
EGYÉNI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE

Készült: az EFOP-1.5.3-16-2017-00019 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben” 
című projekt szakmai megvalósításaként, a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek fog-
lalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése, valamint a célcso-
port foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó programelemként.



Az Európai Unió Kulturális és Oktatási Bizottságának (2010/2013(INI)) számú, a kulcskompetenciákról a vál-
tozó világban: az oktatás és képzés 2010 munkaprogram megvalósítása című jelentésében megállapította, hogy 
az Európai Unióban a kompetenciaszintek jelentősen elmaradnak az elvárt értéktől, így további lépések szüksé-
gesek azok fejlesztésére mind európai, mind pedig nemzeti szinten. A megfelelő szintű alapkészségek (írás-tu-
dás, számolási készség, természet-tudomány és technológia) elengedhetetlenek a munkaerőpiacra történő belé-
péshez és a munkahelyek stabil megtartásához.  

Az egyéni kompetenciák fejlesztése kulcsfontosságú a versenyképesség és a foglalkoztathatóság szempontjából, 
mivel a strukturális változások, mint a globalizáció és a technológiai fejlődés egyre magasabb és a munkaerőpi-
ac igényeinek mindinkább megfelelő készségeket igényel a termelékenység növekedése és a munkahelyek bizto-
sítása érdekében. Az oktatási és képzési rendszereknek olyan készségeket kell fejleszteniük, melyek segítségével 
a munkavállaló képes megfelelni a potenciális munkáltatók által támasztott követelményeknek. 

A fenti folyamatoknak köszönhetően felértékelődött a kiegészítő kompetenciák szerepe a szakirányú ismere-
tekkel szemben, melyek jelentős változáshoz vezettek a munkaadók munkavállalókkal szembeni elvárásaiban. 
Az Európai Unió Kulturális és Oktatási Bizottságának fent idézett jelentésében megállapításra került, hogy a 
munkáltatók a jelentkezők transzverzális készségeinek hiányát hangsúlyozzák. A munkavállalás új formái, a 
gyakoribb munkahelyváltás (kényszerből vagy lehetőség miatt) több területet lefedő képességeket kívánnak. A 
transzverzális készségek jelentősége, hogy nem csak egy helyzetben, hanem széles körben, több kontextusban 
és szituációban alkalmazhatóak. 

A munkavállalók készségei és a munkáltatók elvárásai közötti eltérés arra a diszkrepanciára utal, ami a készségek 
iránti kereslet és kínálat között van jelen a munkaerőpiacon: a munkáltatók által keresett készségek különböz-
nek az álláskeresők vagy a dolgozók által kínált készségektől. Amennyiben a különböző formában megjelenő 
készségek közötti eltérés tartósan fennáll, ez olyan rövid és hosszú távú gazdasági és társadalmi veszteségekhez 
vezet, amely az embereket, a munkáltatókat és a társadalmat sújtja.

A foglalkozások átjárhatósága miatt a munkáltatók a képzettséget igazoló okmányok mellett egyre nagyobb 
hangsúlyt fektetnek azoknak a személyiségjegyeknek a vizsgálatára, amelyek a szervezetnél előforduló komplex 
feladatok megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek. A potenciális munkavállalóknak a végzettség mel-
lett, az egyes feladatkörök ellátáshoz szükséges kompetenciák körét is meg kell adniuk, vagyis a kompetenciák 
sorának rögzítése a korszerű munkaerő kiválasztáshoz – a folyamatos értékeléshez elengedhetetlen. 

A TÁMOP „A tudás – esély” című projektje egy olyan országos hatókörű képzési programot dolgozott ki, ami 
a szakképesítések helyett a kompetenciák fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. A projekt „Munkaerő‐piaci kulcs-
kompetenciák  fejlesztési lehetőségei  Magyarországon”  előzetes megvalósíthatósági tanulmánya (2009) ösz-
szefoglalja azokat az okokat, amelyek felelősek hazánkban a munkaerő kereslet és kínálat közötti diszkrepancia 
kialakulásáért:

- a középfokúnál alacsonyabb képzettségűek kirívóan alacsony foglalkoztatási szintje 
- a részmunkaidős munkavégzés kultúrájának fejletlensége
- hatalmas térségi különbségek társadalmi és gazdasági szempontból
- a nemek közötti megkülönböztetés – a fér� ak foglalkoztatási szintje tartósan a nőké felett van
- jelentősek az életkor szerinti különbségek
- az újraelosztási rendszer kevésbé hatékony: a magas újraelosztási szinthez bonyolult rendszerű adók    
             tartoznak, amik negatív irányba befolyásolják a munkaerő-kínálatot és keresletet.



A vállalatok versenyképességét nagymértékben meghatározzák azok az emberek, akik benne dolgoznak, ezek-
nek az embereknek a tudása és kompetenciája. Azok az alkalmazottak, akik az életük során megszerzett készsé-
geiknek köszönhetően képesek megbirkózni a munka világának egyre összetettebbé váló kihívásaival, nagyobb 
mértékben tudnak hozzájárulni cégük versenyképességéhez. A munkavállalói kompetenciák célzott fejlesztése 
mögött az az Európai Unió foglalkoztatás bővítését célzó stratégiája áll, melynek értelmében a jövő vállalatai-
nak legfontosabb erőforrása az ember: egyre inkább a munkavállaló minősége fogja meghatározni a vállalatok, 
cégek versenyképességét, a szervezet humán tőkéje lesz az, ami az elsődleges versenyelőnyt biztosítja.

A munkavállaló lehetséges jellemzői közül a kompetenciában találták meg azokat az ismérveket, melyek átfo-
góan felölelik az emberi erőforrás minőségi „leírhatóságát”. A kompetencia fogalmának tisztázására az Európai 
Unió célul tűzte ki az egységesítést és egy standard kompetencia-rendszer kialakítását. Az EU munkacsoport 
által alkalmazott átfogó megközelítésnek megfelelően a kulcskompetencia általános meghatározása a követ-
kező: A kulcskompetencia az ismeretek, készségek és attitűdök transzferábilis, többfunkciós egysége, amellyel 
mindenkinek rendelkeznie kell ahhoz, hogy személyiségét kiteljesíthesse és fejleszthesse, be tudjon illeszkedni 
a társadalomba és foglalkoztatható legyen (Karcsis, 2005).

A kulcskompetenciák fejlesztésének célja az, hogy a tudásalapú társadalomban növelje:

- a foglalkoztathatóságot – minden ember képes legyen tisztességes munkához jutni a munkaerőpiacon, még-
hozzá saját munkaerő-piaci értékének fejlesztésén keresztül, 

- a társadalmi kohéziót - az egyén képessé váljon aktív állampolgárként felelősséget vállalni és beilleszkedni a 
társadalomba, aktív szereplőjévé válva a társadalmi életnek, 

- a személyes karriert – az egyén képes legyen élete során személyes célok kitűzésére, azok elérésére, és mindez 
a személyes fejlődés, folytonos tanulás iránti vággyal egészüljön ki.

Az OECD Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and 
Development) országok részvételével 1997-2002 között, 12 országban zajlott egy nagy volumenű kompetenci-
akutatás, melynek végeredménye egy olyan kompetencialista lett, amely három csoportba rendezve összesen 
23 olyan kompetenciát tartalmaz, mely a tagországokban végzett kutatások alapján annak a munkavállalónak a 
sajátja, aki a jövő versenyképességét biztosíthatja a szervezeten belül:
o kulcskompetenciák: kommunikáció, csapatmunka, problémamegoldó képesség, tanulás és teljesítmény 
fejlesztése; 
o munkakompetenciák: rugalmasság, kreativitás, kezdeti önálló döntéshozatal, idegen nyelv ismerete, 
magabiztosság, kritikus szemlélet, lehetőségek feltárása, felelősségtudat, cselekvőképesség; 
o vezetői kompetencia: vezetés, más emberek motiválása, hibából való tanulás, kapcsolattartás, kapcsola-
tépítés, más emberekre való hatás, döntéshozatal, az eredményekre és folyamatokra történő fókuszálás, straté-
gia-előállítás, etikus hozzáállás. 

A fenti kutatás Magyarországon a Tempus Közalapítvány támogatásával, az Oktatási Minisztérium kezdemé-
nyezésére indult el 2001-ben „Az európai gyakorlathoz illeszkedő munkaerő-piaci készségigény-felmérés a 
magyar oktatás-képzés fejlesztése szolgálatában” címmel, amely 400 magyar vállalat dolgozóikkal szemben tá-
masztott készségigényeit mérte fel. 

Munkerő-piaci szempontból mindegyik kulcskompetencia fontos az egyén számára, csak munkakörtől függő-
en eltérő módon. Általánosan fontos munkaerőpiaci kulcskompetencia - amely minden munkahely és munka-
kör betöltéséhez elengedhetetlen az anyanyelvi készség, valamint a matematikai, természettudományos kom-
petencia. 



A fentieken túl a szellemi munkára jelentkezők esetében legfontosabb kompetenciaterületek a digitális kom-
petencia, a legalább társalgási szintű (legfőképp angol) nyelvtudás, a rugalmasság, elkötelezettség a folyamatos 
fejlődésre. A magabiztos és céltudatos személyiség kisugárzása előnyt jelent. Szintén fontos a fejlett kommuni-
kációs képességek megléte, a csapatban való együttműködés, hatékony problémamegoldás képessége, a proak-
tív gondolkodásmód és a felelősségvállalás.

Fizikai dolgozók esetében elengedhetetlen a megfelelő szakképzettség. A szakmai tapasztalat nagy előnyt jelent. 
A betanított munkások esetében elsősorban alapkészségek számítanak. Általánosan fontos a munkához való 
pozitív hozzáállás, az önálló felelősségvállalás, a csapatban való együttműködés, a hatékony kon� iktuskezelés 
és problémamegoldás, proaktivitás és az igényes munkavégzésre való törekvés. 

Az egyéni kompetenciamérés tematikájának  összeállításában alapként szolgált az Álláskeresők kézikönyve- 
INSIGHT Handbook for Jobseekers Lifelong Learning Programme, valamint a Kézikönyv útmutató oktatók 
részére INSIGHT- Handbook Guide for Trainers, amely az EFOP-1.5.3-16-2017-00019 számú „Humán szolgál-
tatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben” című projekt szakmai megvalósításához, a programban szereplő 
célcsoport speciális igényeihez igazítva került kidolgozásra. A munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű 
célcsoport esetén nem egyértelmű az egyes kompetenciaterületek értelmezése. Az egyéni kompetenciák felmé-
rése a programunk során szervesen beintegrálódik a foglalkoztathatóság javítását támogató szolgáltatás-csoma-
gok közé, így a kompetenciák azonosítása a résztvevőkben a kapcsolódó fejlesztési tevékenységeken keresztül 
valósul meg. A kompetenciateszthez és az értékorientációs teszthez a https://www.123test.com/ weboldal állás-
kereséshez kapcsolódó tesztjei szolgáltak alapul ( competency test and work values test – saját fordítás).

Az INSIGHT jelentése “Személyre szabott képzés új képességek elsajátítására és a munkavállaló kompetenciá-
jának növelésére”. Az INSIGHT az Európai Bizottság által támogatott társadalmi projekt, amely az Egész Életen 
Át Tartó Tanulás Program Leonardo da Vinci – Az Innováció Átadása keretein belül került megvalósításra 7 
ország részvételével, 2011 és 2013 között (ref. szám: 2011-1-GB2-LEO05-05460). A közös munkában nemzet-
közi egyetemek, kutatóközpontok, oktatási és tanácsadó szervezetek egyaránt részt vesznek. A programban 
Magyarországot a Határtalanul Iroda K� . képviselte. 

Az INSIGHT, egy olyan képzési módszertan, melynek célja, hogy támogatást nyújtson a munkaerőpiaci szem-
pontból hátrányos helyzetű csoportok számára egy innovatív, integrált képzési eszköz kifejlesztésén keresztül. 
A program a meglévő tudást gyakorlattá alakítja, ezáltal összekapcsolja a tanácsadás, a képzés és az álláskeresés 
folyamatát. A résztvevők magabiztosak és motiváltak lesznek, hiszen a belső indíttatás összekapcsolásra kerül a 
munkáltató által elvárt kompetenciákkal. A kifejlesztett tematikus feladatsor a munkaerőpiac által megkövetelt 
új képességek megszerzésére ösztönöz, javítja az álláskeresési készséget, ezáltal elősegíti a munkanélküliek be-
illeszkedését a munkaerőpiacra.

Az egyéni kompetenciák felmérésével hozzájárulunk a munkát megelőző időszak előzetes szocializációs fo-
lyamatához, amely magába foglalja a munkába állás tudatos előkészítését, a pályaválasztási tanácsadást, a 
munkaerő-piaci információk átadását és a tudatos felkészülést.  Az egyéni képességek tudatosítása elősegíti 
a pályaorientációt és az esetleges pályamódosítás kezdeményezésében is fontos szerepet játszik. A kompeten-
ciamérés komplex folyamat, amelyben a résztvevők aktív szerepet vállalnak: az egyes kompetenciacsoportok 
feltérképezése és azonosítása után közösen kerül összeállításra a munkaerőpiaci elhelyezkedés szempontjából 
fontos kompetencialista. A szakképzett tréneri irányítás, a feladatok sokfélesége által a programban részt vevők 
segítséget, iránymutatást kapnak az önéletrajz és a motivációs levél megírásához, amelyekben a kompetenciák 
szerepeltetése kulcsfontosságú. 



Tekintettel arra, hogy a projekt kiemelt célcsoportját jelentő, munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű 
lakosok rendkívül változatos képet mutatnak a kompetenciák terén, di� erenciált megközelítést dolgoztunk ki. 
Standard kérdőíves felmérés helyett a módszertant minden esetben az egyes csoportok igényeihez igazítottuk. 
A kompetenciamérés középpontjában az önre� exió áll, annak tudatosítása, hogy milyen belső értékek mentén 
induljon el az álláskeresés folyamata. A feladatok segítségével olyan mintapanelek kerülnek kidolgozásra, ame-
lyek könnyen beilleszthetők a későbbi önéletrajz és motivációs levél szerkezeti egységébe.



FELADATOK
Az önértékelés és önmagunk ismerete az első és legfontosabb lépés egy foglalkozás kiválasztásánál. Érdeklő-
désünk, készségeink, eredményeink és értékeink kommunikálása a munkáltató felé kritikus pontja a sikeres 
álláskeresésnek, akár írásban, akár szóban történik. 

Ha visszatekint arra, hogy mi mindent csinált az elmúlt öt év során, beleértve az iskolát, munkát, önkéntes fel-
adatokat és szabadidős tevékenységeket, az segít feltárni az érdeklődési köröket és meghatározni a jövőképet. 
Nyugodt környezet és idő kell hozzá, hogy tisztába kerüljünk saját jövőképünkkel. Tegye fel magának a követ-
kező kérdéseket:

Mi motiválja Önt? 

Nem minden szórakoztató és érdekes, amit életünk és munkánk során átélünk. Hogyan kezd bele egy unalmas 
feladatba? 

Mitől fél legjobban az életben?

Tisztában kell lennünk félelmeinkkel ahhoz, hogy meg tudjunk tőlük szabadulni. Ha a félelmei megbénítják, 
nem fog tudni előre lépni sem a munkájában, sem a magánéletében.

Mi teszi Önt feszültté?

Egy kis egészséges izgalom szükséges a mindennapokhoz, viszont a túl sok feszültség kiégéshez vezet. Néhány 
embernél a stressz viselkedésváltozást okoz. Hogyan látják Önt mások, amikor feszült?

Hogyan kommunikál másokkal?

A legtöbb ember úgy kommunikál másokkal, mint ahogy ő maga elvárja, hogy beszéljenek vele. Egy barátságos, 
beszédes embernek nehézséget okozhat olyannal kapcsolatot teremteni, aki hivatalos és merev. 

Mik az erősségei? Miben vannak hiányosságai?

Az erősségek felismerésének kiváló módja az elért eredmények alapos átgondolása. Eredménynek nevezzük az 
olyan helyzeteket, amikor felismerünk egy problémát, amelyen lehetne javítani és ezért lépéseket is teszünk. 
Hogy könnyebben meg tudja ezeket az eredményeket határozni, gondoljon azokra a dolgokra, melyekre büszke. 
A következő kérdések segítenek feleleveníteni a múltban elért sikereket.

- Kapott valaha valamilyen elismerést (díj, emlékplakett, kitüntetés)?  

- Megoldott -e valaha olyan nehéz helyzetet a munkahelyén? 

- Volt -e olyan indítványa, melyet iskolatársai, munkatársai alkalmaztak, átvettek? 

- Valósított meg úgy feladatot, amellyel kivívta társai elismerését?



Tekintse át az alábbi kompetenciákat és gondolja végig a felsoroltak mentén azt, hogy melyek az erősségei és a 
gyengeségei. Melyek azok a kompetenciaterületek, amelyek nem jellemzőek Önre és hol érzi a fejlődés szüksé-
gét! Pipálja ki a táblázat megfelelő oszlopát!

KOMPETENCIA Rendelkezem ezzel a 
kompetenciával

Rendelkezem ezzel a 
kompetenciával, de 
fejleszteni szükséges

Nem rendelkezem ezzel 
a kompetenciával

EMBERI KAPCSOLATOK

VEZETŐI KOMPETENCIA

KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉG

Együttműködés, 
csapatmunka
Mások támogatása, 
segítségnyújtás
Mások ösztönzése, 
motiválása
Mások kiszolgálása, 
gondokodás
Mások tanítása, képzése

Kon� iktusok megoldása
Problémamegoldó
készség
Meggyőző készség
Munkatervezési készség
Képesség az emberek és a 
feladatok irányítására
Motiváció csoportszintű 
fenntartása
Döntéshozatali képesség

Olvasás
Írás
Jó memória
Jó összpontosítás
Jó kifejezőkészség
Meg tudja magát értetni 
emberek különböző 
csoportjával
Idegen nyelv ismerete
Előadói készség



KREATIVITÁS

ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS KÉPESSÉGEK

DIGITÁLIS KOMPETENCIA

SZEMÉLYES KÉPESSÉGEK

Találékonyság
Improvizálás, rögtönzés
Képes továbbfejleszteni 
egy terméket

Tud vezetni
Meg tudja javítani a 
különböző eszközöket
Szét tudja szedni az 
eszközöket és össze is 
tudja rakni azokat
Tud jegyzőkönyvet 
vezetni
Képes alkotni
Képes tervezni

Tud böngészni, keresni
Értékelni tudja az 
információkat
Tárolni tudja az
információkat
Munkavégzésre tudja 
használni a digitális 
csatornákat
Ismeri a Netikett
szabályait
Meg tudja osztani az 
információkat
Képes az online 
ügyintézésre
Meg tudja oldani a 
felmerülő technikai 
problémákat

Nyugalmat sugároz
Határozottság
Megbízhatóság
Kitartás
Pontosság
Kötelességtudat
Segítőkészség



Társaságkedvelő,
barátságos
Talpraesett
Igényes megjelenésű
Magabiztos
Kezdeményező

ÉRVELÉSI KÉPESSÉG

SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG

Jó meg� gyelő
Össze tudja hasonlítani 
a dolokat, meglátja a 
különbségeket
Tud osztályozni,
rangsorolni
Tud választani,
szelektálni
Jó felfogókészsége van

Matematikai 
kompetencia
Össze tud állítani egy 
költségvetést
Tud könyvelni

Nézze át még egyszer a kompetenciákat! Válassza ki azokat, amelyeket szerepeltetne az önéletrajzában!

1.__________________________________________________

2.__________________________________________________

3.__________________________________________________

4.__________________________________________________

5.__________________________________________________

6.__________________________________________________

7.__________________________________________________

8.__________________________________________________

9.__________________________________________________

10._________________________________________________

Most válasszon ki 5 kompetenciát, amit fejleszteni szeretne! Indokolja meg néhány szóban!

1.__________________________________________________

2.__________________________________________________

3.__________________________________________________

4.__________________________________________________

5.__________________________________________________



Az alábbi lista tartalmazza azokat a jellemvonásokat, amelyeket a munkáltató leginkább méltányol az állásra 
jelentkezőkben. Nézze át a listát és jelölje be a pozitívnak vélt tulajdonságokat, majd válssza ki közülük azo-
kat, amelyek jellemzők Önre!

1. Ápolt 
2. Pontos
3. Higgadt
4. Pontatlan
5. Rugalmas
6. Figyelmes
7. Lusta, munkakerülő
8. Pesszimista 
9. Pletykás 
10. Együttműködő
11. Segítőkész 

12. Beszédes 
13. Magabiztos 
14. Nem lojális 
15. Alacsony 
hatékonysággal 
dolgozó
16. Kezdeményező
17. Negatív, 
pesszimista 

18. Szorgalmas 
19. Felelősségteljes 
21. Udvarias 
27. Elkötelezett 
28. Lelkes 
29. Igényes
30. Csapatjátékos 
31. Nagy teherbírású 
33. Tanulékony 
34. Illedelmes
35. Kitartó



Az önismeret elválaszthatatlan részét képezi az álláskeresésnek. Tisztában kell lennünk saját értékeinkkel, kom-
petenciáinkal, melyek azonosítása és megfogalmazása a sikeres munkaszocializáció kulcsfontosságú eleme. Az 
egyén által képviselt értékek nagyban befolyásolják a munkakeresés folyamatát, de hatással vannak a későbbi 
beilleszkedésre, valamint a munkavégzés minőségére is. 

Tekintse át az alábbi fogalmakat, a hozzájuk tartozó rövid magyarázatokkal együtt! Jelölje be azokat, amelyek 
fontosak az Ön számára!

BIZTONSÁG – Biztos munkája van/ munkahely és viszonylag elfogadható jövedelem

FÜGGETLENSÉG – Kevés felügyelettel vagy felügyelet nélkül dolgozik

VERSENYKÉPESSÉG – Kompetenciáit másokkal összehasonlítva, 

 elismerésre vagy kitüntetésre törekszik.

IDŐ/ SZABADSÁG – Saját időbeosztás

STÁTUSZ – Olyan pozíciót tölt be, ahol elismerik és megbecsülik

KREATIVITÁS – Új ötletek, programok, munkamódszerek létrehozása

SEGÍTŐKÉSZSÉG – Segít társainak csoportos vagy egyéni szinten

ÖSSZETARTOZÁS – Úgy érzi, hogy egy csapat része

ÖNIRÁNYÍTÁS – feladatait önállóan hajtja végre, anélkül, hogy másokat belevonna

HATALOM – Olyan lehetőségei vannak, hogy irányítson illetve, hogy befolyásoljon másokat

PRECÍZITÁS – Munkája nagyfokú pontosságot és precizitást igényel

IZGALOM – Olyan munkát végez, mely ösztönző és izgalmas

STABILITÁS – Biztos, stabil munkahelyet preferál, nem kedveli a változásokat

TÁRSASÁG– Szeret munka- illetve társasági kapcsolatokat létesíteni

CSALÁDKÖZPONTÚSÁG – Jó kapcsolata van családjával

BIZTONSÁG – Biztonságos környezet

IDŐ– Rugalmasság

AMBICIÓ – Szakmailag az állandó fejlődésre törekszik

PROFESSZIONALIZMUS – Felelősségteljes a munkájában

BECSÜLETESSÉG – Munkája során a becsületnek nagy szerepe van

TÁMOGATÁS – Segít és támogat másokat

BIZTONSÁG – Egy csapathoz tartozik

LOJALITÁS – Munkáját a vállalati hűség jellemzi

HITELESSÉG – hitelessége az emberi kapcsolataiban és a munkájában is megnyilvánul

MINŐSÉG – Olyan munkát végez, a megköveteli a minőséget és a magas színvonalat

ELÉGEDETTSÉG - Elégedett a munkájával



Most gondoljon saját értékeire! Válasszon ki  5 olyan értéket, amelyek kiemelkedően fontosak az Ön számára. 
Minden érték mellé fogalmazzon egy rövid indokolást, miért tekinti fontosnak!

1.________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________________

Az önismeret, az érdeklődési kör, az értékek, a készségek, a képességek olyan szempontok, melyek, rendkívül 
fontosak a munkakeresés során. Ha tudatában vagyunk annak, hogy mire vagyunk képesek, akkor a megfelelő 
munkát is könnyebben találhatjuk meg. A legtöbb ember nem is gondol arra, hogy megemlítse önéletrajzá-
ban, vagy az állásinterjún azokat a kompetenciáit, amelyek ismeretében teljesebb képet kapna rólunk az adott 
szervezet. Következő lépés azoknak a tulajdonságoknak és készségeknek a kiválasztása, amelyek relevánsak az 
állásajánlatban szereplő munka szempontjából. Nagyobb eséllyel pályázunk akkor, ha azokat a képességeinket 
tüntetjük fel önéletrajzunkban, melyeket az adott munkakör megkövetel. 

Gondoljon egy olyan állásra, amelyet a jövőben szívesen betöltene! Fogalmazza meg 1-2 szóban azt, hogy 
mely kompetenciák kapcsolhatók az adott munkakörhöz, Ön milyen képességekkel rendelkezik és melyek 
azok a területek amelyek fejlesztésre szorulnak a sikeres jelentkezéshez!

A MEGPÁLYÁZNI KÍVÁNT ÁLLÁS:

Elvárt készség, tudás, kompetencia

1.
2.
3.
4.
5.

Tudás, készségek, képesség, amivel rendelkezem

1.
2.
3.
4.
5.

Tudás, készség, képesség, amelyre szükségem van az 
állás betöltéséhez

1.
2.
3.
4.
5.



Kompetencia teszt

Értékelje a következő állításokat, mennyiben jellemzőek Önre! Minden kérdéshez 5 lehetséges válasz tartozik, 
amelyek az alábbi jelentést hordozzák:

-- egyáltalán nem jellemző rám
- nagyon kicsit  jellemző rám
-/+ valamennyire jellemző rám
+  jellemző rám a legtöbb esetben
++  minden esetben jellemző rám 
Próbáljon meg a legrövidebb idő alatt válaszolni a kérdésekre! Gondoljon arra, hogy nincs jó és rossz válasz! A 
teszt arra szolgál, hogy összefoglalja azokat a képességit, amelyek szerepeltetése kulcsfontoságú egy önéletrajz-
ban vagy egy állásinterjú során. Próbálja megszakítás nélkül elvégezni a tesztet és válaszoljon minden kérdésre!

1. Képes vagyok arra, hogy meggyőzzek másokat.

2. Azonnal észreveszem, ha valakinek problémája van.

3. Szeretek másokat irányítani.

4. Ha a feladat azt kívánja, keményen dolgozom.

5. Pontos céljaim vannak a jövő tekintetében.

6. Munkám során mindig � gyelemmel vagyok a kollégák kéréseire, igényeire.

7. Ha csoportban dolgozom, mindig törekszem arra, 

             hogy közös megoldásra jussunk a kollégákkal.

8. Kizárólag egyedül szeretek dolgozni.

9. Könnyen elveszítem a lelkesedésem, ha valami nem sikerül.

10. Nagyon jó szervező vagyok.

11. Általában megvárom, hogy mások kezdeményezzenek.

12. Mindig felajánlom másoknak a segítségem.

13. Ha felmerül valamilyen probléma, mindig új ötlettel állok elő.

14. Kiválóan tudok költségeket számolni, költségvetést készíteni.

15. Ha valami elromlik, mindig tudom, hogy kihez fordulhatok.

16. Mindig megbizonyosodok arról, hogy a munka a kiadott utasítás szerint zajlik.

17. Akkor is kitartok, amikor a többiek feladják.

18. Mindig ellenőrzőm a kiadott munka megfelelő elvégzését.

19. Tisztán, érthetően beszélek.

20. Könnyen rátalálok a legjobb megoldásra.

21. Alaposan körbejárom a problémát, mielőtt meghoznám a végső döntést.

22. Könnyen tudok alkalmazkodni a megváltozott feltételekhez.

23. Vészhelyzetben is feltalálom magam.

-- - -/+ + ++



24. Követem a körülöttem zajló eseményeket.

25. A zavaros helyzeteken is könnyen átlátok.

26. Időnként feladom, ha kilátástalanná válik a helyzet.

27. Könnyen tudom értelmezni az írásban adott utasításokat.

28. Világos jövőképpel rendelkezem.

29. Akkor is megértek másokat,  ha nem tudják magukat pontosan kifejezni.

30. Könnyen megértem a nonverbális jeleket (gesztikulálás, testbeszéd).

31. Óvatos, de határozott vagyok, amikor döntést kell hozni.

32. Tudatosan dolgozom a céljaim eléréséért.

33. A folyamatos ellenőrzések segítségével képes vagyok tökéletes eredményt elérni.

34. Kellemes beszélgetőpartnerek tartanak.

35. Minden helyzetben higgadt tudok maradni.

36. Keményen tudok dolgozni azért, hogy fejlesszem magam.

37. Mindig meghallgatom mások véleményét.

38. Képes vagyok arra, hogy írásban tisztán és érthetően fogalmazzak.

39. Hajlamos vagyok elhalasztani a fontos döntéseket.

40. Képes vagyok felmérni azt, hogy mi szükséges egy feladat precíz végrehajtásához.

41. A környezetem jó vezetőnek tart.

42. Kitartok egészen addig, amíg el nem végeztem a kiadott feladatot.

43. Könnyen fel tudom tárni az okokat és az összefüggéseket.

44. Helyesen tudok nyelvtanilag fogalmazni.

45. Mindig meghallgatom mások véleményét.

46. Képes vagyok arra, hogy lehetőséget adjak másoknak.

47. El tudom fogadni mások ötleteit.

48. Könnyen észreveszem a kínálkozó lehetőséget.

49. Jól tudok teljesíteni váratlan helyzetekben.

50. Könnyen stresszes leszek, ha magasnak ítélem az elvárásokat.

51. Gyakran állítok fel magamnak elérhetetlen célokat.

52. Komplex helyzetekben is könnyen rátalálok a megoldásra.

53. Háttérbe húzódom, ha csoportban kell dolgozni.

54. Szeretek új dolgokra vállalkozni.

55. Elkerülöm a feszült helyzeteket.

56. A legapróbb döntések előtt is elbizonytalanodom.

57. Minden helyzetben kész vagyok az együttműködésre.

58. Szívesen megosztom a tudásom másokkal.

59. Képes vagyok eredeti ötletekkel előállni.



60. Mindig � gyelek arra, amit mások mondanak.

61. Figyelek arra, hogy munkatársak jól érezzék magukat.

62. Nyomás alatt is jól tudok teljesíteni.

63. Képes vagyok arra, hogy motiváljak másokat.

64. Fel tudom mérni mások érzéseit.

65. Könnyen beilleszkedek egy új társaságba.

66. Könnyen fel tudok osztani egy problémát kezelhető részproblémákra.

67. Könnyen fel tudom mérni azt, hogy milyen lépések szükségesek 

              egy feladat megoldására.

68. Tudatosan építem saját karrierem.

69. Könnyen tudom kezelni a váratlan helyzeteket.

70. Könnyen fel tudom mérni, mennyi ideig tart egy feladatot végrehajtani.

71. Rugalmasan ragálok a váratlan helyzetekre.

72. Fel tudom mérni a pozitív és a negatív tulajdonságaim.

73. Tisztában vagyok azzal, hogy mely területeken kell fejlődnöm.

74. Könnyen boldogulok a digitális világban.

75. Élek a felkínált lehetőségekkel



Értékorientációs teszt

Mielőtt jelentkezünk egy állásra, tisztában kell lennünk azzal, hogy melyek azok az értékek, amelyek fontosak 
számunkra és mennyiben tudjuk ezeket elérni az adott munka által. Végig kell gondolni, hogy mit vár el a je-
lentkezőtől a meghirdetett munkakör és képesek leszünk-e a feladatok végrehajtására. Vannak akik örömüket 
lelik a monoton munkavégzésben, míg mások rajonganak a kalandért és az új kihívásokért. Az egyénnek és a 
munkakörnek egymásra kell találni ahhoz, hogy igazán sikeres legyen a munkavégzés folyamata. A szakkép-
zettség mellett számos kompetencia szükséges egy adott munkakör betöltéséhez. 
A következő teszt segítséget nyújt annak feltárásában, hogy melyek azok a tényezők, amelyek motiválják a ki-
választás folyamatát. 
Értékelje a következő állításokat, mennyiben fontosak az Ön számára a felsorolásban szereplő, munkával kap-
csolatos leírások! Próbáljon meg a legrövidebb idő alatt válaszolni a kérdésekre! Gondoljon arra, hogy nincs jó 
és rossz válasz! A teszt arra szolgál, hogy segítségével könnyebben meg tudja fogalmazni az Ön által képviselt 
értékeket, melyek szerepeltetése kulcsfontoságú egy önéletrajzban vagy egy állásinterjú során. 

--  egyáltalán nem fontos
-   nem fontos
-/+   közömbös 
+   fontos
++   nagyon fontos  

-- - -/+ + ++

1. Szeretek döntést hozni és vállalni érte a felelősséget.

2. Kizárólag határozatlan időre szóló munka érdekel.

3. Szeretek új emberekkel találkozni.

4. Szeretek új munkamódszereket kitalálni. 

5. Fontos számomra az anyagi biztonság.

6. Élvezem, ha új dolgokat találhatok ki. 

7. Szeretem ha elismerik és megbecsülik a munkám, 

             amelyért képes vagyok többletteljesítményt nyújtani.

8. Maximálisan kihasználom a munkaidőm.

9. Szeretem, ha megkérdezik a véleményem a fontos döntések esetén.

10. Fontos számomra az oldott munkahelyi légkör.

11. Fontos számomra a beosztottak biztonsága.

12. Egyszerre egy dologra tudok koncntrálni.

13. Legalább annyi � zetést szeretnék kapni, mint a többi dolgozó.

14. Kizárólag olyan feladatot tudok megoldani, amelyet alaposan elmagyaráztak.

15. Szeretem megtervezni önállóan a munkavégzés folyamatát.

16. A munkabéremnek igazodnia kell a teljesítményemhez.

17. Fontosnak tartom, hogy fejlődjön a személyiségem a munkavégzés során.



18. Szeretek egyedül dolgozni.

19. Csapatban szeretek dolgozni.

20. Szeretek a munkám során másokon segíteni.

21. Szeretem, ha pontosan meghatározzák, hogy mit kell csinálnom. 

22. Szeretek új ismeretekhez jutni a munkavégzés során.

23. Fontos számomra a munka és a család öszehangolása.

24. Megbízható munkaerő vagyok.

25. Nem szeretek felelősséget vállalni. 

26. Szeretek másokat irányítani.

27. Több dologra is képes vagyok � gyelni egyszerre.

28. Fontos számomra a munkahelyi versenyszellem.

29. Szeretem a kihívást a munkám során.

30. Rajongok a szereplésért.
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