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A kutatás a „Közösen a jövő munkahelyeiért” Alapítvány 

támogatásával valósult meg



„Egy szervezet erejének az a próbája, hogy 

többet tud-e felszínre hozni egy közönséges földi 

halandóból, mint amire az képesnek látszik, 

előhívja-e rejtett energiáit, hogy azzal másokat 

is segítsen képességeik kibontakoztatásában. 

Egy szervezet célja, hogy átlagos embereket 

átlagon felüli tettekre tegyen képessé.”  Peter 

Ferdinand Drucker



FOGLALKOZTATÓKFELNŐTT-

KÉPZÉSI 

INTÉZMÉNYEK

Gazdaság

FELNŐTTEK



A KUTATÁS CÉLJA

megismerni a Dél-alföldi régióban működő
vállalkozások humán erőforrással szemben támasztott
igényeit

képet kapni arról, hogy milyen kompetenciákkal
rendelkező munkaerőre van szüksége egy mikro, kis
és közép illetve egy nagyvállalatnak

egy regionális munkaadói kompetencia-térkép
kidolgozása

feltárni a foglalkoztatók felnőttképzéssel kapcsolatos
igényeit



A KUTATÁS FŐBB KÉRDÉSEI

Mennyire elégedettek a foglalkoztatók a rendelkezésükre álló 

munkaerő kompetenciakészletével?

Melyek a munkaerővel szemben támasztott elvárásaik?

Mi a véleményük a felnőttképzést folytató intézményekről ill. a 

képzésből frissen kikerülőkről?



A KUTATÁS FONTOSABB ADATAI

A kutatás a „Közösen a jövő munkahelyeiért

Alapítvány támogatásával valósult meg

Tárgya: a foglalkoztatók emberi erőforrással és

felnőttképzéssel szemben támasztott igényei

Időbeli intervalluma: 2013. szeptember - 2014. június

Módszere: primer adatgyűjtés, strukturált online

kérdőíves lekérdezés

Adatgyűjtés módja: anonim



A MINTA

Minta: a Dél-alföldi régióban működő, minimum 5 főt foglalkoztató

mikro, kis-és közép illetve nagyvállalkozások

Létszám kategória
Működő vállalkozások 

száma (db)

1-4 fő 69616

5-9 fő 4635

10-19 fő 2177

20-49 fő 1066

50-249 fő 525

250 fő felett 73

Összesen 78092

A működő vállalkozások száma létszám kategóriák szerint a Dél-Alföldi 

régióban 2011-ben

Forrás: KSH, 2013, saját szerkesztés

8476



A MINTA

A minta nagysága: N= 2000 vállalat

A mintavétel módja: rétegzett, véletlenszerű

mintavétel

Rétegképző változók:

A felhasznált adatbázis : HBI Online

Marketing adatbázis

Az értékelhető kérdőívek száma: 201 db

(10%)

Az adatok feldolgozása: SPSS statisztikai

rendszer, adattábla elemzések, gyakorisági

megoszlások

Létszám kategória megye TEÁOR



A KUTATÁS EGYSÉGEI

Saját dolgozók képzése

A vállalkozások általános adatai

A munkavállalókkal szemben támasztott igények

A felnőttképzéssel szemben támasztott igények



A KUTATÁS LEGFONTOSABB 

EREDMÉNYEI



I. A VÁLLALKOZÁSOK  ÁLTALÁNOS ADATAI

Megye

Jogi forma

Alapítás éve

Árbevétel

Foglalkoztatottak száma

Gazdasági tevékenység



A vállalkozások megyék szerinti megoszlása



A vállalkozások létszám kategória szerinti 

megoszlása



A vállalkozások gazdasági ágazat szerinti 

megoszlása



II. SAJÁT DOLGOZÓK KÉPZÉSE

az emberi erőforrásba való befektetés 

megtérülése 

a saját dolgozók képzésére fordított kiadások

a munkavállalók képzésben történő 

részvételének ösztönzése

munkavállalók képzésben való részvétele a 

képzés jellege szerint

a leginkább fejlesztendő kompetenciák

Stb.



Az emberi erőforrásba való befektetés



Mely kompetenciák fejlesztését 

tartják a legfontosabbnak?



III. A MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBEN 

TÁMASZTOTT IGÉNYEK

mely csatornákon keresztül biztosítják a 

munkaerő szükségletüket

munkaerővel szembeni elvárások

előfordul-e, hogy nem találják meg a 

megfelelő munkaerőt, mi az oka

mely kompetenciák meglétét tartják 

fontosnak a különböző munkakörökben? 

stb.



Melyek a munkaerővel szemben támasztott 

legfontosabb elvárásaik?



Előfordul-e, hogy nem találja meg a megfelelő munkaerőt?



Mi az oka, ha nem találja meg a megfelelő 

munkaerőt?„A kezdeti lelkesedés hamar lelohad. A 

munkavállalók rendkívül tisztában vannak a 

saját jogaikkal, amit ki is fejtenek, és lehetetlen 

megértetni velük, hogy az első negyedévben, 

több kárt okoznak, mint hasznot. A mi cégünk 

nem is igazán magasan képzett embereket 

keres, hanem olyan egyéneket,akiket kissé 

megdobált az élet. Így van némi alázat 

bennük.”

„A jelentkezők döntő 

többsége sem végzettsége, 

sem tapasztalata alapján 

nem alkalmas a 

meghirdetett állásra. A 

beérkező önéletrajzok és a 

motivációs levelek 

minősége messze alulmúlja 

az elvárhatót.”



Munkakörök- kompetenciák

Vezető, Asszisztens, titkárnő, Adminisztrátor, Könyvelő, Pénzügyi, 

számviteli munkatárs, Recepciós, Marketinges, HR szakember, 

Informatikus, Takarító, Karbantartó, Betanított munkás, Gépkezelő, 

Eladó, Pénztáros, Raktáros, Gépkocsivezető, Asztalos, Autószerelő, 

Esztergályos, forgácsoló, Felszolgáló, pincér, Hegesztő, Lakatos, 

Szakács, Villanyszerelő    

Alkalmazkodás és rugalmasság, Csapatmunka, Döntésképesség,

Együttműködés, Elhivatottság, Empátia, Idegen nyelv,

Kapcsolatteremtés,-fenntartás, Kezdeményező készség,

Kommunikáció-nyelvi kifejezőképesség, Konfliktuskezelés,

Kreativitás, innovativitás, Kritikai és analitikus gondolkodás,

Megbízhatóság, Monotónia tűrés, Motiválhatóság, Önállóság,

Precizitás, Problémamegoldás és döntéshozatal, Szakmai felkészültség,

Számítástechnikai készség, Szervezőkészség, Tanulási képesség,

Teljesítményorientáció, Ügyfélközpontúság



Vezetői munkakör

 Legfontosabb 

kompetenciák

Döntésképesség  (44)

Kezdeményezőkészség 

(41)

Problémamegoldás és 

döntéshozatal (28)

Konfliktuskezelés (26)

Elhivatottság (25)

 Legkevésbé fontos 

kompetenciák

Tanulási képesség (2)

Ügyfélközpontúság (3)

Számítástechnikai 

készség  (1)

Monotónia tűrés (0)

Motiválhatóság (0)



Asszisztens munkakör

 Legfontosabb 

kompetenciák

Megbízhatóság (24)

Alkalmazkodás és 

rugalmasság  (21)

Csapatmunka (12)

Precizitás (12)

Együttműködés (11)

Kapcsolatteremtés, -

fenntartás (11)

 Legkevésbé fontos 

kompetenciák

Kezdeményezőkészség

(0)

Monotónia tűrés (1)

Motiválhatóság (1)

Tanulási képesség (1)

Teljesítményorientáció 

(2)



Karbantartó munkakör

 Legfontosabb 

kompetenciák

Alkalmazkodás és 

rugalmasság  (9)

Megbízhatóság (9)

Csapatmunka (7)

Együttműködés (7)

Precizitás (6)

 Legkevésbé fontos 

kompetenciák

Idegen nyelv (0)

Kapcsolatteremtés-, 

fenntartás (0)

Kommunikációs, nyelvi 

kifejezőkészség (0)

Kritikai és analitikus 

gondolkodás(0)

Monotónia tűrés (0)

Problémamegoldás és 

döntéshozatal (0)

Számítástechnikai készség



IV. A FELNŐTTKÉPZÉSSEL SZEMBEN 

TÁMASZTOTT IGÉNYEK

mi a véleményük a felnőttképzésben

megszerzett tudásról

kapcsolatban állnak-e felnőttképzési

intézményekkel

mi a véleményük a felnőttképzési

intézményekről

a felnőttképzésben megszerzett szakképesítés

egyenértékű az iskolai rendszerben

megszerzettel stb.



Egyetért-e azzal, hogy a felnőttképzésből frissen 

kikerülők...



Kapcsolatban  áll-e a vállalkozás felnőttképzést 

folytató intézményekkel?



A felnőttképzésben megszerzett tudás egyenértékű-e az 

iskolarendszerű szakképzésben megszerzettel?



Hogyan lehetne elősegíteni, hogy a foglalkoztatók igényeinek 

megfelelő végzettséggel és kompetenciakészlettel rendelkező 

munkaerőt képezzenek a felnőttképzési intézmények? 

„Mérjék fel, kikre van a vállalkozásoknak
szüksége”

„Kisebb településeken is szervezni kellene
szakirányú képzéseket”

„Gyakorlatorientált képzésre lenne szükség”

„Megfelelő szakmai ismeretekkel és gyakorlattal
rendelkező emberek tartanák a képzéseket”

„Kitartást és munkakedvet is oktatni kellene vagy
munkára nevelni eleve. Nem azért dolgozunk,
hogy élhessünk, hanem azért élünk, hogy
dolgozhassunk.”



farkas.erika@ppk.elte.hu

KÖSZÖNÖM

A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!


