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Tudatosság 

Tudatosnak egy élőlény, ha  

• a környezetéről egy megfelelően komplex modellt alkot,  

• a szerint cselekszik. 

 

A munkaerőpiaci tudatosság:  

• az egyén képes  

– önmagára,  

– a pályaválasztására, 

– a munkahelykeresésére  

• kívülről/felülről rátekinteni  

• és meg tudja állapítani, hogy “ez van”. 
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Problémafelvetés 

HR szakma:  

vágyvezérelt vagy lustaságvezérelt munkaerő-piaci viselkedés 

(minden racionalitást mellőző állásjelentkezések) 

 

Eredmény: gyakran kudarcra programozottak. 
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Okok 
1. A saját karrierrel kapcsolatos ismeretek és tervek hiánya.  

 

• Milyen értékeik vannak a munkaerőpiacon (végzettség, tapasztalat, 
nyelvtudás)?  

• Mik a motivációik (mit, hol, milyen formában szeretnék dolgozni)?  

• Mire képesek?  

• Mik a terveik, céljaik?  
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Okok 
2. A megpályázott céggel és pozícióval kapcsolatos ismeretek hiánya.  

 

A pályázók nem tudják, hogy  

• melyik céghez,  

• milyen pozícióra jelentkeztek. 
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Okok 
3. Magáról a munkaerőpiacról is kevesen tájékozódnak. 

 

• álláskeresés hossza 

• várható bér 

• adott végzettséggel betölthető munkakörök 

 

Tudatosan felderítve, utána olvasva az álláskeresők maguk is aktívan 
módosíthatják elképzeléseiket  

• egy másik városban kínált állásról, akár  

• a szakma másik területén jelentkező igényről. 
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Okok 
4. A technikai fejlődés és a lustaság 

  

• "megkönnyíti" a dolgunkat,  

• nem kényszerít különösebb aktivitásra,  

• egy gombnyomással ugyanaz a sablonos CV száz helyre is elküldhető  

 

HABÁR: a fentiek hiányában mind a száz pályázat "vágyvezérelt" 
marad. 
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Okok 
Nem az oktatási rendszer! 

  

• Az oktatási rendszer intézményi természeténél fogva mindig lassabban 
reagál a munkaerőpiac változásaira. 

• A gazdasági alapokon működő oktatás vezérelve a fizetőképes kereslet. 

 

• Itt mindig előkerül az egyén felelőssége, hogy mit választ a kínálatból.  

• A karriertervezésnek része kellene, hogy legyen  

– az önismeret,  

– a tervek,  

– a célok és  

– ezzel összhangban a képzés kiválasztása. 
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Okok 
A passzív magatartással,  

• motiváció és  

• előzetes tájékozódás nélkül,  

• számtalan helyre elküldött jelentkezéssel  

• nemcsak saját maguk számára programozzák be előre a kudarcot, 

• de a döntéshozói oldalra is rákényszerítenek olyan adminisztrációs és 
folyamatterheket,  

• amelyektől ők lesznek frusztráltabbak és kevésbé hatékonyak.  

 

• Innen egy lépés: a hiányzó válasz, a vállalati oldal elmaradó 
reakciója, ami még inkább növeli a pályázó elkedvetlenedését, aki 
most már száz helyett ezer helyre küldi el ugyanazt a sablont, 
hátha... 
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Eredmény 
Ebből az ördögi körből nehéz kimászni  

• mind az álláskeresőknek,  

• mind a HR szakembereknek. 

 

Megoldást jelenthet:  

• tudatosság és az  

• énmárkaépítés komolyan vétele. 
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Megoldás 
A tudatos karrierépítés elengedhetetlen része  

• az önismeret,  

• a célok kitűzése és ehhez kapcsolódóan  

• az énmárka építése.  

 

A tudatos jelentkezők  

• összegyűjtik a kívánatos információkat,  

• ezeket felhasználják a pályázati folyamatban,  

• és a különböző web 2.0-s felületeken is igyekeznek jelen lenni. 
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Megoldás 
Tapasztalatok:  

a magyar álláskeresők közepesen tudatosak és erősen passzívak.  
 

A videoprofil feltöltésétől sokan ódzkodnak,  

rendszeresen tesznek fel minden kontroll nélkül kevésbé sikerült fotókat és 
videókat.  
 

Az online videoprofil jó alkalmat ad arra, hogy  

• stresszmentesen,  

• laborkörülmények között,  

• a legjobb formájukat mutatva nyilvánuljanak meg,  

• amire felkészülhetnek tartalmilag és külalakban is.  

YouTube-on  
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Megoldás 
Az énmárka építése,  

az új, innovatív technikák, (például az online profil)  

hozzásegít ahhoz, hogy kitűnjenek a tömegből. 

 

Bátraké a szerencse! 
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Összegzés 
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Az álláskeresés: 
•  "nem megúszható",  
• nem egyszerű és  
• nem sablonos.  
 
• önmaguk felkészítése,  
• az információgyűjtés,  
• az aktivitás és 
• a pozícióra/cégre szabott aktuális jelentkezés  
• elengedhetetlen alapfeltétel.  
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Thomas  Chamorro-Premuzic 

 

A személyes profil hogyan segíti a cégeket abban, hogy meghatározzák 
munkavállalóik vállalkozói tehetségét. 

 

A személyes profil létrehozásában döntő szerepe van:  

• a konfidenciának (magabiztosság) 

• a kompetenciának (amit képesek vagyunk elérni) 
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Foglalkoztathatóság 
A fejlett gazdaságokban a sikeres egyéni karrier hajtóereje már nem a 
hosszantartó  

• alkalmazotti állapot (employment),  

hanem az  

• alkalmazhatóság vagy foglalkoztathatóság (employability).  

 

A foglalkoztathatóság 

• többnyire ideiglenes, változó,  

• annak képessége, hogy minden időben alkalmazást tudjunk nyerni.   
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Foglalkoztathatóság 
A foglalkoztathatóság a legfőbb, élethosszig tartó kompetencia.  

 

Foglalkoztatható az, akit karrierje során vezetői, ügyfelei vonzó üzleti 
partnernek, alkalmazottnak találnak.  
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Foglalkoztathatóság 
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Harvey (2006):  
 
• diáknak azt a képességét jelenti, hogy végzés után munkát kap 
• azt megtartja és fejlődik abban 
• az élethosszig tartó tanulásra alkalmas 
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Foglalkoztathatóság 
Knight és Yorke (2003) négy fő komponensből tevődik össze: 

  

• szakértelem,  

• öntudat és önbizalom, illetve  

• a stratégiai gondolkodásra való képesség és hajlam.  
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Foglalkoztathatóság 
A foglalkoztathatóság újabb meghatározásait Watts (2006) három 
csoportba sorolja: 

 

1. azokra, amelyek közvetlenül a foglalkoztatásra összpontosítanak (6 
hónappal a végzés után dolgozik) 

 

2. az azonnali foglalkoztathatóságot befolyásoló tulajdonságok 
vizsgálata (amelyek a diplomás munka megszerzéséhez 
szükségesek: felkészültség) 

 

3. amelyek a tartós foglalkoztathatóságra összpontosítanak (további 
folyamatos és fenntartható megújulás szükséges) 
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Foglalkoztathatóság 
Miért tekintenek jobban foglalkoztathatónak egyeseket másoknál? 

  

 

A jobb foglalkoztathatóság néhány egyszerű feltétel teljesülése.  
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Foglalkoztathatóság 
Miben jók a sikeres karriert felmutatni képes munkavállalók?  

  

1. Kompetensek és kompetenciát is mutatnak munkahelyi 
környezetükben.  

 

2. Keményen, példamutató munkaetikát képviselve dolgoznak a 
szervezeti célok eléréséért.  

 

3. Munkahelyükön (a vezetők, munkatársak, vezetettek körében) 
kedveltek, megbízhatóak, szívélyesek, empatikusak.  
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1. Kompetensek és kompetenciát mutatnak munkahelyi 
környezetükben 

• amit képesek vagyunk elérni 

• ezt meghatározza a teljesítmény 

• ez függ a felkészüléstől 

• ezt befolyásolja az önbizalom (konfidencia) 

 

Hasznos lehet hosszú távú megítélésünkben, elfogadtatásunkban, ha kevesebb 
önbizalmat és nagyobb szerénységet mutatunk kompetenciáinkat illetően. 

 

Thomas  Chamorro-Premuzic: „Ha kompetens vagy, mutass szerénységet.” 

 

A valóban jól teljesítők (top performers) kompetenciát mutatnak, de nem 
harsányan, környezetükben (van mire szerénynek lenniük).  

Őket követve, a felkészülést tekintsük kulcstényezőnek. 
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2. Keményen, példamutató munkaetikát képviselve 
dolgoznak a szervezeti célok eléréséért.  
 

Kutatások és saját megfigyeléseink is igazolják, hogy az ún.  

• okosság növeli a lustaság valószínűségét,  

• míg annak felismerése, hogy kevéssé kompetensek („okosak”) vagyunk, 
motivációt ad a teljesítéshez vezető kemény munkához, a szervezeti célok 
eléréséhez.  

 

A munkáltatók néha megosztják döntéseiket a toborzás során  

• a tehetségesnek talált, de potenciálisan lusta, vagy  

• a kevésbé tehetséges, de megbízható, szorgalmas és potenciálisan jobb 
teljesítményű jelöltek javára.  

 

Azonban, ha két jelölt közel azonos kompetenciát mutat, a munkáltató mindig a 
jobban motivált jelöltet választja ki.  
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2. Keményen, példamutató munkaetikát képviselve 
dolgoznak a szervezeti célok eléréséért.  

A legjobb alkalmazottak  

• ritkán kerülnek ki a legtehetségesebb jelöltek közül,  

• inkább azok közül, akik gyorsan képesek reagálni, munkateljesítményt, 
eredményt produkálni,  

• illetve azt, vagy többet tenni, amit a szervezeti célok elérése érdekében 
kérnek tőlük.  

 

Ezért, ha sikeresek akarunk lenni karrierünkben, bármennyire is tehetségesek 
vagyunk, kitartóan, keményen és céltudatosan kell dolgoznunk.  
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3. Munkahelyükön (a vezetők, munkatársak, vezetettek 
körében) kedveltek, megbízhatóak, szívélyesek, empatikusak.  

A vezetők ritkán vallják be, de ha előléptetés, vagy megtartás ügyében 
választaniuk kell  

• egy unalmas, jó munkát végző és  

• egy rokonszenvesebb, színesebb, de átlagos teljesítményt nyújtó munkatárs 
között,  

• rendszerint az utóbbi mellett döntenek.  

 

A rokonszenves munkatársak  

• pozitív hatással vannak másokra,  

• kedvező jelenlétük a csapat erkölcsiségére és  

• fontosak a jó csapatszellem fenntartásában,  

 

Az arrogancia soha nem fizetődik ki, míg a szívélyesség igen, még ha az gyakran sok időt is vesz igénybe.  

 

  

 

Szent István Egyetem, 2100 Gödöllô, Páter Károly utca 1. Tel.: 06-28-522-000. Fax: 06-28-410-804. E-mail: info@szie.hu                                                           

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––– 

mailto:info@szie.hu


Foglalkoztathatóság 
Nárcisztikus társadalmunkban számosan mutatnak extrém magas 
karriertörekvéseket (karrier-konfidenciát), amelyek nem párosulnak a  

• munkára való készséggel, vagy  

• képességekkel,  

• tehetséggel,  

• kompetenciákkal.  

 

Ez a kettősség eredményezi, hogy sokan így válnak  

• nehezen vezethetővé,  

• arrogánssá,  

• csalódottá  

• és keserűvé a világ iránt.  
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Foglalkoztathatóság 
Különösen jellemző ez az Y generációra  

• az 1980-1990-es években születettekre 

• akik hajlamosak jelentősen túlbecsülni karrier-potenciáljukat,  

• s ez kezelhetetlen,  

• irrealisztikus várakozásokhoz,  

• majd súlyos csalódásokhoz vezet.  
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Összegzés 
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Nem szükséges fejlesztenünk karrier-önbizalmunkat 
(konfidenciánkat).  
 
Az alacsonyabb konfidencia szint előnyös abban, hogy fejlessze az 
alkalmazhatóság (employability) három kulcsdimenzióját:  
 
• ösztönöz arra, hogy legyünk kompetensebbek,  
• motivál a kemény munkára, felkészülésre (kompenzálva az általunk 

érzékelt kompetenciahiányokat),  
• minimalizálja annak valószínűségét, hogy nagyképűen, 

fontoskodón, barátságtalanul és ellenszenvesen nyilvánuljunk meg 
munkahelyi környezetünkben.  
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Eredmények 
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Kutatások bizonyítják  

 

• a konfidencia (magabiztosság)  
• és a valós teljesítményt megalapozó  
• kompetencia (amit képesek vagyunk elérni)  
• gyenge korrelációját. 
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Tartalom 
1. Tudatosság 

2. Foglalkoztathatóság (Mit igényel a munkaerőpiac? Keresleti oldal) 

3. Foglalkoztatás (Mit preferál a munkavállaló? Kínálati oldal) 
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Foglalkoztatás 
A Z generáció (1995 – 2009) 

  

• digitális bennszülött, (Prensky, 2001) 

• a világ első globális nemzedéke,  

• a legkisebb létszámú,  

• a legoktatottabb,  

• a legkisebb családba született,  

• a legidősebb anyák nevelik (és sokszor egyedül)  

• a leghosszabb várható élettartammal rendelkeznek.  
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Foglalkoztatás 
A Z generáció (1995 – 2009) 

  

„Ha kapcsolatba akarunk velük lépni, először a facebookon keressük 
őket.” (Tari Annamária) 

• állandó kapcsolatban vannak egymással,  

• azonnali hozzáférésük van a világhálóhoz 

• virtuálisan naponta akár több száz emberrel is kommunikálnak,  

• a közösségi oldalakon ezernél több baráttal rendelkezhetnek,  

• a való életben zajló kommunikációt stresszhelyzetként élik meg,  

• jellemző rájuk a párhuzamos cselekvés 
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Felmérés 
• Minta: 50 fő, Bsc képzés 

 

• Vizsgálat helye: SZIE 

 

• Módszer: Kérdőív 
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Mi a fontos a jövendő munkahelyen? (%) 
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Mi szükséges a jó elhelyezkedéshez? (1-7) 
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szeretnék dolgozni
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milyen

munkakörben
szeretnék dolgozni

tudom, hogy mire
vagyok képes
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szeretnék eljutni 5

év múlva

A jövőmmel kapcsolatban... (1-7) 
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Várható elhelyezkedés ideje (%) 

max 1 hónap 3 hónapon belül 3-6 hónap 1 év
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Várható bér (%) 

diplomás minimálbér ennek kétszerese ennek háromszorosa
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Magyarországon lakóhelyén egyetemenen családban párkapcsolatban

Hogy érzi magát (1-7) 
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Következtetés 
• A felmért minta nem eléggé tudatos. 

 
• De majd megtanítjuk őket! 
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Javaslatok 

http://karrier.szeportal.hu/tajolo/eloszo.html 
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Javaslatok 

http://eletpalya.munka.hu/munka-vilaga 
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Javaslatok 
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Tartalom 
1. Tudatosság 

Ne vágyvezérelt legyen a munkaerő piaci viselkedés. 

 

2. Foglalkoztathatóság  

Miben jók a sikeres karriert felmutatni képes munkavállalók?  

 

3. Foglalkoztatás  

Mit szeretne a Z generációs munkavállaló? Felmérés. 
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