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Vizsgált készségek  

A kiskereskedelmi ágazat munkaerôigényeinek és készségigé-

nyeinek elôrejelzése elnevezésû projektben – a meghatározott 

8 db munkakörre vonatkoztatva – 13 db készség vizsgálatára 

került sor� A készségek kiválasztása az Europass által meghatá-

rozott fontosabb kompetenciákból, valamint a szakképzési rend-

szer vizsgakövetelményeiben megnevezett készségekbôl történt� 

Anyanyelvi készség

Gördülékeny anyanyelvhasználat, vagyis a munkavállaló élô-

szóban és írásban is jól kommunikál, ki tudja magát fejezni, 

és ezt a képességét a munkafolyamatok során is magabizto-

san használja� 

Fejlesztése: szókincs gazdagítása, illetve szakszókincs elsajá-

títása, amit a gyakorlatban való többszöri alkalmazás segít elô�

Csapatszellem

A csapatban való eredményes munkavégzésre vonatkozó 

készség� Egy jó csapatjátékos az együttmûködésre, a közös 

megoldásokra törekszik, továbbá saját érdekeit háttérbe szo-

rítja, a közösséget helyezi elôtérbe�

Fejlesztése: szociális készségek fejlesztése� Segíti a ma-

gánszféra beemelése a csapatba, csapatépítô tréningeken 
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való részvétel, illetve a nagyobb kihívás is emeli a csapatszel-

lemi aktivitást�

Gazdasági és iparági ismeretek

A munkavállaló felméri munkájának messzemenô hatását az 

adott iparágra vonatkozóan, vagy akár a gazdaság egészére 

nézve, információs bázisa széles körû� Tisztában van a termé-

kek munkafolyamati elôzményeivel és kimenetelével�

Fejlesztése: felkészítô tréningek, folyamatos egyéni tanulás�

Idegennyelvtudás

Gördülékeny nyelvhasználat, a munkavállaló élôszóban és 

írásban is jól kommunikál, ki tudja magát fejezni, és ezt a ké-

pességét a munkafolyamatok során is magabiztosan használja 

az adott nyelven�

Fejlesztése: szókincs gazdagítása, illetve szakszókincs elsa-

játítása az adott nyelven, amit a gyakorlatban való többszöri 

alkalmazás segít elô� Nyelvi kurzusok elvégzése�

Lojalitás

Együttmûködés a vállalat vezetôségével, illetve a munkatár-

sakkal is, megbízható, korrekt munkavégzés�

Fejlesztése: a kedvezôbb munkafeltételek megteremtése 

erôsíti a lojalitást�
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Munkakultúra

Szociális normák, értékek betartása az adott munkavégzés 

során, a munkavállaló mindig szakmai és módszertani szem-

pontok alapján cselekszik�

Fejlesztése: fontos a jó munkakörülmények megléte; elôse-

gíti a vezetôséggel való jó kapcsolat�

Önálló munkavégzés

Munkavállaló felméri helyzetét, ismeri saját határait, ha szük-

séges, önállóan cselekszik, szélesíti tudását�

Fejlesztése: építô jellegû visszajelzések fontosak, valamint a 

feladatok fokozatos szélesítése elôsegíti az önálló munkavég-

zés elsajátítását�

Problémamegoldó képesség

Munkavállaló a felmerülô problémát eredményesen megoldja 

az esetlegesen felmerülô váratlan helyzetek során is�

Fejlesztése: gyakorlatban való alkalmazása szituációs gya-

korlatok, játékok során� 

Szakmai és gyakorlati jártasság

Munkáját a legkorszerûbb szakmai ismeretek szerint végzi, 

megfelelô szakmaisággal jár el� 
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Fejlesztése: munkatapasztalat megszerzése, szükséges a fo-

lyamatos fejlesztés és továbbképzések elvégzése�

Tanulási hajlandóság

A munkavállaló érdeklôdô magatartást tanúsít, nyitott az új-

donságokkal kapcsolatban, továbbképzési hajlandóságot mu-

tat�

Fejlesztése: pozitív visszacsatolásokkal, személyre szabott 

kihívásokkal fejleszthetô�

Ügyfélközpontúság

Az ügyfelek igényeinek kielégítése a kapcsolattartás során, 

segítségnyújtás képessége� Munkavállaló megérti az adott 

problémát, és kiválóan prezentálja is azt�

Fejlesztése: fejlett érzelmi intelligencia és jó kommunikáci-

ós készség szükséges hozzá� Drámapedagógiai feladatok, szi-

tuációs és szerepjátékok során fejleszthetô�

Vezetési és szervezési képességek

Csapatfolyamatokat, munkafolyamatokat megfelelô üteme-

zéssel, költséghatékonyan és magas színvonalon koordinál, 

szakmai és gyakorlati jártasság is a birtokában van�

Fejlesztése: jellemzô az egyedüli döntéshozatal, ezért a ter-

helhetôséget bírnia kell a munkavállalónak� A jó vezetô isme-
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ri beosztottjai szakmaiságát és személyiségét is� Fejleszthetô 

konfliktuskezelési tréningek elvégzésével�

Számítógépes ismeretek

Alapvetô – az adott szakmához szükséges – számítógépes is-

meretek elsajátítása, Microsoft Office programcsomag isme-

rete�

Fejlesztése: munkafolyamatok során gyakorlatban való elsa-

játítás, illetve informatikai tanfolyamok elvégzése�

Kérdôívek

A kérdôíves kutatás során a kiskereskedelmi ágazatban mû-

ködô 20 munkaadó és 110 munkavállaló került bevonásra� 

A kérdôívek moduljai egy-egy konkrét témakört öleltek fel, 

amelyek összessége adta a kutatás eredményét jelentô kész-

ségmátrixot�

Munkaadói kérdôív szerkezeti felépítése

A munkaadói kérdôívek öt modulból állnak� Az elsô modul a 

Statisztikai alapkérdések, amelyek a munkaadók helyzetérôl 
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kívántak megtudni néhány adatot1 – rákérdeztek az alapítá-

suk évére, telephelyére, a foglalkoztatottak számára, vala-

mint az éves árbevételre�

A Szakmai és alapkészségek helyzete modulban a munka-

adók értékelték a készségek fontosságát egy-egy szakmát il-

letôen� Rákérdeztek továbbá: a tapasztaltabb munkavállalók 

értékelésére; a készségek fontosságára szakmától függetle-

nül; az egyes készségek jövôbeni fontosságának növekedé-

sére és csökkenésére; a készségek fejlesztésére; a saját mun-

kavállalók készségeinek elégedettségére, illetve hogy mely 

készségek terén akarnak kitûnni egymás, valamint a felette-

seik elôtt� Rákérdezett a munkahellyel kapcsolatos elvárások 

jelentôségére; a munkavállalóktól való ügyfélelvárásra; vala-

mint vizsgálta, hogy mely készségek jelentôsége növekedett 

meg a vírushelyzet következtében�

A harmadik modulban a kérdések a Munkaerôpiac és fog-

lalkoztatás helyzetét járták körbe� Arra helyezték a hangsúlyt, 

hogy a vállalatoknál milyen foglalkoztatási formák jellem-

zôek, így kitértek a gyakornok; a szakmát váltó, a megválto-

zott munkaképességû és a hátrányos helyzetû munkavállaló; 

1  Az adatok anonimek és a hatályos GPR irányelvek mentén keze-
lendôk�
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a gyesrôl, gyedrôl visszatérô; illetve a külföldi állampolgárok 

foglalkoztatottságának helyzetére� 

A Gazdasági válság és a közeljövô kilátásai részben az el-

rendelt veszélyhelyzet miatt bekövetkezô forgalom, a foglal-

koztatottak számának és a foglalkoztatás módjainak átalakulá-

sa, valamint a jövô kihívásai és a versenyképesség megôrzése 

kérdéskör szerepelt� A kérdôív konkrétan rákérdezett a válla-

lat forgalmának és a foglalkoztatottak számának változására, 

kitért a vállalat kiadásainak módjában bekövetkezett változá-

sokra, felmérte a túlképzett munkavállalói jelentkezéseket� 

Vizsgálta a foglalkoztatottak számának változását és a vállalat 

vonzerejének mibenlétét, illetve a vállalat jövôbeni lehetsé-

ges automatizációs folyamatait�

Érdekes modullal zárt a kérdôív, a veszélyhelyzet idôszakára 

vonatkozóan az Egészség és pandémia hatását járta körül� 

A kérdések kitértek: a védekezés többletterheire, a kényszer-

szabadságolási esetek számára, a megbetegedett munkaválla-

lók, illetve családtagjaik számára, a 65 év felettiek idôkorlá-

tozását figyelembe véve délelôtti, illetve délutáni idôsávban 

a készségek fontosságának értékelésére, a munkavállalók tel-

jesítményének változására, az óvintézkedések szükségességé-

re, valamint vizsgálta a vásárlók, alkalmazottak szabályokhoz 

való alkalmazkodását a vírushelyzet idején�
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Munkavállalói kérdôív szerkezeti felépítése

A munkavállalói kérdéssor négy témakör köré csoportosult, 

elsôként szintén Általános kérdésekkel kezdett, ahol is rá-

kérdezett a kérdôívet kitöltô korára, iskolai végzettségére, te-

lepülésére, illetve a vállalatnál eltöltött éveinek számára� 

A Munkahellyel kapcsolatos igények felmérésénél a mun-

kavállaló és a vállalat viszonya került középpontba�

A Munkavégzéshez kapcsolódó készségek munkavállalói 

oldalról való értékelése következett, ahol a munkavállalók 

megnevezték saját készségeiket, képesítéseiket, osztályozták 

a szakképzés/felnôttképzés és a munkavégzés során elsajátí-

tott készségeket és azok eredményességét� A kérdôív vizsgál-

ta, hogy történt-e a munkavállaló esetében pályamódosítás, 

továbbá sor került a készségek, a kiemelkedô készség osz-

tályozására� A kérdôív rákérdezett a fejlôdési lehetôségek-

re, a pályakezdô vagy pályamódosító kolléga betanítására, a 

munkatársak kiemelkedô készségeire, a közelmúltban visz-

szaszorult/kiemelt fontosságú készségekre, az adott vállalat 

ismeretének fontosságára, a külföldi munkavállalásra, a mun-

kavállaló szakmai tájékozottságának, a szakmák fontosságá-

nak jövôbeni szerepére, a versenyelônyt jelentô készségekre�

Végezetül az Egészség és pandémia témakörben a munka-

vállalók értékelték a biztonsági szabályok betartásának ne-

hézségeit és a szabályok betartásának hatékonyságát�
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