járás 

szakmai továbbképzés  82  14

szakmához kapcsolódó OKJ képzés  67  10

betanító jellegű képzés  48  5

informatikai/számítástechnikai képzés  34  9

nyelvi képzés  30  6

kompetenciafejlesztő képzés  24  6

A válaszadók több esetben megadtak konkrét képzési igényeket is.  

A Pápai járásban OKJ‐s képzéseket jelölt meg összesen 6 foglalkoztató:  

 mezőgazdasági gépész/állattartó szakmunkás 

 gyakorló ápoló 

 gyógymasszőr 

 diétás szakács 

 gyógyszertári asszisztens 

 boltvezető.  

A megyében hasonló szintű (középfokú, szakmunkás, érettségire épülő szakképzés) képzéseket adtak 

meg a foglalkoztatók. A fent jelzett szakmákon kívül az alábbi fontosabb képzési lehetőségeket emelték 

ki a vállalatok:  

 nyelvi képzés (2 jelzés) 

 varrónő (2 jelzés) 

 villanyszerelő (2 jelzés) 

 tehergépkocsi‐vezető, illetve kisgépkezelő tanfolyam 

 hentes, hentesáru‐eladó (2 jelzés) 

 ápoló, szakápoló (2 jelzés) 

 asztalos (2 jelzés) 

 kőműves, ács, illetve burkoló képzés.  

A  fenti  lista  tovább erősíti  azt  a  – minden  válaszból  egyértelműen  azonosítható  –  feltevést,  amely 

szerint  a  vállalkozók  a  munkavállalók  szakmai  előmenetelével,  fejlődésével  kívánnak  érdemben 

foglalkozni.  
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8 Összefoglaló 
A Kompetencia Kézikönyv felépítése lehetővé teszi, hogy a járás vállalkozói, vállalatai olyan gyakorlati 

tanácsokat,  fogásokat  kapjanak,  amelyek  segítik  őket  abban,  hogy  a  megfelelő  munkaerő 

kompetenciáit  megfelelő,  modern  módszerekkel  mérhessék  fel,  támogatva  ezzel  a  cégek 

termelékenységét, illetve csökkentve a fluktuáció kockázatát.  

A  kompetencia  fogalmi  definiálásának  számtalan  vetülete  létezik  a  tudományban,  értelmezése 

nagyban függ a kompetenciához kapcsolható célok mibenlététől. A pszichológia tudománya szerint a 

kompetencia érzése a szociális környezet, neveltetés, általunk fontosnak tartott személyek reflektálása 

alapján  alakul  ki.  A  gazdasági  megfontolásokat  szem  előtt  tartó  OECD  megfogalmazása  szerint  a 

kompetenciának több összetevője van: tudásból, készségből, és pszicho‐szociális erőforrásból merített 

komplex elvárásoknak való megfelelés képességéből áll. 

Jelen  korunkban  a  kompetencia  elsősorban  munkahelyi  környezetben,  az  egyes  munkaköröknek 

megfelelően  értelmezhető,  így  a munkamotivációk  és  az  egyén  tehetsége  szintén  nagy  befolyással 

bírnak  a  kielégítő  és  sikeres  munkaköri  teljesítményre.  A  kompetenciák  a  személy  alapvető, 

meghatározó jellemzői, okozati kapcsolatban állnak a kritériumszintnek megfelelő hatékony és/vagy 

kiváló teljesítménnyel. 

Mindezek  alapján  látható,  hogy  a  kompetencia  igen  komplex  fogalom,  amely  elsősorban  a 

teljesítményben érhető tetten, és amelynek számos összetevője van. 

Az általánosan, nemzetközileg elfogadott megközelítések alapján a kompetenciának 5 összetevője van:  

 ismeretek, tudás, információk 

 készségek, jártasság 

 önértékelés, szociális szerepek 

 személyiségvonások 

 motivációk.  

E személyiség‐összetevők egymásra épülnek, egyfajta  jéghegyet alkotva. E modell alapja az, hogy a 

kompetencia összetevőit alapvetően két csoportba oszthatjuk: a tudatos szint látható és érzékelhető 

a környezet  számára, azonban a kompetenciák működését,  tartalmát  leginkább a kevésbé  tudatos, 

vagy tudattalan tényezők határozzák meg. 

A  szakmai  kompetenciák  mellett  a  munkavállalói  és  általános  szociális  kompetenciák 

(kulcskompetenciák) egyre fontosabb szerepet játszanak a munka világában. Általános vélekedés az, 

hogy  a  cégek  főként  azokat  a  munkavállalókat  keresik,  akik  rugalmasak,  nyitottak  és  képesek  és 

motiváltak  is  a  tanulásra.  Ebből  a  megfontolásból  kifolyólag  a  legnagyobb  hazánkban  működő 

multinacionális cégek közül többen saját képzési rendszert alakítottak ki és működtetnek – amelyben 

a pályakezdőket  (sőt,  gyakran a még  iskolába, egyetemre  járó  tanulókat) a  cég  felvértezi  azokkal a 

készségekkel, tudásokkal, ismeretekkel, amelyek a legszükségesebbek az adott munkakör ellátásához.  

A megyei és járási felmérés azonban továbbra is erős szakmaisággal kapcsolatos elvárásokat mutat, a 

szociális, munkavállalói, nyelvi kompetenciák másodlagos szerepéről árulkodnak. 
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A fenti elemzések arra utalnak, hogy különösen nagy kompetenciahiány nem jellemző a járásban. A 

2018‐ban  bejelentett  új  álláshelyek  száma  azonban  jelentős  gondot  fog  okozni  a  járásban,  hiszen 

messze itt a legmagasabb (3408, míg pl. Veszprémben 2186)34.  

Az mondható el a járásról, hogy a képzési kínálat színesítésre szorul, különös tekintettel a gépészeti, 

műszaki szakképzésre, tekintettel arra, hogy a legnagyobb munkaerő‐igény (az álláshirdetések alapján) 

az ilyen típusú munkakörök esetében mutatkozik meg, illetve a legnagyobb foglalkoztatók a járásban 

szintén műszaki,  feldolgozóipari  területen működnek. A nagyvállalatok esetében a munkaerő‐hiány 

miatt nem tudnak elindulni olyan beruházások, amelyek javíthatnák a termelékenységet.  

A munkaerő‐hiány olyan mértékű Pápán és környékén, hogy egyre nagyobb számban jelennek meg 

külföldi munkavállalók a járásban. Ez nem feltétlenül jelent gondot, amennyiben megfelelő szociális 

készséggel, illetve megfelelő végzettséggel rendelkeznek.  

A KKV‐k esetében a munkaerő‐hiány nem a növekedés gátja, hanem a fennmaradást megkérdőjelező 

tényező. A fiatalok elköltözése, elvándorlása miatt sok családi vállalkozás nem tud tovább működni, 

mivel nincs, aki továbbvigye a céget. Sok szolgáltató kisvállalkozó (pl. autószerelők) nem talál megfelelő 

munkaerőt: ez ma már nemcsak minőségi, hanem mennyiségi kérdéssé is vált.  

A munkaerő‐hiány  kezelés  ugyan  országos  kezdeményezésekkel  kezelhető,  ám  helyben,  a  Paktum 

működésével is enyhíthetők az ebből fakadó problémák. 

A  cégek  –  akár  a  Paktumok  közreműködésével  ‐  kezdeményezhetnének  olyan  tevékenységet 

(különösen  a  KKV‐k  esetében  jelentene  ez  fontos  támogatást),  amelyek  segítik  a  járás  cégeit  a 

munkaerő megtartásában,  illetve a megfelelő motivációban, hiszen sok esetben  jelentős problémát 

jelent a fluktuáció magas foka.  

Az információ‐átadás megtörténik a különböző rendezvényeken, ám ennél kézzel foghatóbb segítséget 

jelenthetne,  ha  ezt  egyéni  tanácsadás  formájában,  a  specifikus  vállalati  szükségletekre  reagálva 

kaphatnák meg a vállalkozások – ehhez azonban a vállalatok menedzsmentjének tudatos vezetést és 

HR‐gazdálkodás kell folytatniuk.  

Innovatív  megoldás  lehet  az,  ha  a  vállalatok  olyan  területen  is  együttműködnek,  amelyek 

„hagyományos” piaci körülmények között nem szükségesek. Ki lehet alakítani például egy olyan térségi 

HR  klub‐ot35,  ahol  a  helyi  vállalkozások  humánerőforrás  szakemberei  vesznek  részt,  és  támogatják 

egymást a közös problémák megoldásában, megismerhetik egymás gondjait ezzel kapcsolatban. Ennek 

Pápán ráadásul vannak  is előzményei,  tekintettel a három‐négy évvel ezelőtt  induló, Pápa Business 

Leaders Forum csoportra, amely a  legutóbbi  időkig aktívan  támogatta a helyi  vállalatok vezetőinek 

informális együttműködését.  

Az elvárt kompetenciák kapcsán a fenti problémák miatt erősen megjelennek olyan elemek, amelyek 

nem oktatható, inkább nevelési kérdéseket érintenek: szociális képességek, pontosság, precizitás.  

A  pályakezdők,  illetve  a  tapasztalattal  nem  rendelkező  jelentkezők  keresése  azt  az  általános  képet 

támasztja  alá,  hogy  a  vállalatok  lemondtak  arról,  hogy  megfelelő  képzettségű  és  végzettségű 

munkavállalót  találjanak,  inkább  úgy  gondolják,  hogy  ők  felvértezik  alkalmazottaikat  a  megfelelő 

szakmai felkészültséggel.  

                                                            
34 Forrás: Veszprém Megyei Kormányhivatal;  
35Forrás: A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése; Munkaügyi 

tárgyú kutatások támogatása; OFA/K‐5659/8341/50/2009 



71 
 

E fenti okból kerültek előtérbe az olyan nem feltétlenül  iskolában tanulható kompetenciák, mint az 

önállóság, precizitás, felelősségtudat.  
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10 1.  számú melléklet  ‐  Kompetencia  felmérő  kérdések  a  kiválasztás 

folyamatában 
 Beilleszkedés, munkahelyi környezet 

o Milyen körülmények között teljesít legjobban? 

o Milyen vezető mellett szeretne dolgozni? 

o Milyen csapatban szeretne dolgozni? 

o Ön szerint milyen a jó főnök? 

 Eredmények  

o Mit tart eddigi legjelentősebb eredményének? 

o Beszéljen egy komoly problémáról, amit megoldott. Hogyan? 

o Meséljen  el  egy  konfliktushelyzetet  korábbi  tapasztalatai  alapján,  és  azt,  hogyan 

sikerült megoldania! 

 Erősségek és fejlesztendő területek 

o  Mik az erősségei? 

o Mi volt idén a legnehezebb döntése? Miért? 

o Mi az a tulajdonság, ami Önből hiányzik, és amit szeretne megszerezni? 

 Motiváció, célok 

o Miért jönne hozzánk dolgozni? 

o Hogy képzeli el a cégnél a pályafutását? 

o Mi az, ami inspirálja, dinamizálja Önt egy munkahelyen? 

o Mit szeretne elérni az életében? 

o Hogyan látja magát 5 év múlva? 

 Társas kompetenciák 

o Hogyan viseli a kritikát? 

o Hogyan szokta levezetni a feszültséget? 

o Miért számít Ön jó csapatmunkásnak? 

o Mi az, amit a többiek Önnel kapcsolatban a leggyakrabban félreértenek? 

 Végzettség és önképzés  

o Milyen tanulmányi céljai vannak? 

o Miért pont ezt a szakképzési/felsőoktatási intézményt választotta? 

o Milyen eredményeket mutatott fel a kedvelt és a kevésbé kedvelt tárgyakból? 

 Önismeret, önmenedzsment 

o Mi az, amit nem kérdeztem, de elmondana magáról? 

o Mit gondol, hogy írnák le Önt a munkatársai? 

o Melyek az Ön gyengeségei? 

o Mi az a 3 szó, ami legjobban jellemzi Önt? 
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11 2. számú melléklet ‐ Megváltozott munkaképességű munkavállalók 

kompetenciáinak azonosítása 
 

A változó gazdasági helyzetben a közelmúltban a munkaerőpiac  is  jelentősen átalakult: a gazdasági 

beruházásoknak köszönhetően új munkahelyek jöttek létre, amely munkáltatói igényeket nem, vagy 

csak  nehézségekkel  képes  a  munkaerőpiac  kiszolgálni.  Emiatt  szükséges  a  munkaerőpiacon 

potenciálisan munkát vállalni  tudók speciális  igényeit  is  szem előtt  tartó  fejlesztéseket eszközölni a 

foglalkoztatók oldalán is. 

A  fogyatékos  és  a  megváltozott  munkaképességű  emberek  csoportja  nagyon  sokrétű,  eltérő 

képességekkel,  adottságokkal  rendelkezik.  Olyan  heterogén  társadalmi  csoportról  van  szó,  akik 

teljesen  más  igényekkel,  készségekkel  és  képességekkel  rendelkeznek.  Jelentős  arányuk 

munkavállalásra alkalmas, azonban a munkáltatók ismereteik hiánya vagy pontatlansága miatt eleve 

elutasítják a foglalkoztatásuk lehetőségét.  

11.1 A kiválasztás sajátosságai 

A  kiválasztási  folyamat  minden  ember  számára  szorongással  jár.  Ez  a  szorongás  fokozottan 

jelentkezhet  a  fogyatékkal  élő  személyeknél,  akik  gyakran  az  átlagnál  kevesebb  tapasztalattal 

rendelkeznek  a  munkahelyekre  való  pályázásban,  vagy  korábbi  diszkriminatív  tapasztalataik  miatt 

aggódhatnak azért, hogy egészségügyi állapotuk a felvételi folyamatban hátrányukra lehet.  

Mindezek miatt a kiválasztási folyamatban az alábbiak szem előtt tartását javasoljuk: 

 Kínálja fel a jelentkezőnek a segítségét, de várja meg, ameddig elfogadja. 

 A  jelentkezőket  mindig  felnőttként  kezelje,  ne  cselekedjen  úgy,  amely  gyermekekkel 

kapcsolatos bánásmódra jellemző, vagy túl bizalmas. 

 Ha kísérővel (pl. mentorral) érkezik a jelölt, akkor is mindig a pályázóval beszéljen. 

 Nem minden fogyatékosság látható! 

 Mindig  pontosan  fel  kell  térképezni  a  fogyatékosság mibenlétét  és  jellegét,  nem  érdemes 

feltételezésekre hagyatkozni. 

Bizonyos  fogyatékosságok  esetén  speciális  eszközökre  lehet  szükség  ahhoz,  hogy  a  fogyatékkal  élő 

személy megfelelő munkateljesítményt tudjon nyújtani,  és hogy egyáltalán részt vegyen a kiválasztási 

folyamatban. 

11.2 Hallási problémával élők 

A hallási fogyatékosságnak sokféle szintje létezik, amelyekhez különféle kommunikációs megoldások 

tartoznak. Érdemes ezért a feltételezések helyett megkérdezni a jelöltet, hogy melyik kommunikációs 

formát preferálja. Vannak olyan jelentkezők, akik jeltolmácsot kérnek, de sokan szájról olvasnak. Ebben 

az esetben fontos, hogy az interjúztató mindig nézzen a jelöltre és ne takarja el a száját. Siket ember 

esetén nem érdemes kiabálni, amennyiben hallókészülékkel rendelkezik a jelölt, fontos ügyelni arra, 

hogy ne legyen hirtelen nagy zaj, mert a készülék ezt felerősiti. Hallási problémával élők esetében az 

írásbeli kommunikáció hasznos lehet.  

Az  interjúztatóknak  fontos  tisztában  lenniük  azzal,  hogy  a  hallási  problémával  élők  beszéde  kissé 

nehezebben érthető. A hosszú szóbeli útmutatók helyett pedig ajánlatos írásbeli útmutatót adni. 
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11.3 Látási problémákkal élők 

A vakok számára nehézséget jelent az ismeretlen környezetben való mozgás. Ezért érdemes odafigyelni 

az akadálymentes környezet biztosítására, illetve fontos felkészíteni a fogadó személyzetet arra, hogy 

szükség esetén biztosítsák a kért segítséget.  

11.4 Motoros problémákkal élők 

Ha  a  pályázó  kerekesszéket  használ,  akkor  javasolt,  hogy  az  interjúztató mindig  üljön  úgy,  hogy  a 

szemük  egy  szintben  legyen,  hiszen  ezáltal  sokkal  kellemesebbé  teszi  a  beszélgetést  mindkét  fél 

számára, mint ha állva marad. Az akadálymentes környezet biztosítása ez esetben is fontos szempont.  

11.5 Egyéb fogyatékossággal élők 

Egyes fogyatékossággal élő személyeknél probléma lehet a koncentráció terjedelmével és hosszával 

(pl.  különböző  neurológiai  rendellenességek,  mentális  betegségek,  tanulási  nehézségek),  de 

jelentkezhet ez a probléma azoknál is, akik komoly betegségből vannak felépülőben. Ilyenkor ügyelni 

kell arra, hogy a szükséges információkat kisebb egységekben kapják meg a pályázók. 

A  tanulási  nehézség  nem  azonos  az  értelmi  fogyatékossággal.  Az  ilyen  típusú  problémával 

rendelkezőknek  sokféle  nehézséggel  kell  szembenézniük:  bizonyos  szavakat  (dyslexia),  számokat 

(dyscalculia) félreérthetnek, problémájuk lehet az írással (dysgrafia), vagy korlátozott lehet a motoros 

koordinációjuk (dyspraxia).  

11.6 Kiválasztási eszközök 

Bármilyen kiválasztási eszközt használunk, fontos, hogy előzetesen információt szerezzünk arról, hogy 

a  Jelöltnek  milyen  speciális  igénye,  fogyatékossága  van,  hogy  a  legoptimálisabb  eljárást  lehessen 

kiválasztani számukra.  

A  tesztek  különösen  hasznosak  az  olyan  jelöltek  képességeinek  meghatározására,  akik  nem 

rendelkeznek  formális  iskolai  végzettséggel.  A  fogyatékossággal  élőknél  gyakran  az  a  helyzet,  hogy 

nehezebben  tudják  elvégezni  a  formális  tanfolyamokat.  A  fogyatékossággal  élők  gyakran  szívesen 

élnek azzal a lehetőséggel, hogy a képességeiket teszteken keresztül mutassák meg. Ugyanakkor fontos 

szem előtt tartani, hogy a különböző fogyatékossággal élő csoportok számára különböző problémák 

jelentkezhetnek a tesztek adminisztrációjával kapcsolatban. Ilyen lehet pl., hogy a siket jelöltek nem 

képesek megérteni a szóbeli útmutatót, és a dyslexiás jelölt számára hosszabb ideig tart a kérdések 

elolvasása. 

A látássérült jelöltnek nehézséget jelent a jelentkezési lapok kitöltése. Megoldást jelenthet a Braille‐

írás  vagy,  hogy  a  jelölt  válaszait  szóban  adja  meg,  vagy  egyszerűen  a  segítség  a  nyomtatványok 

kitöltéséhez. 

Értékelő/Fejlesztő  központok  esetén  a  csoportos  gyakorlatok  különösen problémát  jelenthetnek  a 

siket és a látássérült jelöltek számára, mert nehéz lenne a számukra figyelni arra, hogy ki mikor mit 

mond. Az interjú a hallási problémával élők számára jelenthet az átlagosnál nagyobb nehézséget. 

Fontos  a  kiválasztási  folyamatban  szem  előtt  tartani,  hogy  minden  mérési  módszer  esetében 

előfordulhatnak  torzítások.  Ezért  érdemes  a  folyamatban  többféle  mérési  eszközt  is  használni.  Az 

eltérő  mérésmód  használata  azt  eredményezi,  hogy  a  feladat  ellátásához  szükséges  képességek 

szélesebb  skáláját  sikerül  feltérképezni.  További  előny,  hogy  az  általános  képben  kevésbé  számít 

minden olyan torzító tényező hatása, amely egyik vagy másik vizsgálatban fellép. 
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12 3. számú melléklet – a feldolgozott álláshirdetések listája 
Pozíció  Hirdető vállalkozás  Végzettség  Tapasztalat36

Assistant Plant 
Manager  Cargill  felsőfokú  1‐2 év 

autóbuszvezető  HOMM  nincs meghatározva 

betanított húsipari 
munkás 

Workstart Munkahelyteremtő Szociális 
Szövetkezet  nincs meghatározva 

CNC programozó  Shoptec  középfokú   
dietetikus  Eszterházy kórház  felsőfokú   

EHS koordinátor 

Hire‐One Személyzeti Tanácsadó Kft ‐ 
Multinacionális gyártó beszállító 
számára keres  középfokú   

Eladó 
  

CCC  nincs meghatározva  van 

Spar  nincs meghatározva 

Építőipari munkás  FENESTRA‐BAU Kft.  nincs meghatározva 

Értékesítő  Bárdi  nincs meghatározva 

Gépalkatrész raktáros  Contstar  középfokú   

Gépbeállító 
Hirtenberger Automotive Safety 
Hungary Bt.  középfokú   

Gépkezelő/karbantartó Pápai Hús  nincs meghatározva 

Gépkocsis járőr  BON‐SEC Kft.  nincs meghatározva 

Gipszkartonozó  Munkaerőpiacon Maradás Egyesület   általános iskola   
Gyártástámogató 
mérnök  INSERTUS HR Kft.  felsőfokú  1 év 

HR generalista  Yanfeng  felsőfokú  1‐2 év 

HR Mobility 
Coordinator  Manpower  felsőfokú  3 év 

Hr munkatárs  INSERTUS HR Kft.  felsőfokú  1‐3 év 

Intézményvezető  Ihász Gábor Általános Iskola   felsőfokú  5 év 

kereskedelmi 
menedzser  Provident  felsőfokú  van 

Kézbesítő, válogató 
Pápa és Vidéke Általános Fogyasztási és 
Értékesítő Szövetkezet  nincs meghatározva 

Kontrolling vezető  Pápai Hús  felsőfokú  van 

Konyhai kisegítő  Bakony‐Gaszt  nincs meghatározva 

   Hungast  nincs meghatározva 

Munkaerőpiaci 
tanácsadó  Munkaerőpiacon Maradás Egyesület   felsőfokú   
Műszaki rajzoló  shoptec  középfokú   
Operátor  Sysco‐Team Kft.  nincs meghatározva 

óvodapedagógus  Pápai Városi Óvodák  felsőfokú   
Pedagógus  Munkaerőpiacon Maradás Egyesület   felsőfokú   
Porfestő  Munkaerőpiacon Maradás Egyesület   általános iskola   
Pszichológus  Munkaerőpiacon Maradás Egyesület   felsőfokú   

                                                            
36  Amelyik  cellában  nincs  adat,  ott  nem  szükséges  tapasztalat.  Ahol  az  szerepel,  hogy  „van”,  ott  további 
specifikáció nélkül annyit adott meg a hirdető, hogy tapasztalattal kell rendelkezni.  
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Pozíció  Hirdető vállalkozás  Végzettség  Tapasztalat36

   Veszprém megyei ped szakszolg pápai 
tagintézménye  felsőfokú   

Pultos  Levendulás ősz  középfokú   
Quality mérnök  INSERTUS HR Kft.  felsőfokú   

Raktáros 
  

Bárdi  nincs meghatározva 

Vöröskő Kft. ‐ Euronics  nincs meghatározva  van 

Nincs jelölve  nincs meghatározva 

Regionális értékesítési 
asszisztens  Heineken  nincs meghatározva 

Robotprogramozó  Shoptec  középfokú   

Senior könyvelő 
Hirtenberger Automotive Safety 
Hungary Bt.  felsőfokú  van 

Silókezelő ‐ 
anyagmozgató  Cargill  középfokú   
Szakács  Hungast  középfokú  3 év 

Szociális munkás  Munkaerőpiacon Maradás Egyesület   felsőfokú   
Takarító 
  

Munkaerőpiacon Maradás Egyesület   általános iskola   
Nincs jelölve  általános iskola   

Takarító ‐ 5 fő  Baromfitelep  nincs meghatározva 

Tangazdaságvezető  Batthyányi SZC  felsőfokú   
Termelésvezető ‐ 
helyettes  ManAtWork  felsőfokú  3 év 

Üzletvezető 
  

Bárdi  nincs meghatározva  van 

JOLA  nincs meghatározva 

villanyszerelő 
  

E.on  középfokú   
Imerys Bentonite Hungary Kft.  középfokú   

Minőségbiztosítási 
technikus  Schweitzer  középfokú   
Áruátvevő 
csoportvezető  Schweitzer  középfokú   
 


