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Kiskereskedelem és nagykereskedelem átalakulóban 
 

1.1. A két szektor megkülönböztetése 
 

Magyarországon a kereskedelmet a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a 

továbbiakban: “Kertv.”) szabályozza. A Kertv. 2.§ 9. pontja értelmében a kereskedelmi 

tevékenység: “kis- és  nagykereskedelmi tevékenység, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenység”.   

A Kertv. 2.§ 13. pontja így határozza meg a kiskereskedelem fogalmát: “kiskereskedelmi 

tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű 

jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó 

részére, ideértve a vendéglátást is.”  

A nagykereskedelem törvényi fogalma pedig így hangzik (Kert. 2.§.18.): ”nagykereskedelmi 

tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek átalakítás (feldolgozás) nélküli 

tovább forgalmazása, és az ezzel közvetlenül összefüggő raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó 

szolgáltatások nyújtása kereskedő, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, 

valamint a felvásárló tevékenységet is.”  

A Kertv. fogalmi rendszerében tehát a kis- és nagykereskedelem elkülönítésének alapja 

elsősorban a kereskedelmi tevékenység célközönsége (végső felhasználás, ill. 

kereskedő/feldolgozó). Ez gyakorlatilag összhangban van azzal a hagyományos értelmezéssel, 

miszerint a nagykereskedők egyfajta közvetítő szerepet töltenek be a gyártók és a kiskereskedők 

között, utóbbiak pedig a nagykereskedők és a végső fogyasztók között foglalnak helyet az ellátási 

láncban.   

Statisztikai szempontból a kis- és nagykereskedelem a 2008 óta hatályos Gazdasági 

tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében (a továbbiakban: “TEÁOR’08”) a “G” 

nemzetgazdasági ágazatba tartozik: KERESKEDELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS. A TEÁOR’08 az 

EU tevékenységi osztályozásának, a NACE Rev.2-nek a magyar nyelvű változata. 

A TEÁOR’08 osztályozási rendszerhez fűzött részletes magyarázat alapján a ”G” 

nemzetgazdasági ág az áruk átalakítás nélküli nagy- és kiskereskedelmét, valamint az áruk 

értékesítéséhez kapcsolódó szolgáltatásokat foglalja magában. A nagy- és kiskereskedelem az utolsó 

lépést jelentik az áruk előállításának és elosztásának folyamatában.  

  A TEÁOR’08 magyarázat értelmében “az átalakítás nélküli kereskedelem magában foglalja 

a kereskedelemhez kapcsolódó szokásos kiegészítő tevékenységeket, műveleteket pl. áruk 

válogatása, osztályozása, csoportosítása, összeállítása, elegyítése (pl. homok), palackozása 

(palacktisztítással vagy anélkül), csomagolása, ömlesztett áruk kiszerelése, újracsomagolása kisebb 

egységcsomagokba; raktározás (beleértve a fagyasztó, mélyhűtő raktározást).”  

A G nemzetgazdasági ágazat az alábbi alágazatokat foglalja magában: 

• 45. Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása 

• 46. Nagykereskedelem (kivéve jármű, motorkerékpár) 

• 47. Kiskereskedelem (kivéve jármű, motorkerékpár)  
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1.2. Kiskereskedelem 
  

A TEÁOR’08 magyarázat értelmében a “kiskereskedelembe tartozik az új és használt áruk 

átalakítás nélküli viszonteladása elsősorban a lakosság részére, személyes vagy háztartási célú 

fogyasztásra, illetve felhasználásra, üzleteken, áruházakon, piaci és utcai standokon, csomagküldő 

szolgálatokon, házaló kereskedőkön, fogyasztási szövetkezeteken, fogyasztói csoportokon, aukciós 

házakon stb. keresztül.” Statisztikai szempontból a kiskereskedelem része az ügynökként, illetve 

bizományosi alapon végzett kiskereskedelmi tevékenység is. 

  

A TEÁOR’08 rendszerében a kiskereskedelem az alábbi kategóriákba sorolható:  

• Nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem,  

• Élelmiszer, ital, dohányáru kiskereskedelme, 

• Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem, 

• Információs, híradás-technikai termék kiskereskedelme, 

• Egyéb háztartási cikk kiskereskedelme, 

• Kulturális, szabadidős cikk bolti kiskereskedelme, 

• Egyéb m.n.s. áru kiskereskedelme, 

• Piaci kiskereskedelem,  

• Nem bolti, piaci kiskereskedelem (ide tartozik a csomagküldő, internetes kiskereskedelem 

is). 

A Kertv. rendelkezik olyan esetekről is, ahol egy helyszínen (legyen az az előállítás helye, 

vagy egy kereskedelmi egység) kis- és nagykereskedelmi tevékenység végzése egyaránt megvalósul.  

Így a Kertv. külön rendelkezik a közvetlen értékesítésről (Kertv. 2.§ 15.): “kiskereskedelmi 

tevékenység keretében termék forgalmazása közvetlenül az előállítás helyén.” Valamint több 

kereskedelmi egység (a Kertv. definíciójával élve: üzlet) fogalmának meghatározásában is jelen van 

mind a kis-, mind a nagykereskedelmi tevékenység. Így a hipermarketek, (nagyméretű) 

szupermarketek és diszkontok egyaránt olyan üzletek a Kertv. fogalomrendszerében, ahol kis- és 

nagykereskedelmi tevékenység keretében napi fogyasztási cikkeket értékesítenek, és ezen 

üzlettípusok közötti elhatárolás alapja elsősorban az üzlet alapterülete.  

A Kertv. a kiskereskedelmi tevékenység számos formáját különíti még el, úgymint a 

mozgóboltot, az üzleten kívüli kereskedést (a vásárló lakóhelyén, munkahelyén vagy egyéb 

tartózkodási helyén való felkeresése kiskereskedelmi tevékenység céljából a vásárló kifejezett kérése 

nélkül), az árubemutatóval egybekötött termékértékesítést, a vásárokat és a közterületi értékesítést 

is.  

Külön definiálja a Kertv. a csomagküldő kereskedelmet (Kertv. 2.§ 4.): “az a kereskedelmi 

tevékenység, amelynek során a kereskedő a termék jellemzőit és árát feltüntető, ezáltal a vásárló 

számára az áru megvételére vonatkozó ügyleti döntés meghozatalát lehetővé tevő kereskedelmi 

kommunikációt bocsátja a vásárló rendelkezésére, és az ilyen kereskedelmi kommunikáció alapján 

megrendelt terméket szállítja (szállíttatja) a megjelölt címre.” Ez tehát a törvény értelmezésében a 

kiskereskedelmi és nagykereskedelmi tevékenységet egyaránt magában foglalja.  

  

1.3. Nagykereskedelem 
 

A TEÁOR’08 rendszerében a “nagykereskedelembe tartozik az új és használt áruk átalakítás 

nélküli viszonteladása kiskereskedőknek, illetve más nagykereskedőknek, értékesítése ipari, 

kereskedelmi, közületi felhasználóknak üzleti célokra.” Statisztikai szempontból ide tartozik a 
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nagykereskedelmi ügynöki vagy bizományosi, árutőzsde-brókeri, exportőri, importőri tevékenység 

is.   

A nagykereskedők gyakran fizikailag válogatják, osztályozzák, esetleg kisebb kiszerelésbe 

osztják a nagytételben beszerzett termékeket, az árukat raktározzák, hűtik, kiszállítják, üzembe 

helyezik, továbbá részt vesznek az eladásösztönzésben, címketervezésben.  

  

A TEÁOR’08 rendszerében a nagykereskedelem az alábbi kategóriákba sorolható: 

• Ügynöki nagykereskedelem, 

• Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme, 

• Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme, 

• Háztartási cikk nagykereskedelme, 

• Információtechnológiai, híradás-technikai termék nagykereskedelme, 

• Egyéb gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme,  

• Egyéb szakosodott nagykereskedelem, 

• Vegyestermékkörű nagykereskedelem.  

  

A nagykereskedők ellátási láncban betöltött szerepe számos változáson ment át az elmúlt 

évtizedekben, a változó üzleti környezethez alkalmazkodva. 

 

1.4. Egyre halványabb a határvonal a kiskereskedelem és a nagykereskedelem között 
 

Ahogyan arra számos nemzetközi tanulmány is rámutat, az elmúlt évtizedekben a két 

szektor közötti határ egyre inkább elmosódott. A folyamat a kilencvenes években indult, és azóta 

is tart. Egyrészt az internet és a digitális megoldások egyre intenzívebb térhódítása révén ma már 

akár maguk a gyártók is könnyedén közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a végső felhasználókkal, 

másrészről pedig a kereskedelemben folyamatosan fokozódó piaci verseny olyan innovatív üzleti 

modellek, ellátási láncok, szervezeti struktúrák, termékpolitikák kialakulásához vezetett, amelyek 

mind a hagyományos kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szerepek átalakulását eredményezték.  

Az ellátási lánc sikere a gyártó, a nagykereskedő, valamint a kiskereskedő közötti 

együttműködésen múlik. A lánc szereplői mind függenek egymástól, a többi szereplő által nyújtott 

szolgáltatások hozzáadott értékétől. A folyamatosan bővülő fogyasztói igényekhez való 

alkalmazkodás, a termékek és értékesítési csatornák egyre szélesebb, differenciáltabb köre, valamint 

a hatékonyságra való törekvés mind hozzájárultak ahhoz, hogy az elmúlt évtizedekben a 

nagykereskedelem és a kiskereskedelem közötti határ egyre inkább elmosódott. A kiskereskedők is 

végeznek hagyományos nagykereskedelmi tevékenységeket, ahogy a nagykereskedők is nyitnak a 

hagyományosan kiskereskedelmi körbe tartozó tevékenységek felé.  

A legnagyobb nemzetközi kiskereskedelmi vállalatok maguk bonyolítják le a beszerzést és 

központilag koordinálják az elosztást és a kiszállítást is az üzletek felé. Vannak olyan 

vállalatcsoportok, amik külön kiskereskedelmi és nagykereskedelmi üzletágat is visznek. Sőt, 

vannak olyan vállalatcsoportok is, amiknek bár a fő tevékenységük a kiskereskedelem, maguk végzik 

a gyártási tevékenységet is. Ilyen például a spanyol Zara. A Zara maga tervezi és gyártja azokat a 

ruhákat, amiket aztán értékesít végfelhasználók felé, míg például az IKEA a tervezést és az 

értékesítést végzi, de a gyártási tevékenységet jellemzően kiszervezi. A napi fogyasztási cikkek 

kiskereskedelmében pedig egyre gyakoribb, hogy a kiskereskedők saját márkás termékeket is 

értékesítenek más gyártók termékei mellett.  

 



 

9 

Az ellátási lánc elmúlt évtizedekben kezdődött átalakulása egyre nagyobb nyomást gyakorol 

a nagykereskedőkre. A hagyományos gyártó és kiskereskedő közötti közvetítői szerepen (ami 

többé-kevésbé kimerült a beszerzésben, a raktározásban, valamint a termékek fizikai elosztásában 

a kiskereskedők részére) túllépve komplex értékesítés-támogatási szolgáltatásokat kínáló 

szolgáltatóvá növik ki magukat. A nagykereskedők tevékenységei között egyre nagyobb szerepet 

játszanak a különböző B2B szolgáltatások (ügyfélkapcsolat menedzsment, értékesítés utáni 

szolgáltatások, műszaki támogatás, kategória menedzsment, logisztika, pénzügyi szolgáltatások 

stb.).  

Emellett az sem ritka, hogy a nagykereskedők az ellátási lánc további szakaszaiban is 

szerepet vállalnak, közvetlenül a végfelhasználók részére is értékesítenek. A 21. században a 

nagykereskedelem sikerének kulcsa az üzleti partnerekkel közös értékteremtésben rejlik. Kotler és 

Armstrong így ír erről a Principles of Marketing c. könyvében: “a nagykereskedők fennmaradásának 

egyetlen oka, hogy a teljes marketingcsatorna hatékonyságának és hatásosságának növelésével 

hozzáadott értéket tudnak teremteni.” 

 

1.5 Kiskereskedelem és nagykereskedelem nemzetgazdasági szerepe  
 

Ebben a fejezetben bemutatásra kerül, hogy a kis- és nagykereskedelem milyen jelentős 

szerepet tölt be Magyarország, valamint az Európai Unió gazdaságában. Ezt jól mutatja e két 

szektorban bejegyzett vállalkozások száma, e vállalkozások által elért árbevétel, valamint bruttó 

hozzáadott érték a gazdaság egészéhez viszonyítva. A kereskedelmi ágazat munkaerőpiaci 

jelentősége pedig a foglalkoztatottak száma révén kerül reprezentálásra. A foglalkoztatáshoz 

kapcsolódóan tekinthető át az átlagkereset kérdése is. Ezek a mutatók segítenek a kiskereskedelem 

munkaerőigényének és készségigényének feltérképezésében, hogy a pilot projekt kialakításában a 

készségmátrix a kereskedelmi ágazat munkáltatói és munkavállalói szereplőit megfelelően 

orientálja. 

 

1.5.1. A vállalkozások száma 

2018-ban az EU-ban bejegyzett nem pénzügyi üzleti vállalkozások száma 24,9 millió volt. 

Ennek a 24,9 millió vállalkozásnak az egynegyede (24,8 százalék) a kereskedelmi ágazatba tartozott. 

A kereskedelmi ágazatban több mint másfélszer annyian dolgoztak, mint az építőiparban, 

megközelítőleg háromszor annyian, mint a feldolgozóiparban és több mint háromszor annyian, 

mint a turizmusban.  

A kereskedelmi ágazaton belül (ami a gépjármű- és motorkerékpár-javítást is magában 

foglalja) 14,1 százalékot képviseltek a kiskereskedelmi vállalkozások (kivéve gépjárművek és 

motorkerékpárok) és 7,1 százalékot a nagykereskedelmi vállalkozások (kivéve gépjárművek és 

motorkerékpárok). A kereskedelmet a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység követte a 

sorban, azt pedig az építőipar. 
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1. ábra  

Forrás: Eurostat, SBS_NA_SCA_R2 lekérdezés 

 

Az itt bemutatott adatok lekérdezése a 2018. évi EU28 országokra történt, és az egyes 

nemzetgazdasági ágazatokban aktív vállalkozások számát a pénzügyi szolgáltatások, a 

mezőgazdaság, valamint a személyes szolgáltatások (művészet, kultúra, szórakoztatás) 

figyelembevétele nélkül vett üzleti szféra egészéhez lett viszonyítva. Az Eurostat 2008 óta ezeknek 

az ágazatoknak (B-N és S) a tevékenységét tekinti általánosabb értelemben piaci tevékenységnek, 

így ezeket veszi figyelembe a strukturális üzleti statisztikákban (Structural Business Statistics), a 

pénzügyi szolgáltatások kivételével.  

Magyarországon szintén nagy arányt képviselnek a kereskedelmi ágazatban bejegyzett 

vállalkozások 2018-ban (22,39 százalék), azzal együtt, hogy a kereskedelmi ágazatot ebben az 

időszakban megelőzi a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, 23,13 százalékkal. A 

kereskedelmi ágazaton belül 13,49 százalékot tett ki a kiskereskedelem és 5,13 százalékot a 

nagykereskedelem. A vállalkozások számát tekintve a harmadik legnagyobb ágazat az építőipar volt, 

jóllehet ennek mérete töredéke volt csak a teljes kereskedelmi ágazatnak. 
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2. ábra 

Forrás: Eurostat, SBS_NA_SCA_R2 lekérdezés 

 

Ahogyan fentebb már említésre került, ezen lekérdezés a 2018. évre történt, és az egyes 

nemzetgazdasági ágazatokban aktív vállalkozások számát a pénzügyi szolgáltatások, a 

mezőgazdaság, valamint a személyes szolgáltatások (művészet, kultúra, szórakoztatás) 

figyelembevétele nélkül vett üzleti szféra egészéhez lettek viszonyítva. Az Eurostat 2008 óta 

ezeknek az ágazatoknak (B-N és S) a tevékenységét tekinti általánosabb értelemben piaci 

tevékenységnek, így ezeket veszi figyelembe a strukturális üzleti statisztikákban, a pénzügyi 

szolgáltatások kivételével. 

A kereskedelemnek a nemzetgazdaságban és ezáltal a munkaerőpiacon elfoglalt központi 

szerepe messzemenően indokolttá teszi az ágazat készségigényének átfogó vizsgálatát. Nem kérdés, 

hogy az oktatási rendszernek, azon belül a szakképzésnek válaszokat kell adnia és a képzések 

tartalmának és irányainak meghatározásakor a kereskedelemnek a nemzetgazdaságban elfoglalt 

helye viszonyítási pontként kell, hogy szolgáljon. 

 

1.5.2. Árbevétel   

 

Az árbevétel tekintetében az EU egészében a kereskedelem a legmeghatározóbb szektor, 

2018-ban az EU-ban bejegyzett vállalkozások által elért összesen 29.926.599 millió euróból mintegy 

10.439.999 millió eurót könyveltek el kereskedelemben. Ez az EU gazdaság egészéhez képest 34,9 

százalékot jelent. Jóllehet, a kiskereskedelemben bejegyzett vállalkozások száma jelentősen 

meghaladta a nagykereskedelemben bejegyzett vállalkozások számát, a nagykereskedelemben elért 

árbevétel 2018-ban a kiskereskedők által elért árbevétel kétszerese volt (előbbi 20 százalék, utóbbi 

10 százalék). A kereskedelmet a feldolgozóipar követte 28 százalékos részesedéssel, a többi szektor 

pedig meg sem közelítette a feldolgozóipart és a kereskedelmet.  

Magyarországon a feldolgozóipar részesedése volt a legnagyobb a nem pénzügyi üzleti 

vállalkozások aggregált árbevételében 2018-ban, 35,5 százalékkal, 115.018 millió euróval. A 

feldolgozóipart szorosan követte a kereskedelem 31,4 százalékkal (101.883 millió euró), a többi 

szektor pedig csak ezen összegek töredékét érte el. A teljes kereskedelmi ágazaton belül a 

nagykereskedelem 16,9 százalékot képviselt, míg a kiskereskedelem 9,9 százalékot.  
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3. ábra: EU-ban bejegyzett vállalkozások 2018-as árbevétele 

Forrás: Eurostat, SBS_NA_SCA_R2 lekérdezés1 

 

1.5.3. Foglalkoztatottak száma 

 

2018-ban a foglalkoztatottak számában a “Kereskedelem és gépjárműjavítás” ágazat az EU 

gazdaság egészében foglalkoztatottakhoz viszonyítva mintegy 22,88 százalékot tett ki. Ezzel EU-

szinten a foglalkoztatáshoz a legnagyobb mértékben hozzájáruló ágazatnak bizonyult, amit a 

feldolgozóipar követett, 21,7 százalékkal. 

Magyarország szintén hasonló képet mutat, azzal, hogy itt a feldolgozóipar van az élen a 

foglalkoztatottak számában. A feldolgozóiparban foglalkoztatottak száma 2018-ban 793 ezer volt 

(28 százalék), míg a kereskedelmi ágazatban 580 ezer főt (20,5 százalék) foglalkoztattak. E két 

szektor nemzetgazdasági jelentőségét jól mutatja, hogy a többi ágazat hozzájuk képest elenyésző 

részt képviselt az üzleti szférában foglalkoztatottak teljes létszámában, a szakmai, tudományos, 

műszaki tevékenység 9,5 százalékot és a szállítás és raktározás, valamint az adminisztratív és 

szolgáltatást támogató tevékenység 9-9 százalékot. 

 

A kereskedelmi ágazaton belül egyébként mind az EU-ban, mind Magyarországon a 

kiskereskedelemben volt a legmagasabb a foglalkoztatottak aránya (22,88 százalékból 13 százalék 

az EU-ban és 20,5 százalékból 11,5 százalék Magyarországon).  
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A foglalkoztatottak számával kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy ahogy arra az 

Eurostat is felhívja a figyelmet több publikációjában is, a foglalkoztatottak számában nincs 

figyelembe véve, hogy részmunkaidős vagy teljes munkaidős foglalkoztatásról van-e szó, ami olyan 

szektorokban, ahol magasabb a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya (ilyen lehet a 

kiskereskedelem is) némileg torzíthatja az eredményt.  

 

 

 
4. ábra 

Forrás: Eurostat, SBS_NA_SCA_R2 lekérdezés 

 

A foglalkoztatott személyek létszáma az egyes megfigyelési egységben dolgozók száma – 

beleértve a dolgozó tulajdonosokat, az egységben rendszeresen dolgozó szerződéses partnereket és 

a nem fizetett dolgozó családtagokat is –, valamint azok a személyek, akik az egységen kívül 

dolgoznak, de ahhoz tartoznak, és onnan kapják a fizetésüket (pl. területi képviselők, javítást és 

karbantartást végzők). 

A fenti adatok erőteljesen mutatnak rá a kereskedelemnek a munkaerőpiacon és ezáltal a 

nemzetgazdaság egészében betöltött központi szerepére. Ez a kiemelt helyzet teszi indokolttá az 

ágazat készségigényének átfogó vizsgálatát, amelyre a jelen kutatás is vállalkozik. Noha az oktatás 

módja és tartalma megkerülhetetlen a személy egyéniségének kiteljesítése és fejlesztése 

szempontjából, egy ország kultúrájának és hagyományainak a következő nemzedékekkel való 

megismertetésében, a középtávú célok között kell, hogy szerepeljen az egész életen át tartó 

tanulásra való képessé tétel és a foglalkoztathatóság megőrzése is. A kereskedelem 

nemzetgazdaságban betöltött jelentős szerepének a képzések tartalmának, módjának és irányainak 

meghatározásakor kiemelt jelentőséget kell tulajdonítani. 

Jelen projekt keretében a kutatás feltérképezi, hogy a munkaerőpiacon az ágazat milyen 

általános készségeket kíván az oktatási rendszerből a munkaerőpiacra kilépő munkavállalóktól. 

 

 

1.5.4. Átlagkereset 

 

A foglalkoztatást jellemző fontos mutató az átlagkereset, ami azt mutatja, hogy az adott 

szektorban mennyi volt a teljes személyi jellegű ráfordítás egy főre vetített éves összege.  
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Személyi jellegű ráfordítás alatt a munkaadó által a munkavállalók – határozatlan idejű és 

határozott idejű szerződés alapján foglalkoztatottak, illetve alkalmi munkavállalók is – részére 

pénzben vagy természetben teljesített juttatások teljes összege értendő a referencia időszakban, azaz 

2018-ban. A személyi jellegű ráfordítások magukban foglalják a munkavállalói, valamint a 

munkaadói társadalombiztosítási járulékokat és adókat is. 

Az Európai Unió és Magyarország viszonylatában vizsgálatra került, hogy a valamennyi 

üzleti szektor figyelembevételével számított uniós/országos átlagkeresethez hogyan viszonyul az 

átlagkereset az egyes ágazatokban. 

Az Európai Unióban a kiskereskedelem az uniós szintű átlagkeresetnek mindössze 60 

százalékát érte el. Magyarországon is hasonló képet mutat a kiskereskedelem, az üzleti szféra 

átlagkeresetének 67 százalékát érte el a kiskereskedelem a gépjárművek és a motorkerékpárok 

nélkül. Bár az alacsony számban benne lehet, hogy az átlagkereset számításánál figyelembe vett 

foglalkoztatottak számában a részmunkaidős foglalkoztatottak is benne vannak, a kiskereskedelem 

átlagkeresete ezzel együtt is elmarad az uniós/országos átlagtól, ahogyan azt a KSH adatai is 

mutatják (lásd: következő kimutatás). 

A nagykereskedelemben jellemző átlagkereset ezzel szemben mind az Európai Unióban, 

mind Magyarországon átlag feletti. 

 

  

 
5. ábra 

Forrás: Eurostat, SBS_NA_SCA_R2 lekérdezés2 

 

Magyarországra vonatkozóan már 2019. évi adatok is elérhetőek a KSH adatbázisában, 

jóllehet, csak fő nemzetgazdaság ágazatok szerinti bontásban. Itt tehát a teljes kereskedelmi ágazat 

(gépjármű kereskedelem, nagykereskedelem és kiskereskedelem) átlagkeresete egyben látszik, ami 

2019-ben 343 ezer Ft volt. A közfoglalkoztatottak nélkül számított országos átlag 378 ezer Ft. A 

kereskedelem egészére vetített átlagkereset így az országos átlag 91 százalékát éri el. 

Fontos megjegyezni, hogy a KSH az országos átlag számításakor nem csak az Eurostat által 

figyelembe vett B-N és S ágazatokat vette figyelembe az üzleti vállalkozások kivételével, ami 
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eltéréseket eredményezhet a két adatállomány között. Továbbá a KSH adatai pontosabbak olyan 

tekintetben, hogy csak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresetét mutatják.  

 

 

 
6. ábra 

Forrás: KSH, 2.1.38i lekérdezés 

 

A KSH a 2019. évi Helyzetkép a kiskereskedelemről c. kiadványában közzétette a 

kereskedelmi ágazaton belül kifejezetten a kiskereskedelemre jellemző átlagkeresetet is, ami 2019-

ben 294 ezer Ft volt, ami az országos átlag 80 százaléka. 

 Jól látható, hogy a kiskereskedelem országos összehasonlításban a bérek tekintetében is élen 

jár, ami előrejelzi, és indokolja az ágazat iránt való munkavállalói érdeklődést. Sajnos a kiválasztás 

anomáliái és időigényessége jelentősen hátráltatja a munkaadókat abban, hogy ezt a munkavállalói 

érdeklődést költséghatékonyan csatornázza a vállalatok felé.  

Jelen projekt kiemelt célja egy olyan internetes platform létrehozása, amely mind a 

munkavállalók, mind pedig a munkaadók számára gördülékenyebbé teszi a munkakeresés időszakát 

és a munkaerő-kiválasztás folyamatát. Az internetes oldal a munkaadói oldalról a betöltetlen 

munkahelyek készségigényét méri fel, munkavállalói oldalról pedig a készséghelyzetéről kér 

adatokat és ezek alapján hozza egymáshoz közelebb a munkaadókat és a munkavállalókat.  

A kiválasztási folyamat innovatívvá tétele és korszerűsítése a kereskedelmi és azon belül a 

kiskereskedelmi ágazat fent részletezett nemzetgazdasági jelentőségének fokozódásához fog 

hozzájárulni. 

 

 

1.6. A kiválasztás gyakorlata a versenyszférában 
 

A munkaerő és készségigények felmérése egyik aspektusává fog válni a gyakorlatban a 

munkaerő-kiválasztás metódusa. 
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Ahhoz, hogy egy munkahelyen tervezhessenek a munkavállalóval, és képet kapjanak a 

munkavégzésének eredményességéről, alkalmassági vizsgálatokra van szükség. Különböző 

módszerekkel, jó valószínűséggel megbecsülhető, hogy az adott személy beválik-e az adott 

munkakörben. Az alkalmasságvizsgálattal növekszik az esély, hogy az adott munkakörre megfelelő 

ember kerüljön. Az alkalmasságvizsgálatban és a kompetenciaalapú kiválasztásban nem csupán a 

„Megfelelő embert a megfelelő helyre” jól ismert szlogenjéről van szó: a jó alkalmasságvizsgálat 

nem a munkakör és a munkavégzés passzív „elszenvedőjeként” tekint a munkaerőre, hanem 

számításba veszi szakmai énképét, jövőképét és motivációit, tehát minden olyan pszichoszociális 

tényezőt, amely az optimális kompetenciahasználat és fejlesztés alapjául szolgál. 

Egy fogalompárt lehet említeni, a kiválasztás-beválás komplementer fogalmait, amelyek 

fontossága két vonatkozásban mutatható fel: a jó kiválasztás növeli a munkahelyi well-being és a 

szervezet motivált munkavállalókkal való fejlődését, másrészről viszont nem kicsi anyagi, gazdasági 

és időgazdálkodási vonzata is van. A nem jól kiválasztott és nem beváló munkavállaló bomlasztó 

hatással lehet a munkatársi közösségre, a Csapatszellem általános állapotára. Ilyen esetben számolni 

kell a munkaerőkiesés és a táppénztérítések megnövekedésével is. A nem bevált munkaerő más 

kompetenciákban is hiányt szenvedhet, kiemelkedő ezek közül az Önálló munkavégzés hiánya, ami 

hosszú távon is komoly időbeli ráfordítást igényelhet a vezetők, de a közvetlen munkatársak 

részéről is. Ezt az időráfordítást adott esetben tréningekkel és továbbképzésekkel lehet 

helyettesíteni, amelyeknek anyagi vonzata szintén nem elenyésző. Ha mindezen ráfordítások 

ellenére sem tehető alkalmassá a rosszul kiválasztott munkatárs, akkor a pályaelhagyás jelenthet 

átmeneti megoldást, ami viszont a rekrutációs folyamat elölről való indítását hozza magával, annak 

minden anyagi vonzatával együtt. 

Magyarországi vizsgálatok is számot adnak arról, hogy a kvalifikált munkaerő kiválasztása 

mellett elsőrendű szempont a költséghatékonyság is. Ezt az állítást a 2008-as Országos HR 

Benchmark felmérés eredményei is alátámasztják. Ez alapján a kutatás alapján elmondható, hogy a 

kiválasztásnak számos trendje és módszere van, és ezeknek a követése zavarba hozhatja a 

munkáltatókat és a vállalatok humánerőforrás szakembereit is. A kompetenciaalapú 

humánerőforrás-gazdálkodás melletti egyik döntő érv a gazdasági hasznosság. 

Másrészről kutatók és szakértők is azt a nézetet osztják, hogy a leendő munkaerő objektív 

felmérése elsősorban a kompetencia modelleken keresztül érhető el (KONCZ, 2001; JANOVICS, 

2002). Fontos feladat tehát a munkakörök és a szakmák eredményes gyakorlásához tartozó 

kompetenciaelvárások figyelemmel kísérése, hiszen ezen, a munkakörök pontos monitorozásával 

készített kompetencia-térképek és -mátrixok nélkül nincsen eredményes kiválasztási folyamat és 

beválásvizsgálat sem, sőt a teljesítményértékelést és a továbbképzések, felnőttképzések tervezését 

is nehéz elképzelni ilyen vizsgálatok nélkül.    

Annak modellezéséhez, hogy egy ágazatban milyen munkaerőkészségekre lesz szükség, 

illetve hogyan alakítható ez az igényekhez, annak ismerete szükséges, hogy milyen az ágazati 

szakoktatás, így látható a felmérésből, hogyan kell alakítani a készségeken az igények függvényében. 
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Az oktatás és a szakképzés vonatkozásai 

 
2.1. Kis oktatástörténet 
 

A kompetenciák fogalmi körében a munkaerőpiac folytonos átalakulásához való 
alkalmazkodóképesség az Európai Unió létezése óta újra és újra átalakuló szakpolitikák keretében 
több elnevezést is kapott. A ’life long learning’ kifejezés ennek aktuális és fogalmi integrálóképesség 
szempontjából igen jól vizsgázott megjelenése, de nem lehetünk biztosak abban, hogy ez az utolsó 
fogalom a tanulás és foglalkoztathatóság vonatkozásait felölelő terminus technikusok körében. 
Ahhoz, hogy teljesebb képet kaphassunk az európai szakpolitikákban egyre jelentősebb szerepet 
kapó koncepció alapjairól, mélyebbre kell ásnunk az oktatás és tanulás történetében és 
fogalomtörténetében. 

A történelem során nem mindig volt jellemző az a tény, hogy a gyerekek és a fiatalok 
iskolában töltik az idejük nagyobb részét. Európában és a fejlett világban napjainkban a 6-16 éves 
korú gyerekek, fiatalok majdnem az egész évben, átlagosan több mint fél napot töltenek az 
iskolában. A társadalom nagyobb része azonban a törvényi kereteken túlmenően ennél is tovább 
marad diák vagy tanuló. Nagyarányú népesség tér vissza az érettségit követően a felsőoktatásba, 
vagy csak jóval később lépnek be a munkaerőpiacra és a középszintű oktatás után közvetlenül 
folytatják tanulmányaikat a formális képzési rendszeren belül. 

Egy 2003-as adat szerint, a 25-64 éves felnőtt korosztály a vizsgált országokban átlagosan 

11,8 évet töltött iskolapadban Bár a vizsgált országok között ezen a téren eltérés tapasztalható (a 

legtöbbet Norvégiában tanultak – átlagosan 13,9 évet –, a legkevesebbet pedig Portugáliában – 8,5 

évet –, ugyanakkor mindenütt igen tetemes időre rúg az iskolapadban eltöltött évek száma. 

Magyarország e téren a középmezőnyben helyezkedik el (11,7 évvel).3 Az OECD kutatás arra is 

rámutat, hogy egy-egy oktatási rendszeren belül a nők és a férfiak nagyjából hasonló iskolázottsági 

mutatókkal rendelkeznek. 

 

2.2. Képzési expanzió 
 

A képzési expanziót a XX. század egyik legjelentékenyebb társadalmi jelenségeként 

tarthatjuk számon. Társadalompolitikai szempontból az egyenlőtlen eloszlású tanulási esélyek 

problematikusak voltak és kritika érte a képzési egyenlőség leépítését, akárcsak a polgári társadalom 

tagjainak felsőoktatásban való továbbképzésének elsőrendű célját is. A társadalompolitikailag 

helyes célok az oktatási rendszer következetes kiépítésével mozdíthatók elő (Hadjar/Becker 2006: 

11). Az első fázisban – 1870 és az első világháború között – elsősorban nemzeti oktatási rendszerek 

létesültek. A második fázist, az első világháborút követően, az oktatási rendszernek a szélesebb 

néprétegek felé való megnyitása fémjelezte (Hadjar/Becker 2006:12). A harmadik fázis a második 

világháborút követően kezdődött és itt figyelhetjük meg a gimnáziumok kapuinak szélesebbre 

tárását, a diákok összetételében a heterogenitás növekedését.  

Noha az Európai Uniónak nem terjed ki a hatásköre a nemzeti kézben lévő oktatási 

rendszerekre, az egyes nemzetállamok az ezredforduló körül egyre inkább szorgalmazták a 

szorosabb együttműködést egy közös európai oktatási tér létrehozásáért. Ennek fő motivációja a 
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globális versenyre való felkészülés és célja az európai integráció, továbbá a kulturális érzékenység 

elmélyítése. 

 

2.2.1. Szakoktatás története Magyarországon 

Hazánkban már a XVIII. század végén megkezdődött az ipari ismeretek iskolai keretek 

között történő oktatása. Az 1930-as években már tanonciskolák működtek, ahonnan a végzett 

diákok számára általában egyenes út vezetett a munkaerőpiacra. Az általános műveltséget is felölelő 

tanmenettel és a szakmai képzés megszervezésével is bíró szakközépiskolák az 1960-as években 

jelentek meg, párhuzamosan a szakmunkástanuló-intézetekkel, amelyekben nem volt lehetőség 

érettségi bizonyítvány megszerzésére. A rendszerváltást követően a rendszer szakközépiskolákra, a 

szakiskolák (ide tartoznak a szakmunkásképző iskolák is) és munkaerő-fejlesztő és -képző 

központokra osztódott fel. Az iskolarendszeren kívüli, államilag elismert szakképzés egészen 2020-

ig az OKJ-s képzések keretein belül zajlott, napjainkban az Innovatív Szakképzési Központ 

koordinálja és fejleszti a szakmai képzéseket. 

 

2.3. A szakképzés átalakulása napjainkban 
 

A Szakképzés 4.0, a szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai 

stratégiája. Az új szakképzési rendszer az Ipar 4.0 stratégiához (mely meghatározza, hogy a 

gazdaságban mely fejlesztési területeken kell előrelépést elérni) hangolja a szakképzés fejlesztését. 

Emellett az egész életen át tartó tanulás megalapozása szempontjából fontosak a Digitális Jólét 

Program vonatkozó célkitűzései is.4 A gazdaság versenyképességének egyik kulcsa a minőségi 

szakemberképzés. Jelen projekt keretében végzett kutatásban nyolc-nyolc darab a kis- és 

nagykereskedelemben kulcsfontosságú szakma5 készségigénye kerül áttekintésre, így releváns, hogy 

a pályakezdők és a tapasztalt munkavállalók készségállapotát milyen képzési rendszer alapozza meg. 

A munkavállalók készségállapotát illető világos kép gördülékenyebbé teszi a munkaerő-kiválasztás 

folyamatát, de tanulságokkal szolgálhat az oktatási szakemberek számára is. 

 A stratégia célja, hogy minden magyar fiatal úgy kerüljön ki az iskolarendszerből, hogy az 

alapkompetenciákon túl rendelkezzen olyan készségekkel és kompetenciákkal, amelyek 

megalapozzák a kiskereskedelem által igényelt képzettségek elsajátítását és emellett a munkavállaló 

egész életen át tartó tanulását és foglalkoztathatóságát is.  

 

2.3.1. A szakképzési rendszer 

 

2020. január 1-én lépett hatályba a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a 

továbbiakban: Szkt.), valamint 2020. február 15-én lépett hatályba a szakképzésről szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.). 

Az Szkt. 8. § (1) bekezdése határozza meg a szakképzés rendszerét, amely alapszakmából – 

és annak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott egyes kompetenciákhoz kötötten – 

részszakmából, valamint szakmai képzésből áll. Az Szkt. 9. § (2) bekezdése alapján a részszakmára 

felkészítő szakmai oktatás és a szakképesítésre felkészítő szakmai képzés a felnőttképzési 
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tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező felnőttképző által is folytatható. Szintén ez a 

törvény rendezi a VIII. Fejezetében a tanulói jogviszony és a felnőttképzési jogviszony közös 

szabályait. Kimondja továbbá (110. § (1) bekezdés b) pont), hogy „a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 

képzési alaprésze felhasználható a felnőttképzési törvény szerinti felnőttképzési tevékenység 

megszervezéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó támogatás biztosítására”. Az Szkt. (114. §) 

rendelkezik a szakképző intézmény adatkezeléséről (felnőttképzési jogviszony esetében is). 

Az új szakképzési rendszerben a szakmák megszerzése iskolai rendszerű képzésben 

történik: iskolai rendszerben szakmai oktatás folyik, amely sikeres szakmai vizsga esetén 

technikumban és szakképző iskolában is államilag elismert középfokú végzettséget 

és szakképzettséget ad. A Szakmajegyzéken szereplő szakmák elsajátítására kizárólag szakmai 

oktatás keretében van lehetőség. Alapvető változás, hogy a választható szakmák száma 2020. 

szeptember 1-jétől csökkent, 175 szakma közül választhatnak az oktatásban résztvevők.  

A képzési struktúra másik halmazát a szakképző intézmények vagy felnőttképzők által is 

megszervezhető szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítések alkotják. A szakmai 

képzések, szakképesítések listája nem kerül jogszabályban kiadásra. A korábbi OKJ-ben szereplő, 

de a Szakmajegyzék szakmái között meg nem jelenő szakképesítések egy része – és különösen azok, 

amelyek adott szakmai tevékenység, munkaterület, munkakör stb. betöltéséhez jogszabályban 

meghatározott képesítési követelményként szükségesek – ebben a körben jelennek meg. A szakmai 

képzés eredményes elvégzéséről a képzésben résztvevő tanúsítványt szerez, amely előfeltétele a 

képzőtől független, akkreditált vizsgaközpontban teljesíthető képesítő vizsgának. A képesítő vizsga 

sikeres teljesítése esetén a vizsgázó államilag elismert, szakképesítést tanúsító képesítő 

bizonyítványt szerez. 

Az egyéb képzések közé soroljuk a szakképzésnek nem minősülő olyan képzéseket, melyek 

a felnőttképzési törvény hatálya alá tartoznak. Ezekből államilag elismert vizsga nem tehető, így 

szakképesítés nem szerezhető, a képzés sikeres elvégésének igazolásaként tanúsítványt kérhet a 

képzésben részt vevő személy. 

 

A szakképzési rendszert összefoglaló táblázat: 

 

SZAKKÉPZÉSI RENDSZER 

SZAKKÉPZETTSÉG RÉSZSZAKMA SZAKKÉPESÍTÉS 

szakmai oktatás szakmai oktatás szakmai képzés 

Szakmajegyzék 

- 175 szakma  

- korábbi szakképesítés ráépülések 

- speciális képzések 

- munkakörökhöz kötött képzések 

szakképző intézmény 
szakképző intézmény, 

felnőttképző 
szakképző intézmény, 

felnőttképző 

tanulói jogviszony, 
felnőttképzési jogviszony 

tanulói jogviszony, 
felnőttképzési 

jogviszony 
felnőttképzési jogviszony 

technikum 
szakképző iskola 

  

szakmai vizsga  képesítő vizsga 

akkreditált vizsgaközpont 
akkreditált 

vizsgaközpont 
akkreditált vizsgaközpont 
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technikusi oklevél 
szakmai bizonyítvány 

szakmai bizonyítvány képesítő bizonyítvány 

államilag elismert, 
középfokú végzettség 

és 
szakképzettség, 

egy vagy több foglalkozás 
valamennyi munkakörének 

betöltésére képesít 

államilag elismert, 
alapfokú végzettség 

és 
szakképesítés, 

legalább egy munkakör 
betöltésére képesít 

államilag elismert, 
önálló végzettségi szintet nem 

biztosító 
és 

szakképesítés 

ágazati alapoktatás (ágazati 
alapvizsga) 

 
főszabály szerint 

technikumban 2 év 
szakképző iskolában 1 év 

érettségi végzettséggel 
rendelkezők esetén fél év 

+ 
szakirányú oktatás 

  

a szakmai oktatás a felnőttek 
esetében általában nem nappali 

rendszerű, rugalmas képzési 
formában, csökkentett 
időtartamban történik 

  

a szakmai oktatás időtartamát a 
Szakmajegyzék határozza meg, 

de amennyiben a résztvevő 
felnőttképzési jogviszonyban 

áll, ez rövidülhet 

  

belépés bármilyen életkorban 
lehetséges: 

- 25 év alatt tanulói jogviszonyban 
(akár második szakmát is) 

- 25 év felett felnőttképzési 
jogviszonyban 

  

7. ábra: A szakképzési rendszert összefoglaló táblázat 

 

2.3.2. A szakképzettség meghatározása 

 

Az Országgyűlés 2019-ben elfogadta a törvényjavaslatot a szakképzésről.6 A cél egy olyan 

szakképzési rendszer kialakítása volt, amely a gyakorlati tanulásra, a digitális tudás fejlesztésére, a 

kreatív és széles látókörű gondolkodásra, a rugalmas alkalmazkodás képességére oktat, 

megalapozza a gazdasági szféra és a szakképzés közötti együttműködés erősítését, valamint valós 

piaci esélyt és biztos megélhetést biztosít.  
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A változásokat a 2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben vezették be. A jogszabály 

szakaszosan lépett hatályba, legtöbb paragrafusa 2020. január 1-jétől, a szakképzési hozzájárulással 

kapcsolatos rendelkezései azonban például csak 2021. január 1-jétől léptek hatályba. 

Alapvető változás, hogy a választható szakmák száma 2020. szeptember 1-jétől csökkent, 

175 szakma közül lehet választani. Az új szakképzési rendszerben a szakmák megszerzése iskolai 

rendszerű képzésben valósul meg: az ötéves technikumban érettségi és technikusi szintű 

szakképzettség szerezhető, a hároméves szakképző iskolában a tanuló a képzés végén 

szakképzettséget szerez.  

 

2.3.3. Technikum és szakközépiskola 

 

A 2020/2021-es tanévtől a szakképző intézményeknek két típusa működik: a technikum és 

a szakképző iskola. Az ötéves technikumban érettségi és technikusi szintű szakképzettség 

szerezhető, a hároméves szakképző iskolában a tanuló a képzés végén szakképzettséget szerez.  

 

TECHNIKUM SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

összesen 5 év összesen 3 év 

ágazat választás 
2 évig 
majd 

ágazati alapvizsga 

ágazat választás 
1 évig 
majd 

ágazati alapvizsga 

10. évfolyam után történik a 
szakmaválasztás 

9. évfolyam után történik a szakmaválasztás 

 3 év szakmai képzés 2 év szakmai képzés 

érettségi 
+ 

technikusi vizsga 
szakmai vizsga 

8. ábra: 2020/2021-es tanévtől a szakképző intézmények két típusa 

 

Átjárhatóság: 

 

A közös alapozás átjárhatósági lehetőséget biztosít a szakképző iskola és a technikum 

között is.  

- Azok, akik a szakképző iskola kilencedik évfolyama utáni ágazati alapvizsgát teljesítik, 

technikumban a kevesebb közismereti óraszámból fakadó különbség pótlásával 

tanulhatnak tovább az adott ágazatban.  

 

- Ha a tanuló másik intézményben folytatja tanulmányait, átvétele az ágazati alapoktatás 

tekintetében nem köthető különbözeti vizsgához, ha az átvételre az ágazati vizsga letételét 

követő tanévben kerül sor. 

 

‐ Ha a tanuló az általa teljesített ágazati alapvizsgának megfelelő ágazatban választ új szakmát, 

akkor nem kell új vizsgát tennie.  
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‐ Viszont, ha az újonnan választott szakma másik ágazathoz tartozik, az ágazati alapvizsgát 

újra le kell tenni.  

 

A kiskereskedelmi ágazatban releváns szakmák oktatása országszerte elérhetőek a 

szakképzési centrumok kínálatában. Az évenként induló konkrét szakmák évfolyamairól az Innovatív 

Képzéstámogató Központ „szakmakártyái” nyújtanak felvilágosítást.7  

 

2.3.4. Duális képzés (szakképzési munkaszerződés) 

 

A duális képzés számtalan előnnyel jár. Ez a képzés forma, egy olyan középfokú szakképzési 

fajta, amely során az intézményben, illetve a munkaerőpiaci szereplőknél, vállalatoknál, cégeknél 

folyó szakmai oktatás párhuzamosan, egymást kiegészítve történik.  

Duális képzésben a szakirányú oktatást biztosító vállalatnál a tanuló megszerzi a 

gyakorlatot, megismeri a vállalati kultúrát és versenyképes tudással és gyakorlattal lép a 

munkaerőpiacra a tanulmányait követően. Az adott szakterületen a legjobb szakemberektől 

tanulhatja jövendőbeli szakmája alapjait, vállalati környezetben.  

A duális képzés emellett kifizetődő a vállalatok számára is, hisz a diákok bevonásával 

képesek lesznek releváns tudással rendelkező és már tapasztalt szakembert alkalmazni a 

későbbiekben. Sok esetben a duális képzésben részt vevő vállalat szívesebben foglalkoztatja azokat, 

akiket a duális képzési idő alatt már betanított az adott munkára. Az igazán jól teljesítő diákoknak 

szinte 100%-osan biztosított az álláslehetőségük egy ilyen cégnél. Duális szakmai oktatásban 

életkortól függetlenül részt lehet venni. 

A tanuló és a duális képzőhely között munkaviszony jön létre szakképzési munkaszerződés 

kötésével. A szakképzési munkaszerződés alapján a tanulót megillető munkabér összege – a tanuló 

és a duális képzőhely megállapodása alapján – a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb 

havi munkabér (minimálbér) legalább 60%-a, de legfeljebb a minimálbérnek megfelelő összeg, 

amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a tanuló szakmai felkészültségét, tanulmányi 

eredményeit is.  

Szakképzési munkaszerződést elsőként a tanulmányaikat 2020. szeptemberben megkezdő 

tanulókkal köt a duális képzőhely, technikumban 2 év, szakképző iskolában 1 év ágazati alapoktatást 

követően (vagyis első alkalommal szakképző iskolában tanulók esetén a 2021/2022-es tanévben, 

technikumban tanulók esetében pedig a 2022/2023-as tanévtől lesz lehetőség szakképzési 

munkaszerződés keretében). Azok az érettségivel rendelkező tanulók, akik kizárólag szakmai 

vizsgára történő felkészítésben vesznek részt a képzésben a 2020/2021 tanév második félévétől 

(2021. február) már köthetnek szakképzési munkaszerződést. 

A tanulókkal már megkötött, hatályos tanulószerződések nem alakulnak át 

munkaszerződéssé. A tanulók a szakképzési munkaszerződés alapján munkavállalónak minősülnek, 

munkaviszonyt létesítenek a duális képzőhellyel és a fentiekben említett mértékű munkabért 

kapnak. A szakképzési munkaszerződés alanya munkavállalóként a 15. életévét betöltött tanuló is 

lehet. Szakképzési munkaszerződés a szakirányú oktatás kezdő napjával kezdődő hatállyal a 

szakirányú oktatás egészére kiterjedő határozott időtartamra köthető. A tanuló egyidejűleg csak egy 

szakképzési munkaszerződéssel rendelkezhet. A szakképzési munkaszerződést, annak módosítását 

és felmondását írásba kell foglalni, a munkaszerződés tartalmát a felek közös megegyezéssel 
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módosíthatják. A munkaszerződést a duális képzőhely köteles feltölteni a regisztrációs és 

tanulmányi rendszerbe. 

 

A szakképzési munkaszerződés megkötésével 

‐ a tanuló 

● elfogadja a szakirányú oktatásban való részvétel feltételeit és 

● kötelezettséget vállal a duális képzőhely irányítása szerint a szakirányú oktatásban 

való részvételre, 

‐ a duális képzőhely 

● vállalja a tanuló szakirányú oktatáson való foglalkoztatását és oktatását, továbbá 

● kötelezettséget vállal a törvényben meghatározott juttatások nyújtására. 

 

2.3.4.1. A szakképzési munkaszerződés tartalmi elemei 

 

A szakképzési munkaszerződésben meg kell határozni: 

‐ a duális képzőhely nevét, székhelyét, elérhetőségét, adószámát, statisztikai számjelét, 

cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozó, egyéb szervezet nyilvántartási számát, törvényes 

képviselőjének családi és utónevét, 

‐ a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatait, 

lakcímét, oktatási azonosító számát, elérhetőségét, 

‐ annak a szakképző intézménynek a nevét, székhelyét, elérhetőségét, OM azonosítóját, 

képviselőjének nevét, amellyel a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy tanulói 

jogviszonyban, illetve felnőttképzési jogviszonyban áll, 

‐ a szakirányú oktatás körébe tartozó munkafeladatokat, képzési program szerint 

‐ a szakirányú oktatás időtartamát és helyét, 

‐ a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személyt e rendelet alapján megillető munkabér 

összegét. 

Emellett 

a duális képzőhely arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a tanuló számára 

‐ egészségvédelmi és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyen 

‐ szakirányú oktatásról gondoskodik, 

és a tanuló arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy 

‐ a duális képzőhely képzési rendjét megtartja, a képzésre vonatkozó utasításait végrehajtja, 

‐ a szakmai ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja, 

‐ a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja, 

‐ nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a duális képzőhelynek jogos gazdasági vagy egyéb 

érdekeit veszélyeztetné. 

 

A szakképzési munkaszerződéshez módosultak a társadalombiztosítási szabályok és a 

szociális hozzájárulási adó szabályai is. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) 

részletes információt nyújtott 2020. januárjában az ezzel kapcsolatban alkalmazandó adó- és 

járulékszabályokról. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 2020. január 1-jétől nem tartalmazza a 

tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló biztosítási 

kötelezettségére, a biztosítás szünetelésére, a járulékalapot képező jövedelemre vonatkozó 

szabályokat. Ennek az az oka, hogy a szakképző iskolai tanulmányokat folytató hallgató már a 
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szakképzési munkaszerződés alapján válik biztosítottá az új rendelkezések alapján, és járulékalapot 

képező jövedelemnek esetükben a szakképzési munkaszerződés alapján ténylegesen kifizetett 

pénzbeli juttatás minősül. A szakképzési törvény átmeneti előírása értelmében azonban a 2020. 

május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony és a tanulói jogviszonyból fakadó, vagy arra 

tekintettel jogszabály alapján a tanulót megillető, illetve terhelő jogok és kötelességek teljesítése 

tekintetében a régi szakképzési törvénynek, a szakképzési hozzájárulásról szóló törvénynek és más 

jogszabálynak a szakképzési törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell 

alkalmazni:  

- tanuló tanulmányai befejezésére,  

- a gyakorlati képzésben tanulószerződéssel való részvételre,  

- a szintvizsga és az érettségi vizsga megszervezésére és teljesítésére, valamint  

- a tanuló juttatásaira.  

 

A NAV tájékoztató kiemeli, hogy nem változik a tanulószerződés alapján szakképző iskolai 

tanulmányokat folytató tanuló társadalombiztosítási státusza, azaz a tanulószerződésen alapuló 

biztosítási kötelezettsége továbbra is fennáll és a járulékfizetési kötelezettségének alapja továbbra 

is a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díjazás összege. A jövedelmet juttató kifizetőt a 

tanulószerződés alapján kifizetett díjazással összefüggésben továbbra is terheli a szociális 

hozzájárulási adófizetési kötelezettség.  

Fontos megemlíteni, hogy a munkaerőpiacon sikeresen elhelyezkedők a második helyen 

említik a tanulószerződést sikeres elhelyezkedésük csatornáját, mint az a Gazdaság és 

Vállalkozáskutató intézet A szakképzett pályakezdők munkaerőpiaci pályájának követése – 2020 c. 

tanulmányából kiderül. Azonban meg kell említeni, hogy míg az élelmiszeriparban 2020-ban 

sikeresen elhelyezkedők 13%-a köszönhette állását a tanulószerződésnek, a GVI kutatás 

„Kereskedelem-marketing – üzleti adminisztráció” szakmacsoportjában a munkavállalók csupán 

3%-a helyezkedett el ezen a csatornán. 
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9. ábra8 

2.3.5. Dobbantó program 

 

A Dobbantó program az általános iskolát el nem végzőknek biztosítja az alapkompetencia-

fejlesztést, amelyet követően a műhelyiskolába lehet továbblépni, ahol részszakma szerezhető. 

Amennyiben a cél teljes szakma elsajátítása, a tanulmányok a szakképző iskolában folytatódhatnak, 

ahol beszámítják a részszakmaismereteket. Lehetőség még az orientációs évfolyam, amely a tervek 

szerint minden szakképzési centrumban elérhetővé válik majd. Ezekbe az osztályokba azokat a 

diákokat várják, akik megszerezték az általános iskolai bizonyítványukat, de nincs határozott 

elképzelésük arról, hogy hol folytassák tanulmányukat, vagy esetleg nehézségekkel küzdenek 

valamelyik területen.  

A Dobbantó programban az a tanuló vehet részt, aki tizenhatodik életévét betöltötte és 

alapfokú végzettséggel nem rendelkezik. Egyéb, az általános iskolában elvégzett osztályok számára 

vagy a programban való részvétel felső korhatárára vonatkozó korlátozás nincsen. A képzés 

alapfokú végzettséget biztosít. A programban egyénre szabott, gyakorlatias, csapatmunkára épülő 

fejlesztés történik, rugalmas rendben, új szemléletű értékeléssel. A 2020/2021-es tanévben 

Dobbantó programot indított szakképző intézmények listája a következő linken érhető el: 

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/dobbanto_intezmenylistapdf-1592487002381.pdf  

 

2.3.6. A szakma megszerzéséhez járó ösztöndíj 

 

                                                 
 

 

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/dobbanto_intezmenylistapdf-1592487002381.pdf


 

26 

Az első – Szakmajegyzék szerinti – szakma megszerzéséhez kapcsolódóan mindenkinek 

ösztöndíj jár, aki nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonyban vesz részt. Az 

ösztöndíjat a duális képzésben munkabér váltja fel.   

Az ösztöndíj alapjának a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér 

(minimálbér) (A 2020/2021-es tanévben 161.000 Ft) egyhavi összege tekintendő, az ösztöndíj havi 

összege ennek százalékában kerül meghatározásra. Az idei évben ez azt jelenti, hogy a technikumok 

9-10. évfolyamán minden tanuló havi 8050 forint összegű, a szakképző iskola 9. évfolyamán havi 

16.100 forint összegű ösztöndíjat kap. Technikumban a 11. évfolyammal, szakképző iskolában a 

10. évfolyammal kezdődően a tanulók tanulmányi eredménytől függően akár havi 10.000 és 50.000 

forint közötti összegben részesülhetnek, ha valamilyen okból duális képzésben nem vesznek részt.  

Az előkészítő évfolyamon (nyelvi előkészítő, orientációs fejlesztésre irányuló előkészítő 

évfolyam, dobbantó program) járó ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának – amely a 

tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összegének megfelelő összeg – 

5%-a. Ez az idei tanévben 8050 Ft-ot jelent.  

Az ösztöndíj egy része pályakezdési juttatásként kerül kifizetésre, melyre akkor jogosult a 

tanuló, ha sikeresen befejezi a képzést és szakmát szerez. Ennek mértéke 150.000 forinttól 300.000 

forintig terjedhet, a szakmai vizsga eredményétől függően. 

 

 

 

 

 

 

 

Ösztöndíjak (és munkabér) a 2020/2021-es tanévben: 

 

alap 
= 

161.000 Ft 
(tanév első 

napján 
érvényes 
minimál- 

bér) 

TECHNIKUM 
(5 év) 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA 
(3 év) 

9. évfolyam 
az alap 5%-a 

8050 Ft 
az alap 10%-a 

16.100 Ft 

10. 
évfolyam 

az alap 5%-a 
8050 Ft 

tanulmányi eredmény 
alapján: 

duális 
képzésben: 
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11. 
évfolyam 

tanulmányi eredmény alapján: 
 

2,00-2,99 átlag = az alap 5%-a 
8050 Ft 

3,00-3,99 átlag = az alap 15%-a 
24.150 Ft 

4,00-4,49 átlag = az alap 25%-a 
40.250 Ft 

4,49 feletti átlag = az alap 35%-a 
56.350 Ft 

duális 
képzésben: 

 
munkabér: 
tárgyév első 
hónapjának 
első napján 

érvényes 
minimálbér 

60%-100%-a 

 
2,00-2,99 átlag = az alap 

5%-a 
8050 Ft 

3,00-3,99 átlag = az alap 
15%-a 

24.150 Ft 
4,00-4,49 átlag = az alap 

25%-a 
40.250 Ft 

4,49 feletti átlag = az alap 
35%-a 

56.350 Ft 

 
munkabér: 
tárgyév első 
hónapjának 
első napján 

érvényes 
minimálbér 
60%-100%-

a 

12. 
évfolyam 

- - 

13. 
évfolyam 

- - 

rászorultság
i támogatás 

3,5 feletti átlag = az alap 20%-a 
32.200 Ft 

3,5 feletti átlag = az alap 20%-a 
32.200 Ft 

pályakezdés
i juttatás 

2,00-2,99 szakmai vizsga átlag = az alap 80%-a 
128.800 Ft 

3,00-3,99 szakmai vizsga átlag = az alap 110%-a 
177.100 Ft 

4,00-4,49 szakmai vizsga átlag = az alap 145%-a 
233.450 Ft 

4,49 feletti szakmai vizsga átlag = az alap 180%-a 
289.800 Ft 

2,00-2,99 szakmai vizsga átlag = az alap 
80%-a 

128.800 Ft 
3,00-3,99 szakmai vizsga átlag = az alap 

110%-a 
177.100 Ft 

4,00-4,49 szakmai vizsga átlag = az alap 
145%-a 

233.450 Ft 
4,49 feletti szakmai vizsga átlag = az alap 

180%-a 
289.800 Ft 

10. ábra: Ösztöndíjak (és munkabér) a 2020/2021-es tanévben 

 

 

2.3.7. A szakképesítés 

 

A szakképzési rendszer másik halmazát a szakmai képzés keretében megszerezhető 

szakképesítések alkotják. Ezeket a képzéseket a szakképző intézmények vagy felnőttképzők is 

megszervezhetik. 

A szakmai képzések, szakképesítések körét a korábbi OKJ-ben szereplő, a Szakmajegyzék 

szakmái közé be nem került szakképesítések egy része, a korábbi OKJ-ban szerepeltetett egyes 

szakképesítés-ráépülések, illetve a rövidebb ciklusú és speciális tartalmú képzések alkotják. 

A szakképzés és felnőttképzés megújítása elengedhetetlenné vált a munkaerőpiaci elvárások 

folyamatos változása és a gyors technológiai fejlődés miatt. Szükséges a gazdaság mindenkori 

igényeihez jobban alkalmazkodni képes szakképzés és felnőttképzés. Ezt a rugalmasságot szolgálja 

többek között, hogy a szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítések köre nem került 

jogszabályban rögzítésre.  

A szakmai képzés eredményes elvégzéséről a képzésben résztvevő tanúsítványt szerez, 

amely előfeltétele a képzőtől független, akkreditált vizsgaközpontban teljesíthető képesítő 
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vizsgának. A képesítő vizsga sikeres teljesítése esetén a vizsgázó államilag elismert, szakképesítést 

tanúsító képesítő bizonyítványt szerez (ld. A szakképzési rendszert összefoglaló táblázat). 

Szakmai képzés a megszerezhető szakképesítés kimeneti követelményeit tartalmazó, a 

szakképzésért felelős miniszter által nyilvántartásba vett Programkövetelmény alapján indítható, 

Programkövetelményre, annak módosítására és törlésére pedig bárki javaslatot tehet a 

szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Szkr.) 17. § (1) bekezdése alapján.  

 A szakképesítések hivatalos, teljes listája részletes leírással és Programkövetelménnyel 

megtalálható és letölthető a https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon. 

 

2.3.8. A felnőttképzés 

 

2020. szeptember 1-jén indult a megújult felnőttképzési rendszer.  

 

A felnőttképzés jogi hátterét  

- az új, felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.),  

- a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Fktv. vhr.), 

- a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) és  

- a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Szkr.) 

adja. 

 

A felnőttképzési törvény hatálya már kiterjed a szervezett célirányos 

kompetenciakialakításra és kompetenciafejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatásra és 

képzésre. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényt a közigazgatási szabályszegések 

szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2020. 

évi CLXVIII. törvény és a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló 2020. évi CXLVIII. törvény módosította decemberben.  

Szakképző intézményeken kívül részszakmára felkészítő szakmai oktatás és szakképesítésre 

felkészítő szakmai képzés folytatható felnőttképzés keretei között. 

A munkaerőpiaci felnőttképzésben elválik az oktatás és a vizsgáztatás. Korábban az iskolák 

is megszervezhették a vizsgákat, és a tanulók a megszokott környezetükben adhattak számot a 

tudásukról, a jövőben a felnőttképzők csak tanúsítványt állíthatnak ki, a szakképesítést igazoló 

bizonyítvány megszerzéséhez akkreditált vizsgaközpontban kell majd vizsgázni. A képesítő vizsga 

sikeres teljesítése esetén a tanulók államilag elismert, szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt 

szereznek. 

A felnőttképzők 2020. december 31-ig még elindíthatták a régi rendszer szerinti OKJ-s 

képzéseiket. A 2021. januártól hatályos módosítás egyértelműsíti, de tartalmában nem változtatja 

meg a törvény hatályát. A módosítás értelmében a felnőttképzési tevékenység akkor tartozik a 

törvény hatálya alá, ha azt a felnőttképző 

- üzletszerű gazdasági tevékenység keretében,  

- – a belső képzés kivételével – ingyenesen és a képzésben részt vevő személyekről a 

felnőttképző által e törvénnyel összhangban, egyedi azonosításra és annak 

ellenőrizhetőségére alkalmas módon, bármilyen formában vezetett nyilvántartás mellett, 

vagy 

- belső képzésként folytatja.  

https://szakkepesites.ikk.hu/
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A módosítás kifejti az üzletszerű gazdasági tevékenység és a belső képzés fogalmát is. 

Utóbbi kiemelt kérdés volt, hisz az ilyen képzések nagy számban vannak, akár a fél órától egészen 

több tíz vagy száz órát is meghaladó képzésekig. Ezért a jogalkotó megadott egy alsó időkorlátot, 

csak az összesen hat óra időtartamot meghaladó belső képzéseket kell a hatóságnak bejelenteni. A 

munka- és tűzvédelmi oktatás, amelyet a munkáltatónak törvény alapján kell a munkavállalóinak 

biztosítania, kikerült a felnőttképzési törvény hatálya alól, így bejelentési kötelezettség ebben az 

esetben nincs.  

A rendelkezések csökkentik az adatszolgáltatással érintett – elsősorban személyes – adatok 

körét, így például megszűnik a képzésben részt vevő személy nemére, lakcímére és adóazonosító 

jelére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség. Ezzel egyidejűleg bevezetésre került egy 

úgynevezett oktatási azonosító, ami a természetes személyazonosító adatokból képződik és a 

pályakövetést, illetve a tanulási élettörténet bemutatását szolgálja, amelyről a felnőttképzőnek 

tájékoztatni kell a képzésben részt vevő személyt, ha ilyennel még nem rendelkezik.  

A felnőttképzési rendszer 2021. évi szabályváltozásairól további részletek a 

https://kormany.hu/dokumentumtar/afelnottkepzesi-rendszer-szabalyvaltozasai-2021-januar-1-

jevel oldalon olvashatóak. 

Az ingyenesség, a rugalmasság, rövidebb képzési idő, és a már megszerzett szakmai 

tapasztalat beszámíthatósága mind hozzájárulhatnak, hogy a szakképzés a felnőttek számára is 

vonzóvá legyen.  

Az új szakképzési rendszer nagyobb rugalmasságot és átjárhatóságot biztosít a 

munkaerőpiacról az iskolarendszerbe, így felnőttként is lehetőség van két szakma és egy 

szakképesítés ingyenes megszerzésére. Erre kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben van 

lehetőség, ez azonban nem azt jelenti, hogy a felnőtteknek vissza kellene ülni az iskolapadba. 

A szakképzési rendszer jelen változásai összhangban vannak az élethossziglan tartó tanulás 

stratégiai célkitűzésével és a munkavállalók hosszú távú foglalkoztathatóságához, újraképzésének 

lehetőségéhez is nagyban hozzájárulnak. 

 

FELNŐTTKÉPZŐK IS VÉGEZHETIK 

RÉSZSZAKMA 
OKTATÁSA 

(szakmai oktatás) 

SZAKKÉPESÍTÉS 
(szakmai képzés) 

EGYÉB KÉPZÉS 
(minden egyéb oktatás és 

képzés, amely az Fktv. hatálya 
alá tartozik.) 

engedély alapján engedély alapján 

bejelentés alapján 
vagy 

Fktv. alapján támogatott 
képzések esetén engedély 

alapján 

államilag elismert, 
alapfokú végzettség  

és  
szakképesítés 

államilag elismert, 
önálló végzettségi szintet nem 

biztosító 
és 

szakképesítés 

önálló végzettségi szint és 
szakképzettség, szakképesítés 

nem szerezhető 

akkreditált vizsgaközpont akkreditált vizsgaközpont - 

 
11. ábra: Felnőttképzési tevékenységek 

 

https://kormany.hu/dokumentumtar/afelnottkepzesi-rendszer-szabalyvaltozasai-2021-januar-1-jevel
https://kormany.hu/dokumentumtar/afelnottkepzesi-rendszer-szabalyvaltozasai-2021-januar-1-jevel
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2.3.8.1. Felnőttek szakmaszerzési lehetőségei 

 

Szakmai oktatásba való belépésre bármilyen életkorban lehetőség van. Aki 25 év felett 

iratkozik be, annak a szakmai oktatása felnőttképzési jogviszonyban történik.   

A szakmai oktatás a felnőttek esetében általában nem nappali rendszerű, rugalmas képzési 

formában, csökkentett időtartamban történik. Az egyes szakmai oktatások időtartamát a 

Szakmajegyzék határozza meg. A képzési idő akár negyedére is csökkenhet, figyelembe véve a 

korábbi tanulmányokat, előzetesen megszerzett tudásukat, vagy hasonló munkakörben megszerzett 

szakmai tapasztalatukat. Felnőttek esetében akár e-learninges elsajátítás is lehetséges. Az óraszám 

legfeljebb a nappali rendszerű szakmai oktatás óraszámának 40%-áig csökkenthető, a beszámításról 

a szakképző intézmény vezetője dönt. Amennyiben az adott területen dolgozik az oktatásban részt 

vevő, az őt foglalkoztató vállalat is részt vehet a képzésben, attól függetlenül, hogy egyébként duális 

képzőhelyként működik-e. 

 

2.3.8.2. Ösztöndíj  

 

A felnőttképzésben részt vevő személy az általa megkötött felnőttképzési szerződéshez 

kapcsolódóan  

‐ képzési hitelt, illetve 

‐ ösztöndíjat 

vehet igénybe. 

A felnőttképző 

a) az Fktv. 2/A. § (2)9 bekezdése szerinti, legalább 50 óra képzési időt elérő képzéshez vagy 

b) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzéshez 

kapcsolódóan fizethet ösztöndíjat a képzésben részt vevő személynek, ha képzési hitelre nem 

jogosult, vagy képzési hitelt nem igényelt. A képzésben részt vevő személy a képzés befejezésének 

napjáig, de legfeljebb a képzés megkezdését követő két évig jogosult ösztöndíjra. Nem nyújtható 

ösztöndíj az olyan képzéshez kapcsolódóan, amelyet a képzésben részt vevő személy 

munkaerőpiaci képzésként végez, vagy amelyre tekintettel a képzésben részt vevő személy 

foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesül. 

Az ösztöndíj legfeljebb a felnőttképzési szerződés megkötésének napján érvényes, a 

legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben 

foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum hetvenöt 

százalékának, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzés esetében kéthavi 

összegének megfelelő havonkénti mértékben nyújtható. 

A képzésben részt vevő személy az ösztöndíj teljes összegét köteles a felnőttképző számára 

visszafizetni, ha a képzést nem fejezi be, vagy szakmai képzés esetén nem szerez szakképesítést. 

 

2.3.9. Szakmai és vizsgakövetelmények 

 

2.3.9.1. Szakmai oktatás – Képzési és kimeneti követelmények, programtantervek 
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A Szakmai és vizsgakövetelmények rendszere 2020-tól átalakult. A korszerű szakmai 

kompetenciák elsajátításának fontos állomása a 175 szakmához tartozó Képzési és Kimeneti 

Követelményeinek és a Programtanterveknek az új szemléletű meghatározása, amelyek a 

szakmájukat kiválóan ismerő szakértők segítségével készültek el. Az anyagokat az ágazatért felelős 

minisztériumok és az Ágazati Készségtanácsok (ÁKT) munkájában részt vevő gazdasági szereplők 

is véleményezték, így a követelmények korszerűek, szakmailag megalapozottak és a gazdaság 

igényeit is tükrözik. 

 

Képzési és kimeneti követelmények 

 

Az Innovatív Képzéstámogató Központ honlapján (https://ikk.hu) a Képzési és Kimeneti 

Követelmények ágazati bontásban megtalálhatóak. A Képzési és Kimeneti Követelmények 

tartalmát a szakképzés rendszerének átalakításához kapcsolódóan a szakképzésről szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban és röviden: Szkr.) 12. §-a 

határozza meg.  

 

A Képzési és Kimeneti Követelmények az alábbiak szerint épülnek fel: 

 

- A szakma munkaterületének leírása; 

- A szakma képesség deszkriptorainak megfogalmazása; 

- Az ágazati alapoktatás munkaterületének leírása; 

- Az ágazati alapoktatás tanulási eredményeinek megfogalmazása; 

- Az ágazati alapoktatás vizsgakövetelményeinek megfogalmazása; 

- Az ágazati alapoktatás, alapvizsga tárgyi feltételeinek definiálása; 

- A szakma teljes tanulási eredményeinek kidolgozása; 

- A szakmairányok teljes tanulási eredményeinek kidolgozása: 

1. A szakmairányok közös követelményeinek meghatározása; 

2. A szakmairányok speciális követelményeinek meghatározása; 

- A szakma/szakmairány szakmai vizsga követelményeinek meghatározása; 

- A szakmai vizsgához szükséges humán és tárgyi feltételek meghatározása; 

- A részszakmák követelményeinek meghatározása. 

 

Programtanterv 

 
Az Szkr. 13. § alapján a Programtanterveket a Képzési és Kimeneti Követelmények alapján 

kell kidolgozni. 

A szakképző intézményekben a nevelő és oktató munka 

a) a szakképzésben kötelezően alkalmazandó programtanterv és 

b) a programtanterv alapján kidolgozott szakmai program szerint folyik. 

A Programtantervet a Képzési és Kimeneti Követelmények alapján – a Kormány adott ágazatért 

felelős tagjának egyetértésével – a szakképzésért felelős miniszter dolgozza ki. A Programtantervek 

tartalmát az Szkr. 13. § (2) bekezdése határozza meg. 

A Programtantervek az alábbiak szerint épülnek fel: 

 

- A szakma alapadatai; 

https://ikk.hu/
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- A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként; 

- A tanulási területek részletes szakmai tartalmának leírása; 

- A részszakmák ajánlott szakmai tartalma. 

 

A Képzési és Kimeneti Követelmények tartalma, vizsgaleírása, valamint a 

Programtantervek adnak alapot mind a szakképző intézményeknek, mind a duális képzésben 

résztvevő gazdálkodó szervezeteknek saját szakmai programjuk, képzési programjuk 

kidolgozásához. 

 A https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt oldalon ágazati bontásban találhatóak meg a Képzési 

és Kimeneti Követelmények és a Programtantervek, így a kereskedelmi ágazatra vonatkozó adatok 

is. 

 

Szakmai képzés – Programkövetelmények 

 

Szakmai képzés a megszerezhető szakképesítés kimeneti követelményeit tartalmazó, a 

szakképzésért felelős miniszter által nyilvántartásba vett Programkövetelmény alapján indítható.  

 A Programkövetelmények a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 

7.) Korm. rendelet (továbbiakban és röviden: Szkr.) szerint tartalmazzák 

- a Programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés tartalmi (kimeneti) 

követelményeit, és  

- a szakmai képzéshez kapcsolódó – a szakmai képzéstől elváló és függetlenül szervezett - 

képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 

vizsgatevékenységeinek részletes leírását. 

 

Az anyagokat az ágazatért felelős minisztériumok és az Ágazati Készségtanácsok 

munkájában részt vevő gazdasági szereplők is véleményezték, így szakmailag megalapozott anyagok 

készültek el. 

Kivételt képeznek ez alól az ún. szabályozott tevékenységhez kapcsolódó szakmai képzések, 

azaz, ha jogszabály valamely munkakör betöltését szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető 

szakképesítéshez köti, amelyek esetében a Programkövetelmény az Szkr. 17. § (3) bekezdése 

értelmében a szakképesítés ágazatáért felelős miniszter által meghatározott tartalommal kerül 

nyilvántartásba vételre. 

Az Szkr. 19. § alapján a szakképzésért felelős miniszter minden év november utolsó napjáig 

felülvizsgálja a nyilvántartásban szereplő Programkövetelményeket. 

A Programkövetelmények részletes tartalmát az Szkr. 16. §-a határozza meg, amely szerint 

a Programkövetelmények tartalmazzák: 

- a szakmai képzés megnevezését és a képzési területek egységes osztályozási rendszere 

szerinti olyan kódját, amelybe a szakmai képzés besorolható, valamint a szakmai képzéshez 

kapcsolódóan megszerezhető szakképesítésnek az Európai Képesítési Keretrendszer, a 

Magyar Képesítési Keretrendszer és a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti 

szintjének meghatározására vonatkozó megjelölését, 

- a szakmai képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettséget, 

egészségügyi alkalmassági követelményt és gyakorlatot, 

- a szakmai képzés elvégzéséhez szükséges minimális és maximális foglalkozások számát, 

- a képesítő vizsga követelményeinek leírását és a megszervezéséhez szükséges személyi és 

tárgyi feltételeket, valamint 

https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt
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- a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb 

tevékenység vagy munkaterület rövid leírását. 

 

A Programkövetelmények tartalma, vizsgaleírása biztos alapot ad a szakképző 

intézményeknek, a felnőttképzőknek saját képzési programjuk kidolgozásához. 

 

2.3.10. Alapkészségek állapota a szakoktatásból kikerülőknél 

 

Az alapkészségek, melyek megalapozzák az egyén képességét és nem utolsó sorban igényét 

is az egész életen át tartó tanulásra, már az oktatási rendszerbe való bekerülés kezdetétől fejlesztésre 

kerülnek. Az oktatási és képzési rendszernek célkitűzéseiben és működésében arra kell törekednie, 

hogy kiszolgálja a tudás alapú társadalom igényeit: az oktatásból kilépő egyén képes legyen aktív 

társadalmi szerepvállalásra, a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre, illetve személyisége 

kiteljesítésére és fejlesztésére. 

 

2.3.11. A szakképzési rendszer változatai 

 

Magyarországon a 2020/2021-es tanévtől kezdve a középfokú szakképzés szakképző 

iskolákban, illetve technikumokban történik. Előbbi korábban szakiskolaként, utóbbi 

szakközépiskola néven volt ismert, melyben az érettségi bizonyítvány megszerzésére is lehetőség 

van. Mindkét iskolatípus tanterve egy általános oktatási szekcióra épülő szakképzést irányoz elő. A 

középfokú szakképzési rendszer ezt megelőző felépítéséről és működéséről többek között a 2008-

as OECD szakképzési szemle foglalkozik. A szemle adatai alapján e szakképzések kevéssé álltak 

kapcsolatban a munkaerőpiaccal, holott az együttműködés elengedhetetlen volna ahhoz, hogy a 

tanulók adekvát, a munkaerőpiacon való helytállásukhoz alkalmas, értékes és használható tudásra 

tegyenek szert a képzésük során. A munkaerőpiac egyre turbulensebb változásait regisztrálva az 

oktatási és humánerőforrás szakemberek hangsúlyozzák, hogy az alap és középfokú képzésnek 

alkalmassá kell tennie a diákokat az egész életen át tartó tanulásra, azaz fokozni kell a munkaerőpiaci 

alkalmazkodást lehetővé tevő készségeket. 

Az előző szakképzési rendszer egy 2013-ban életbe lépett reform keretén belül jött létre, 

többek között ezt a problémát orvosolandó – az úgynevezett duális képzés bőségesebb gyakorlati 

képzést tesz lehetővé, valamint azt is, hogy a tanulók már a 9. évfolyamon tanulószerződést 

köthetnek egy vállalattal, ahol még több szakmai tapasztalatot szerezhetnek. Ez a változás a 

vállalatok szempontjából inkább előnyösnek bizonyult, míg az oktatók kevésbé tartották üdvösnek 

(lsd. 12-13. ábra). Nem ez volt az egyetlen pont, ahol a két félnek eltérőek voltak a meglátásai. 

Számos kérdést illetően rosszabb megítéléssel voltak a tanulókról és képzésükről az őket fogadó 

szervezetek, mint az oktatók. Ez azt sejteti, hogy a reform ellenére a képzés továbbra sem volt teljes 

összhangban a munkaerőpiaci igényekkel.  
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12. ábra: Szakoktatók véleménye a szakképzésben résztvevő tanulók előmeneteléről 
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13. ábra A szakképzésben résztvevő tanulók előmenetele10 

 

2.3.12. A középfokú szakképzés eredményei 

 

A változó körülmények változó igényeket teremtenek a munkaerőpiacon. Ebből a 

szempontból válnak meghatározóvá az úgynevezett kulcs- vagy báziskompetenciák, amelyek az 

alapját képezik az egyének sikeres alkalmazkodásának, érvényesülésének, továbbá fejlődésének a 

munka területén.  

A szakképzések általános társadalmi megítélése már régóta alacsony. Tulajdonképpen 

beágyazódott a társadalmi véleményalkotásba az a megállapítás, hogy a szakképzés gyengébb a 

többi oktatási formánál, következésképpen a belőle kikerülő tanulók képessége is elmarad más 

típusú intézményekben tanuló társaiknál. Mik a tények ezzel kapcsolatban? Ha megnézzük a 2019-

es országos kompetenciamérés eredményeit, egyértelműen láthatóak a különbségek az eltérő 

iskolatípusok eredményei között: „a szakközépiskolások átlageredménye körülbelül négyötöd–

egyszórásnyival marad az országos átlag alatt” (Belinszki, 2019: 17). A 14. ábra alapján az a tény is 

megállapítható, hogy a szakközépiskolák 10. osztályosainak pontjai mind matematikából, mint 

szövegértésből elmaradnak az általános iskolák 8. osztályosainak eredményeitől. Ebből 
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következtethető, hogy a szakközépiskolákba már eleve a gyengébb teljesítményű tanulók kerültek 

be. A szakgimnáziumokban elért eredmények már magasabbak az előbbieknél, azonban 

elmaradnak a nem szakképzésben részt vevő tanulókénál. A szakgimnáziumi eredményekkel 

kapcsolatban is olyan összehasonlításokat tehetünk, melyek bizonyos kulcskompetenciák 

elsajátítása és a későbbi foglalkoztathatóság szempontjából kérdéseket vetnek fel. Matematikából a 

szakgimnáziumi 10. osztályos tanulók eredménye a 8 évfolyamos gimnáziumok 6. osztályos 

tanulóiéval áll egy szinten, a szövegértés területén pedig el sem éri ezt a szintet. 

A különböző iskolatípusok eltérő hatékonysággal jelennek meg a készségfejlesztésben. A 

szakgimnáziumokban a fejlődés azonos mértékű a többi gimnáziumban tapasztalhatóval. A fejlődés 

mértéke a szakközépiskolákban elmaradni látszik a többi iskolatípushoz képest, illetve 

összességében nézve a teljesítményt, általánosan jóval alacsonyabb eredményeket produkálnak a 

szakközépiskolások a többi intézmény tanulóihoz képest. 

„Magyarország azon országok közé tartozik, ahol az iskolák közötti különbségek – szemben 

az iskolákon belüli különbségekkel – jelentősen és az OECD-országokat jellemző átlag feletti 

mértékben járulnak hozzá a tanulók közötti teljesítménykülönbségekhez” – állapítja meg a 

PISA2018 Összefoglaló jelentése (2019: 57-60). 

A szakképzések első, általános oktatási fázisának egyik célja a kulcskompetenciák kialakítása 

és fejlesztése. Ebben a fázisban a tanulók már részesülnek szakmai orientációban, amely segítheti 

őket a tanulni kívánt szakmacsoport későbbi kiválasztásában. Mégis, a korábban említett szemlében 

rávilágítanak arra a kettős problémára, hogy a szakképzésben az általános oktatás nem szolgálja 

kielégítően a kompetenciafejlesztést, és a szakosodás megfontolására sem áll rendelkezésre 

elegendő idő a tanulók számára. A duális képzés bevezetése nem változtatott ezeken a hatásokon, 

sőt növelte az ellentmondásokat. A tanulószerződés megkötése még inkább elkötelezi a tanulót egy 

szakma mellett már 14-15 éves korában. Hermann Zoltán, Horn Dániel és Tordai Dániel egy 

cikkükben a duális képzés a tanulók alapkészségeire gyakorolt káros hatásaira hívják fel a figyelmet. 

A romló kompetenciák okaként a gyakorlati képzés által háttérbe szorított általános oktatást 

azonosítják a cikk írói. 

 
1114. ábra 
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„… még ha az inkább gyakorlatorientált képzés elő is segíti a tanulók gyors munkaerőpiaci 

elhelyezkedését, a romló általános képességek hosszabb távon rontani fogják a munkaerőpiaci 

kilátásaikat is” – állítják a tanulmányban. A tanulószerződés keretein belül a munkaadó lehetőséget 

kap arra, hogy a tanulót úgymond kinevelje egy adott feladatkörre, ezáltal egy, a munkakörre már 

betanított munkavállalót nyer. Azonban a szakképzésben tapasztalható nem elégséges közismereti 

oktatás, az országos szinttől elmaradó készség- és kompetenciafejlesztés jelei már korán 

megmutatkoznak a munkavállalásnál. Mi tapasztalható a szakképzett pályakezdők kompetenciáit 

illetően? 

 

2.3.13. A munka, mint szakma és szakmai fejlődés lehetősége 

 

A munkavégzést, informális tanulás terepét, azaz mint kompetenciát a gyakorlás 

folyamatában fejlesztő és tudást gyarapító folyamatként is értelmezhetjük. A munka során az azt 

végző egyén elsajátítja az adott munkakörhöz kapcsolódó ismereteket, készségeket, attitűdöket – 

generikus kompetenciát épít. 

Jelen projekt keretében végzett kutatásból származó ábrák alapján megfigyelhető, hogy a 

kiskereskedelmi szektorban dolgozók szerint a pályakezdők körében a Szakmai jártasság, és az Önálló 

munkavégzés területén tapasztalható elmaradottság kiemelkedő a többi munkavállalóhoz képest. 

Magától értetődő, hogy a pályakezdő munkavállalóknak alacsonyabb szintű a Szakmai jártasságuk 

nagyobb tapasztalattal rendelkező kollégáiknál, azonban a tanulásra, fejlődésre való hajlandóságuk 

és képességük – melyet az egyik kulcskompetenciaként tartunk számon – ellensúlyozhatja ezt a 

kezdeti hiányosságot. A Szakmai jártasság hiánya magyarázhatja, hogy a pályakezdő munkavállaló 

számára gondot okoz az önálló munkavégzésÖnálló munkavégzés, illetve a sikeres Problémamegoldás.  

A pályakezdők digitális íráskészségének kiugróan magas szintje arra enged következtetni, hogy 

a kutatásban megkérdezett cégeknél a már hosszabb ideje munkát vállalók többsége vagy nem 

részesült digitális képzésben, vagy digitális tudása nem naprakész. Hozzá kell tenni, hogy ezek a 

fiatalok nem pusztán az oktatás keretein belül fejlesztették/fejlesztik digitális kompetenciáikat, 

hanem ez természetes módon történik a digitális eszközök mindennapi használata során. 
 

 

15. ábra: Pályakezdők elmaradottsága 
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16. ábra: Pályakezdők előnyei 

 

A 17. számú ábra átfogó képet ad a kiskereskedelemben frissen elhelyezkedő munkavállalók 

kompetenciáiról a munkaadók szemszögéből. Az egyes kompetenciaterületeket vizsgálva a 

Számítógépes ismeretek az, amelyben a pályakezdők leginkább jeleskednek, ezt követi még a többi 

készségtől kiemelkedve a tanulási készség, azonban elmondható, hogy meglehetősen alacsony 

pontszámokat kaptak az ezeken kívüli kompetenciaterületen. Ezek a számok természetesen nem 

kizárólag a munkavállalók készséghelyzetéről, hanem magáról a szakképzés irányáról is számot 

adnak. Megfigyelhető, hogy az a két kompetenciaterület, amelyet a legnegatívabban értékeltek a 

pályakezdők esetében a megkérdezett szervezetek munkavállalói, azok a munkaadók 

véleményezése során jobban szerepeltek a többihez képest. E két terület a Szakmai jártasság és az 

Önálló munkavégzés. Ez a különbség főként abból adódhat, hogy a kollégák a munkavégzés 

közbeni interakciók során gyakrabban szerezhetnek benyomást társaik teljesítményéről. 

Az, hogy a munkaadók ilyen alacsonyan értékelik pályakezdő munkavállalóikat, 

megkérdőjelezi a duális képzés hatékonyságát. A tanulószerződés keretein belül létrejövő 

munkakapcsolat egyik alapja egy kölcsönös választás, mely mind a munkaadó, mind a tanuló 

részéről valamilyen pozitív benyomás mentén történik meg. Ez azt feltételezné, hogy a munkaadó 

tudatosan, egy adott munkakörre alkalmasnak ítélt tanulóval köt szerződést, azonban a számok 

elégedetlenséget jeleznek. 
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17. ábra: A kiskereskedelemben elhelyezkedő munkavállalók kompetenciái a munkaadók szemszögéből 

 

Az egy adott szakmában munkát vállalók összes elért pontjait tekintve nagy különbségek 

mutathatók ki. Ezek a számok a különböző szakképzések eredményességére is rámutatnak. Nem 

ismeretlen a többi iskolatípusnál sem, hogy az egyes intézmények oktatási színvonala között 

jelentős különbségek állnak fenn. Ugyanígy eltérések figyelhetők meg a szakképző intézmények 

eredményessége között, sőt, esetlegesen egy adott intézményen belül a különböző szakmák oktatási 

színvonala között is. 

A fentiek tükrében felmerül a kérdés, hogy a középfokú szakképzés újabb átalakítása milyen 

hatást gyakorol majd annak alapkészség-, illetve kompetenciafejlesztő folyamataira. A szakképző 

iskolák struktúrája nem változott szembetűnően, így feltehetően a tanulók szakmai 

teljesítményében, illetve kompetenciaszintjében sem mutatkozik meg nagyobb mértékű változás, 

ugyanakkor az átalakítás hatásai csak néhány év múlva lesznek észlelhetőek. 

 

2.4. A kompetencia fogalmai és meghatározásai 

 
Az egyes készségek és bázisuknak számító alapkészségek fejleszthetőségénél kiindulópont 

a – 6-12 éves gyerek fejlődésében lévő – készségállomány. Globális pedagógiai folyamatok esetében 

az információ megtörik a lélek prizmáján, ebből alakul ki a képzelet, melyet nem lehet 

mechanikusan értelmezni. A képzelet szerepe, noha a kreativitásban megkerülhetetlen jelentőségű, a 

felnőttkor beköszöntével egyre inkább háttérbe szorul, és inkább a realitás nyer teret. A megismerés 

eredménye lesz az öntudat, az én-tudat és az énkép.  
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A serdülőkor végén jutunk el az önmagunkról alkotott kép önálló megfogalmazásáig. Ez a 

kép az idők folyamán változik, kiteljesedik. Ahogy egyre több információ áll rendelkezésre, úgy 

változik folyamatosan az énkép is. Minél szilárdabb egy személy identitása, annál nehezebb 

befolyásolni az önmagáról alkotott képét. A külső hatások és a belső igények, elvárások egymást 

kiegészítve egy eszményi énképet építenek ki. Ez az eszményi énkép a többiekkel létesített kapcsolat 

és a saját tapasztalat útján összeütközésbe kerül a valós énképpel, és ez a termékeny konfliktus a 

személyiség fejlődésének egyik fő motiválója.  

Önértékelő képesség leggyakrabban érintett komponense az önbecsülés, vagy önértékelés, 

amelynek tanult és megalkotott mércéi személyenként más-más forrásból fakadhatnak. Régen 

ennek a mércének a kialakítása a család feladata volt. Mai világunkban a súlypont áttolódott az 

óvodai, illetve iskolai képzés intézményeire. Az énkép a média, kulturális impulzusok, de a szociális 

közeg, a baráti kör révén gazdagodhat, kihívások révén megedződhet, de fennáll az eltorzulás 

veszélye is. Az utóbbinak egy tragikusabb szcenáriója az önkontroll képességének, vagy az új 

impulzusok, a más személyiségek tolerálásának és e tényezők konstruktív feldolgozásának 

képességének veszélybe kerülése. Az önbizalom jövőbeli lehetőségeink és fejlődési képességünk 

alapja. Két lehetőség van: vagy minden új feladatot kihívásként él meg a gyermek, vagy pedig újabb 

kudarclehetőségként, amit kerülni szeretne. A hozzáállásunk attól függ, hogy mennyire van 

bizalmunk önmagunkhoz, mennyire becsüljük meg önmagunkat és méltóságunkat. Az 

önértékelésünknek azonban felvázolható egy személyközi vonatkozása is: más személyek 

elfogadása, a szociális életbe való beilleszkedés csak stabil és reális önértékelés alapján lehetséges. 

A kompetenciafejlesztés középpontjában a kognitív kompetencia áll. A nevelés – oktatás – 

képzés keretén belül az oktatásnak irányt mutató szerepe van a pedagógiai folyamatban. A kognitív 

kompetencia a készség- és képességfejlesztést értékközvetítő folyamatba szervezi.   

A pedagógiai folyamatok közül az indirekt a kedvezőbb, mert ennek háromszoros a 

hatásrendszere a direkthez képest. Működésbe lépnek az operátori rendszerek is: a motívumok, 

jártasságok, készségek, képességek, amelyek új pszichikus struktúrát alakítanak ki, illetve a 

meglévőket továbbfejlesztik. A legelemibb kognitív rutin kialakításakor is struktúraváltozást 

idézünk elő, lelki szükségleteket elégítünk ki.   

 

2.4.1. A készség fogalmai és klasszifikációja 

 

Számos kutatási területen a kompetencia fogalma hétköznapi jelentéssel bír és rendszeresen 

a „képesség” és a „készség” fogalmának szinonimájaként alkalmazzák. A Magyar Értelmező 

Kéziszótár szerint a képesség „tulajdonság, készség, lehetőség; valamire, valamely cselekvésre, 

teljesítményre való alkalmasság, ill. ennek mértéke.” A készség pedig „Valamely tevékenység gyors 

és pontos végzésére begyakorlás által kifejlesztett képesség; gyakorlottság, jártasság, ügyesség.” Az 

Oxford Dictionary of Psychology „comptency” szócikke szerint „A kompetencia a fizikai és 

pszichológiai működés szerves része és kompetens cselekvésre való törekvés az emberi lény 

természetes vonása kortól, rassztól és nemtől függetlenül. A kompetens cselekvésre való 

törekvésnek számos különböző formája van és az egyén ebben a törekvésében való sikereinek is 

kudarcainak fontos kihatása van az egyén általános egészségi állapotára és jóllétére.”  

„A mindennapi szóhasználatban a készség a manuális vagy mentális technikák relatív precíz 

halmazát jelenti, amelyek, noha a rájuk való alkalmasságtól is függenek, oktatás vagy képzés során 

sajátítandók el. A szociológiai kutatás, bár nem tagadja a készség ezen aspektusát, elsősorban mégis 

a készség fogalmának kezelésével foglalkozik, azaz azzal, hogy a készség hogyan kerül 

meghatározásra, megalkotásra és elismerésre” – az utóbbi idézet pedig az Oxford Dictionary of 

Sociology „skill” szócikkéből származik. 
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Az Oxford Dictionary of Economy a készség fogalmát a következőképpen határozza meg: 

„Különböző feladatok kielégítő végrehajtására vonatkozó képesség. A készségek magukba 

foglalhatják a fizikai ügyességet, a mentális készséget, vagy pedig mindkettőt. Elsajátíthatóak 

hivatalos instrukciók útján, a gyakornoki rendszer révén, olyasvalaki felügyeletével, aki már 

rendelkezik azokkal. Az egyének különbözőnek mutatkoznak a készségek elsajátításának képessége 

terén. A ritka készségekkel rendelkező egyének általában jobb fizetésekre és biztosabb állásokra 

tehetnek szert, mint azok, akik nem rendelkeznek ilyenekkel.” 

A következőkben olyan megközelítések, definíciók kerülnek vizsgálat alá, amelyek jelen 

projekt keretein belül végzett kutatás készségeinek meghatározásánál alkalmazásra kerültek. A 

pszichológiai, szociológiai, közgazdasági és pedagógia nézőpontok eltérőek ugyan, de mind 

relevánsak a kompetencia kérdéskörénél. 

Marisa Kaufhold, kompetenciakutatásaiban a szituativitást azonosítja be olyan lényegi 

elemként, amely mindegyik megközelítésben szerephez jut. Ugyanis az, hogy egy adott helyzet 

kezeléséhez mely kompetenciák szükségesek és hogy az adott helyzet mely kompetenciák számára 

biztosít fejlődési terepet, mindig cselekvési helyzetekben mutatkozik meg és dől el. A diskurzusban 

résztvevő legtöbb szerző egyetért abban, hogy a kompetenciák tanulhatóak és az élet folyamán 

nincsen akadálya a fejlesztésüknek (Kaufhold, 2006: 41). Kaufhold szerint a kompetencia 

fogalmának megragadásához meg kell nézni, hogy milyen összefüggésben kívánjuk használni a 

fogalmat, továbbá azt az elérendő célt is szükséges tisztázni, amelynek eléréséhez a kompetencia 

hozzásegíti az adott személyt. Magának a helyzetnek és az elérendő célnak az ismertetésével maga 

a kompetencia is láthatóvá és megragadhatóvá válik.  

Példa erre, ha valakit empatikus társalgónak tartunk. Erre csak akkor van lehetősége, ha 

közben megőrzi saját egyéniségének határait, hiszen, ha ezt a társalgó fél nem tartaná tiszteletben, 

nem beszélhetnénk egy markáns, különálló egyénről, aki az empátiát gyakorolja. Jelen projekt 

keretében végzett kutatásban szereplő Ügyfélorientáltság kompetenciára alkalmazható ez, ahol az 

empátiát gyakorló egyén részben behelyettesíthető a képviselt vállalattal. 

A konkrét példa közelebbről szemlélve, képet adhat arról, mit is jelent a kompetencia 

általában. Tehát a konkrét példától egy általános fogalomig jutunk.  

A kompetenciafelfogásokat illető különbségek az egyes tudományos diszciplínák felől 

érkező szerzők abban mutatkoznak, hogy milyen módszerekkel és milyen példákon keresztül 

vizsgálják a kompetencia fogalmát. A pedagógusok között nincsen vita abban, hogy a kompetenciák 

bizonyos rögzített tanítási és tanulási folyamatok révén, illetve a külvilággal és a környezettel való 

szembesülés révén fejleszthetőek és tanulhatóak. A pedagógusok szerint így a kompetenciáknak 

egy nagyon konkrét cselekvésvonatkozása van és cselekvésszituációkban van lehetőségük 

kibontakozni. A pszichológusok általában kitágítják a kompetenciák értelmezési körét azzal, hogy 

a személyiség bizonyos aspektusait, úgy, mint az önészlelést és a motivációt a kompetenciafejlődés 

szerves részének tekintik. 

A szociológusok – Weberből kiindulva – a kompetenciák kibontakozásának személyközi és 

társadalmi jellegét hangsúlyozzák. Fontos itt is a szituatív vonatkozás, de mindez társadalmi 

összefüggésben, az információs, konkrét tudásbéli és akár generációs aszimmetriákat és más 

hierarchikus vonatkozásokat tekintetbe véve. Amíg a pedagógusok a kompetenciákat gyakran a 

szakmai alkalmazhatóság és a munkavégzés folyamatába való integrálhatóság vonatkozásában 

értékelik, a pszichológusok a kompetenciákat a személyiségfejlődés és az életkihívások sikeres 

kezelésének kérdéskörével összefüggéségében látják és vizsgálják (Kaufhold, 2006: 94). A 

szociológusok részéről körvonalazódó kompetenciafogalom szintén hasznos adalék a kutatáshoz, 

hiszen ők társadalmi és ezáltal részben gazdasági összefüggésben tekintenek a kompetenciák 
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kérdéskörére és ezek a vizsgálódások a kompetenciamenedzsment elméletére és gyakorlatára is 

megtermékenyítőleg hathatnak. 

Látható tehát, hogy a kompetencia fogalma napjainkban a legkülönbözőbb 

összefüggésékben kerül alkalmazásra bizonyos képességek megragadása céljából. Noha egy-egy 

definíció legfeljebb munkahipotézisként funkcionálhat, feltétlen haszna ezeknek a 

vizsgálódásoknak, segítik a jelentésárnyalatok sokasodását és elmélyülését. Az oktatási 

szakirodalom szintúgy számos koncepciót mutat fel a kompetenciák fejlesztésére és modellt a 

kompetenciák mérésére. A fogalmi meghatározással, de valamely már alkalmazott 

kompetenciafogalom beazonosításával legtöbbször adósak maradnak.  

 

2.4.2. Egyes tudományos kompetenciadefiníciók ismertetése 

 

A kompetencia kitűnő és frappáns fogalomdefinícióra példaként a brit pszichológus, White 

(1959) munkáját hasznos idézni. White a „competence” fogalma alatt egy személynek azon 

képességét érti, amellyel pszichikai képességeket fejleszt ki az élet és a munka világában megjelenő 

kihívások kezelésére. Így a kompetens cselekvés sem a születést megelőzően nincsen determinálva 

és nem is a szocializáció következménye, hanem egyes egyedül, maguk a személyek által 

„kifejlesztett” képesség a külvilágban való boldogulás céljából (Lang 2008: 9; Weinert 2001). White 

ezzel a definícióval szoros kapcsolatot teremtett a kognitív kompetenciák és az indíttatásalapú 

cselekvéstendenciák között. White vizsgálódása jelentősen befolyásolta az angol nyelvű 

motivációpszichológiai gondolkodást (Lang, 2008; Frosch, 2012). A motiváció White 

gondolkodásában ebben az összefüggésben a kompetens cselekvés hajtóerejeként és az arra való 

indíttatásként merül fel. A motiváció megkerülhetetlen a kompetenciák megszerzése és alkalmazása 

szempontjából egyaránt. White tulajdonképpen az egyén egy olyan, alapvető pszichológiai-

antropológia összetevőjét domborítja ki, amely jelentősen befolyásolja kompetens cselekvését illető 

készenlétet speciális szakmai és élethelyzetekben. 

Német nyelvterületen zajló szakmai vitákban jelent meg Heinrich Roth pszichológus 

elsősorban az amerikai szakirodalomból adaptált kompetenciafogalma is. Roth 1971-ben megjelent 

művében a kompetenciákat három alapvető osztályba sorolja. Ez a három a dologi és szociális, 

valamint a személyi kompetencia (Roth 1971: 446; Gritschke, 2011: 11). Roth művében ez az a 

három alapkompetencia, mely az élet kihívásaival való szembesülés során döntő jelentőségű az 

egyének számára. Mindezek a felelős cselekvésre való képesség szempontjából is 

kulcsfontosságúak. Roth szerint az emberek ezt a három alapvető kompetenciát a környezetükkel 

való szembesülés folyamatában fejlesztik ki. A realitással való találkozás során szerzett – szociális 

– tanulási folyamatokat illetően Roth háromféle tapasztalásról ír. Ezek a dologi tapasztalat, szociális 

tapasztalat és önálló cselekvés révén szerzett tapasztalat. Ez a háromféle tapasztalat három, az adott 

tapasztalási forma minőségének megfelelő kompetencia kifejlődésére jelent alkalmat.  

Az első, a dologi kompetencia és a dologi cselekvés, melyet dologi tapasztalatok keretében 

domborodik ki, az emberi indíttatások és szükségletek sokféleségéből adódnak. A kisgyermekeknél 

például ez a kompetencia a tárgyak tapasztalása során és a tárgyakkal való játékban válik 

nyilvánvalóvá. A második a szociális, vagyis társas kompetencia. A szociálkompetencia kifejlődési 

környezete többek között a család, a családban való szocializáció. Roth öt dimenziót nevesít a társas 

tanulási folyamatokat illetően: 1) Az anya és gyermeke közötti interakciók; 2) Identifikációtanulás 

és szociális szerepek megtanulása; 3.) A szociális és normatív szabályok kerete közötti interakciók; 

4.) A szociális és az érzelmi tanulás összekapcsolása; 5.) A szociális magatartás beágyazása 

szerepekbe, intézményekbe és struktúrákba. A kompetencia harmadik alapvető fajtája a személyi 

kompetencia. A személyi kompetencia az önálló cselekvésre, sőt, a morális – akár mások 
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véleményével szembeni – önmeghatározásra való képesség. Egy olyan személyes, morális 

beállítódás kifejlődéséről van szó, amelyet rendkívüli szükség esetén az egyes ember más 

személyeknek a véleményével, de össztársadalmi elképzelésekkel szemben is ki kell domborítania. 

A személyi kompetencia a társadalommal való szembesülésben, a szuverén magatartással 

csoportokban való jelenlétben, esetenként konfliktusokban, és végül társadalmi határhelyzetekben 

fejlődik ki és mutatkozik meg. 

Ez a három alapkompetencia, szinte minden tudományos vizsgálódásban központi szerepet 

tölt be. Az emberi cselekvőképesség társadalmi összefüggésben a szocializáció és a neveltetés során 

kialakuló dologi, szociális és személyi kompetenciák keretei között mutatkozik meg. 

Noam Chomsky 1980-ban egy olyan elméleti konstrukciót dolgozott ki, amely a 

tudásalkalmazás és a kompetencia összefüggését nyelvpszichológiailag vezeti le a kompetencia-

performancia modell képében. A nyelvkompetencia ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy egy 

személy, egy meghatározott nyelvről való absztrakt tudása alkalmazására (performancia) 

tetszőleges, éles helyzetekben válik aktívvá (Lang, 2008: 9; Weinert, 2001). Ezt a „nyelvképességet” 

egy személy úgy szerzi meg, hogy egy specifikus tanulási folyamat során kombinálja a vele született 

nyelvi rutinokat, absztrakt szabályokat és alapvető kognitív elemeket, vagyis kompetenciákat (Lang 

2008: 9). Mivel a Chomsky-féle „kompetencia-performancia modell” speciálisan a nyelvi 

kompetenciákra van kihegyezve, alkalmazása más kompetenciaterületeken csak korlátozottan 

lehetséges (Chomsky, 2009: 21; Alberti, 2006). De a modell ugyanakkor arra is rámutat, hogy maga 

a nyelvi kompetencia sokkal átfogóbb keretben értendő, mint ahogyan a hétköznapi megértés 

prezentálja számunkra és nem fejlődhet ki tanulási tapasztalat, illetve helyzetspecifikus összefüggés 

nélkül (Lang 2008: 9). A fejlődéspszichológus Weinert teoretikus 2001-ből származó vizsgálódásai 

során bírálja a kompetenciafogalom gyakori, többé-kevésbé precíz definíciós háttér hiányában való 

használatát és a tudományos diskurzusok során való inflatorikus hatásaira figyelmeztet.  

Ha a kompetenciafogalom sokrétű használatát figyeljük, nem ismerhető fel egy alapos és 

megindokolt elméleti alapvetést, hanem sokkal inkább hézagos következetességgel hallunk 

személyes, szociális, motivációs és kognitív kompetenciákról (Weinert, 2001: 46). Feltűnő a számos 

elméleti jellegű eszmefuttatás mentén kialakított egységes, koncepciózus keret hiánya. Weinert hét 

központi definíciós és leíró-interpretációs lehetőséget azonosít be a kompetenciákkal kapcsolatban. 

1. „Általános kognitív kompetenciák”;. 2. „Specializált kognitív kompetenciák”; 3. „A 

kompetencia-teljesítmény modell”; 4. „Tovább gondolt kompetencia-teljesítmény modell”; 5. 

„Kognitív kompetenciák és motivált cselekvések”; 6. „Objektív és szubjektív kompetencia 

koncepciók”; 7. „Cselekvés-kompetencia” (Weinert, 2001: 46).  

Weinert személyi kompetencia meghatározása mindeközben jelentős elismerésre tett szert 

a kompetenciakutatásban és számos újabb kutatás alapjául szolgál. Az ő számára a kompetenciák 

„(…) az egyének rendelkezésére álló, vagy ő általuk megtanulható kognitív képességek és készségek, 

hogy bizonyos problémákat megoldjanak, és az ezzel összekötött motivációs, szociális készségek 

és képességek, hogy a problémák megoldását különböző helyzetekben sikeresen és 

felelősségteljesen hasznosítsák” (Weinert, 2001: 27).   

A szerző a kompetenciák egyik kulcsjellemzőjeként a „valóságos életre” és ezzel együtt 

konkrét helyzetekre való vonatkozásukat azonosítja be. A kompetenciák fejlődése a weinerti 

értelmezésben a kompetenciát hordozó személy saját környezetével való találkozása során mehet 

végbe. Így a szerzőnél a kompetenciák speciálisan kontextusfüggősége központi jelentőségre tesz 

szert. Így a kompetenciák fejlődése a teljes képzési folyamaton belül megy végbe, amely magában 

foglalja mind a formális kontextusokat, mind az iskolai tanóra, mind pedig a tanulás informális vagy 

nem-formális tereit és tapasztalási szituációit, mind a sportegyesületek, vagy más szabadidős 

tevékenységeket (Gritschke, 2011:8). Éppen ezért Weinert a kompetenciák, kontextusspecifikus, 

kognitív teljesítménypozíciókként való definiálását ajánlja, amelyek magukba foglalhatják az 
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ismereteket, a készségeket és a rutinokat is (Weinert, 2001). Weinert sokoldalú 

kompetenciadefinícióját az OECD is kiemelt figyelemben részesítette.  

Ugyanezek nem alkalmaznak önálló, világos kompetenciadefiníciót, de a személyek 

cselekvésének különböző tipizálásai mégis központi jelentőségűek lehetnek egy átfogó 

kompetenciaértelmezés számára. A kompetenciát a cselekvéselmélet felől tekintve, a cselekvés, a 

helyzet és cél (cselekvések célja) fogalmait szem előtt kell tartani. Mindez Weber cselekvéstípusait 

– célracionális, értékracionális, affektív érzelmi és tradicionális cselekvés – vizsgálva válik különösen 

szembeötlővé. Weber számára a cselekvés mindig ezen négy aspektus szerint osztályozódik. 

Különösen a Weber célracionális cselekvés fogalma nyer döntő jelentőséget a kompetenciák 

szempontjából, hiszen ez az a cselekvési forma, amely bizonyos eszközök alkalmazását feltételezi 

adott célok eléréséhez (Szakadát, 2008: 26; Mead, 1972). Ebben a felfogásban a cselekvések 

összefüggően egymásra vonatkoztatott szándékolt aktivitásokként (illetve interakcióként) jelennek 

meg, a cselekvések pedig az aktorok és akciók szabályos következményeként. Tulajdonképpen az 

ember és a természeti, illetve társadalmi környezet találkozásáról van szó (Mead, 1972). A cselekvés, 

a cselekvés értelme és a szituáció, amelyben a cselekvés kivitelezésre kerül, mind lényeges 

vonatkozások, ha a vizsgált kompetenciákkal kapcsolatos megállapításokat szeretnénk tenni 

(Kaufhold, 2006: 21). A fenti szempontok figyelembevételéből egyenesen következik, hogy a 

kompetencia fogalma egy olyan cselekvés-elméleti kontextusban fejezhető ki a 

legeredményesebben, amelynek egyik központi fogalma a cselekvés, a másik pedig maga a kompetencia. 

A cselekvés a fentiek szerint meghatározott, specifikus lehetőség-struktúrákkal és keretfeltételekkel 

bíró helyzetekben valósul meg, amely egyúttal a mindig specifikus kihívásokat és elvárásokat 

támasztó, egymással összefüggésben álló környezetek halmazával szembesíti a cselekvő személyt 

(Ratermann-Busse, 2017: 26-27). 

 

2.4.3. A kompetencia pszichológiai és személyiséglélektani modelljei  

  

A képességek és készségek fejlődésében az első szakasz a rendszerképzés. „A készségek 

öröklött és tanult rutinokból, valamint egyszerűbb készségekből, ismeretekből szerveződő 

pszichikus rendszerek, amelyek a képességek, a kompetenciák komponenseiként aktiválódnak a 

személyiség működésében, viselkedésében” (Nagy, 2000). Öröklött rutinjaink alatt a felismerő 

rutinokat – mint például a mosolyfelismerő rutin –, a reflexeket és tízezerre rugó további tanult 

rutint értünk, amely mind önálló komponensekként, mind átfogóbb készségek összetevőiként is 

megjelenhetnek. 

Merev készségeknek az állandósult szókapcsolatokat, szó szerint elsajátított verseket, 

memoritereket nevezzük. A ciklikus készségek (például evőeszköz-használat vagy a számlálás 

készsége) és az úgynevezett rugalmas készségek (például egy étel elkészítésének vagy a jegyzetelve való 

osztásnak a képessége) mind rutinokból és merev készségekből szerveződnek össze.  

A helyesírási készségek viszont már a komplex készségek körébe tartoznak, amelyek számos 

egyszerű készség összességének funkcionális rendszere sok ezer készség között. Kritikus készségek 

pedig azok, amelyek kardinális szerepet töltenek be a személyiség egészének fejlődésében és 

funkcionálásban. A képességek rendszere másik szemszögből nézve három alapvető 

kompetenciából áll. Ezek a „kognitív”, a „szociális” és a „perszonális” kompetenciák. 

A sok ezer készség között azok a kritikus készségek, amelyeket elsajátítva valamely 

képesség, kompetencia vagy az egész személyiség fejlődésében, működésében meghatározó 

szerepet játszanak. A sok tízezer rutin és a sok ezer készség néhány tucatnyi képességgé, a képességek, pedig 

három általános kompetenciává (kognitív, szociális és perszonális kompetenciává), valamint speciális 

kompetenciákká szerveződnek. A szociális készségekkel foglalkozó kiterjedt szakirodalomban jelenleg 
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száz körüli készség található. Ezek a szociális kompetencia, a szociális viselkedés készségei. 

Feltehetően ennél jóval több szociális készség létezik. Ugyanakkor feltételezhető, hogy van 

közöttük néhány tucatnyi kritikus szociális készség, amelyek elsajátítására különös gondot kellene 

fordítani. Hasonló a helyzet a perszonális kompetencia készségeivel is.  

Két matematikateszt eredménye jól mutatja az értelem fejlettségét. Vagyis minél jobb 

eredményt érnek el a gyerekek a két matematikateszten, annál magasabb az intelligencia kvóciensük 

és megfordítva (1.). 

Minden emberben négy meghatározó jelentőségű kompetencia fejlődött ki:  

a)  perszonális (hogy önmagam érdekeit tudjam érvényesíteni),  

b)  szociális (aminek óriási a szakirodalma), e kettő metszetében 

c)  kognitív (ami nélkül semmit nem tudunk csinálni)  

d) speciális kompetenciák (2.). 

 

A számlálás tehát egyike annak a néhány száz kritikus kognitív készségnek, amelyek az 
értelemmel szoros összefüggésben állnak. A másik kritikus kognitív készség – ez most már biztosan 
állítható – a beszédhang-hallás. Egyszerűen arról van szó, hogy az olvasás a kritikus készségek egyike. 
A kritikus kognitív készség a mértékváltás. Ez alapvető jelentőségű a tanulás eredményessége 

szempontjából. Mai ismeretek szerint és óvatos becsléssel mintegy háromtucatnyi kognitív kritikus 

készség emelhető ki. Ezek közül az említett kísérletben hattal foglalkozunk. Az a kutatási hipotézis, 

hogy ha ezeket a készségeket sikerül fejleszteni, akkor ezáltal talán az értelem is jobban fejlődik (2.). 

A személyes kompetencia sajátos öröklött és tanult komponensekből szervezi a viselkedést. 

Mindazoknak a komponenseknek és szabályozóknak a rendszere, amelyek 

információhasznosítással lehetővé teszik a személyes érdek érvényesítését szociális kölcsönhatások 

nélkül is. A személyes kompetencia működése csak a kognitív kompetenciának köszönhetően 

lehetséges.  

A személyes kompetencia fejlődésének kiinduló feltétele a komponensek folyamatos 

gyarapodása. Azonban a mennyiségi növekedés önmagában még nem tekinthető fejlődésnek. Az 

egyes komponensek ugyanis előnyösen, mások hátrányosan befolyásolhatják a személyes életmódot 

attól függő mértékben, hogy az előnyös és hátrányos hatású komponensek milyen aránya alakul ki. 

Vagyis a tanulás feltétele így a pozitív komponensek arányának és a kreativitásnak a növekedése, és az önpusztító, 

hátrányos komponensek arányának csökkenése. Ennek eredményeként a személyes kompetencia az 

egészséges és kulturált életmódot egyre előnyösebben és eredményesebben szolgálja. Minden 

ember érdeke, célja a testi-lelki egészség, a jó közérzet, a jólét, szervezetének, személyiségének 

stabilizálása, optimális működése, fejlődése. Ez a személyes életmódon keresztül valósul meg, 

mégpedig a személyes kompetencia fejlettségi szintjétől függően. 

A szociális viselkedés egy sajátos pszichikus rendszer fejlettségétől függő szinten válik 

lehetővé. Ezt a rendszert szociális kompetenciának nevezzük, ami az emberek, közösségek közötti 

viszonyok, kapcsolatok a szociális viselkedésben megnyilvánuló szociális kölcsönhatások. A 

szociális kölcsönhatást az aktuális szociális helyzet, a szociális értékrend és a szociális képességek 

határozzák meg. A szociális kompetencia öröklött és tanult komponensek (szociális motívumok, 

hajlamok, szokások, készségek, minták, ismeretek) készleteivel rendelkezik.  

A kognitív kompetencia: a kognitív kompetencia a személyes, szociális, valamint a speciális 

kompetenciákat szemléltető halmazok metszéspontjában található. Ez kifejezi azt, hogy a kognitív 

kompetencia nélkül ezek a kompetenciák nem működhetnek, illetve a kognitív kompetencia 

feladata e kompetenciák szolgálata. Tulajdonképpen ezt tekinthető a kompetenciák alapjának, 

amelyből minden más kompetencia a tanulás, a környezettel való találkozás és arra adott tudatos és 

tudattalan válaszok során kifejlődik. 
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Ha a kognitív kompetenciarendszert elemeire akarnánk bontani, egészen a 

fejlődéspszichológiához és a gyermeki fejlődés legkoraibb szakaszaihoz szükséges visszamenni. A 

tudományos alaposság igénye nélkül, de a kompetenciákról alkotott teljesebb kép kedvéért, álljon 

itt egy felsorolás: 

 

I.  Kognitív rutinok  

1. Egységfelismerő rutinok  

a.) perceptuális egységfelismerő rutin  

b.) szófelismerő, szóközlő, fogalomfelismerő rutin  

2. Viszonyító rutinok  

a.) perceptuális viszonyító rutin  

b.) szóbeli viszonyító rutin  

 

II.  Kognitív készségek  

1. Merev kognitív készségek – zárt rutinháló  

a.) számok  

b.) állandósult szókapcsolatok  

c.) memoriterek  

d.) szabályok  

2. Ciklikus kognitív készségek – nyitott rutinháló  

a.) sorképzés (2-10 év között)  

b.) számlálás  

3. Rugalmas kognitív készségek – feltételfüggőek  zárt  

a.) besorolás  

b.) befoglalás  

c.) szortírozás  

d.) szelektálás 

 

 
18. ábra: Kompetenciák felosztása  

 

4. Komplex kognitív készségek feltételfüggő nyitott  

a.) tapasztalati következtetés  

 

III.  Kognitív képességek  

1. Gondolkodási képesség  

a.) konvertáló képesség tartalmi átalakítás  
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b.) rendszerező képesség osztályok logikája  

 azonosítás besorolás általánosítás  

c.) kombinatív képességek  

2. Tudásszerző képesség  

a.) ismeretszerző képesség explováció  

b.) alkotó képességek játék  

c.) Problémamegoldó képesség próbálkozás  

3. Kognitív kommunikációs képesség  

a.) vizuális kommunikációs képesség  

b.) nyelvi kommunikációs képesség  

c.) formalizált kommunikációs képesség  

 

 
 

12 19. ábra: Kompetenciák felosztása 2. 

 

4. Tanulási képesség  

a.) adaptációs képesség  

b.) rendszerképző képesség  

c.) optimalizáló képesség  

d.) hierarchizáló képesség 

 

Speciális kompetencia: Az általános kompetenciákból, a munkamegosztásból sok ezer 

kompetencia: hivatás, szakma, foglalkozás, tevékenységi kör önállósult. Például az autóvezetés, a 

főzés a személyes kompetencia része. A buszsofőr, a szakács szakképzettsége speciális 

kompetencia. 

 

2.5. Jelen projektben vizsgált készségek bemutatása 
 

Jelen kutatásban 13 készség fontosságáról megkérdezésre került a munkaadók és a 

munkavállalók véleménye. A 13 készséget az Europass által legfontosabbnak ítélt készségekből és 

a magyar szakképzési rendszerben a vizsgált szakmákhoz tartozó vizsgakövetelményekben 

                                                 
 

 



 

48 

számonkért készségekből lett összeállítva. A következőkben ezeknek a készségeknek a pontos 

meghatározására, valamint egyéb jellemzőik felsorolására kerül sor. 

Maguk a készségek természetesen nem egyenrangúak már a kérdésfelvetés szintjén sem, 

hiszen más motoriumokat, más algoritmusokat mozgósítanak az azokat bíró személyben. Egy az 

eddigieknél is precízebb fogalomelemzés megmutatná, hogy ezek a készségek kisebb felbontásban, 

egyes esetekben, akár közös képességhalmazokat is felölelhetnek. Példa lehet erre a 

Problémamegoldó képesség, amelynek működésében kiemelt szerepet játszanak a matematikai 

képességek, vagy pedig a tanulási képesség, ami pedig az összes báziskompetencia optimális 

funkcionáltathatóságát feltételezi. Ugyanakkor a kompetenciáknak ezen listája mutatkozott a 

legalkalmasabbnak a munkaerő-menedzsment és a kiválasztás szempontjából a készségek prioritási 

rangsorának felállítására. 

 

2.5.1. Anyanyelvi készség 

 
Képesség a gördülékeny anyanyelvhasználatra. 

 

2.5.1.1. A készség meghatározása: 
 

A jó Anyanyelvi készségekkel rendelkező személy saját tapasztalatait, gondolatait és 
javaslatait nyelvileg élőszóban és írásban egyaránt gördülékenyen és alkalmasan kommunikálja és 
mások közléseit gyorsan és helyesen értelmezi. Nyelvileg hatékonyan kapcsolja össze a 
munkafolyamattal és az ott tanult fogalmakkal. Nyelvileg meggyőző javaslataival kollegiális 
kapcsolatokat teremt és megteremti, javítja az eredményes munkavégzéshez szükséges légkört.  

Hamar megtalálja kommunikációs partnerrel a nyelvi színvonalban azonos 
szemmagasságot, amely a hatékony munkavégzés és munkahelyi légkör szempontjából is 
elengedhetetlen. A kommunikáció számos nyelvi és retorikai eszközét alkalmazza élőszóban és 
írásban egyaránt. Nem csupán szókincsét alkalmazza helyzetorientáltan, hanem kontextuálisan és 
verbális szempontból meghatározott kommunikációs eszközeit is. Az előbbiek közé, az irónia, 
humor, a metafora, a célzások eszköze; az utóbbiak közé pedig a beszédritmus, hanglejtés, hangerő 
és hangsúlyozás tartozik.   

Az Anyanyelvi készség a szakmai és módszertani felismerések, belátások és tapasztalatok 
kommunikálására képesség, amit mások megértenek, elfogadnak és integrálják is a 
munkafolyamatba. Az Anyanyelvi készség ezen felfogása nem csupán a retorikai képességeket, 
hanem a nonverbális kommunikáció egész eszköztárát, a magabiztos és egyben elfogadott fellépést 
is magában foglalja. Az Anyanyelvi készség a szerepjátékokban, Problémamegoldásokban, 
vitákban, esettanulmányokban, prezentációkban és sok más egyéb szociálisan kommunikatív 
helyzetben kerül tréningezésre. 

A készség részlegesen az idegennyelvtudásban is megjelenik. Különös jelentősége van a 
szakmaorientált kommunikációs készségnek, az olyan szakmákban, ahol a nyelvhasználat a legfőbb 
kommunikációs csatornát jelenti, úgy, mint a titkári és titkárnői feladatok, írásbeli panaszkezelés, 
telefonos vagy Számítógépes ügyfélkapcsolatok, újságírói tevékenység és kommunikációs szakma 
más ágazatai. 

 
2.5.1.2. A készség túlkapásai: 
 

Feleslegesen retorikus. „Lyukat beszél mások hasába”. Vagy épp egy manipulálni 
szándékozó, rábeszélőművész hatását kelti. 
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2.5.1.3. A készség fő próbái és tréningezése: 
 

Próbát jelenthet egy olyan helyzet, amelyben az adott személynek nincsen megfelelő 

szókincse a szakmai vagy pedig önkifejezésre, a reakcióra és a keretezés, azaz eredményes 

kommunikáció lefolytatására. A készség fejlesztése a szakmához, foglalkozási területhez tartozó 

szakszókincs ismertetése és a gyakorlás lehetőségének megteremtésével történhet meg. A szakma 

jövőjével vagy múltjával oldott légkörben való foglalkozás, de a jelen kibeszélése nem várt 

eredményekkel gazdagíthatja ezt a folyamatot. 

 

2.5.2. Csapatszellem 

 

A csapatban való eredményes munkavégzésre vonatkozó készség. 

 

2.5.2.1. Kifejtés:  
 

Aki rendelkezik a Csapatszellem képességével, jól és szívesen dolgozik csapatban. Eltérő 

szempontokat és véleményeket sikeresen integrál a közösségi folyamatokba. Különbözőségek 

jelenléte esetén is konszenzust teremt a csapatban és törekszik a közös megoldásokra. Közvetít a 

saját teljesítménye, a csoport általános teljesítménye és a szociális teljesítmény és az értékelvárások 

között. 

Aki kimagaslóan teljesít, az csapatjátékosként könnyedén fejleszti tovább más személyek 

véleményét és gondolatait és könnyen vesz rész csoportfolyamatokban. Fontos összetevője a közös 

munka kereteinek és szabályainak meghatározásában való részvételének és az ezek hordozásának 

készsége. Mindeközben szükséges, hogy egy fokozatos, dinamikus egyensúly jöjjön létre a jó 

csapatjátékos munkateljesítménye, a részvételével dolgozó csapat munkateljesítménye és az elvárt 

eredmények között. Szintén fontos követelmény a különböző nézőpontokkal való rugalmas 

együttélés, de egyúttal azok kiprovokálása is, olyan módon, hogy a sokszínűség gazdagítsa és 

eredményesebbé tegye a munkafolyamatot. Fontos az újdonsággal kapcsolatos nyitottság és 

mindezen erények, nem csupán személy, hanem csoportközi szinten való érvényesülésének 

elősegítése is.   

 

2.5.2.2. Lehetséges túlkapások: 
 

Idealizálja a csapatmunkát és mértéktelenül sok időt és energiát fordít a 

csapatmegbeszélésekre, úgymint az egyes csapattagok akár kéretlen megtámogatására is. 

 

2.5.2.3. A készség fő próbái és tréningezése: 
 

A Csapatszellem képességének legfőbb próbája a képesség feltűnő hiánya egy másik, 

általában új munkavállaló részéről. Ilyenkor úgy kell megőrizni a csapat integritását és szakmai 

teljesítőképességét, hogy az antiszociális egyén a legkevesebb kárt okozza, sőt saját szociális 

készségei fejlődjenek. A fejletlen szociális képességekkel rendelkező új csapattag egy team bevált 

együttműködési rutinjait is kihívások elé állítja és új rutinok kifejlesztését kényszeríti ki az idegen és 

nehezen alkalmazkodó egyén integrálása érdekében. 

A Csapatszellem fejlesztésének egyik fontos terepe a magánszféra részleges, és nem túl 

megterhelő bevonása a munkahelyi világba, tehát a csapatépítő tréning- Ezek során lehetőség 

teremtődik arra, hogy a kollégák közvetlenebb formában is kapcsolatot teremtsenek egymással, 
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ezáltal jobban megismerjék egymást. Az ilyen tréningeken általában az ismerkedést segítő, 

közösségfejlesztő, bizalomépítő játékokkal való foglalkozás az optimális, de lehet a teljesen 

tehermentes kikapcsolódás eszköze is.  

Gyakran a munka során adódó nagyobb kihívás is építi a Csapatszellemet a közös 

Problémamegoldás, a közös erőfeszítés által. Egyéni szinten a Csapatszellem fejlődéséhez 

feltétlenül szükségesek azok a tapasztalatok, amelyek megerősítik a szakmai bizalmat, a 

„számíthatok a kollégáimra, mert kompetensek a munka elvégzésében, a problémák 

megoldásában” attitűdöt. 

2.5.3. Gazdasági és iparági ismeretek 

 

A munkafolyamatoknak a kereskedelmi ágazat egészében és a gazdasági folyamatok 

összességében elfoglalt helyét illető széleskörű információs bázis. 

 

2.5.3.1. Kifejtés: 
 

A munkavállaló képes a munkafolyamatok olyan végzésére, hogy nem csupán egy 
részterületre lát rá, hanem felméri munkája minőségének messzebb ható ágazati és gazdasági 
következményeit. Ezen információk birtokában a szükséges, kritikus esetekben módosíthat is a 
munkavégzésen. A munkavállaló tisztában van az általa előállított, kezelt, vagy haszonnal forgatott 
termékek munkafolyamati előzményeivel és a lehetséges kimenetelekkel. Ugyanez vonatkozik a 
munkavállaló által alkalmazott munkaeszközökre, eljárásokra, módszerekre.  

A szakmai és módszertani rész ismereteit – üzemi és kereskedelmi tapasztalatok, termékek 
ismerete, üzleti ismeretek – a munkája során kontextusba tudja helyezni és ez növeli munkájának 
eredményességét.  

A készség alkalmazása elsősorban vezető beosztásokban jár haszonnal, de az egyes 
munkavállalók motivációjában és szakmai önképében is fontos szerepet játszhat. Fontos 
összetevője a vállalatnak a piaci versenyben elfoglalt pillanatnyi helyéről való ismeret, amely más 
tényezők fennállása esetén – pl. munkavállalói azonosulásra alkalmas cégmárka – szintén az 
eredményes munkavégzést motiválja. Fontos összetevő lehet a szakmai önképnek és a vertikális 
vagy horizontális továbblépési, vagy élethossziglan tartó tanulás dimenziójú életpálya-ambíciók 
tervezésekor. 

Ismeri, elismeri és diszkréten kezeli cégének előnyeit, de hátrányait is a piaci 
versenytársakkal való összehasonlításban. Az ágazat és gazdaság nem csupán munkavégzésének 
terepe, hanem fontos információforrás a munkája minőségének javítására, szakmai céljai 
meghatározása és a munkaadó piaci helyzetének javítása szempontjából.  
 

2.5.3.2. A készség túlkapásai:  
 

A munkavállaló túlságosan a kurrens információkkal való megismerkedéssel van elfoglalva, 

elhanyagolja a munkavégzés gyakorlati oldalát.  

 

2.5.3.1. A készség próbái és tréningezése: 
 

A gazdasági és iparági ismeretek készsége: leginkább a munkavállaló számára új 

munkafolyamatokba való bekapcsolódáskor, vagy új technológiák bevezetésekor szembesül 

kihívásokkal. Ilyenkor az új helyzetben való komfortérzet fokozását nagyban segíti az előzetes tudás 

az adott munkafolyamatról vagy technológiáról. Szerencsés, ha a munkavállaló a munkafolyamatot 

vagy technológiát el tudja helyezni az iparági „big picture”-ben. 
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 A készség elmélyítését támogathatja, ha a munkavállalók az egyes aktuális vagy éppen 

történeti fejleményeket, személyes, vagy szűkebb tágabb közösséghez, pl. nemzeti azonossághoz 

tudják kötni. Az automatizáció, digitalizációval való komfortérzet növelését támogathatja a 

számítástechnika eredetének magyar vonatkozásainak megismerése. 

2.5.4. Idegennyelv-tudás 

 

Az idegen nyelvi kompetenciák fő tartalma döntő részben az anyanyelven folytatott 

kommunikáció azonos készségeivel jellemezhető, tehát olyan képességet jelent, amelynek 

segítségével – hasonlóan az anyanyelvi kompetenciákhoz – az idegen nyelvi környezetben is 

kifejezhetők a vélemények, a gondolatok és az érzelmek – szóban és írásban –, az oktatásban és a 

képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős tevékenységekben egyaránt. 

Az idegen nyelveken folytatott kommunikáció olyan attitűdöt igényel, mint például az 

interkulturális megértés, amelyhez szükséges a társadalmi hagyományoknak, valamint a nyelv 

kulturális vonzatának és változatosságának ismerete. Európában ez a szemlélet azért különösen 

fontos, mert az európai multikulturális és többnyelvű társadalmakban elismert tény, hogy az 

anyanyelv nem minden esetben a tagállam hivatalos nyelve, vagy az anyanyelv csak egyike a 

hivatalos nyelveknek. 

2.5.5. Lojalitás 

 

Képes a megbízható, korrekt munkavégzésre. 

 

2.5.5.1. Kifejtés:  
 

A vállalkozáshoz, a munkatársakhoz és a kollégákhoz való nyitott és korrekt viszonyulás. 

Aki a lojalitás készségét optimális szinten birtokolja, korrektül és további készségeit 

hasznosítva működik együtt a vállalat vezetőségével. A vállalat szolgáltatásait és termékeit 

meggyőződéssel képviseli a piacon és a nyilvánosságban. Szakmai és személyi kompetenciáit mindig 

kész alkalmazni a vállalat céljai érdekében. A munkahelyen kívül és a nyilvánosságban nem ad 

hangot a vállalattal kapcsolatos, saját átmeneti elégedetlenségeinek és kétségeinek. 

A lojalitás más személyek és érdekek szakmai és morális integritásának szem előtt tartása. 

A megalapozott (nem vak) lojalitás feltétele a vállalkozás helyzetének és lehetőségeinek felmérésére 

való alkalmasság. Ugyanúgy a munkatársak és kollégák teljesítményének lehetőségeinek felmérése, 

beleértve a kollégák és a vezetők erősségeit és gyengeségeit. 

 

2.5.5.2. A kompetencia túlkapásai: 
 

Vakon alárendeli magát a vállalkozásnak, vagy pedig egyenesen feláldozza saját magát a 

vállalkozásért. 

 

2.5.5.3. A kompetencia fő próbái és tréningezése: 
 

A lojalitás próbáját a munkahelyi körülmények megváltozása indukálhatja. A kollektíva 

átrendeződése, a változások a vezetőségben, a szervezet stratégiájának átírása mind újra gondolásra, 

és döntéshozásra késztetik a munkavállalót – az új helyzet elfogadható-e a számára, mennyire 

fontos neki az adott cég. 
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A lojalitás fejlesztése ideális esetben a cég mindennapi működésének, alapvető 

stratégiájának része. A kedvező munkafeltételek megteremtése, a pozitív csoportdinamika 

elősegítése, a munkavállalók önmegvalósításának, kiteljesedésének ésszerű megtámogatása mind 

erősíti az egyén lojalitását a munkahelyéhez. 

2.5.6. Munkakultúra 

Képesség az elvárt fegyelem szerinti munkavégzésre. 

2.5.6.1. Kifejtés:  

Aki a munkakultúra készségét magas színvonalon bírja, szabadon és önkéntesen cselekszik 
a már elfogadott és a hozzáadaptálódott értékek és normák szerint. A szakmai és módszertani 
szempontból nyert belátások szerint cselekszik, akkor is, ha ez átmenetileg a személyes kényelmét 
zavaró következményekkel is jár. Közreműködik a vállalaton, a munkakörön és a munkacsoporton 
belüli általános értékek és normák kialakításában. Segít kollégáinak abban, hogy a kialakított 
értékeket és normákat praktikus szinten megvalósítsák. A munkakultúra a munkavállaló a szociális 
normáknak és az értékeknek megfelelő és a szakmai-módszertani követelményekkel egyező 
személyes magatartását jelöli. A normák, az értékek és az elvárások származhatnak tágabb szociális 
összefüggésekből, illetve a vállalkozás, a munkakörnyezet vagy a pillanatnyi munkafolyamatból. 

A munkakultúra csak akkor hatékony és következetes, ha a normákat és az értékeket a 
munkavállaló önkéntesen és saját felelős döntéséből fakadóan elsajátította. Csak a tudatos, saját 
felelősségből kialakított munkakultúra emeli az keretei között elvégzett munka eredményességét. 

2.5.6.2. Lehetséges túlkapások: 

Túlságosan, a munkafolyamat kitűzött céljának elérését is hátráltató, szabálykövető 
magatartás. Ennek a magatartásformának a munkatársak felé való kimondatlanul mércéül állítása, 
amely korlátozza a kollégák szabadságát és saját felelősségvállalását a munkakörön belül. 

2.5.6.3. A készség fő próbái és tréningezése: 
 

Olyan szituációk, záros vagy váratlanul jelentkező határidők, ügyfelek vagy partnerek 

részéről jelentkező igények, amelyek kielégítése például a munkatempó fokozását követeli meg, 

vagy bármilyen más szempontból kedvezőtlen munkakörülmények közötti munkavégzésre és 

eredmény produkálására kényszerít. A munkakultúra a munkakörnyezet alakítása, a megfelelő 

technikai eszközök biztosítása, a munkavégzés struktúrájának ésszerű és világos megtervezése által 

kedvezően befolyásolható. A vállalat és a termékek, szolgáltatások presztízse és a vezetőség 

munkavállalóval való jó kapcsolat elmélyítheti ezt az attitűdöt. 

2.5.7. Önálló munkavégzés 

Jól ismeri fel saját lehetőségeit és határait és aszerint cselekszik. Ezeket a cselekvési 
lehetőségeket azonban aktívan kiaknázza és tudatosan törekszik tágításukra. 

2.5.7.1. Kifejtés:  

Az Önálló munkavégzés jól felfogott gyakorlója tervszerűen és meggondoltan cselekszik, 
ügyelve arra, hogy hatókörét ne szűkítse le nyomós ok nélkül. Kérés és felszólítás nélkül keresi az 
új tapasztalatokat és szélesíti tudását. Az Önálló munkavégzés és az önmenedzselés az a képesség, 
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amely az önálló cselekvést aktívan, a támogató vagy éppen zavaró tényezőktől függetlenül, a 
helyzetnek megfelelően realizálja. A cselekvő önállóságán és saját, személyes aktivitásán, 
tapasztalatain és önuralmán alapszik, beleértve a feltétlenül szükséges önkritika képességét is. 
Feltételezi az önismeret magas szintjét, elsősorban a saját cselekvési terének és határainak 
ismeretére vonatkozólag. 

2.5.7.2. Lehetséges túlkapások: 

Túlzottan igyekszik kontrollálni önmagát, túlságosan túlzottan visszafogottan és 
tárgyilagosan viselkedik. Túlzóan precíz és meggondolt, kollégái számára elérhetetlen és nehezen 
megközelíthető. 

2.5.7.3. A készség fő próbái és tréningezése: 
 

A felettesek és a munkatársak tartós, vagy a munkafolyamat kritikus pontján való váratlan 

kiesése, vagy távolléte. Próbát jelenthet egy kötelezően csapatban végzendő munka is, ahol a 

kompetenség határai elmosódnak, vagy egyenes háttérbe szorulnak. 

Az Önálló munkavégzés fontos elemei közé tartozik, hogy a személy képes legyen 

hatékonyan, saját adottságait figyelembe véve beosztani az idejét, hogy meglegyenek a szükséges 

szakmai ismeretei a munka elvégzéséhez, hogy képes legyen a felmerülő problémákat önállóan 

megoldani. Ezek fejlesztésében sokat segíthet a rendszeres és építő jellegű visszajelzés mind a 

kollégák, mind a felettesek részéről. A munkáltató felelősségi körének fokozatos szélesítése 

elősegítik e készség fejlődését. 

2.5.8. Problémamegoldó képesség:  

 

Képesség az eredményes Problémamegoldásra. 

 

2.5.8.1. Kifejtés: 
 

Aki a Problémamegoldó képességnek eredményes szinten van a birtokában, könnyen 
azonosít be problémás helyzet-, folyamat- és célstruktúrákat. Összetett problémákat is le tud 
egyszerűsíteni a lényeg felismerésével. Konstruktív és kreatív viták során kezeli a felismert 
problémákat a szűkebb csapatban vagy a vállalkozásban. Eredményesen tervez meg 
kommunikációs és vezetési folyamatokat a felismert Problématípus megoldásához és ezeknek 
végrehajtásában kezdeményezőleg lép fel az egyes személyek és a csoportok esetében is. 

A Problémamegoldó készség egyaránt felfogható individuális teljesítményfeltételként és a 

problémák megoldási folyamatát kezdeményező és megszervező szociális aktivitásként is. Az első 

felfogás inkább kognitív képességek közé sorolja a Problémamegoldást, ami ellenőrizhető és 

elismert kvalifikációk révén lefedett. A szociális aktivitás aspektusa, a problémás szituációs, 

folyamat- és célkonfliktusokkal való eredményes bánásmód azonban az előző felfogással 

ellentétben a kompetenciaanalízis részéről komoly érdeklődésre tart számot. 

Ebből a szempontból a Problémamegoldó készség tartalmazza a fentnevezett problémás 

konfliktushelyzetek jelentkezésekor a konstruktív eszmecsere elindításának és a csoport-, 

kommunikációs és vezetési struktúrára való alkalmazásának képességét a pillanatnyi 

Problématípusnak megfelelően.   

 

2.5.8.2. Lehetséges túlkapások: 
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Mindenhol megoldandó problémákat keres, minden helyzetet problematizál és 

mondvacsinált megoldásukat túlbonyolítja. Maximalizmusában olyan helyzeteken is változtatni 

akar, amelyek meglennének beavatkozás nélkül. 

 

2.5.8.3. A készség fő próbái és tréningezése: 
 

Egy olyan váratlan helyzet, amely azonnali megoldást követel, amely során a korábbi 

rutinok csak szerény mértékben vagy egyáltalán nem hasznosíthatóak. Egy ilyen helyzetben a 

munkavállaló általános logikája, éleslátása és tettrekészsége kerül előtérbe. 

A Problémamegoldó képességet ideális esetben az összes iskolapadban eltöltött év fejleszti. 

Az iskolai tananyag feldolgozásának egyik alapelve kell, hogy legyen, hogy szolgálja a 

kompetenciafejlesztést, köztük a Problémamegoldó képességet. Ez egyrészt sémák 

megismertetésével történik, amelyeket adott típusú problémák megoldásánál lehet alkalmazni, 

másrészt a kreativitás ösztönzésével. Ez a kompetenciaterület egyénileg is sikeresen fejleszthető a 

kifejezetten ezt a célt szolgáló feladatok megoldásával, azonban vannak csoportos tevékenységek 

is, amelyek alkalmasak arra, hogy egymástól tanuljanak, együtt oldják meg az adott problémát a 

résztvevők. Ilyenek például a Tom Wujec előadásain alapuló játékok (Wujec, 2010; 2013). 

2.5.9. Szakmai és gyakorlati jártasság 

 
Képesség a legkorszerűbb szakmai ismeretek szerinti munkavégzésre. 

 

2.5.9. 1. A készség meghatározása: 
 

Munkája során következetes szakmaisággal jár el és a dolgok, azok tulajdonságai és a 
munkafolyamatokat illetően érvényre juttatja ezt a szakmai objektivitást a munka- és szakmaidegen 
tényezőkkel szemben.  

A munkafolyamatokat szakmai módon szervezi és eredményesen fejleszt ki az alkalmas 
munka és szervezési módszereket, majd integrálja ezeket magába a munkafolyamatba. Sikeresen 
érti meg a gazdasági összefüggéseket az elemi iskolában szerzett ismeretei alapján. A munka 
folyamatában is képes a tanulásra, különösen nem-formális módokon, de szakmai és módszertani 
ismereteit rendszeres formális továbbképzések során is fejleszti, gazdagítja. A szakmaiság adott 
esetben személyisége szerves részévé válik. 

 
2.5.9. 2. Kifejtés: 
 

A szakmai/gyakorlati jártasság: a szakmai képzés és az üzemekben és magánúton szerzett 
továbbképzések eredményeinek klasszikus halmazát testesíti meg. Különösen kiemelendőek azok 
a kvalifikációk, amelyek a szakmai döntéseknek és ajánlásoknak előkészítésében és megokolásában 
játszanak hangsúlyos szerepet. 

Másrészről a szakmai tudáshoz feltétlenül hozzá kell venni azokat a generalista/ generikus 
kompetenciákat, amelyek az élettapasztalat és az iskolai képzés során válnak a személyiség szerves 
részévé. Amíg például egy vezetői beosztásban dolgozó személy esetében a szakmai kiképzés 
változó eredménnyel zárulhat, addig a különböző munkakörökben eltöltött évek és 
munkatapasztalatok sokszorosan számíthatnak, akárcsak egyes szakmai részterületek beható 
ismerete. 

A Szakmai jártasság leválaszthatatlan hozzátartozója a képességek és készségeknek, 
beleértve az alapkészségeknek a szakmai eszközök bevonásával gyakorlatba való átültetése és 
mindezekkel a munkafolyamat célját fókuszban tartó rutinos cselekvést is. 
 



 

55 

2.5.9. 3. A készség túlkapásai: 
 

A Szakmai jártasságot és benne a saját maga szakmai kiválóságát alfának és omegának 
tekinti, nincs tekintettel például a munkahelyi, személyi környezetre. Túlértékeli a szakmai tudás 
jelentőségét, a személyes, puha készségekkel szemben. A szakmai ismeretei, a munka világában 
elfoglalt helye, túlhangsúlyozódik az életminőség és a kiegyensúlyozott életvitel más tényezőivel 
szemben. 
 

2.5.9. 4. A készség fő próbái és tréningezése: 
 

A technológia fejlődése a Szakmai jártasságot újabb és újabb kihívások elé állítja. A 

digitalizáció során egyes módszerek és eszközök, amelyeknek alkalmazása a Szakmai jártasság részét 

képezik, elavulttá válhatnak. Az új eszközök használatának és a módszerek alkalmazásának 

elsajátítása időigényes folyamat, amelyen sokat lendíthet a munkavállalónak az új folyamatokkal 

való minél korábbi, „bennfentes” megismerkedése. A digitális eszközök komfortzónába való 

bevonása a magánszférában, játékoskeretek között is végbe mehet, nem szem elől tévesztve, hogy 

a túlhasználat az életminőség és így a munkavégzés eredményeségének is rovására mehet. Jó, ha a 

munkavállalónak vannak benyomásai az ágazat egészének aktuális fejleményeiről és kilátásairól, így 

az új eszközöknek a munkafolyamatba való bevezetésekor a technológiai fejlődés gyújtópontjában 

találja magát.  

2.5.10. Tanulási hajlandóság 

 

Aktívan érdeklődik mások tapasztalatai iránt és nyitott az újdonságokkal kapcsolatban, amit 

magas fejlődési készséggel és indíttatással tanul. 

 

2.5.10.1. Kifejtés:  
 

Aki a tanulási hajlandóság készségét optimális szinten bírja, önállóan és módszeresen, 

önkéntes jelleggel és szívesen tanul, vesz részt értelmes továbbképzési programokban. A 

munkavégzés során informálisan is szívesen tanul, szintúgy a szociális környezetben és a 

szabadidejéből is hajlandó a tanulásra áldozni. 

A tanulási hajlandóság készség szükséges a hiányzó szakmai és metodológiai tudás 

pótlására, a tevékenységspecifikus kvalifikációk és tapasztalatok megfelelő továbbképzési keretek 

között vagy más módszerekkel való elsajátítására.  

Továbbképzési hajlandóság a meglévő kvalifikációkat a továbbképzés keretei között a 

tevékenység gyakorlásának folyton változó feltételeihez és elvárásaihoz való felzárkózásra való 

proaktív hozzáállás. A tanulási hajlandóság ugyancsak magában foglalja a munkavégzés során és a 

társas környezetben – úgymint község, civil társulások, család, szabadidőben – való tanulásra és 

fejlődésre való proaktív készséget. Ez ilyen, az informális tanulásra való nyitottság a tanulási 

hajlandóságnak egyre fontosabb kritériuma. 

 

2.5.10.2. A készség túlkapásai:  
 

„Minden” iránt érdeklődik, folyton új tapasztalatokat keres, és úgy halmoz fel ismereteket, 

anélkül, hogy azokat átfogóan feldolgozná és integrálná személyiségébe, szakmai profiljába. 
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2.5.10.3. A készség fő próbái és tréningezése:  
 

A tanulási hajlandóságot próbára teheti egy olyan helyzet, amikor a munkavállaló egy új 

feladatkörben találja magát és mentor hiányában, vagy tartós távollétében kell a feladatot elvégeznie, 

úgy, hogy a munkafolyamat, a szakmai színvonal kárt szenvedne, vagy a vállalat presztízsén csorba 

esne. 

Ezt a tanulási hajlandóságot könnyedén fejleszthetjük pozitív visszacsatolásokkal. Ha a 

munkavállaló egy új ismeret elsajátítása, egy Probléma megoldása során sikert ér el, ez az élmény a 

jövőben nagyobb hatékonysággal sarkallja az újabb kihívások, ismeretek elsajátítására. Ezeknek az 

adott munkavállalóra való optimalizálása a menedzsment részére nagy jelentőséggel bíró kihívás és 

feladat – minden munkavállalónak más és más jelenti a konstruktív kihívást. Ismerni kell az adott 

személy tudásszintjét, személyiségét, szakmai múltját és képességeit ahhoz, hogy konstruktívan meg 

lehessen határozni a személyre szabott kihívás mértékét. 

2.5.11. Ügyfélorientáltság: 

A másik személyre (elsősorban ügyfelekre), egy beszélgetés során való ráhangolódás 
képessége. 

2.5.11.1 Kifejtés:  

Az Ügyfélorientáltságot jól felfogó munkavállalót személyközi kapcsolatok során megnyeri 
a másik fél – ügyfelek, kollégák, de szintúgy a felettesek – szimpátiáját és elismerését is. Nyitottan, 
kapcsolatképesen és megbízhatóan kezeli mások javaslatait és panaszait. Saját nézeteit, 
értékválasztásait és normáit meggyőzően kommunikálja a szükséges munka és cselekvési fázisokat 
világosan jelöli ki. Gondozza az ügyfélkapcsolatokat és teljesíti az ügyfelek felé az állandó vállalati 
és munkaköri kötelességeket. 

Egy személy dialógusképessége a – verbális és nonverbális elemeket is magába foglaló – 
párbeszéd során való szimpátia kialakítására, tényállások világos kezelésére való képességét és 
ezeknek szintúgy a mások számára áttekinthető módon való prezentálására való képességét jelenti. 
Magában foglalja a kollegiális és ügyfélkapcsolatokban a kölcsönös előnyök felismerését 
középpontba állító Win-Win habitust és a párbeszéd másik résztvevője felé megnyilvánuló 
természetes segítőkészséget. 

Ezek különösek fontosak az ügyfelekkel való kapcsolattartás során. Az üzleti 
kommunikáció új lehetőségei és irányai kiemelik ezen kompetencia szerepét, ahogy az anonim 
„Push-kommunikáció” háttérbe szorul az újabb, személyesebb megoldások javára. A digitalizáció 
és az online kommunikáció rohamos fejlődése szintén felértékeli az Ügyfélorientáltság szerepét. 

2.5.11.2. Lehetséges túlkapások: 

Túlságosan nyíltszívű, bizalmaskodó és nehezen ismeri fel az ügyfél és a személyes 
kapcsolatok közötti határvonalat. 

2.5.11.3. A készség fő próbái és tréningezése: 
 

Rendkívül ellenséges ügyfelekkel való találkozás. Olyan ügyfélre gondolhatunk, aki nem 

csupán saját panaszát és érdekeit érvényesíti asszertíven, hanem a vállalati kapcsolattartóval single 

point of contact személyeskedő, a kapcsolattartó személyét becsmérlő vitába keveredik. Nem 

pusztán a vállalattal vagy a szolgáltatással szemben fejezi ki ellenérzéseit, hanem közvetlenül azzal 

a személlyel szemben, akivel kapcsolatba kerül a vállalati oldalról és úgy, hogy a tárgyalási vagy 
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ügyfélszolgálati protokollban kódolt nyitottsággal és jóhiszeműséggel megalázó, vagy egyenesen 

aljas módon visszaél. Egy ilyen szituáció kezelése az Ügyfélorientáltság komoly próbája, hiszen úgy 

szükséges támadásokat visszautasítanunk, hogy mind saját méltóságunkat, mind a vállalat 

presztízsét, de egy ilyen helyzetben is megőrizzük a támadó méltóságát. 

Az ügyfélközpontú viselkedés a fejlett érzelmi intelligencián és a jó kommunikációs 

készségen alapul. Amennyiben e készség fejlesztését célozzuk meg, ebből a két irányból kell 

megközelíteni a témát. A kommunikáció fejlesztése az egyén adottságaitól, fejlettségi szintjétől 

függ. Amennyiben az Anyanyelvi készségei megfelelő szintűek, úgy az interperszonális helyzetekre 

fókuszálva érdemes alapozni a fejlesztést. Erre alkalmasak a különböző drámapedagógiai feladatok, 

szituációs és szerepjátékok. 

2.5.12. Vezetési és szervezési képességek: 

 

Új és összetett projekteket megfelelő ütemezéssel, költséghatékonysággal és magas 

színvonalon koordinál. Meggyőző magabiztossággal igazgat csapatfolyamatokat.    

 

2.5.12.1. Kifejtés:  
 

Aki optimális szinten rendelkezik a Vezetési és szervezési képességekkel, módszeresen 
koordinálja és szervezi a különböző projekten való munkák összességét, attitűddel viszonyul a 
vállalat felé. A Vezetési és szervezési képességek kiterjednek a vállalat több, azonos időben való 
projektjének (esetenként részprojektjének) tervezésére, koordinálására és felügyeletére. A vezető és 
szervező projektmenedzser felvállalja a felelősséget egy projekt, munkafolyamat, vagy akár az egész 
vállalat személyi és gazdasági vonatkozásait illetően. Mindez feltételezi az eredményközpontú 
vezetési képesség további készségeinek birtoklását is. 

A Vezetési és szervezési képességek azonban keveset érnek a szakmai és gyakorlati jártasság 
bizonyos elégséges foka nélkül, hiszen annak hiányában nem valósítható meg a szakmai munka 
szervezése és felügyelete. 
 

2.5.12.2. A készség túlkapásai:  
 

Túlbuzgó szervezési hajlam mutatkozik munkája során. Nem képes az egyedül és 
csoportosan elvégezhető munkák között különbséget tenni, ami hátráltatja a hatékony 
munkafolyamatot. Olyan munkavégzési fázisokban is beleavatkozik a beosztottak munkájába, 
amikor az Önálló munkavégzés jobb teljesítményhez vezethetne a beosztottak részéről. 
 
 

2.5.12.3. A készség fő próbái és tréningezése: 
 

Egy vezető pozícióban álló személy gyakran kerülhet olyan helyzetbe, ahol egyedül kell 
mérlegelnie és döntést hoznia, ami nagy nyomást helyezhet a vállára. A magány, a magára utaltság 
az egyik legnagyobb próbája egy vezetői státusznak. A beosztottak irányítása egyrészt nagyfokú 
felelősségvállalással jár, másrészt fejlett konfliktuskezelést igényel és nem utolsó sorban aktív 
csapatjátékosi készségeket. 
 A jó vezetőnek ismernie kell beosztottjainak nem csupán szakmai profilját, hanem 
személyiségét is. Egy rázós munkafolyamat kellős közepén, előfordulhat olyan, a munka világán 
kívülről érkező krízis, amely megrázza a munkavállalókat és nehezíti a munkahelyen való helytállást, 
ami káros hatással lehet az akár egy célegyenesre rákanyarodó munkafolyamatra. Ilyen helyzetekben 
komoly kihívás olyan feedback-eket adni, amelyek „talpra állítják” a munkavállalót. 
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2.5.13. Számítógépes ismeretek 

 

2.5.13.1. Kifejtés: 
 

A Számítógépes ismeretek kompetenciájának ismerete fontos a személyes és társadalmi 

életben, valamint a munkában is.  

A Számítógépes ismeretek kompetenciája többek között – a teljesség igénye nélkül – az 

alábbi készségeken, tevékenységeken alapul: 

 

●  információk felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, 

bemutatása és cseréje, 

●  kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül. 

 

A Számítógépes ismeretek kompetenciája magában foglalja: 

 

●  a főbb Számítógépes alkalmazásokat – pl. szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, 

információtárolás és -kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média 

útján történő kommunikáció (e-mail, hálózati eszközök) –, melyek a szabadidő, az 

információmegosztás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás és a kutatás terén is 

megjelennek.   

● az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós 

és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetését. Ezek közé tartozik pl. a komplex információ 

előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök használatának ismerete, valamint 

az internetalapú szolgáltatások elérések és a velük való kutatás alkalmazása. 

●  a Számítógépes ismeretek alkalmazását a kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció 

területén. 

●  a kritikus és megfontolt attitűdöket, melyek elengedhetetlen feltételei az elérhető 

információ és az interaktív média felelősségteljes használata érdekében. 

● a kulturális, társadalmi, szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban való 

részvételt. 

 

Fontos ismerni, érteni és alkalmazni miként segítik a Számítógépes ismeretek a kreativitást 

és az innovációt, továbbá fontos, hogy ismerni kell az elérhető információ hitelessége és 

megbízhatósága körüli problémákat, valamint a Számítógépes ismeretek interaktív használatához 

kapcsolódó etikai elveket.13 

 

2.6. Jelen projektben vizsgált munkakörök 
 

2.6.1. Kiskereskedelmi munkakörök 
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2.6.1.1. Bolti eladó - (FEOR szám: 5113) 
 

A Bolti eladó az a személy, aki a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a 

vásárlókat. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Mivel a 

vásárlók vele találkoznak elsősorban, ezért ő tájékoztatja őket, ad nekik tanácsot az árukkal és 

árakkal kapcsolatosan.  

Főnöke a boltvezető, kollégája a bolti pénztáros, az eladó és az árufeltöltő. Munkája része 

továbbá az áruk, az árak elhelyezése, valamint a leltározásban és raktározásban való közreműködés. 

Ahhoz, hogy munkáját sikeresen végezze, tájékozottnak kell lennie az értékesítendő termékek 

körét, illetve a vásárlói igényeket illetően. Ez utóbbi miatt munkája során nagy hangsúlyt kell 

fektetnie a vásárlókkal való jó kapcsolat kialakítására, fenntartására. 

Fontos, hogy jó számolási képességgel rendelkezzen, hiszen pl. felvágottak, húsok, 

zöldségek kimérése, valamint a pénzforgalom ezt megköveteli. Munkája során elengedhetetlen a 

felelősségtudat, a higiénia, hiszen élelmiszerekkel dolgozik. Fontos az is, hogy legyen kitartása, mert 

a munkába hamar bele lehet tanulni, így annak ellenére, hogy olykor egyhangúnak érezhetik, mindig 

alapos odafigyeléssel kell majd dolgozni. 

 

Feladatai: 

 

● az áru, göngyöleg mennyiségi és minőségi átvétele; 

● a hibás teljesítésből adódó teendők elvégzése; 

● az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok meglétének, és azok 

szabályszerűségének ellenőrzése; 

● gondoskodás az áru minőségének és mennyiségének megóvásáról; 

● folyamatos gondoskodás az áru szakmai szabályok szerinti kihelyezéséről; 

● gondoskodás az árak feltüntetéséről, az árjelzés ellenőrzéséről; 

● a vevő fogadása és igényeinek megismerése; 

● az áru bemutatása a vevőnek és tájékoztatása az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról; 

● áruajánlással a vevő segítése a vásárlási döntésben; 

● a vevő igényétől, az arculati jellemzőktől és az áru jellegétől függően az áru becsomagolása 

és átadása a vevőnek; 

● az egyes árukra előírt tárolási követelmények betartásának ellenőrzése és feljegyzése; 

● a leltározásban való közreműködés; 

● a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai előírásoknak megfelelő munkavégzés az 

áruforgalmi folyamat mindegyik szakaszában; 

● az üzlet nyitása, zárása és üzemeltetése a biztonsági és vagyonvédelmi előírásoknak 

megfelelően; 

● a bolthelyiség tisztántartása. 

 

A "Bolti eladó" munkakör betöltéséhez szükséges végzettség Élelmiszer-eladó / Vegyi áru 

eladó / Ruházati eladó / Műszaki eladó / Játékbolti eladó / Drogerista / Barkács áruházi eladó, 

mely szakképesítés, és melynek előfeltétele alapfokú iskolai végzettség és egészségügyi alkalmassági 

vizsga, de persze a gyakorlatban ettől eltérő feltételek is lehetnek, a munkáltató igényeitől függően. 

 

Jellemző titulus/pozíció: 

 

● ABC-eladó 

● Alkatrész-értékesítő, eladó 

● Antikváriumi eladó 

● Áruházi eladó 
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● Bolti eladó 

● Bolti hentes, eladó 

● Bolti pékárucsomagoló, eladó 

● Bútor- és lakástextil-eladó 

● Dohányárudai eladó 

● Eladó, fűszerüzlet 

● Eladó, szupermarket 

● Élelmiszer eladó 

● Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 

● Élelmiszerbolti eladó 

● Fényképész eladó 

● Gyógyászati segédeszköz eladó 

● Használtcikkbolti eladó 

● Híradástechnikai- és elektronikaicikk-

eladó 

● Hús- és hentesáru-eladó 

● Kertészeti gazdabolti eladó 

● Konfekció-, méteráru- és lakástextil-

eladó 

● Könyvesbolti eladó 

● Kultúrcikk eladó 

● Lakberendezésicikk-eladó 

● Lottóárus 

● Műszakicikk eladó 

● Nagykereskedelmi eladó 

● Nyomtatványértékesítő, eladó 

● Óra-ékszer és díszműáru eladó 

● Porcelán- és edényáru-eladó 

● Ruha-, textil eladó 

● Ruházati bolti eladó 

● Totó- hírlapárus, eladó 

● Totó-lottóértékesítő, eladó 

● Trafikos 

● Újságárus 

● Vas-, műszaki-, műanyag-, 

üvegárubolti eladó 

● Virágbolti eladó 

● Zöldség-gyümölcs eladó

 

2.6.1.2. Kereskedelmi egység vezetője - (FEOR szám: 1333) 
 

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi az áruk kereskedelmi forgalmazását, az 

árusítással foglalkozó egységek működését. 

Dolgozhat saját vállalkozása vezetőjeként, de nagyobb bolthálózat vagy egy kisebb cég 

alkalmazottjaként is. Feladata a bolt típusától függetlenül, hogy irányítja, szervezi és ellenőrzi a bolt 

működését a nyereségesség érdekében. Munkája során irányítja az áruk mozgását, a raktározást, a 

beosztottak munkáját. 

Feladatai: 

● a tranzakciós tevékenység (beszerzés és értékesítés) tervezése, irányítása, koordinálása és 

felügyelete; 

● a logisztikai tevékenység (összegyűjtés, csomagolás, választékkialakítás, szállítás) tervezése, 

vezetése, koordinálása és ellenőrzése; 

● az áruforgalmat elősegítő tevékenység (értékesítés utáni szolgáltatás, értékesítési 

csatornák) tervezése, vezetése, koordinálása és ellenőrzése; 

● a tranzakciós, logisztikai és az áruforgalmat elősegítő egységek vezetése; 

● beszerzési és értékesítési piacok felkutatása; 

● az optimális tárolási készletnagyság kialakítása, a termékválasztás és szolgáltatási normák 

meghatározása; 

● árubemutatók, kóstolókkal egybekötött árubemutatók szervezése; 

● időszakos kiárusítások szervezése; 

● gondoskodás a kereskedelmi egység működésének személyi és tárgyi feltételeiről; 

● a kereskedelmi részegység nyilvántartási és adatszolgáltatási teendőinek ellátása. 
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A "Kereskedelmi egység vezetője" munkakör betöltéséhez szükséges végzettség Üzletvezető, 

mely szakképesítés, és melynek előfeltétele középfokú végzettség, szakmai előképzettség, 

egészségügyi alkalmassági vizsga, szakmai gyakorlat (1 év). 

Jellemző titulus/pozíció:

● Áruházi osztály-, részlegvezető 

● Áruházi részlegvezető 

● Autóértékesítési vezető 

● Belkereskedelmi igazgató 

● Bolti üzletvezető 

● Boltvezető 

● Fatelepvezető (kereskedelmi) 

● Fióküzletvezető 

● Gyógyszertárvezető 

● Kereskedelmi ágazatvezető 

● Kereskedelmi áruforgalmi vezető 

● Kereskedelmi igazgató 

● Kereskedelmi egység/szervezet 

igazgatója 

● Kereskedelmi egység/szervezet 

vezetője 

● Kereskedelmi vezető 

● Kereskedelmi, áruforgalmi, 

értékesítési igazgató, főosztály, 

osztály vezetője 

● Kisgépkölcsönző egység/szervezet 

vezetője 

● Kiskereskedelmi üzlet vezetője 

● Külkereskedelmi igazgató 

● Külkereskedelmi osztály vezetője 

● Külkereskedelmi vállalkozási 

főosztály, osztály vezetője 

● Lízing gazdasági szolgáltató 

egység/szervezet vezetője 

● Nagykereskedelmi részleg vezetője 

● Nagykereskedelmi telep, lerakat, 

kirendeltség, raktárház vezetője

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás: 

● 1210 Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató) 

● 1321 Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője 

● 1334 Üzleti szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője 

● 1415 Értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység vezetője 

● 1416 Reklám-, PR- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője 

● 5111 Kereskedő 

● 5112 Vezető eladó 

2.6.1.3. Árukereskedő - (FEOR szám: 5111) 
 

Különböző árucikkek beszerzésével és értékesítésével foglalkozik, ellátja az adott 

kiskereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, irányítja, szervezi és 

ellenőrzi a kiskereskedelmi vállalkozás működését, ellátja a nyilvántartással és adatszolgáltatással 

kapcsolatos feladatokat. 

Feladata, hogy a boltban lévő árukat minél nagyobb haszonnal eladja, hogy a bolt 

nyereséges legyen. Ehhez azonban ismernie kell a termékek tulajdonságait, előnyeit és hátrányait. 

Munkája során beszélget a vevőkkel, hogy megismerje az igényeiket. Fontos, hogy jó áron és jó 

termékeket tudjon vásárolni a nagykereskedőktől vagy magánszemélyektől. 

Felelősségteljes munkakör, hiszen a vásárlók csak akkor fognak visszatérni, és másoknak 

ajánlani, ha hitelesen árusítja a termékeket, és felelősségteljesen vezeti az üzletet. 

Feladatai: 

https://feor.munka.hu/Leiras/1210
https://feor.munka.hu/Leiras/1321
https://feor.munka.hu/Leiras/1334
https://feor.munka.hu/Leiras/1415
https://feor.munka.hu/Leiras/1416
https://feor.munka.hu/Leiras/5111
https://feor.munka.hu/Leiras/5112
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● az aktuális árut forgalmazó és kereskedelmi egység (bolt) tevékenységének irányítása, 

szervezése, ellenőrzése, az áru- és vagyonvédelem biztosítása; 

● piaci ismeretei alapján a beszerzendő áruk fajtájának és mennyiségének meghatározása, 

termékek megrendelése, minőségi és mennyiségi átvétele a szállítótól; 

● az átvett áruk megfelelő tárolásának biztosítása; 

● a készletek folyamatos figyelemmel kísérése, nyilvántartása, felmérése, a készletekkel való 

gazdálkodás; 

● az eladási árak meghatározása, az árak feltüntetése a jogszabályi előírásoknak megfelelően; 

● a számlák ellenőrzése, az áruk ellenértékének kiegyenlítése, banki, postai tranzakciók 

végzése, készpénz, csekkek kezelése; 

● az áruk értékesítésre történő előkészítésének és értékesítésének megszervezése és 

lebonyolítása az értékesítési módnak, és az áru jellegének megfelelően; 

● az adott áruval kapcsolatos felvilágosítás, tanácsadás és tájékoztatás a vevők felé; 

● a polcok folyamatos feltöltésének megszervezése; 

● az áruk szavatosságának folyamatos ellenőrzése; 

● jó kapcsolat kialakítása a vevőkkel; 

● az egység forgalmára, gazdálkodására vonatkozó adatok értékelése, ezek felhasználása a 

tervezésnél. 

Az "Árukereskedő" munkakör betöltéséhez szükséges végzettség a Kereskedelmi értékesítő, 

mely szakképzés, és melynek előfeltétele alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmassági 

vizsga. 

 Jellemző titulus/pozíció:

● Agrokémiai és növényvédelmi 

kereskedő 

● Ajándékkereskedő 

● Állatkereskedő 

● Autó- és motorkerékpár-kereskedő 

● Autóalkatrész-kereskedő 

● Autóápolásicikk-kereskedő 

● Autókereskedő 

● Bébi és gyermekruha kereskedő 

● Bútor- és lakástextil-kereskedő 

● Bútorkereskedő 

● Cipő és bőráru kereskedő 

● Cipőkereskedő 

● Divatáru kereskedő 

● Dohányáru-édesség kiskereskedő 

● Dohány-bazárkereskedő 

● Drogériai kereskedő 

● Édesség kereskedő 

● Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő 

● Építőanyag kereskedő 

● Fakereskedő 

● Felsőruházati kiskereskedő 

● Fodrászcikk kereskedő 

● Földmunkagép-alkatrészkereskedő 

● Galériatulajdonos, kereskedő 

● Gázcseretelep-vezető (kereskedő) 

● Gépjármű értékesítő 

● Gépjármű- és villamossági alkatrész 

kereskedő 

● Gépkocsi-értékesítő 

● Gumiabroncs kereskedő 

● Gyógynövénykereskedő 

● Halkereskedő 

● Használt autókereskedő 

● Használt ruhakereskedő 

● Használtcikk-kereskedő 

● Háztartási és vasáru kereskedő 

● Háztartásifelszerelés-kereskedő 

● Híradástechnikai- és 

elektronikaicikk-kereskedő 

● Hírlapárus, trafikos 

● Hús és élelmiszerkereskedő 

● Járműalkatrész kereskedő 

● Játékkereskedő 

● Könyvkereskedő 

● Kötöttáru kereskedő 
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● Kultúrcikk-kereskedő 

● Látszerész és fotócikk-kereskedő 

● Méteráru konfekciókereskedő 

● Mezőgazdasági gépalkatrész 

kereskedő 

● Mezőgazdasági termékkereskedő 

● Műanyag cikk kereskedő 

● Műanyagáru kereskedő 

● Műkereskedő 

● Műszaki bizományi kereskedő 

● Műszaki és elektronikai cikk 

kereskedő 

● Műszakicikk-kereskedő 

● Női divatáru kereskedő 

● Nővényvédőszer kereskedő 

● Nyersbőrkereskedő 

● Papír- és írószer kereskedő 

● Rádiótelefon kereskedő 

● Régiségkereskedő 

● Ruha-textilkereskedő 

● Ruházati kereskedő 

● Sportszer- és játékkereskedő 

● Sportszerkereskedő 

● Szerencsejáték kereskedő 

● Színesfém-kereskedő 

● Takarmány- és tápkereskedő 

● Tüzelő- és építőanyag-kereskedő 

● Vas- és műszaki kereskedő 

● Vegyes iparcikk kereskedő 

● Vegyeskereskedő 

● Villamossági cikk kereskedő 

● Virágkereskedő 

● Zöldség-, gyümölcskereskedő

 

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás: 

● 1333 Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője 

● 3622 Kereskedelmi ügyintéző 

● 3623 Anyaggazdálkodó, felvásárló 

● 5112 Vezető eladó 

● 5113 Bolti eladó 

● 5115 Piaci, utcai árus 

● 5116 Piaci, utcai étel- és italárus 

 

2.6.1.4. Vezető eladó - (FEOR szám: 5112) 
 

Koordinálja, irányítja, felügyeli és ellenőrzi a bolti eladók, pénztárosok, valamint a nagy- és 

kiskereskedelmi egységek (mint pl. szupermarketek és áruházak) egyéb dolgozóinak tevékenységeit. 

 Feladata, hogy az adott üzletben vásárolható árukat minél nagyobb haszonnal eladja, így 

üzlete nyereséges legyen. Ehhez azonban tudnia kell, melyek a leginkább vásárolt termékek, pl. egy 

ruházati osztály esetében mi a divat, melyek a leginkább vásárolt méretek, stb. Munkája során 

beszélgetnie kell a vevőkkel, hogy megismerje az igényeiket. Fontos, hogy jó áron és jó termékeket 

tudjon vásárolni a gyártóktól (pl. vegyiáru osztályon), termelőktől (pl. zöldség-gyümölcs osztályon). 

Fontos, hogy szabálykövető legyen, azaz pl. azokat az előírásokat, amelyek az áruk biztonságára, 

minőségük megóvására vonatkoznak, be kell tartatnia. 

 

Feladatai: 

 

● munkaidő-beosztás tervezése és készítése, feladatok kiosztása; 

● a munkatársak értékesítési folyamatokra vonatkozó oktatása, beleértve azt is, hogyan 

kezeljék a nehéz vagy bonyolult eseteket; 

● az ügyfelek folyamatos és zavartalan kiszolgálásának biztosítása; 

https://feor.munka.hu/Leiras/1333
https://feor.munka.hu/Leiras/3622
https://feor.munka.hu/Leiras/3623
https://feor.munka.hu/Leiras/5112
https://feor.munka.hu/Leiras/5113
https://feor.munka.hu/Leiras/5115
https://feor.munka.hu/Leiras/5116
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● részvétel a felvételi beszélgetéseken, felvételen, oktatáson, értékelésen, a munkatársak 

előléptetésén és elbocsátásán, dolgozói sérelmek megoldásában, erre vonatkozóan 

tanácsadás a vezetőknek; 

● a visszáruk vizsgálata és döntéshozatal a megfelelő intézkedésről; 

● az értékesítendő áruk leltározása, új készlet megrendelése; 

● az áruk és szolgáltatások helyes árazásának és bemutatásának biztosítása; 

● a baleset-, munka-, tűzvédelmi, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályok, higiéniai 

előírások betartatása. 

  

A "Vezető eladó" munkakör betöltéséhez szükséges végzettség a Kereskedő és webáruházi 

technikusa, mely technikum, melynek előfeltétele alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi 

alkalmassági vizsga. 

Jellemző titulus/pozíció: 

 

● Pénztár felügyelő 

● Szupermarket részlegvezető 

  

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás: 

 

● 1333 Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője 

● 3623 Anyaggazdálkodó, felvásárló 

● 5111 Kereskedő 

● 5113 Bolti eladó 

  

Megjegyzések: 

 

• A kis üzletek üzemeltetői, akik esetében a személyzet irányítása és felügyelete nem képezi a 

munka jelentős részét, az 5221 Kereskedők kategóriába sorolandók. 

• Az olyan üzletvezetők, akik a munkatársak felügyeletén kívül olyan irányítási feladatokat 

látnak el, mint a termékválaszték meghatározása, általános árazás, költségvetés és létszámra 

vonatkozó döntéshozatal, munkatársak kiválasztása és felvétele, az 1420 Kis- és 

nagykereskedelmi vezetők kategóriába sorolandók. 

 

2.6.1.5. Bolti pénztáros - (FEOR szám: 5117) 
 

Pénztárgépet, optikai árleolvasót, számítógépet vagy egyéb berendezést működtet az áruk 

a szolgáltatások ellenértékének rögzítése és átvétele céljából. A pénztáros egy boltban / 

üzletegységben alkalmazottként dolgozik.  

Feladata, hogy az ügyfelek fizettetését ellássa. Munkája során a személyes kapcsolat is 

fontos az ügyféllel, hiszen az ügyfél többek között a pénztáros munkája, segítőkész hozzáállása 

mentén alakítja ki véleményét a boltról. Ennek megfelelően, a pénztáros beszélget az ügyféllel, 

meghallgatja esetleges panaszait. Munkája során elengedhetetlen az ügyfelek hiteles, szakszerű és 

teljes körű tájékoztatása. 

Nagyon fontos, mivel pénzmozgásért felel, hogy felelősségteljesen tudja általában ellátni a 

feladatait, valamint pontosan és nagy figyelemmel tudjon dolgozni. Jó, ha erőssége a számolás, 

hiszen az emberek nála fognak pénzt kifizetni. Sok előírást kell betartania, így nagy előny, ha 

szabálykövető. 

https://feor.munka.hu/Leiras/1333
https://feor.munka.hu/Leiras/3623
https://feor.munka.hu/Leiras/5111
https://feor.munka.hu/Leiras/5113
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Feladatai: 

 

● a készpénzes, csekkes, hitelkártyás vagy bankkártyás fizetések lebonyolítása és ellenőrzése 

az áruházakban, jegyirodákban vagy hasonló egységekben; 

● visszajáró pénz adása és nyugta kiállítása; 

● csoport- és kulturális eseményekre szóló belépőjegyek kiállítása; 

● a bevett, illetve kiadott pénz megszámolása és nyilvántartása, a pénztárgép értékesítési 

nyilvántartásával való összevetése; 

● a bejövő készpénz átvétele, az eladási szelvényekkel és más dokumentumokkal való 

összevetése, banki befizetésre való előkészítése; 

● pénztárgép üzemeltetése az ügyfelek által vagy az ügyfeleknek kifizetendő összeg 

kiszámítása céljából; 

● árleolvasás, az áruk súlymérése és árának rögzítése; 

● az áruk becsomagolása vagy bevásárlózacskóba helyezése 

● a kereskedelmi egység, jegypénztár nyitása, zárása és üzemeltetése a biztonsági és 

vagyonvédelmi előírásoknak megfelelően. 

 

A "Bolti pénztáros" munkakör betöltéséhez szükséges végzettség a Pénztáros, mely 

részszakma, és melynek előfeltétele az alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmassági vizsga. 

Jellemző titulus/pozíció: 

 

● Áruházi gyűjtőpénztáros 

● Árukiadó pénztáros 

● Árupénztáros 

● Bérletpénztáros 

● Bolti főpénztáros 

● Bolti pénztárgép-kezelő 

● Jegyértékesítő 

● Közfürdő-pénztáros 

● MÁV-jegypénztáros 

● Menetjegykiadó 

● Mozijegypénztáros 

● Önkiszolgáló-bolti pénztáros 

● Pénztári tiszt 

● Színházi pénztáros 

● Vasúti pénztáros 

● Vendéglátóipari pénztáros

  

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás: 

 

● 4211 Banki pénztáros 

● 4227 Postai ügyfélkapcsolati foglalkozású 

● 5113 Bolti eladó 

 

 

2.6.1.6. Áru-előkészítő, áru-összekészítő - (FEOR szám: 5129) 
 

Kiemelten jellemző titulus/pozíció: 

 

Áru-előkészítő 

 

Raktárakban, telephelyeken a megrendeléseknek megfelelően raklapokra helyezi a 

termékeket és biztonságosan rögzíti a szállításhoz. Az össze- és előkészítés során a szállításhoz 

kapcsolódó adminisztratív feladatok, címkézések, jelölések elvégzése is a feladatai közé tartozik. 

https://feor.munka.hu/Leiras/4211
https://feor.munka.hu/Leiras/4227
https://feor.munka.hu/Leiras/5113
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Feladatai: 

 

● áruk tárolása a raktárban 

● árukezelés és ellenőrzés 

● áru kitárolása a raktárból 

● csomagolás 

● gépek működésének ellenőrzése 

● kéziszerszámok ellenőrzése 

● az áru összeállítása 

● az áru biztonságos rögzítése 

● a hulladékok szakszerű kezelésének és ellátásának szervezése 

● adminisztratív feladatok ellátása (leltározás, számlák, szállító levelek, bizonylatok készítése). 

 

Áru-összekészítő 

 

Tevékenységei jellemzőit tekintve megegyezik az Áru-előkészítőnél már jelzettekkel.  

 

Feladatai: 

 

● Áru összekészítése 

● Raktár tisztán tartása 

● Raklapok helyes, szabályszerű összeállítása 

● A raktár területén lévő termékek, göngyölegáru, és tárgyi eszközök épségének megőrzése 

● Raktári rend fenntartása. 

 

További idesorolt jellemző titulus/pozíció: 

 

● Göngyölegvisszaváltó, üvegvisszaváltó 

● Italautomata üzemeltető 

● Koszorúkészítő 

● Koszorúkötő 

 

Az "Áru-előkészítő, áru-összekészítő" munkakör betöltéséhez szükséges végzettség a Bolti 

előkészítő, mely részszakma, és melynek előfeltétele: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi 

alkalmassági vizsga. 

 

2.6.1.7. Pék, édesipari termékgyártó - (FEOR szám: 7114) 
 

Kenyérféleségeket, péksüteményeket és egyéb (tojással, margarinnal dúsított) termékeket 

állít elő, valamint előkészíti az édesipari alap- és segédanyagokat, előállítja, formázza, csomagolja a 

cukorka, kávé, csokoládé, kemény cukrászati és liszttartalmú készítményeket. 

A pék egy kisebb pékségben vagy egy kenyérgyárban dolgozik, és különböző kenyereket 

(pl. félbarna kenyér, rozscipó), péksüteményeket (kifli, zsemle) készít. Munkájának része egyrészt 

az alapanyagok beszerzése, pl. liszt, élesztő, mazsola a kalácshoz stb. Másrészt ő keveri és süti ki az 

adott kenyérféleséget, amihez használja szaktudását, fizikai erejét, még akkor is, ha egy gyárban 
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elsősorban a gépek kevernek, dagasztanak stb. A jó minőségű termék elkészítése érdekében 

vizsgálatokat is végez, esetenként a laboratóriumban minőségi próbákat hajt végre. 

Fontos, hogy kitartó legyen, mert egy-egy finom kenyéráru hosszú munka, valamint sok 

próbálkozás, fejlesztői munka eredménye. Érdemes pékként dolgozni, ha örömmel mozog nagy 

berendezések, például dagasztógép, kemence között, könnyen tanulja meg azokat kezelni, van 

kézügyessége formázni, díszíteni. Mivel a kenyérgyártás sok előírás betartását követeli meg (pl. 

sütési idő, gépek üzemeltetése, tisztasági), így fontos, hogy az illető meglehetősen szabálykövető 

legyen. 

 

Feladatai: 

 

● az alapanyagok előkészítése és kimérése; 

● az előkészített nyersanyagok összekeverése és tésztává gyúrása (kézi vagy gépi dagasztás), 

az így keletkező egynemű massza pihentetése; 

● az érett, egy tömegben lévő tészta megfelelő nagyságú darabokra osztása és a termék 

formájának megfelelő alakítása; 

● az alakítás során összetömörödött tésztadarabok kirakása megfelelő eszközökbe és 

meghatározott ideig előírt hőmérsékletű és páratartalmú helyen tartása (kelesztés); 

● a termék nedvesítése (víz vagy tojáslé), mákozása, vagy magvakkal való megszórása és a 

felület megvágása; 

● a nyers tészta megsütése különböző típusú kemencékben; 

● a kemencéből kikerülő termékek hűtése, csomagolása és előkészítése tárolásra vagy 

elszállításra; 

● a kakaóbab tisztítása, hántolása, pörkölése és a hibás szemek kiválogatása; 

● a kakaómassza préselése és a kakaóvaj-kakaópor arányának ellenőrzése; 

● a kakaópogácsa őrlése, a csokoládé gépi formázása, a csokoládétábla kiszedése a formából 

és a csomagológépek kezelése; 

● a mártás és a töltelék mennyiségének lemérése és a gép utánállítása; 

● cukorka, rágógumi készítéséhez a cukoroldat és egyéb összetevők összemérése; 

● kávé pörkölése, csomagolása; 

● gépek felügyelete, a szükséges beavatkozások elvégzése, a gép kisebb hibáinak kijavítása. 

 

A "Pék" munkakör betöltéséhez szükséges végzettség a Pék, mely szakképzés, és melynek 

előfeltétele az alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmassági vizsga. 

Jellemző titulus/pozíció: 

 

● Cikóriagyökér- feldolgozó 

● Cukor-, cukorkatöltelék-főző 

● Cukorkagyártó 

● Cukorkaolvasztó 

● Csokoládéfigura-formázó 

● Csokoládétáblázó 

● Csokoládétermékgyártó 

● Dagasztó 

● Desszertgyártó 

● Desszertmártó 

● Édesipari termékgyártó 

● Fagyasztott pékáru sütő (látvány 

sütöde) 

● Finompékáru-gyártó 

● Grillázssütő 

● Gumicukorgyártó 

● Gyorspékségi sütő és eladó 

● Házitészta-készítő 

● Jégkrémgyártó 

● Kakaómassza-préselő 

● Kakaóvaj-temperáló 

● Karamellafőző 
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● Kávé- és pótkávégyártó 

● Kávé-, kakaóbabőrlő, -pörkölő 

● Keksz- és ostyagyártó 

● Konyakmeggy gyártó (kézi) 

● Marcipánfőző 

● Marcipánkészítő 

● Margarinfeldolgozó 

● Mézesáru kandírozó 

● Mézeskalács-készítő 

● Morzsakészítő 

● Nápolyikészítő 

● Nugátmassza-temperáló 

● Nyerstésztafeladó 

● Ostya és fagylalttölcsér készítő 

● Ostyakészítő 

● Ostyasütő 

● Pászkatészta-készítő 

● Pék 

● Péksütemény-készítő 

● Pereckészítő 

● Perecsütő 

● Pizzagyártó 

● Pizza-készítő 

● Réteslapkészítő 

● Sütőipari táblázó 

● Sütőipari vető 

● Sütőporkészítő 

● Szaloncukorgyártó 

● Száraztészta-készítő 

● Teasütemény gyártó 

● Télifagyi gyártó 

● Tésztakészítő 

● Tortadísz készítő 

● Tölcsérkészítő 

● Törökméz- és vattacukor-készítő 

● Vattacukor készítő

  

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás: 

 

● 3113 Élelmiszer-ipari technikus 

● 5135 Cukrász 

● 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője 

 

 

2.6.1.8. Pultfeltöltő, árufeltöltő - (FEOR szám: 9224) 
 

A polcok és rakodóterületek feltöltését és az áruk tisztán és rendben tartását végzi 

élelmiszer-áruházakban és egyéb üzletekben, illetve nagykereskedelmi egységekben. 

 A Pultfeltöltő, árufeltöltő a polcok és rakodóterületek termékekkel való ellátását végzi, 

áruházakban vagy üzletekben, a vezető elgondolása és utasítása alapján. Munkájának része az áruk 

tisztán tartása, és azok biztonságos kihelyezése. A pultfeltöltő, árufeltöltő dolgozó munkáját 

jelentősen befolyásolja, hogy milyen típusú boltban dolgozik. Egy nagyobb üzletben szétválnak a 

tevékenységek, egy árufeltöltő csak egy adott osztály támogatásáért felel. A kisebb boltokban 

viszont hasznos, ha több tevékenységhez is ért. 

Fontos, hogy szeresse a rendet maga körül, valamint ügyesen el tudja pakolni az eltérő 

méretű, formájú tárgyakat úgy, hogy a lehető legkisebb térveszteséget okozza. Fontos ezen túl, hogy 

legyen felelősségérzete, hogy például a lejárt szavatosságú árukat kiszedje a polcról, és a raktár 

megfelelő helyére tegye. Ilyen helyzetekben jó, ha tud egyedül döntést hozni. Élvezni fogja a 

munkát akkor is, ha be tudja tartani a szabályokat, akár a boltvezető határozza azt meg utasítás 

formájában, akár az adott termék követeli azt meg. 

 

Feladatai: 

 

● az áruk rekeszekbe és polcokra rendezése, az ömlesztett áruknak a földön egymásra 

halmozása; 

● a polcok feltöltése áruval; 

https://feor.munka.hu/Leiras/3113
https://feor.munka.hu/Leiras/5135
https://feor.munka.hu/Leiras/8111
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● az áru fogyásának figyelése, pótlása; 

● a gyártótól vagy forgalmazótól érkező áruk átvétele, felnyitása, kicsomagolása és 

ellenőrzése. 

  

A "Pultfeltöltő, árufeltöltő" munkakör betöltéséhez szükséges végzettség a Bolti előkészítő, 

mely részszakma, és melynek előfeltétele az alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmassági 

vizsga. 

Jellemző titulus/pozíció: 

 

● Árukezelő 

● Polcfeltöltő 

  

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás: 

 

● 9223 Rakodómunkás 

● 9225 Kézi csomagoló 

 

2.6.2. Nagykereskedelmi munkakörök 
 

2.6.2.1. Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője - (FEOR szám: 
1321) 
 

A Szállítási, logisztikai és raktározási egység vezetője megtervezi, vezeti, koordinálja és 
ellenőrzi az áruk szállítását, tárolását és elosztását. A szállítási, szállítmányozási, raktározási 
főtevékenységet folytató nagykereskedelmi vállalkozásnál az általános vagy felsőbb szintű vezető 
irányításával tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a szállítási, raktározási tevékenységeket.  

A fent megnevezett munkakör esetében kiemelnénk, a logisztikai igazgató pozíciót, amely 
jól bemutatja, körül írja ezt a munkakört. A logisztikai igazgató a cég logisztikai folyamataiért felelős: 
megtervezi, megszervezi és irányítja a feladatokat. A logisztikai tevékenység vállalkozásonként 
eltérő lehet, többféle területet takarhat, mint például a beszerzés, rendelés feldolgozás, szállítás, 
raktározás. A munkakörben dolgozó felelőssége, hogy a logisztikai tevékenységet úgy alakítsa ki, 
hogy a különböző részfolyamatok logikusan és jól illeszkedjenek, ezzel elérve a hatékony 
munkavégzést, a lehető legkedvezőbb költségek mellett. 
 
Az alábbiakban bemutatásra kerülnek a Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató 
egység vezetőjének főbb feladatai: 
 

● vasúti, közúti és egyéb szállítási feladatok tervezése, vezetése; 

● tengeri és belvízi szállítás tervezése, vezetése; 

● légi személy- és teherszállítás tervezése, vezetése; 

● a szállításra és raktározásra vonatkozó szabályok betartásának biztosítása; 

● a beszerzési és anyaggazdálkodási feladatok tervezése, vezetése; 

● a termelési és szolgáltatási tevékenységek végzése, a szükséges anyagi erőforrások 

biztosításának tervezése, koordinálása és ellenőrzése; 

● a szállítási, szállítmányozási, beszerzési stratégia és a beszerzési marketing kialakítása; 

● rakománykezelés, a raktározási és készlet-nyilvántartási folyamatok tervezése, vezetése, 

irányítása, koordinálása és ellenőrzése; 

https://feor.munka.hu/Leiras/9223
https://feor.munka.hu/Leiras/9225
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● az anyagkészletekkel összefüggő gazdálkodási feladatok ellátásának, biztosítása; 

● az egység vezetése és annak tevékenységére vonatkozóan az egységes szakmai elvek 

meghatározása; 

● az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása; 

● egységének képviselete a szervezet más részlegei és külső szervezetek előtt. 

 

A "Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője" munkakör 

betöltéséhez szükséges végzettség szakképesítés, melynek előfeltétele érettségi és 1 éves szakmai 

gyakorlati, további, a munkakör betöltéséhez szükséges végzettség lehet felsőfokú alapképzés, 

melynek előfeltétele szintén érettségi, de persze a gyakorlatban ettől eltérő feltételek is lehetnek, a 

munkáltató igényeitől függően. 

 

Továbbá, a jellemzően betöltött titulusok/pozíciók: 

 

● Áru- és személyszállító 

egység/szervezet vezetője 

● Áruraktár igazgatója 

● Beszerzési vezető 

● Ellátási és elosztási tevékenységet 

folytató részegység vezetője 

● Fuvarozási és szolgáltatási 

egység/szervezet vezetője 

● Fuvarvállaló és szolgáltató 

egység/szervezet vezetője 

● Gépjármű-közlekedési igazgató 

● Gépjármű-közlekedési 

személyforgalmi főosztály, osztály 

vezetője 

● Gépjármű-közlekedési teherforgalmi 

főosztály, osztály vezetője 

● Hűtőházvezető 

● Készletgazdálkodási vezető 

● Közgyűjteményi raktár vezetője 

● Légi teherfuvarozási vezető 

● Légitaxi-szolgáltató egység/szervezet 

vezetője 

● Logisztikai igazgató 

● Nemzetközi árufuvarozó 

egység/szervezet vezetője 

● Raktárház-vezető 

● Raktározási egység/szervezet 

vezetője 

● Raktározási vezető 

● Szállítási igazgató 

● Szállítási osztály vezetője 

● Szállítási üzemvezető 

● Szállítási, szállítmányozási, 

raktározási egység/szervezet vezetője 

● Szállítmányozási és 

raktárgazdálkodási osztály vezetője 

● Szállítmányozási vezető, hajózás 

● Szállítmányozó és fuvarozó 

egység/szervezet vezetője 

● Szállítói kirendeltség és telep vezetője 

● Személyfuvarozó egység/szervezet 

vezetője 

● Teherfuvarozó egység/szervezet 

vezetője 

● Vámraktár igazgató 

● Vasútállomás vezető 

● Vasúti állomásfőnök 

 
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás: 

 

● 1210 Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató) 

● 1333 Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője 

● 1334 Üzleti szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője 

 

 

https://feor.munka.hu/Leiras/1210
https://feor.munka.hu/Leiras/1333
https://feor.munka.hu/Leiras/1334
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2.6.2.2. Értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység vezetője - (FEOR szám: 1415) 

 
Az Értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység vezetője megtervezi, vezeti, 

koordinálja és ellenőrzi a vállalat vagy szervezet értékesítési és marketing tevékenységét, ezzel 

kapcsolatos szolgáltatást nyújt.  

Munkájának célja, hogy a cég forgalma növekedjen, valamint annak jó hírnevét, pozitív 

megítélését kialakítsa, illetve fenntartsa. Tevékenységeit meghatározza a cég stratégiája: milyen 

vevői körnek, milyen árut vagy szolgáltatást és milyen áron ad el. A stratégiai kereten belül napi 

szinten foglalkozhat piacfelméréssel és elemzéssel, vevőkkel/ügyfelekkel történő kapcsolattartással, 

sajtófigyeléssel, termékfejlesztéssel, új termék bevezetésével, régi termékek akcióinak kialakításával, 

események szervezésével.  

 

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek az Értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység 

vezetőjének főbb feladatai: 

 
● a vállalkozási célok megvalósítása érdekében a megcélzott piaccal való kölcsönös kapcsolat 

kiépítésének és fenntartásának elemzése, tervezése, bevezetése; 

● speciális értékesítési és marketing programok tervezése és szervezése az értékesítési adatok 

és a piaci elemzések alapján; 

● kereskedelmi koncepció kialakítása, árlisták, árengedmények és szállítási feltételek, eladás-

ösztönző költségvetések, értékesítési módszerek, speciális ösztönzők és kampányok 

meghatározása; 

● az értékesítési és marketingtevékenységekkel kapcsolatos üzemeltetési és adminisztratív 

eljárások kialakítása és irányítása; 

● az értékesítési és marketingdolgozók munkájának irányítása és vezetése; 

● költségvetések készítése és kezelése, kiadások ellenőrzése és az erőforrások hatékony 

felhasználásának biztosítása; 

● a vállalat vagy szervezet képviselete értékesítési és marketingkonferenciákon, kereskedelmi 

kiállításokon és más fórumokon; 

● az egység működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 

 

Az "Értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység vezetője" munkakör betöltéséhez 

szükséges végzettség szakképesítés, melynek előfeltétele alapfokú iskolai végzettség és egészségügyi 

alkalmassági vizsga, de persze a gyakorlatban ettől eltérő feltételek is lehetnek, a munkáltató 

igényeitől függően. 

 

 

Továbbá, a jellemzően betöltött titulusok/pozíciók: 

 

● Category manager 

● Értékesítésfejlesztési vezető 

● Értékesítési controllingvezető 

● Értékesítési és marketingigazgató 

● Értékesítési és ügyfélkapcsolati 

osztályvezető 

● Értékesítési igazgató 

● Értékesítési osztályvezető 

● Értékesítési vezető 

● Kereskedelmi és marketingvezető 

● Marketingkutató egység/szervezet 

vezetője 

● Piac- és közvélemény-kutató 

egység/szervezet vezetője 

● Piacfejlesztési igazgató 

● Piackutatási vezető 

● Piackutató-irodavezető 

● Termékmarketing igazgató 
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● Trademarketing vezető ● Vállalatelemzési és módszertani 

osztályvezető

 

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás: 

 

● 1210 Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató) 

● 1333 Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője 

● 1414 Vállalati stratégiatervezési egység vezetője 

● 1416 Reklám-, PR- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője 

 

 

2.6.2.3. Kereskedelmi tervező, szervező - (FEOR szám: 2533) 
 

A Kereskedelmi tervező, szervező szervezi az információs és kommunikációs termékek 

kivételével a vállalkozás, illetve a szervezet piaci kapcsolatait, a piacra való kilépést és a piaci 

jelenlétet, külföldi érdekeltségek létrehozásával kapcsolatos teendőket lát el. 

 

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek a Kereskedelmi tervező, szervező főbb feladatai: 
 

● piaci kapcsolatok szervezése, lehetséges üzleti ügyfelek listáinak összeállítása; 

● vállalkozáson belüli, illetve vállalkozások közötti piaci szervezetek kiépítésének vizsgálata; 

● az ügyfelek igényeinek felmérése, a megfelelő áruk és szolgáltatások ajánlása, ügyfelek 

igényeinek teljesítése, értékesítési beszámolók, javaslatok kidolgozása; 

● a piaci feladat ellátása, a részfeladatok elvégeztetése más piaci szereplőkkel; 

● ügynökök, képviselők megbízásának, irodák létesítésének, kiküldöttek alkalmazásának, 

külföldi érdekeltségek létrehozásának, szerviz- és vevőszolgálat ellátásának szervezése, 

irányítása; 

● az áruforgalmi, a lebonyolítási és a funkcionális (szállítmányozás, vám stb.) szervezet 

megszervezése, árajánlatok megtárgyalása, adásvételi szerződések előkészítése, kezelése; 

● kiemelt ügyfelekkel való személyes kapcsolattartás, az ügyfél társadalmi ismerete, piaci 

helyzetének felmérése; 

● disztribútori kapcsolatok fejlesztése, a disztribútorok munkájának ellenőrzése; 

● értékesítési hálózat kialakítása és működtetése; 

● beszállítókkal való kapcsolattartás; 

● ügyfél-elégedettség felmérése, elemzése. 

 

A "Kereskedelmi tervező, szervező" munkakör betöltéséhez szükséges végzettség szakképzés, 

melynek előfeltétele alapfokú iskolai végzettség és egészségügyi alkalmassági vizsga, de persze a 

gyakorlatban ettől eltérő feltételek is lehetnek, a munkáltató igényeitől függően. 

 

Továbbá, a jellemzően betöltött titulusok/pozíciók: 

 

● Állatorvos-látogató 

● Értékesítési elemző 

● Értékesítési referens 

● Értékesítési szaktanácsadó 

● Exportfelelős 

● Gyógyszertár látogató 

● Gyógyszerügynök 

● Idegennyelvű levelező (felsőfokú 

végzettséggel) 

● Importfelelős, importvezető 

● Kereskedelmi szervező 

● Key account manager 

https://feor.munka.hu/Leiras/1210
https://feor.munka.hu/Leiras/1333
https://feor.munka.hu/Leiras/1414
https://feor.munka.hu/Leiras/1416
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● Kiemelt ügyfélkörös kapcsolattartó 

● Külgazdasági szervező 

● Külkereskedelmi szervező 

● Külkereskedelmi ügyintéző 

(diplomás) 

● Nemzetközi üzleti munkatárs 

● Orvos-, kórház-, patikalátogató 

● Orvoslátogató szakgyógyszerész 

● Orvoslátogató, kereskedő 

● Termék árelemző 

● Üzletlánc felelős 

● Vevőköri felelős

 

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás: 

 

● 2531 Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező 

● 2532 PR-tevékenységet tervező, szervező 

● 2534 Informatikai és telekommunikációs technológiai termékek értékesítését tervező, 

szervező 

● 2624 Elemző közgazdász 

● 3622 Kereskedelmi ügyintéző 

● 3623 Anyaggazdálkodó, felvásárló 

● 3624 Ügynök (a biztosítási ügynök kivételével) 

 

 

2.6.2.4. Bolti eladó - (FEOR szám: 5113) 
 

A Bolti eladó az a személy, aki a nagykereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és 

tájékoztatja a vásárlókat. Közreműködik az áruk beszerzésében és lebonyolításában. Mivel a 

vásárlók vele találkoznak elsősorban, ezért ő tájékoztatja őket, ad nekik tanácsot az árukkal és az 

árakkal kapcsolatosan. Munkája része továbbá az áruk, az árak elhelyezése, valamint a leltározásban 

és raktározásban való közreműködés. Ahhoz, hogy munkáját sikeresen végezze, tájékozottnak kell 

lennie az értékesítendő termékek, illetve a vásárlók igényeit illetően. Ez utóbbi miatt munkája során 

nagy hangsúlyt kell fektetnie a kereskedőkkel való jó kapcsolat kialakítására, fenntartására. 

Fontos, hogy jó számolási képességgel rendelkezzen, hiszen pl. a pénzforgalom ezt 

megköveteli. Munkája során elengedhetetlen a felelősségtudat, az ügyfélorientáltság. Fontos az is, 

hogy legyen kitartása, mert a munkába hamar bele lehet tanulni, így annak ellenére, hogy olykor 

egyhangúnak érezhetik, mindig alapos odafigyeléssel kell majd dolgozni. 

 

Feladatai:  

 

Mivel jelen munkakör megegyezik a Kiskereskedelmi munkakörök 2.6.1.1. pontjában már 

bemutatott Bolti eladó (FEOR szám: 5113) munkakörrel, így itt nem fejtjük ki ismételten. 

 

Jellemző titulus/pozíció: 

 

Mivel jelen munkakör megegyezik a Kiskereskedelmi munkakörök 2.6.1.1. pontjában már 

bemutatott Bolti eladó (FEOR szám: 5113) munkakörrel, így itt nem fejtjük ki ismételten. 

 

2.6.2.5. Kereskedelmi ügyintéző - (FEOR szám: 3622) 
 

A Kereskedelmi ügyintéző – megfelelő irányítás mellett – a vállalkozásnál kül- és 

belkereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos ügyeket intéz, különféle árukat és szolgáltatásokat 

https://feor.munka.hu/Leiras/2531
https://feor.munka.hu/Leiras/2532
https://feor.munka.hu/Leiras/2534
https://feor.munka.hu/Leiras/2624
https://feor.munka.hu/Leiras/3622
https://feor.munka.hu/Leiras/3623
https://feor.munka.hu/Leiras/3624
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ad el. Az áruforgalomhoz kapcsolódó tevékenységeket (megrendelés, átvétel, minősítés) végez, 

könyvel, nyilvántartásokat vezet, információkat gyűjt és rendszerez.  

 

Az alábbiakban összegyűjtöttük a Kereskedelmi ügyintéző főbb feladatait: 
 

● a vevő-, az ügyfél- és a szállítói adatbázisok kialakítása; 

● árajánlatok kérése, a bejövő ajánlatok értékelése; 

● az ügyfelek igényeinek felmérése; 

● az ügyfelek, partnerek szakmai tanácsokkal való ellátása; 

● az ügyfelek, partnerek folyamatos tájékoztatása a termékekről, szolgáltatásokról; 

● árajánlatok készítése; 

● a partnerekkel, ügyfelekkel, vevőkkel való kapcsolattartás; 

● a beszállítói és a vevői célcsoportok meghatározása; 

● részvétel szakmai rendezvényeken; 

● piackutatás végzése, végeztetése; 

● címlista összeállítása a partnerekről. 

 

A "Kereskedelmi ügyintéző" munkakör betöltéséhez szükséges végzettség szakképzés, melynek 

előfeltétele alapfokú iskolai végzettség és egészségügyi alkalmassági vizsga, de persze a gyakorlatban 

ettől eltérő feltételek is lehetnek, a munkáltató igényeitől függően. 

 

Továbbá, a jellemzően betöltött titulusok/pozíciók: 

 

● Áruforgalmi ügyintéző, előadó 

● Customer service support 

● Eladási ügyintéző 

● Értékesítési előadó 

● Értékesítési munkatárs 

(kereskedelmi) 

● Értékesítési ügyintéző, előadó 

● Export ügyintéző 

● Exportelőadó 

● Exportértékesítő 

● Fuvarbonyolító 

● Fuvarszervező 

● Kereskedelmi asszisztens 

● Kereskedelmi bonyolító 

● Kereskedelmi előadó 

● Kereskedelmi ügyintéző 

● Kereskedelmi-gazdasági ügyintéző 

● Közönségszervező 

● Külkereskedelmi asszisztens 

● Külkereskedelmi ügyintéző

● Szállítási koordinátor 

 

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás: 

 

● 2533 Kereskedelmi tervező, szervező 

● 3616 Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő 

● 3621 Biztosítási ügynök, ügyintéző 

● 3623 Anyaggazdálkodó, felvásárló 

● 3624 Ügynök (a biztosítási ügynök kivételével) 

● 3633 Ingatlanügynök, ingatlanforgalmazási ügyintéző 

● 4132 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó 

● 4221 Utazásszervező, tanácsadó 

● 5111 Kereskedő 

 

https://feor.munka.hu/Leiras/2533
https://feor.munka.hu/Leiras/3616
https://feor.munka.hu/Leiras/3621
https://feor.munka.hu/Leiras/3623
https://feor.munka.hu/Leiras/3624
https://feor.munka.hu/Leiras/3633
https://feor.munka.hu/Leiras/4132
https://feor.munka.hu/Leiras/4221
https://feor.munka.hu/Leiras/5111
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2.6.2.6. Áru-előkészítő, áru-összekészítő - (FEOR szám: 5129) 
 

Mivel jelen munkakör megegyezik a Kiskereskedelmi munkakörök 2.6.1.6. pontjában már 

bemutatott Áru-előkészítő, áru-összekészítő (FEOR szám: 5129) munkakörrel, így itt nem fejtjük 

ki ismételten teljeskörűen.  

Bár az Áru-előkészítő, áru-összekészítő munkakör megegyezik a kis-és nagykereskedelem 

esetében is, fontos kiemelni, hogy a nagykereskedelmi ágazatban, mind a használatban lévő gépek, 

mind az áruk méretének és súlyának mennyisége nagyobb, mint a kiskereskedelem esetében.   

  

2.6.2.7. Rakodómunkás - (FEOR szám: 9223) 

 
A Rakodómunkás anyagok, nyersanyagok, félkész és késztermékek, tárgyak mozgatását, 

rakodását, fel-, illetve lepakolását, csomagolásának, szállításának előkészítését végzi, valamint kezeli 

és felügyeli a különböző emelő-, mozgató-, mechanikus és elektronikus rakodóberendezéseket.  

Tehát, a rakodómunkás feladatai többet takarnak, mint azt elsőre gondolnánk: ő felel az 

áruszállítás során az áruk mozgatásáért, hogy azok eljussanak a célállomásra, illetve annak minőségi 

és mennyiségi biztonságáért is – hogy az áru épségben eljusson a célba. Ezen túl fontos része a 

munkájának az adott áru mozgásának dokumentálása is, hogy káreset során meg lehessen vizsgálni 

az adott áru útvonalát.  

 

Az alábbiakban ismertetésre kerülnek a Rakodómunkás főbb feladatai: 
 

● anyagok, termékek csoportosítása és betárolása megadott szempontok, előírások szerint; 

● anyagok, termékek rakodása, egység,- és vegyes rakományok képzése; 

● anyagok, termékek, tömeg- és darabáruk mozgatása, emelése, hordása, rakodása különféle 

szállítóeszközökre, szállítószalag kiszolgálása; 

● raktáron belül anyagmozgatás végzése, a szállításra váró anyagok előkészítése (kézzel vagy 

anyagmozgató gépek, eszközök segítségével); 

● a rakodásra használt gépi berendezések üzemeltetése, teher emelése és mozgatása 

egyszerűbb segédeszközökkel (pl.: emelőkkel, csigákkal, csigasorokkal, csörlőkkel, 

kötelekkel, hevederekkel); 

● tömlők, csövek, szivattyúk és egyéb berendezések kezelésével folyékony anyagok 

tartályokba, illetve tartályautókba töltése; 

● fuvarozás és rakodás során a rakomány rendeltetési helyre történő kísérése, kézbesítése és 

kirakodása, a sofőr segítése. 

 

A "Rakodómunkás" munkakör betöltéséhez szükséges végzettség részszakma, melynek 

előfeltétele alapfokú iskolai végzettség, de persze a gyakorlatban ettől eltérő feltételek is lehetnek, 

a munkáltató igényeitől függően. 

 

Továbbá, a jellemzően betöltött titulusok/pozíciók: 

 

● Anyagkiadó 

● Anyagmozgató 

● Árukezelő 

● Dokkmunkás 

● Faházgyártási rakodó 

● Hajórakodó 

● Hűtőházkezelő 

● Hűtőraktári rakodó 

● Kézi rakodó 

● Kocsi és árukísérő 

● Kocsikísérő 

● Mázsaházi segédmunkás 
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● Rakodási előmunkás 

● Rakománykezelő 

● Raktári árukezelő 

● Raktári kisegítő, ~segédmunkás 

● Raktári munkás 

● Raktárkezelő 

● Repülőgép-rakodó 

● Szállítmánykísérő 

● Takarmányrakodó

 

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás: 

 

● 8424 Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 

● 9224 Pultfeltöltő, árufeltöltő 

● 9310 Egyszerű ipari foglalkozású 

 

2.6.2.8. Targoncavezető - (FEOR szám: 8425) 

 
A Targoncavezető gazdasági egységekben robbanómotoros vagy villanyüzemű targoncával 

– a teher tömeg és nyomatéki viszonyainak felmérését követően – előírt rendeltetési helyre 

teherszállítási és anyagmozgatási feladatokat végez.  A targoncavezető feladata az áruk mozgatása, 

anyagmozgatási feladatok ellátása. Ide tartozik az áruk emelése, polcra helyezése és további, egyéb 

mozgatási feladatok ellátása, emelővillás és szállítótargoncák segítségével. Munkájával hozzájárul az 

anyagmozgatási és raktározási feladatok magas színvonalú elvégzéséhez, hiszen az általa 

működtetett gépekkel hatékony és eredményes megoldást kínál a feladatok ellátására. 

 

A Targoncavezető főbb feladatai: 
 

● szállító- és emelővillás targoncák vezetése, működtetése, illetve közúti közlekedés esetén a 

KRESZ előírásainak betartása; 

● tömeg- és darabáruk, illetve anyagok emelése, polcra helyezése és egyéb mozgatása; 

● a jármű karbantartása. 

 

A Targoncavezető" munkakör betöltéséhez szükséges végzettség szakképesítés, melynek 

előfeltétele alapfokú iskolai végzettség és egészségügyi alkalmassági vizsga, de persze a gyakorlatban 

ettől eltérő feltételek is lehetnek, a munkáltató igényeitől függően. 

 

Továbbá, a jellemzően betöltött titulusok/pozíciók: 

 

● Homloktargonca-vezető 

● Komissiózó targonca vezetője 

● Oldalemelő targonca vezetője 

● Tolóoszlopos targonca vezetője 

● Tolóvillás targonca vezetője 

 

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás: 

 

● 8422 Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelője 

● 8424 Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 

 

https://feor.munka.hu/Leiras/8424
https://feor.munka.hu/Leiras/9224
https://feor.munka.hu/Leiras/9310
https://feor.munka.hu/Leiras/8422
https://feor.munka.hu/Leiras/8424
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Kutatás és eredmények 
 

3.1. Kutatási kérdések 

 

A Szakmai és alapkészségek helyzete modul arra próbált választ találni, hogy 

Magyarországon 2020-ban, milyen munkavállalói szkilleket, tulajdonságokat részesítenek előnyben 

a munkaadók a foglalkoztatottak esetében. 

 

A Munkaerőpiaci és foglalkoztatási modulban áttekintésre került, hogy milyen 

foglalkoztatási formák jellemzőek, valamint, hogy melyik milyen jelentőséggel szerepel a 

vállalatoknál. 

 

A Gazdasági válság és a közeljövő kilátásai modulban, az elrendelt veszélyhelyzet miatt 

bekövetkező forgalom, foglalkoztatottak számának, és a foglalkoztatás módjainak átalakulása, 

valamint a jövő kihívásai és a versenyképesség megőrzése kérdéskör állt a kutatás középpontjában. 

 

Az Egészség és pandémia modulban pedig a veszélyhelyzet időszakára vonatkozó, 

egészségügyi és védekezési előírások és óvintézkedések, valamint szabályok tükrében az egyes 

szakmák kapcsán a készségek priorizálása, a foglalkoztatottak teljesítményének módosulási 

tendenciája, valamint a járványügyi szabályokhoz való alkalmazkodás került felmérésre.  

 

3.2. A kutatás módszertana 

 

A kutatás során modulok alapján kerültek felmérésre a kis- és nagykereskedelmi ágazati – a 

kutatásba bevont vállalati vezetők – munkaadók, valamint az egyes ágazatban, különböző 

munkakörben dolgozó munkavállalók. Így a kutatásba bevont személyeknek az adott 

témakörökben adott véleményeik, tapasztalataik alapján – összesítésük és vizsgálatuk után – a 

konklúziók levonása megtörtént.  

 

A kutatási kérdések megválaszolásához, offline, önkitöltős kérdőíves kutatás megvalósítása 

történt, amely 2020.10.01-től – 2020.12.22-ig került lekérdezésre.  

A kvantitatív adatfelvétel során egy 5 modulból álló kérdőív került kiküldésre magyarországi 

vállalatok körében, amely átfogta a szakmai és alapkészségek feltárását, a munkaerőpiaci és 

foglalkoztatottsági helyzetet, a gazdasági válság kérdésköreit, valamint az egészség és pandémia 

összefüggéseit.  

A kutatási kérdéskör ugyan főképp a munkavállalói szkillek és kompetenciák milyenségére 

összpontosított, azonban a kutatás elméleti módszertana a rendszerelméletből indult ki, így egy 

komplex összefüggésrendszerben nem csupán a konkrét szkillekre és kompetenciákra tért ki, 

hanem azok teljes körű magyarázatára is, ebből fakad, hogy a kérdőívekben számos további 

kérdésblokk is felhasználásra került.  

A felmérés során használt kérdőívek több kérdéstípust is magukban foglaltak, nyitott és 

zárt kérdések egyaránt szerepeltek a kérdőívben. Az adatok elemzése alapvetően statisztikai 

elemzéssel készült, mely során a beérkezett válaszokból adatbázis jött létre. A nyitott kérdések 

esetében tartalomelemzésre került sor, melynek során az egyes szöveges válaszok kategorizálva, és 

ezek függvényében statisztikai elemzéssel feldolgozásra kerültek. 
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A következő fejezetekben ezekből, az elemzés során kinyert statisztikai adatokból részletes 

megállapítások, összefüggések levonásra kerülnek a kis- és nagykereskedelmi ágazatot érintő 

munkaerőpiaci helyzetről, illetve azok előrelátható folyamatairól. 

Az adatfelvétel során mind a kis- és nagykereskedelmi szektorból, 20-20 darab munkaadói 

és 110-110 darab munkavállalói kérdőív került kitöltésre. Magyarországon a regisztrált 

vállalkozások száma 2020. évben 1,810,356 (KSH 2021), melyből kifolyólag a megkeresett 20-20 

vállalkozás 2%-os mintának számít.  

Mindkét ágazat kérdőíveinek részletes feldolgozása megtörtént. A feldolgozást követően 

azok a kérdések kerültek vizsgálat alá jelen tanulmányban, amelyek a munkáltatói kérdésekkel is 

egyértelműen eredményt hoztak, illetve a beérkezett válaszok nem szórtak és nem mondanak ellent 

egymásnak. 

 

3.3. Elemzés 
 

3.3.1. Leíró statisztikák 

 

Az alábbi fejezetben a kutatás alapmegoszlásai és statisztikái kerülnek bemutatásra, kitérve 

a vállalatok működési idejének áttekintésére, területi megoszlásukra, a foglalkoztatottak számára, 

valamint az éves árbevételükre.  

 

A mintánkba került, kiskereskedelmi ágazatban megjelenő vállalatok – munkaadók – 

esetében az látható, hogy 27,8%-a fiatal (15 évnél nem régebbi alapítású) vállalat, míg a minta 

nagyobb része 72,2% tapasztalt, régóta működő (több mint 15 év) vállalatnak számít.  

 

1. Táblázat Vállalkozások működési ideje N=20 

 
Absz. 

Gyakoriság Gyakoriság 
Relatív 

gyakoriság 
Kulmulatív 
gyakoriság 

Valid 6.00 2 10.0 11.1 11.1 

8.00 1 5.0 5.6 16.7 

13.00 2 10.0 11.1 27.8 

17.00 1 5.0 5.6 33.3 

19.00 1 5.0 5.6 38.9 

21.00 6 30.0 33.3 72.2 

22.00 2 10.0 11.1 83.3 

67.00 2 10.0 11.1 94.4 

74.00 1 5.0 5.6 100.0 

Total 18 90.0 100.0  
Missing System 2 10.0   
Total 20 100.0   

20. ábra: Vállalkozások működési ideje N=20 

 

Ugyanez a vizsgálat azt mutatta a nagykereskedelmi ágazatban megjelenő vállalatok –

munkaadók – esetében, hogy 30%-a fiatal (15 évnél nem régebbi alapítású) vállalat, míg a minta 

nagyobb része 70% tapasztalt, régóta működő (több mint 15 év) vállalatnak számít.  
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Ha a területi megoszlásukra tekintünk, akkor látható, hogy a mintába került kiskereskedelmi 

vállalatok 90%-a Magyarország konvergencia régióiban működik, csupán 10% közép-

magyarországi (Pest megye) illetőségű válaszadó volt. 

 

Pontos területi megoszlás:  

 

● 20% Észak-Magyarország, 

● 15% Észak-Alföld, 

● 15% Dél-Alföld, 

● 15% Közép-Dunántúl, 

● 15% Nyugat-Dunántúl,  

● 10% Dél-Dunántúl, 

● 10% Közép-Magyarország (Pest megye) 

 

A nagykereskedelmi munkaadók területi megoszlása kapcsán elmondható, hogy 

mindannyian Magyarország konvergencia régióiban működnek, melyek közül egy olyan vállalkozás 

van, amely Közép-Magyarországi régióban is rendelkezik telephellyel.   

 

Ahhoz, hogy a megfelelő kategóriába be lehessen sorolni a vállalkozásokat, három 

gazdasági mutató – KKV besorolás Létszám (fő) és Éves nettó árbevétel (euró) vagy 

Mérlegfőösszeg (euró) – közül csak kettőnek kell megfelelnie.  

A foglalkoztatotti létszámra vonatkozó feltételnek mindenképp teljesülnie kell, azonban – 

tekintettel arra, hogy a feltétel vagylagos – az éves nettó árbevételre vagy a mérlegfőösszegre 

vonatkozó kritérium közül elegendő, ha csak az egyik teljesül. 

 

Íme a kritériumrendszer: 

KKV besorolás Létszám (fő) és Éves nettó árbevétel (millió euró) vagy Mérlegfőösszeg (millió 

euró)  

 

Tehát: 

Középvállalkozás < 250 és ≤ 50 vagy ≤ 43  

Kisvállalkozás < 50 és ≤ 10 vagy ≤ 10  

Mikrovállalkozás < 10 és ≤ 2 vagy ≤ 2  

 

A foglalkoztatottak számát tekintve, az látható a kiskereskedelmi vállalatok 

vonatkozásában, hogy átlagosan 149,7 főt foglalkoztatnak, amihez nagy szórás társul, mivel a 2 főt 

foglalkoztató vállalkozástól a 485 főt foglalkoztató vállalkozásig kaptunk adatokat.  

 

A fenti foglalkoztatottsági megoszlásokra tekintve, látható, hogy a mintába bekerült 

kiskereskedelmi vállalkozások 10%-a számít mikrovállalkozásnak, 20% kisvállalkozás, és további 

45% minősíthető középvállalkozásnak, mely kategóriába már nem sorolható be további 25%, ahol 

a foglalkoztatottak száma magasabb. 

A mintában szereplő, nagykereskedelmi vállalatok esetében elmondható, hogy átlagosan 

320,3 főt foglalkoztatnak, amihez szintén nagy szórás társul, mivel a 10 főt foglalkoztató 

vállalkozástól a 2050 főt foglalkoztató vállalkozásig kaptunk adatokat.  
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A fenti foglalkoztatottsági megoszlások alapján a nagykereskedelmi vállalatok adatait nézve, 

elmondható, hogy 20% számít kisvállalkozásnak, további 60% minősíthető középvállalkozásnak, 

mely kategóriába már nem sorolható be további 20%, ahol a foglalkoztatottak száma magasabb. 

  

Áttérve a mintába került vállalatok éves árbevételére, az mondható, hogy a kiskereskedelmi 

vállalatok átlagos árbevétele nagy szórással, de 7 milliárd 374 millió 575 ezer 644 forint. 

Ugyanez a nagykereskedelmi vállalatok vonatkozásában átlagosan, de szintén nagy szórás 

mellett 6 milliárd 350 millió 167 ezer 506 forint. 

 

A fenti leíró statisztikákból látható, hogy a kutatásba bevont, minta szerinti vállalkozások 

több mint fele a közepes és nagyobb vállalati szempontokat jeleníti meg, hiszen viszonylag régóta 

(több mint 10 év) működő vállalatok, viszonylag magas foglalkoztatotti szám mellett, meglehetősen 

magas árbevétellel kerültek a mintába. 

 

Mivel a kutatás során megkérdezett 110 kis- és további 110 nagykereskedelmi ágazati 

szektor munkavállalójának munkaköre nagyon széles spektrumon mozog, ezért az a fajta átlagolt, 

és általános következtetés, statisztikai elemzés, mint a munkáltatók esetében, a nagy szórás miatt 

nem valósítható meg jelen tanulmányban.  

 

3.3.2. Szakmai és alapkészségek helyzete modul 

 

A kérdőív 2. modulja alapján megvizsgálásra került, hogy a munkaadók milyen alap és 

szakmai munkavállalói készségeket mennyire tartanak fontosnak a munkavállalók körében, 

mennyire elégedettek a munkavállalók szakmai tudásával és alapkészségeivel. Ezt követően 

különböző megközelítések alapján a kutatás kitért a munkaadók véleményeire 13 készség 

fontosságát illetően, elsősorban a munkavégzéshez kapcsolódó készségek vonatkozásában. 

Továbbá, a kérdések felmérték a munkavállalók munkahellyel kapcsolatos igényeit is.   

 

A munkavállalói kérdőívek összeállítása során kiemelkedő kritérium volt, hogy a vizsgált 13 

készség fontossági sorrendjére különböző direkt és indirekt szempontok szerint kérdezzenek rá. 

Például elsődleges volt a munkavállaló szakmai és személyes önbecsülése és nem került konkrétan 

megkérdezésre, mely készségek terén érzi elmaradottnak saját magát vagy pedig kollégáit. A kérdés 

ez esetben úgy került megfogalmazásra, hogy kiderüljön, a munkavállaló „mely területeken szeretne 

fejlődni” és ezzel az indirekt módszer képet adott arról, hogy a munkavállaló mely készségeket látja 

leginkább fejlesztendőnek. A különböző szempontok szerint rangsorolt készségek általában két 

változó szerint – a munkában töltött évek száma és a végzettség alapján – kerültek értelmezésre. 

 

3.3.2.1. Készségek fontossága 

 

Az alábbi táblázat bemutatja, hogy a különböző szakmai és alapkészségek fontosságát 

hogyan rangsorolták a munkaadók egy-egy kiskereskedelmi szakmára, majd ugyanezt a vizsgálatot 

a nagykereskedelmi szakmákra vonatkoztatva. Az így kapott eredmények, tehát a készségek 

prioritási sorrendje az egyes szakmákat illetően, arra is választ adhatnak, hogy milyen távolságra 

vannak egymástól az egyes munkakörök a készségigények szempontjából. 
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Mindegyik szakma vonatkozásában elmondható, hogy legfontosabb készségként a 

Szakmai/gyakorlati jártasságot jelölték, továbbá a Problémamegoldó képességek és az 

Önálló munkavégzés is kiemelten fontos a munkaadók szerint.  

 

A legkevésbé fontos készségek között jelölték az Idegennyelv-tudást, az Anyanyelvi 

készségeket, valamint a Gazdasági/iparági ismeretek meglétét. További 7 készség fontossága – 

Számítógépes ismeretek, Munkakultúra, Csapatszellem, Ügyfélorientáltság, Vezetési, szervezési 

képességek, Tanulási képesség, Lojalitás – pedig átlagosnak mondható a munkaadók rangsorolása 

alapján. 

 

 
21. ábra: Készségek fontosságának rangsorolása a kiskereskedelmi szakmák vonatkozásában - Munkaadók 

 

A nagykereskedelmi szakmák vonatkozásában ugyanaz a három készség, csak más 

sorrendben lett a legfontosabb a megnevezett 13 készség közül, még pedig a 

Szakmai/gyakorlati jártasság, az Önálló munkavégzés és a Problémamegoldó képességek. 
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22. ábra: Készségek fontosságának rangsorolása a nagykereskedelmi szakmák vonatkozásában - Munkaadók 

A legkevésbé fontos készségek között az Idegennyelv-tudást, a Számítógépes ismereteket 

és az Anyanyelvi készségeket jelölték. További 7 készség fontossága – Munkakultúra, 

Csapatszellem, Gazdasági/iparági ismeretek, Tanulási képesség, Lojalitás, valamint egyező értékkel 

az Ügyfélorientáltság és a Vezetési, szervezési képességek – pedig átlagosnak mondható a kapott 

rangsorolás szerint. 

A két táblázat összevetésével arra is választ adhatott, hogy mind a kiskereskedelmi, mind 

a nagykereskedelmi 8-8 munkakör esetében mely készségek területén szükséges a 

készségek fejlesztése, tréningezése az eredményesebb munkavégzés elősegítése 

érdekében.  

Megkérdezésre került a 110-110 kis- és nagykereskedelmi munkavállaló azzal kapcsolatban 

is, hogy mely készségeket használja leginkább a munkája során, és melyeket kevésbé, vagy egyáltalán 

nem, ezek alapján rangsorolták a 13 készséget. A munkavállalók válaszainak kiértékelése két változó 

szerint került értelmezésre, amelyek a munkában töltött évek száma és a végzettség volt.  

 

A munkában töltött évek száma alapján a válaszadók leginkább az Önálló munkavégzés 

készségét hasznosítják a munkájuk során, főként a 11-20 csoportba tartozók emelték ki ezt a 

készséget, fele annyian jelölték ennek a készségnek hasznosságát a 21+ kategória munkavállalói 

közül. Hasonlóképp döntően a 11-20 kategória válaszadói érzékelték a Szakmai, gyakorlati jártasság 

fontosságát a munkavégzésük során. Szintén ezen csoport válaszadói közül választották 

hasznosnak a Problémamegoldó készséget, és a 21+ kategória kitöltői tartották legkevésbé 

fontosnak ezt a készséget a munkavégzésük során. Döntően a 0-6 csoport válaszadói emelték ki a 

Számítógépes ismeretek és a Csapatszellem hasznát is. A Munkakultúrát főként a 6-10 kategória 

tagjai ítélték hasznosnak, míg a Gazdasági/iparági ismereteket elsősorban a 0-6 csoport válaszadói. 

A Gazdasági/iparági ismereteket döntően a 0-6 kategória kitöltői jelölték e tekintetben, míg az 

Anyanyelvi készségeket azonos arányban emelték ki a 0-6 és a 6-10 csoportok tagjai. Az 

Ügyfélorientáltságot főként a 6-10 kategória munkavállalói hasznosítják leginkább, az Idegennyelv-
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tudást pedig a 11-20 csoport dolgozói. Érthető módon a Lojalitást főként a 21 évnél régebb óta a 

vállalatnál dolgozó munkavállalók részesítik előnyben, míg a 0-6 kategória esetében ez a készség 

sokkal kevésbé jellemző a rangsorolás szerint. Bár a Tanulási képesség a munkavállalók 

rangsorolása szerint nem szerepel olyan kiemelkedő helyen, mint az Önálló munkavégzés, 

Szakmai/gyakorlati jártasság, vagy a Problémamegoldó készség, azonban elmondható, hogy a 

munkában töltött évek száma alapján főként a 0-6 csoportba tartozó munkavállalók említették a 

Tanulási képességet, mint a munkájuk során használt készséget. A Vezetési/ szervezési képességek 

sem jelent meg kiemelkedően, mint a leginkább hasznosított készség a munkavégzés során, 

azonban a munkavállalók válaszai alapján elmondható, hogy ezt a készséget inkább a 11-20, 

valamint a 21+ kategória válaszadói választották.     

 

A kapott eredmények az alábbi diagramon láthatók: 

 

 
23. ábra: Készségek fontosságának rangsorolása - Munkavállalók munkában töltött éveinek száma alapján 

 

Végzettségük alapján a válaszadók, kiemelkedően pedig a 8 általánossal rendelkezők főként 

a Szakmai, gyakorlati jártasságot hasznosítják munkájuk során. Erre a készségre munkájuk során 

legkevésbé az érettségivel rendelkezők hagyatkoznak. A Számítógépes ismeretek döntően a 

felsőfokú végzettségűek körében lényegesek munkavégzésük során, legkevésbé pedig a 

szakmunkásképzővel rendelkezők munkája során jelentős ez a készség. Szinte azonos arányban 

hagyatkoznak az Önálló munkavégzés készségére végzettségtől függetlenül a munkavállalók, ahogy 

a Problémamegoldó készség területén sincs jelentős eltérés a végzettség tekintetében. A 
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Csapatszellem készségét főként a nyolc általánossal rendelkezők emelték ki, míg a 

Gazdasági/iparági ismereteket elsősorban a felsőfokú képesítéssel rendelkezők. Munkakultúrára 

főként az érettségivel rendelkezők, Anyanyelvi készségeikre pedig a 8 általánossal és az érettségivel 

rendelkezők hagyatkoznak. Az Idegennyelv-tudást nagyjából azonos arányban utolsó helyre 

sorolták a válaszadók e tekintetben. A Tanulási képesség vonatkozásában főként az érettségivel 

rendelkezők és a felsőfokú végzettségűek tekintették jelentősebb munkavégzés során használt 

készségnek. A Vezetési/ szervezési képességeket, valamint a Lojalitást, melyeket szintén kevésbé 

fontos készségeknek soroltak a munkavállalók, döntően a 21 évnél régebb óta a vállalatnál dolgozó 

munkavállalók emelték ki. 

A kapott válaszokat az alábbi diagram szemlélteti: 

 

 
24. ábra: Készségek fontosságának rangsorolása - Munkavállalók iskolai végzettsége alapján 

 

Tehát, összességében elmondható, hogy a munkavállalók válaszai alapján, az Önálló 

munkavégzést, Szakmai/gyakorlati jártasságot és a Problémamegoldó készséget használják 

leginkább munkájuk során. Kevésbé használt készség a munkavállalók szerint az Idegennyelv-tudás 

és az Anyanyelvi készségek.  

 

A munkaadók válaszaival összevetve, a munkavállalók szerinti leginkább hasznos 

készségek, és a munkaadók szerinti leginkább fontos készségek megegyeznek, hiszen 

ugyanazon 3 készséget – Önálló munkavégzés, Szakmai/gyakorlati jártasság és 

Problémamegoldó készség – tartották a munkaadók is a legfontosabbnak. Eltérés a 
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munkaadók legkevésbé fontos, és a munkavállalók szerinti legkevésbé használt készségek 

között tapasztalható. A munkaadók és munkavállalók szerint is az Idegennyelv-tudás és 

az Anyanyelvi készségek a legkevésbé fontos és használt készségek, azonban a 

munkaadók a Számítógépes ismereteket, Gazdasági/iparági ismereteket is kevésbé fontos 

készségként értékelték, míg a munkavállalók továbbá a Munkakultúrát.  

 

3.3.2.2. Tapasztaltabb - pályakezdő - pályamódosító munkavállalók 

A kiskereskedelmi ágazati munkaadók arra adtak választ, hogy elégedettek-e a 3-4 éve 

dolgozó tapasztaltabb munkavállalók szakmai tudásával és alapkészségeivel. Ennek mérésére, egy 

1-5-ig skála került alkalmazásra, ahol az 1-es a nagyon elégedetlen, az 5-ös pedig a nagyon elégedett 

minősítést jelenti, azzal a kiegészítéssel, hogy 0-val is válaszolhat, ha a készséget nem tartja 

relevánsnak az adott szakmában. 

A tapasztaltabb munkavállalók értékelése kapcsán, nagyon elégedett minősítést adtak a 

Csapatszellem és a Szakmai/gyakorlati jártasság készségekre, viszont elégedetlen minősítést 

társítottak a Gazdasági/iparági ismeretek, valamint az Idegennyelv-tudás – melyre a legalacsonyabb 

értékelés érkezett – készségekhez.  A további 9 készség értékelése átlagosan közepes szintű 

értékelést kapott. 

 

 
25. ábra 

 

Értékelhető eredmények születtek azzal kapcsolatosan is, hogy ugyanezen szakmai tudás és 

alapkészség vonatkozásában mennyire elégedettek a pályakezdő, illetve a pályát módosító 

munkavállalók terén. Ezek összesítéséről is készült diagram, melyek alapján látható, hogy 

kiemelkedő minősítést adtak a pályakezdő munkavállalók Számítógépes ismeretei, Önálló 

munkavégzési, és Problémamegoldó képességei kapcsán, de ugyancsak elégedetlen minősítést 

társítottak a Gazdasági/iparági ismeretek, valamint az Idegennyelv-tudás – melyre a legalacsonyabb 

értékelés érkezett – készségekhez.  A további 8 készséget illetően közepes értékelés született. 
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26. ábra 

 

A pályamódosító munkavállalók esetében a legmagasabb kompetencia átlagértéket az 

Önálló munkavégzés, a Szakmai/gyakorlati jártasság és a Számítógépes ismeretek kapta, a 

legalacsonyabb pedig ugyancsak a Gazdasági/iparági ismeretek, valamint az Idegennyelv-tudás – 

melyre a legalacsonyabb értékelés érkezett – lett. A további 8 készséget átlagosnak értékelték a 

válaszadók.  

 

 

 
27. ábra 
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A nagykereskedelmi ágazatból is mind a három típusú – tapasztalt munkavállaló, 

pályakezdő, pályamódosító – munkavállalói csoport kitöltötte a kérdőívet a szakmai tudásra és az 

alapkészségekre vonatkozóan. Ennek mérésére ugyancsak egy 1-5-ig skála szolgálta a válaszadó 

munkaadók általi értékelést, ahol az 1-es a nagyon elégedetlen, az 5-ös pedig a nagyon elégedett 

minősítést jelenti, azzal a kiegészítéssel, hogy 0-val is válaszolhat, ha a készséget nem tartja 

relevánsnak az adott szakmában. 

 

 
28. ábra 

 

A fenti diagramból látható, hogy a tapasztaltabb munkavállalók értékelése kapcsán, átlag 

feletti az elégedettségük a Szakmai/gyakorlati jártasság, az Önálló munkavégzés, a Munkakultúra, 

a Csapatszellem és a Problémamegoldó képességek vonatkozásában, viszont elégedetlen minősítést 

társítottak a Számítógépes ismeretek, valamint az Idegennyelv-tudás – melyre a legalacsonyabb 

értékelés érkezett – készségekhez.  A további 6 készség fontossága – Gazdasági/iparági ismeretek, 

Anyanyelvi készségek, Ügyfélorientáltság, Vezetési, szervezése készségek, Tanulási képesség és 

Lojalitás – pedig átlagosnak mondható a kapott rangsorolás szerint. 

 

A pályakezdő munkavállalók készségei vonatkozásában közepesnél alacsonyabb minősítést 

adtak az Anyanyelvi készségek, a Számítógépes ismeretek, a Munkakultúra, a Tanulási képesség, a 

Szakmai/gyakorlati jártasság és a Csapatszellem készségek kapcsán, és a legelégedetlenebbek az 

Ügyfélorientáltság, a Lojalitás, az Idegennyelv-tudás, valamint a Vezetési, szervezési képességek – 

melyre a legalacsonyabb értékelés érkezett – készségek kapcsán voltak.  Azonban a 

Gazdasági/iparági ismeretek, az Önálló munkavégzés és a Problémamegoldó képességek átlagos 

értékelést kaptak a válaszok alapján. 
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29. ábra 

 

A pályamódosító munkavállalók esetében a legmagasabb kompetencia átlagértéket a 

Szakmai/gyakorlati jártasság, az Önálló munkavégzés, a Tanulási képesség és a Lojalitás kapta, a 

legalacsonyabb pedig a Számítógépes ismeretek, valamint az Idegennyelv-tudás – melyre a 

legalacsonyabb értékelés érkezett – lett. A további 7 vizsgált készség átlagos értékelést kapott.  

 

 
30. ábra 
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A munkavállalók a pályakezdő kollégákkal kapcsolatban kerültek megkérdezésre, előtérbe 

helyezve, hogy a munkavállalók szerint mely készségekben szenvednek hiányt a pályakezdő 

kollégák, illetve mely készségekben kiemelkedőek. A munkavállalók válaszainak kiértékelése ismét 

két változó szerint történt, amelyek a munkában töltött évek száma és a végzettség volt.  

 
31. ábra: Munkavállalói elégedettség mértéke a pályakezdők készségeit illetően - Munkavállalók munkában töltött 

éveinek száma alapján 

 

A fenti diagramon jól látható, hogy a munkában töltött évek száma alapján a munkavállalók 

szerint – elsősorban a 6-10 és a 21+ csoportok tagjai véleménye alapján – leginkább a 

Szakmai/gyakorlati jártasság területén szenvednek hiányt a pályakezdő kollégák. Ezt követően, 

főként a 6-10 és a 11-20 kategóriákba tartozó válaszadók szerint a pályakezdők legkevésbé az 

Önálló munkavégzésben mozognak otthonosan. A pályakezdők Problémamegoldó készségének 

hátrányát elsősorban a 11-20 csoport válaszadói észlelték, a Csapatszellem hiányát főként a 0-6 és 

a 11-20 kategória kitöltői érzékelték. A pályakezdők Munkakultúrájában való hiányosságot 

elsősorban a 11-20 csoport válaszadói, elmaradást a Számítógépes ismeretek területén pedig főként 

a 6-10 kategória munkavállalói észleltek. Az Anyanyelvi készségek területén a 6-10 csoport tagjai, 

az Idegennyelv-tudás kapcsán pedig a 0-6 kategória válaszadói érzékeltek hiányosságot a 

pályakezdőknél, azonban nem túl nagy arányban, amely tehát azt jelenti, hogy a pályakezdő kollégák 

meglehetősen kiemelkedőek az Idegennyelv-tudás készségben. A munkavállalók a munkában 

töltött éveinek száma alapján nem érzékeltek nagy hiányosságot a Tanulási képesség területén, így 

ez szintén a pályakezdő munkavállalók erősségét mutatja. Az Ügyfélorientáltság tekintetében főként 

a 6-10 kategória munkavállalói észleltek hiányosságot a pályakezdő munkavállalók készségeit 

illetően. A Lojalitás, valamint a Vezetési/ szervezési készségek kapcsán a 6-10 és a 11-20 éve a 

vállalatnál dolgozó munkavállalók jelölték meg, hogy a pályakezdők ezekben hiányt szenvednek, 

mely azzal magyarázható, hogy a pályakezdő munkavállalónak még nincs olyan nagy szakmai és 

gyakorlati tapasztalata, mint a régebb óta a vállalatnál dolgozó, tapasztaltabb kollégáknak. 
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 Végzettség szerint leginkább Számítógépes ismeretekben szenvednek hiányt a válaszadók 

szerint a pályakezdő kollégák. Ezt a készséget háromszor annyi 8 általánossal rendelkező 

munkavállaló jelölte ennél a kérdésnél, mint szakmunkás végzettségű kitöltő. Idegennyelv-tudásban 

a pályakezdők kiemelkedően a felsőfokú képzettségűek szerint hiányosak, Csapatszellem terén 

pedig főként a 8 általánossal rendelkezők szerint. Többnyire az érettségivel rendelkező válaszadók 

emelték ki a pályakezdők hiányosságát az Anyanyelvi készségek és a Gazdasági/iparági ismeretek 

területén. Az Önálló munkavégzést, a Szakmai/gyakorlati jártasságot és a Problémamegoldó 

készséget főként a 8 általánossal rendelkezők jelölték ebben a kérdésben. A pályakezdők 

Munkakultúrájában lévő hiányosságot az érettségivel rendelkezők és a felsőfokú végzettségűek 

említették. Vezetési/ szervezési képesség hiányosságát a pályakezdő kollégáknál főképp az 

érettségivel rendelkezők, valamint a felsőfokú végzettségű munkavállalók emelték ki. A 8 

általánossal rendelkező munkavállalók szerint a pályakezdők kevésbé kiemelkedőek a Lojalitás 

készségben. Az Ügyfélorientáltság vonatkozásában az érettségivel rendelkezők gondolták úgy, hogy 

a pályakezdő kollégák hiányt szenvednek. Azonban a válaszadó munkavállalók többsége szerint a 

pályakezdők kiemelkedőek a Tanulási képességet illetően, vagyis megvan bennük a tanulási hajlam 

és a fejlődni akarás.  

 
32. ábra: Munkavállalói elégedettség mértéke a pályakezdők készségeit illetően - Munkavállalók iskolai végzettsége 

alapján 

 

A pályakezdők kiemelt készségeit illetően: a Tanulási hajlam, a Számítógépes ismeretek és 

az Idegennyelv használata került kiemelésre. Fontos azonban, hogy egyik készség sem kapott 

kiemelkedő értéket a pályakezdők készségeivel kapcsolatban.  

Összegezve a megvizsgált munkaadói és munkavállalói válaszok alapján látható, hogy a 

pályakezdők körében a Szakmai jártasság, illetve az Önálló munkavégzés területén tapasztalható 

elmaradottság a többi munkavállalóhoz képest. Magától értetődő, hogy a pályakezdő 
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munkavállalóknak alacsonyabb szintű a Szakmai jártasságuk, a nagyobb tapasztalattal rendelkező 

kollégáiknál, azonban a tanulásra, fejlődésre való hajlandóságuk és képességük – mely az egyik 

kulcskompetencia – ellensúlyozhatja ezt a kezdeti hiányosságot. A Szakmai jártasság hiánya 

magyarázhatja, hogy a pályakezdő munkavállaló számára gondot okoz az Önálló munkavégzés, 

illetve a sikeres Problémamegoldás.  

A pályakezdők digitális íráskészségének kiugróan magas szintje arra enged következtetni, 

hogy a kutatásban megkérdezett cégeknél, a már hosszabb ideje munkát vállalók többsége, vagy 

nem részesült digitális képzésben, vagy digitális tudása nem naprakész. Hozzá kell tenni, hogy ezek 

a fiatalok nem pusztán az oktatás keretein belül fejlesztették/fejlesztik digitális kompetenciáikat, 

hanem ez természetes módon történik a digitális eszközök mindennapi használata során.  

Az egyes kompetenciaterületeket vizsgálva az Idegennyelv-tudás az, amelyben a 

pályakezdők leginkább jeleskednek, azonban elmondható, hogy összességében meglehetősen 

alacsony pontszámokat kaptak minden kompetenciaterületen. Ezek a számok természetesen nem 

kizárólag a munkavállalók készséghelyzetéről, hanem magáról a szakképzés irányáról is számot 

adnak. Megfigyelhetjük, hogy az a két kompetenciaterület, amelyet a legnegatívabban értékeltek a 

pályakezdők esetében a megkérdezett szervezetek munkavállalói, azok a munkaadók 

véleményezése során jobban szerepeltek a többihez képest. E két terület a Szakmai jártasság és az 

Önálló munkavégzés. Ez a különbség főként abból adódhat, hogy a kollégák a munkavégzés 

közbeni interakciók során gyakrabban szerezhetnek benyomást társaik teljesítményéről. Az, hogy a 

munkaadók ilyen alacsonyan értékelik pályakezdő munkavállalóikat, megkérdőjelezik a duális 

képzés hatékonyságát. A tanulószerződés keretein belül létrejövő munkakapcsolat egyik alapja egy 

kölcsönös választás, mely mind a munkaadó, mind a tanuló részéről valamilyen pozitív benyomás 

mentén történik meg. Ez azt feltételezné, hogy a munkaadó tudatosan, egy adott munkakörre 

alkalmasnak ítélt tanulóval köt szerződést, azonban a számok elégedetlenséget jeleznek. 

A számokat megvizsgálva, melyek egy adott szakmában munkát vállalók összes elért pontját 

mutatják, nagy különbségek vehetőek észre. Ezek a számok a különböző szakképzések 

eredményességére is rámutatnak. Nem ismeretlen a többi iskolatípusnál sem, hogy az egyes 

intézmények oktatási színvonala között jelentős különbségek észlelhetők. Ugyanígy van eltérés a 

szakképző intézmények eredményessége között, sőt, esetlegesen egy adott intézményen belül a 

különböző szakmák oktatási színvonala között is. 

A fentiek tükrében felmerül a kérdés, hogy a középfokú szakképzés újabb átalakítása milyen 

hatást gyakorol majd annak alapkészség-, illetve kompetenciafejlesztő folyamataira. A szakképző 

iskolák struktúrája nem változott szembetűnően, így feltehetően a tanulók szakmai 

teljesítményében, illetve kompetenciaszintjében sem várható nagyobb mértékű változás. Azonban 

az átalakítás hatásai csak néhány év múlva lesznek észlelhetőek. 

 

3.3.2.3. Készségek változásának szempontjai 
 

További kérdés volt, hogy a munkaadók általában mely hat készséget tartják a 

legfontosabbnak a munkavállalók körében, a mindenkori szakmától függetlenül. 

 

Az összesítés alapján a kiskereskedelmi szektorban a munkaadók általában az alábbi 6 készséget 

tartják a legfontosabbnak a munkavállalók körében: 

 

● Szakmai/Gyakorlati jártasság; 

● Tanulási képesség;  

● Problémamegoldó képesség;  

● Csapatszellem;  
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● Ügyfélorientáltság; 

● Önálló munkavégzés; 

A nagykereskedelmi szektorban pedig, a kapott értékelések alapján, a munkaadók általában az alábbi 

6 készséget tartják a legfontosabbnak a munkavállalók körében: 

 

● Önálló munkavégzés; 

● Tanulási képesség;  

● Vezetési, szervezési képességek 

● Munkakultúra 

● Szakmai/gyakorlati jártasság - Csapatszellem - Problémamegoldó képesség; 

● Lojalitás 

A bevezetésben taglaltak szerint különböző megközelítések alapján válaszoltak a 

munkaadók a 13 készség fontossága vonatkozásában. Az egyik ilyen megközelítésben az volt a 

feladat, hogy jelöljék meg azt a négy készséget, amelyeket a jövőben várható technikai és gazdasági 

változások tükrében a legfontosabb munkavállalói készségeknek tartanak. 

A kapott válaszok alapján a kiskereskedelmi munkaadók szerint a Szakmai/gyakorlati 

jártasság, a Számítógépes ismeretek, a Problémamegoldó képességek és a Tanulási képesség az, ami 

a legfontosabb munkavállalói készség lesz, míg a legkevesebb értékelés az Anyanyelvi készségek, 

Önálló munkavégzés, Gazdasági/iparági ismeretek, Idegennyelv-tudás, Munkakultúra és a 

Csapatszellem készségek vonatkozásában érkezett.  

A nagykereskedelmi munkaadók szerint a Problémamegoldó képességek, a Számítógépes 

ismeretek, az Ügyfélorientáltság és a Tanulási képességek az a négy készség, amely a jövőben 

várható technikai és gazdasági változások tükrében a legfontosabb munkavállalói készség lesz, míg 

a Lojalitás, Szakmai/gyakorlati jártasság, Idegennyelv-tudás, Anyanyelvi készségek és a 

Gazdasági/iparági ismeretek lesznek a legkevésbé fontos készségek a válaszok alapján. 

Ugyanezzel kapcsolatban választ adtak a munkavállalók is, hogy szerintük melyik az a 

maximum 4 készség, aminek a fontossága nőni fog a jövőben. A munkavállalók válaszai két változó 

szerint kerültek értelmezésre, amelyek a munkában töltött évek száma és a végzettség volt.  

A munkában töltött évek száma alapján a kitöltők úgy ítélték meg, hogy leginkább a 

Számítógépes ismeretek fontossága fog megnövekedni a jövőben. A Problémamegoldó képesség 

szerepének emelkedését leginkább a 0-6 kategóriába és a 11-21 kategóriába tartozó résztvevők 

emelték ki. A kitöltők közül kétszer annyian gondolták úgy, a 21+ kategóriába sorolt munkavállalók 

közül, hogy az Idegennyelv-tudás jelentősebb készséggé válik a jövőben, mint a 6-11 kategóriába 

eső személyek. A munkavállalók hasonló mértékben tartották fontos jövőbeni készségnek a 

Szakmai gyakorlati jártasságot, az Önálló munkavégzést és az Ügyfélorientáltságot. A Szakmai 

gyakorlati jártasságot főként a 0-6 és a 11-21 csoportba tartozó kitöltők ítélték meg lényeges 

jövőbeni készségnek, az Ügyfélorientáltságot pedig kiemelkedően a 6-11 kategóriába eső 

munkavállalók értékelték kulcsfontosságú készségnek a jövő tekintetében. A Munkakultúrát, a 

Gazdasági/iparági ismereteket, a Csapatszellemet és az Anyanyelvi készségeket kevésbé érezték 

kiemelkedő jövőbeni készségnek a résztvevők. Összességében a munkavállalók véleménye alapján 

a Lojalitás fontosság sem fog megnövekedni a jövőben, azonban kiemelnénk, hogy ezt a készséget 

is megjelölték néhányan a 21 évnél régebb óta a vállalatnál dolgozó munkavállalók közül. A 
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Vezetési/ szervezési készséget, valamint a Tanulási képességet a válaszadói munkavállalók nem 

tartották relevánsnak, mint a jövőben jelentősebbé váló készséget.  

  

33. ábra: Készségek priorizálása a jövőben - Munkavállalók munkában töltött éveinek száma alapján 

 

Végzettség szerint kiemelten a 8 általánossal rendelkezők, az érettségivel rendelkezők és a 
felsőfokú képzettségűek gondolták úgy, hogy a Számítógépes ismeretek fontossága a jövőben 
emelkedni fog. A Problémamegoldó készség szerepének növekedését döntően a 8 általánossal 
rendelkezők és a felsőfokú képzettségűek említették, a másik két csoport tagjai ezzel jelentősen 
kisebb arányban értettek egyet. Az Önálló munkavégzés szerepének növekedését a jövőre nézve 
főként a felsőfokú képzettségűek emelték ki, legkevésbé pedig a szakmunkás végzettségű 
válaszadók. Főként a 8 általánossal rendelkezők és a szakmunkás végzettségűek jelölték e 
tekintetben az Idegennyelv-tudás szerepét. A Szakmai/gyakorlati jártasság fontosságának 
növekedését háromszor annyian jósolták meg az érettségivel rendelkezők közül, mint a szakmunkás 
végzettségűek csoportjából. A Gazdasági/iparági ismereteket főként az érettségivel rendelkezők és 
a felsőfokú képesítéssel rendelkezők emelték ki ebben a kérdésben. A válaszadók megemlítették 
továbbá szinte ugyanolyan arányban a Munkakultúra, az Ügyfélorientáltság és a Csapatszellem 
szerepének növekedését is a jövőre nézve. Az Anyanyelvi készségeket az érettségivel rendelkezők 
értékelték kiemelkedő jövőbeni készségnek. A szakmunkás végzettségűek megemlítették továbbá a 
Lojalitást, mint a jövőben jelentőssé váló készséget. A munkavállalói válaszok alapján a Vezetési/ 
szervezési készséget és a Tanulási képességet nem tartották a jövőben fontossá váló készségnek. 
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34. ábra: Készségek priorizálása a jövőben - Munkavállalók iskolai végzettsége alapján 

 

Összegezve a munkaadói és munkavállalói válaszokat, a munkaadók szerint a 

Szakmai/gyakorlati jártasság, a Számítógépes ismeretek, a Problémamegoldó képességek 

és a Tanulási képesség az, ami a legfontosabb munkavállalói készség lesz, míg a 

munkavállalók szerint a Számítógépes ismeretek, Problémamegoldási képességek, 

Idegennyelv-tudás és az Önálló munkavégzés.  

A második megközelítésben azt a négy készséget jelölték meg, amelynek fontossága 

szerintük 8-10 év múlva csökkeni fog. 

A válaszadó kiskereskedelmi munkaadók egytől egyig megnevezték a Lojalitást, 65 % jelölte 

a Csapatszellem csökkenését, és 45-45% jelölte a Gazdasági/iparági ismereteket, valamint az 

Anyanyelvi készségeket, mint 8-10 év múlva csökkenő fontosságú készség. 

 A nagykereskedelmi munkaadók 80%-a megnevezte a Lojalitást, 55-55% jelölte a 

Gazdasági/iparági ismereteket, valamint az Anyanyelvi készségeket és 50% a Szakmai/gyakorlati 

jártasságot, mint 8-10 év múlva csökkenő fontosságú készség. 

 Ezt követően megkérdezésre került, hogy mely három kompetencia területen szeretnének 

fejlődést látni a munkaadók – a mindenkori szakmától függetlenül – munkavállalóik körében a 

következő fél évben. 

A kiskereskedelmi munkaadók válaszai alapján a Tanulási képesség fejlődését 85%-uk, a 

Számítógépes ismeretek fejlődését 50%-uk és 40% pedig a Munkakultúra fejlődését szeretnék látni 

munkavállalóik körében. 
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Erre a kérdése a nagykereskedelmi munkaadók 70%-a Számítógépes ismeretek fejlődését, 

60%-uk a Tanulási képesség fejlődését, 55 %-uk pedig az Önálló munkavégzés fejlődését szeretnék 

látni munkavállalóik körében. 

A készségek fejlődésének lehetőségével kapcsolatban is megkérdezésre kerültek a 

munkavállalók, a munkavállalók válaszainak kiértékelése két változó szerint történt, amelyek a 

munkában töltött évek száma és a végzettség volt. 

A munkában töltött évek száma alapján saját maguk számára főként a Számítógépes 

ismeretek terén látnak fejlődési lehetőséget a munkavállalók, kiemelten a 21+ csoport tagjai 

választották ezt a készséget első helyen. Ezt követően a Szakmai/gyakorlati jártasságot emelték ki 

a válaszadók, elsősorban a 0-6 kategória tagjai jelölték ezt a készséget. A Problémamegoldó készség 

területén döntően a 6-10 csoport válaszadói látnak fejlődési lehetőséget, legkevésbé viszont a 21+ 

kategória kitöltői tudnak ezen a téren fejlődni. Hasonlóképpen ők látnak a legkisebb fejlődési 

lehetőséget a Gazdasági/iparági ismeretek, a Csapatszellem, az Önálló munkavégzés, az 

Idegennyelv-tudás és a Munkakultúra területén is. A Gazdasági/iparági ismereteket a 0-6 csoport 

munkavállalói emelték ki fejlődési lehetőségként a saját maguk számára, a Csapatszellemet pedig a 

6-10 kategória válaszadói. Az Önálló munkavégzés készségében leginkább a 0-6 csoport tagjai 

tudnak fejlődni, az Idegennyelv-tudásban pedig a 6-10 és a 11-20 kategóriák válaszadói. A 

Munkakultúrát főként a 6-10 és a 11-20 csoportok tagjai emelték ki fejlődési lehetőségként, az 

Anyanyelvi készséget pedig a 11-20 kategória válaszadói. Az Ügyfélorientáltság területén főként a 

6-10 évnél a vállalatnál dolgozó munkavállalók látnak fejlődési lehetőséget, kétszer annyian, mint a 

11-20 kategória válaszadói. A Lojalitás és a Vezetési/ szervezési készségek terén közel ugyanolyan 

arányban látnak fejlődési lehetőséget a 11-20 és a 20+ csoportba tartozó válaszadói munkavállalók. 

A Tanulási képességet döntően a 0-6 éve a cégnél dolgozó munkavállalók emelték ki fejlődési 

lehetőségként. 
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35. ábra: Munkavállalók készségeinek fejlődési lehetősége - Munkavállalók munkában töltött éveinek száma alapján 

 

Végzettségük szerint döntően a Számítógépes ismeretek terén látnak fejlődési lehetőséget 

saját maguk számára a munkavállalók, a 8 általánossal rendelkezők háromszor annyian, mint a 

szakmunkás végzettségűek. Hasonlóképp háromszor annyi felsőfokú végzettségű válaszadó 

fejlődne a Szakmai/gyakorlati jártasság terén, mint szakmunkás kitöltő. Fejlődést a 

Problémamegoldó képességekben főként a 8 általánossal rendelkezők látnak, a Gazdasági/iparági 

készségben pedig döntően az érettségivel rendelkezők. Közel azonos arányban emelték ki ebben a 

kérdésben a Csapatszellem fontosságát a 8 általánossal és a szakmunkás végzettséggel rendelkezők. 

Az Idegennyelv-tudásukon főként a 8 általánossal rendelkezők fejlesztenének. Az Önálló 

munkavégzésben és az Ügyfélorientáltságban közel azonos arányban fejlődnének a munkavállalók. 

A Munkakultúra területén a 8 általánossal rendelkezők fejlesztenék készségüket, az Anyanyelvi 

készségeikben pedig a szakmunkás végzettségűek szeretnének fejlődni. Tanulási képességek 

területén kiemelkedően az érettségivel rendelkező munkavállalók látnak fejlődési lehetőséget, illetve 

a szakmunkás végzettségű munkaadók is megemlítették ezt a készséget. A Vezetési/ szervezési 

készségek kapcsán a munkavállalók végzettségtől függetlenül kevésbé látnak fejlődési lehetőséget. 

Hasonlóképpen kevésbé látnak fejlődési lehetőséget a Lojalitás területén, főként a felsőfokú 

végzettséggel rendelkező munkavállalók emelték ezt ki. 
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36. ábra: Munkavállalók készségeinek fejlődési lehetősége - Munkavállalók iskolai végzettsége alapján 

 

A munkavállalók számára további kérdés volt, hogy mely készségek jelentik a legfontosabb 

fejlődési területet a szakmában. A válaszok kiértékelése két változó szerint történt, amelyek a 

munkában töltött évek száma és a végzettség volt. 

A munkában töltött évek számát nézve a kitöltők szerint döntően a 6-11 csoportba tartozó 

munkavállalók véleménye alapján a Problémamegoldó készség jelenti a legfontosabb fejlődési 

területet a szakmában. Hasonlóan lényegesnek ítélték meg a válaszadók a Szakmai/gyakorlati 

jártasságot is. Főként a 6-11 kategória válaszadói értékelték lényeges fejlődési területnek a 

Csapatszellem készséget, míg az Önálló munkavégzést e tekintetben főként a 11-21 és a 21+ 

csoport munkavállalói emelték ki. A 6-11 csoportba tartozók közül kétszer annyian jelölték a 

Gazdasági/iparági ismereteket fontos fejlődési területként, mint a 11-21 és a 21+ kategória 

munkavállalói. Lényegesnek ítélték meg továbbá a Számítógépes ismeretek, a Munkakultúra és az 

Idegennyelv-tudás készségeit is ebben a kérdésben. Ugyanakkor az Idegennyelv-tudást kétszer 

annyian emelték ki 6-11 csoport válaszadói közül, mint a 11-21 kategória kitöltői közül. 
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37. ábra: Legfontosabb fejlődési terület a szakmában - Munkavállalók munkában töltött éveinek száma alapján 

  

Végzettség szerint kétszer annyian emelték ki a felsőfokú képzettséggel rendelkező 

válaszadók közül a Szakmai/gyakorlati jártasság készséget lehetséges fejlődési területként, mint a 

többi kategória résztvevői. Csapatszellem fejlődését főként a 8 általánossal rendelkezők, és a 

felsőfokú képzettségűek látják a Számítógépes ismeretek területén, legkevésbé pedig a szakmunkás 

végzettségűek. Hasonlóképpen főként a 8 általánossal rendelkezők emelték ki a Csapatszellem 

fontosságát e tekintetben, legkevésbé pedig a szakmunkás válaszadók. Döntően a szakmunkás 

végzettségűek és a felsőfokú képesítéssel rendelkezők jelölték ebben a panelben a 

Problémamegoldó készséget. A szakmunkás végzettségű, az érettségivel rendelkező és a felsőfokú 

képzettségű válaszadók közel azonos arányban azonosították fejlődési területként az Önálló 

munkavégzést. Munkakultúrájában és Gazdasági/ iparági ismereteiben kiemelten a 8 általánossal 

rendelkező kitöltők fejlesztenék munkatársi csapatukat. Az Ügyfélorientáltságban fejlődési 

potenciált főként a szakmunkás végzettségűek látnak. A Vezetési/ szervezési ismereteket közel 

azonos arányban emelték ki a válaszadók. Az Idegennyelv-tudás fontosságát e kérdésben főként a 

8 általánossal rendelkezők és a szakmunkás végzettségűek hangsúlyozták, az Anyanyelvi készségét 

pedig nagyrészt a szakmunkás képzettségűek és az érettségivel rendelkező válaszadók. A Tanulási 

képességet, mint a legfontosabb fejlődési területeket nem tartották meghatározónak. A Lojalitást is 

meglehetősen alacsony arányban jelölték meg, főként a 8 általánossal rendelkező munkavállalók. 
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38. ábra: Legfontosabb fejlődési terület a szakmában - Munkavállalók iskolai végzettsége alapján 

 

Összefoglalva a készségek fejlődésének lehetőségeit és fontosságát, a megkérdezett 

munkaadók a Tanulási képesség, Számítógépes ismeretek, Munkakultúra és az Önálló 

munkavégzés fejlődését szeretnék látni a munkavállalók körében. Ezzel szemben a 

megkérdezett munkavállalók a Számítógépes ismeretek, Szakmai/gyakorlati jártasság, 

Problémamegoldási képességek, készségek terén szeretnének fejlődni.  

Továbbá, a munkavállalók válaszai alapján, a legfontosabb fejlődési területnek a 

szakmában a Problémamegoldási képességeket, Szakmai/gyakorlati jártasságot, 

Csapatszellemet, Önálló munkavégzést és Számítógépes ismereteket tartották.  

  

A következő kérdés arra vonatkozott, hogy a foglalkoztatott munkavállalóknak melyik az a 

négy készsége, amelyekkel legelégedettebb a munkaadók. 

 

A kiskereskedelmi munkaadók által foglalkoztatott munkavállalók esetében a 

Szakmai/gyakorlati jártasság (85%), az Önálló munkavégzés (70%), továbbá, az Ügyfélorientáltság 

és a Lojalitás (45% - 45%) került megjelölésre. A nagykereskedelmi munkaadók által foglalkoztatott 

munkavállalók esetében a Szakmai/gyakorlati jártasság (65%), az Ügyfélorientáltság (45%), továbbá 

a Munkakultúra és az Önálló munkavégzés (35-35%) az a négy készség, amelyekkel általánosan a 

legelégedettebbek. 

 

Ezen kérdések válaszai tisztább képet eredményeztek azzal kapcsolatban, hogy mely 

készségekkel vannak általánosan megelégedve a munkaadók, melyek azok a készségek, amelyek 

fontos szerepet fognak betölteni a jövőben (8-10 év múlva), továbbá mely kompetenciák területén 

szeretnének fejlődést látni a munkavállalók esetében. Fontos azonban kiemelni, hogy mely 

készségek és kompetenciák voltak azok, amelyekkel legkevésbé voltak elégedettek a munkaadók, 

ezen készségek területén szükséges a fejlesztés, hiszen a jövőben várható technikai és gazdasági 
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változások tükrében fontos munkavállalói készségeknek tartják a munkaadók. Ezen készségek 

összesítve, mind a kis- és nagykereskedelem vonatkozásában az alábbiak: 

● Számítógépes ismeretek 

● Tanulási képesség 

● Problémamegoldó képességek 

A kapott válaszok alapján megismerhetővé vált, hogy melyik az a négy készség, amelyben 

szerintük a munkavállalók ki akarnak tűnni feletteseik előtt, valamint arról is, hogy melyik az a négy, 

amelyben egymás előtt szeretnének kitűnni a kiváló teljesítményt illetően. 

A kiskereskedelmi ágazati munkaadók válaszai alapján mind a két vonatkozásban a 

Szakmai/gyakorlati jártasság (munkaadók felé - 100%, egymás előtt 80%) és az Önálló 

munkavégzés (90% - 75%) lett az első és második készség, ezt követően már eltérő válaszok 

érkeztek, és a felettesek előtt a Problémamegoldó képességek (50%) és a Számítógépes ismeretek 

(35%), egymás előtt pedig a Tanulási képesség (65 %) és a Problémamegoldó képességek (45%) 

lettek azok a készségek, amellyel ki akarnak tűnni a munkavállalók. 

A nagykereskedelmi ágazati munkaadók válaszai ettől eltérőek, a munkaadók felé a Lojalitás 

(55%) kapta a legmagasabb értéket, ami az egymás előtt kitűnés vonatkozásában csupán 15%-ban 

jelent meg, ezt követte a Problémamegoldó képességek (munkaadók felé - 50%, egymás előtt - 

65%), majd a Szakmai/gyakorlati jártasság (munkaadók felé - 50%, egymás előtt - 75%), és az  

Önálló munkavégzés (ami a munkaadók felé és egymás előtt is 50-50%) és az egymás előtt kitűnés 

vonatkozásában megjelent még a Vezetési, szervezési képességek 50%-os értékkel. 

Megkérdezésre kerültek a munkavállalók azzal kapcsolatosan is, hogy melyek azok a 

tulajdonságok, amikkel ki akarták vívni feletteseik és munkatársaik elismerését.  
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39. ábra: Felettesek elismerésének kivívása - Munkavállalók munkában töltött éveinek száma alapján 

 

A munkában töltött évek száma alapján a munkavállalók, főként a 6-10 csoport tagjai, úgy 

ítélték meg, hogy leginkább, az Önálló munkavégzés készségük színvonalának köszönhetően vívták 

ki a feletteseik elismerését az elmúlt egy évben. Következő kiemelkedő készségként, elsősorban a 

11-20 és a 21+ kategória munkavállalói a Szakmai/gyakorlati jártasságot jelölték meg ezen a 

területen. Problémamegoldó készségük alapján ismerték el felettesei elsősorban a 6-10 és a 0-6 

csoportok tagjait. Kétszer annyian vívták ki feletteseik elismerését a Számítógépes ismeretek 

területén a 0-6 és a 21+ kategóriák munkavállalói közül, mint a további két csoportot illetőn. A 

válaszadók kiemelték továbbá a Csapatszellem, a Munkakultúra és a Gazdasági/iparági ismeretek 

készségeket ennek kapcsán. A Csapatszellem kapcsán azonban legkevésbé a 21+ csoport válaszadói 

nyerték el feletteseik elismerését. Az Anyanyelvi készségek és az Idegennyelv-tudást nem tartották 

releváns tulajdonságnak, melyekkel ki akarják vívni a feletteseik elismerését, mely összefüggésben 

állhat azzal, hogy az Idegennyelv-tudás az egyik legkevésbé használt készség a munkavállalók 

körében.  

Végzettségük alapján kiemelkedően az érettségivel rendelkezők vívták ki feletteseik 

elismerését az Önálló munkavégzésükkel az elmúlt egy évben. Problémamegoldó készségükkel 

főként szintén az érettségivel rendelkezők nyerték el feletteseik figyelmét, ugyanakkor ugyanezt a 

készséget a szakmunkás végzettségűek hatszor kevesebben jelölték ennek a kérdésnek kapcsán. A 

Szakmai/gyakorlati jártasság közel azonos eredményeket hozott végzettség alapján e tekintetben, 

legkevésbé azonban az érettségivel rendelkezők vívták ki feletteseik megbecsülését e készség 

kapcsán. A Számítógépes ismeretekben a felsőfokú végzettségűek emelkedtek ki, legkevésbé pedig 

a szakmunkás végzettségűek teljesítenek jól e készség területén. A Csapatszellem területén döntően 
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a nyolc általánossal rendelkezők teljesítményét ismerték el feletteseik, legkevésbé pedig a felsőfokú 

végzettségűekét. Munkakultúrában szintén a 8 általánossal rendelkezők emelkedtek ki. A 

Gazdasági/iparági ismeretekben közel azonos arányban teljesítettek a munkavállalók, bár 

legkiemelkedőbbnek a 8 általánossal rendelkezők értékelték teljesítményüket e téren, legkevésbé 

pedig a felsőfokú végzettségűek kaptak elismerést ezen készség kapcsán. Az Anyanyelvi készségek 

és az Idegennyelv-tudást nem tartották releváns tulajdonságnak, melyekkel ki akarják vívni a 

feletteseik elismerését, amely összefüggésben állhat azzal, hogy az Idegennyelv-tudás az egyik 

legkevésbé használt és jelentős készség a munkavállalók körében. Főként a szakmunkás végzettségű 

munkavállalók emelték ki az Ügyfélorientáltságot, mint olyan tulajdonságot, mellyel ki akarták vívni 

a felettesek elismerését. A Lojalitás vonatkozásában, kiemelkedően a 21 évnél régebb óta a 

vállalatnál dolgozó munkavállalók akartak kitűnni a feletteseik előtt. 

 

 
40. ábra: Felettesek elismerésének kivívása - Munkavállalók iskolai végzettsége alapján 

 

A munkában töltött évek száma szerint elsősorban a 21+ kategória válaszadói nyerték el 

munkatársaik elismerését a Problémamegoldó készségük területén. Önálló munkavégzés kapcsán 

pedig főként a 11-20 és a 0-6 csoport tagjai vívták ki munkatársaik méltatását. Csapatszellem 

területén döntően a 0-6 kategória válaszadói, Szakmai/gyakorlati jártasság kapcsán pedig főként a 

11-20 és a 21+ csoportok kitöltői nyerték el kollégáik elismerését. Munkatársi méltatást 

eredményezett a Számítógépes ismeretek készsége a 6-10 és a 0-6 kategóriák tagjainál. A 

Munkakultúra készsége főként a 0-6 kategória válaszadóinál hozta meg kollégáik elismerését. 

Továbbá a válaszadók kiemelték ezen a területen a Gazdasági/iparági ismeretek, az Anyanyelvi 
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készségek és az Idegennyelv-tudás készségét is. Az Anyanyelvi készségeket a 0-6 csoport kitöltői, 

az Idegennyelv-tudást pedig a 11-20 kategória válaszadói választották. 

 

 
41. ábra: Munkatársak elismerésének kivívása - Munkavállalók munkában töltött éveinek száma alapján 

 

Végzettség szerint munkatársai elismerését leginkább Csapatszellem készségük kapcsán 

érték el a 8 általánossal rendelkező válaszadók. Ugyanezen készség kapcsán legkevésbé a 

szakmunkásképzővel rendelkezők teljesítettek jól. Problémamegoldó készségben a felsőfokú 

végzettségűek emelkedtek ki, legkevésbé pedig a 8 általánossal rendelkezők. Önálló 

munkavégzésükkel döntően az érettségivel és a szakmunkásképző végzettséggel rendelkező 

válaszadók vívták ki munkatársaik megbecsülését, legkevésbé pedig a felsőfokú végzettségűek és a 

8 általánossal rendelkezők. Szakmai/gyakorlati jártasságban a szakmunkások emelkedtek ki, míg 

Számítógépes ismereteikben a felsőfokú végzettségűek, legkevésbé pedig a 8 általánossal 

rendelkezők. Ugyanakkor a Munkakultúra területén a 8 általánossal rendelkezők teljesítettek 

legjobban, ahogy Anyanyelvi képességekben is több elismerést kaptak munkatársaiktól, mint az 

érettségivel rendelkezők. Az érettségivel rendelkező válaszadók a Gazdasági/iparági ismereteikben 

emelkedtek ki a többi válaszadóhoz képest. Az Idegennyelv-tudást a 11-20 kategória válaszadói 

említették meg. 
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42. ábra: Munkatársak elismerésének kivívása - Munkavállalók iskolai végzettsége alapján 

 

Összegezve a munkaadók és a munkavállalók válaszai alapján elmondható, hogy a 

munkaadók válaszai alapján mind a két vonatkozásban a Szakmai/gyakorlati jártasság és 

az Önálló munkavégzés lett az első és második készség, továbbá a nagykereskedelmi 

munkaadók szerint a Problémamegoldó képességekkel is ki akarnak tűnni egymás előtt a 

munkavállalók. A munkavállalói válaszok alapján, ugyanezen készségek kerültek 

kiemelésre mind a felettesek, mind a munkatársak előtti kitűnéssel kapcsolatban, annyi 

különbséggel, hogy a munkavállalók válaszai alapján a Csapatszellem is kiemelt 

készségnek minősült a munkatársak vonatkozásában.  

A munkaadók válaszoltak arra vonatkozóan is, hogy mely négy készség az, amelyeket 

szerintük az ügyfelek leginkább elvárnak az ágazatban dolgozó munkavállalóktól. 

A kiértékelést követően a kiskereskedelmi ágazati munkaadók válaszai alapján a 

Szakmai/gyakorlati jártasságot és az Ügyfélorientáltságot (100%), a Munkakultúrát (90%) és a 

Problémamegoldó képességeket (85%) jelölték meg az ügyfélelvárások vonatkozásában. 

A nagykereskedelmi ágazati munkaadók válaszai ismét eltérő adatokat mutattak, mivel 

ennél az Ügyfélorientáltság (85%), a Szakmai/gyakorlati jártasság (75%), a Problémamegoldó 

képességek (60%) és az Anyanyelvi készségek (45%) kerültek megjelölésre, mint amit az ügyfelek 

leginkább elvárnak az ágazatban dolgozó munkavállalóktól. 
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Az eddig vizsgált megközelítések nagykereskedelmi vonulatának összevetése egy 

diagramban került ábrázolásra. A függőleges tengelyen látható a Készség értéke adott kérdés 

kapcsán, a vízszintes tengelyen pedig a Munkavállalói készségek, így az egyes oszlopok színe alapján 

a diagram alatt látható, hogy mely kérdésre vonatkozóan volt érték társítva az adott készséghez. 

 



 

106 

 

43. ábra 
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Az elrendelt vészhelyzet alatt több statisztikai kimutatás szerint változott a fogyasztói 

magatartás és a vásárlási szokások. Ezért, ezzel kapcsolatosan – kizárólag a kiskereskedelmi 

ágazatban – feltevésre került azon kérdés, hogy mit gondolnak a munkaadók arról, hogy az eddig 

vizsgált készségek közül van-e olyan, amire átmenetileg fokozottabban volt szükség a 

versenyképesség fenntartásának érdekében, mint általában. Erre több választ is adhattak a 

munkaadók.  

A többség jelölte az Ügyfélorientáltságot és a Problémamegoldó képességeket, melyekre 

átmenetileg fokozottabban volt szükség, viszont nem mutattak eltérést az általános mértéktől a 

Számítógépes ismeretek, Anyanyelvi készségek, Idegennyelv-tudás és a Tanulási képesség 

vonatkozásában, továbbá csak minimális érték érkezett a Gazdasági/iparági ismeretek és az Önálló 

munkavégzés kapcsán. 

Az eddig vizsgált megközelítések kiskereskedelmi vonulatának összevetése is diagramban 

került ábrázolásra. A függőleges tengelyen látható a Készség értéke adott kérdés kapcsán, a 

vízszintes tengelyen pedig a Munkavállalói készségek, így az egyes oszlopok színe alapján a diagram 

alatt látható, hogy mely kérdésre vonatkozóan volt érték társítva az adott készséghez.
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44. ábra
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A munkavállalók is választ adtak arra, hogy volt-e olyan készség, amelyre fokozottabban 

volt szükség a járvány tavaszi kitörése óta. A munkavállalók válaszainak kiértékelése – ezen 

kérdéskör kapcsán is – két változó alapján történt meg, amelyek a munkában töltött évek száma és 

a végzettség volt. 

 

 

 
45. ábra: Készségek megnövekedett fontossága a járvány tavaszi kitörése óta - Munkavállalók munkában töltött 

éveinek száma alapján 

 

A munkában töltött évek száma alapján a válaszadók úgy ítélték meg, hogy fokozottabban 

a Problémamegoldó készségükre volt szükségük a COVID-19 járvány tavaszi kitörése óta. A 

kitöltők közül elsősorban a 0-6 és a 6-11 csoportba tartozók értékelték kiemelkedőbbnek az elmúlt 

időszakban az Önálló munkavégzés készségének fontosságát. A Számítógépes ismeretek 

szerepének kiemelkedőbbé válását főként a 21+ kategória válaszadói érzékelték. A Csapatszellem 

készségre fokozottabban a 6-11 csoportba tartozóknak volt szüksége a járvány idején. Döntően a 

21+ csoport munkavállalói értékelték kulcsfontosságúnak az elmúlt időszakban a 

Szakmai/gyakorlati jártasság szerepét. A Munkakultúra készség fokozott szükségét főként a 11-21 

és a 21+ kategória kitöltői észlelték. A munkavállalók kiemelték továbbá a Gazdasági/iparági 

ismeretek és az Idegennyelv-tudás készségek fontosságának fokozottabban szükségessé válását is. 

  



 

110 

 
46. ábra: Készségek megnövekedett fontossága a járvány tavaszi kitörése óta - Munkavállalók iskolai végzettsége 

alapján 

 

 

Végzettség szerint kiemelten a 8 általánossal rendelkező válaszadóknak volt fokozottabban 

szüksége a Problémamegoldó készségükre a COVID-19 járvány tavaszi kitörése óta. Azonos 

véleményen a szakmunkás végzettségűek harmada volt. Az Önálló munkavégzés szerepének 

növekedését e tekintetben főként a 8 általánossal rendelkezők és a felsőfokú képzettségűek emelték 

ki. A szakmunkás végzettségűek közül ennek a két készségnek a kapcsán is jelentősen kevesebben 

voltak hasonló véleménnyel. Csapatszellem készségükre elsősorban a 8 általánossal rendelkezőknek 

és a szakmunkás képzettségűeknek volt szükségük, legkevésbé pedig a felsőfokú végzettségűeknek. 

Szakmai/gyakorlati jártasságukra nagyrészt a 8 általánossal rendelkezők és a felsőfokú 

képzettségűek támaszkodtak, a Munkakultúrára pedig főként az érettségivel rendelkezők és a 

felsőfokú végzettségűek. A szakmunkás képzettségűek kiemelték továbbá a Gazdasági/iparági 

ismeretek és az Idegennyelv-tudás fontosságát is. A Gazdasági/iparági ismeretek fontosságának 

növekedésével az érettségivel rendelkező munkavállalók értettek egyet. 

Összefoglalva a fenti munkaadói és munkavállalói válaszokat, azzal kapcsolatban, 

hogy mely készségekre volt fokozottabban szükség a tavaszi elrendelt veszélyhelyzet óta, 

a munkaadók szerint az Ügyfélorientáltság és a Problémamegoldó képességek voltak azok 

a készségek, amelyekre átmenetileg fokozottabban volt szükség. A munkavállalók 

esetében azonban eltérő válaszok érkeztek. A munkavállalók véleménye alapján a 

Problémamegoldó képesség mellett – ami mind munkaadói, mind munkavállalói oldalról 

megjelent –, az Önálló munkavégzés, a Számítógépes ismeretek és a Csapatszellem 

készségek voltak azok, amelyekre fokozottabban volt szükség a veszélyhelyzet óta.   
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További kérdés volt a munkavállalók felé, hogy a 2020-as tavaszi járványkitöréstől 

függetlenül, az elmúlt egy évben, volt-e olyan készség, amelynek fontossága megnőtt valamely 

okból.  

A munkában töltött évek száma alapján a munkavállalók leginkább a Számítógépes 

ismeretek, ezt követően pedig az Önálló munkavégzés fontosságát ítélték megnövekedettnek. A 

Problémamegoldó készség jelentősebbé válását kétszer annyian észlelték a 0-6 és a 11-21 csoportba 

tartozók közül, mint a másik két kategória munkavállalói közül. A Szakmai/gyakorlati jártasság 

jelentőségének növekedését főként a 11-21 kategória válaszadói érzékelték. Kiemelkedően a 6-11 

csoport kitöltői értékelték a Csapatszellem fontosságának növekedését. A kitöltők ugyan kevésbé 

tartották jelentősnek, de észlelhető Gazdasági/iparági ismeretek, a Munkakultúra és az 

Idegennyelv-tudás jelenléte a válaszokban megjelölt készségek között. 

 

 

 
47. ábra: Készségek megnövekedett fontossága az elmúlt egy évben - Munkavállalók munkában töltött éveinek száma 

alapján 

  

Végzettség szerint kiemelten a felsőfokú képzettségű válaszadók tartják úgy, hogy az elmúlt 

egy évben megnőtt a Számítógépes ismeretek fontossága, ezzel az érettségivel rendelkezők és a 8 

általánossal rendelkezők fele ért egyet. Kiemelten a 8 általánossal rendelkező kitöltők észlelték az 

Önálló munkavégzés és a Problémamegoldó készség fontosságának növekedését, azonos 

véleményen e tekintetben a szakmunkás végzettségűeknek hatoda van. Szintén a 8 általános 

végzettségűek jelölték legtöbben ebben a kérdésben a Szakmai/gyakorlati jártasság és a 

Csapatszellem készségeket. Kisebb arányban, de mindkét területen megemlítette e készségek 

szerepének fontosabbá válását az érettségivel és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők is. Négyszer 

annyian emelték ki az Idegennyelv-tudás fontosságának növekedését a szakmunkás végzettségűek 

közül, mint az érettségivel rendelkezők csoportjából. A Gazdasági/iparági ismeretek készség 
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szerepének növekedését viszont döntően az érettségivel rendelkezők jelölték. A kitöltők 

megemlítették továbbá a Munkakultúra fontosságának növekedését is az elmúlt egy évet tekintve. 

  

 
48. ábra: Készségek megnövekedett fontossága az elmúlt egy évben - Munkavállalók iskolai végzettsége alapján 

 

Összefoglalva, a Számítógépes ismeretek, az Önálló munkavégzés, a 

Problémamegoldó képesség és a Szakmai/gyakorlati jártasság voltak azok a készségek, 

mely fontosságában érzékeltek a munkavállalók növekedést az elmúlt egy évben, 

eltekintve a kialakult járványhelyzettől.  

 

A munkavállalók választ adtak azzal kapcsolatban is, hogy volt-e olyan készség, amelyik az 

elmúlt egy évben valamilyen okból (pl. eszközpark korszerűsödése) háttérbe szorult. A 

munkavállalók válaszainak kiértékelését továbbra is két változó alapján kerültek értelmezésre, 

amelyek a munkában töltött évek száma és a végzettség volt. 

A munkában töltött évek száma alapján a válaszadók a leginkább háttérbe szoruló 

készségnek az Idegennyelv-tudást választották. Háromszor annyi 0-6 kategóriába tartozó 

munkavállaló észlelte a Csapatszellem készség fontosságának csökkenését, mint 6-11 csoportba eső 

válaszadó. Hasonló eltérés mutatkozott a Számítógépes ismereteket illetően: ott háromszor annyi 

11-21 csoportba tartozó kitöltő ítélte meg ezt a készséget háttérbe szorulónak, mint ahányan a 6-

11 kategóriából jelölték ugyanezt. A Munkakultúra készség fontosságának csökkenését döntően a 

6-11 csoportba eső munkavállalók érezték, míg a Gazdasági/iparági készségét főként a 21+, majd 

a 11-21 csoporthoz tartozók. A Problémamegoldó készség háttérbe szorulását háromszor annyian 

észlelték a 21+ kategória munkavállalói közül, mint a 0-6 csoport tagjai közül. Az Anyanyelvi 
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készségek, a Szakmai/gyakorlati jártasság és az Önálló munkavégzés készségek fontosságának 

csökkenését a kitöltők közel azonos arányban észlelték. 

 
49. ábra: Készségek háttérbe szorulása az elmúlt egy évben - Munkavállalók munkában töltött éveinek száma alapján 

 

  

Végzettség szerint a válaszadók közül kiemelkedően a felsőfokú képzettségűek szerint az 

Idegennyelv-tudás szorult leginkább háttérbe az elmúlt egy évben. Azonos véleményen a 

szakmunkás végzettségűek és az érettségivel rendelkezők fele van. Döntően a 8 általánossal 

rendelkezők szerint csökkent a fontossága a Munkakultúrának és a Szakmai/gyakorlati 

jártasságnak. A Munkakultúra készség területén a felsőfokú képzettségűek fele gondolkodik 

hasonlóan, és negyed annyian értenek egyet ebben a kérdésben az érettségivel rendelkezők a 8 

általános végzettségűekkel. A Csapatszellem háttérbe szorulását főként a felsőfokú végzettségűek 

észlelték, a Számítógépes ismereteket pedig elsősorban az érettségivel rendelkező kitöltők. A 

Gazdasági/iparági ismereteket e tekintetben főként a 8 általánossal rendelkezők és a felsőfokú 

végzettségűek emelték ki, az Anyanyelvi készségek háttérbe kerülését pedig döntően a 8 általánossal 

rendelkező válaszadók érzékelték. A kitöltő személyek megemlítették továbbá a Problémamegoldó 

készség és az Ügyfélorientáltság fontosságának csökkenését is az elmúlt egy évet illetően. 
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50. ábra: Készségek háttérbe szorulása az elmúlt egy évben - Munkavállalók iskolai végzettsége alapján 

 

 

További kérdés volt még a munkavállalókhoz az is, hogy a járvány tavaszi kitörése óta volt-

e olyan készség, ami ennek következtében szorult háttérbe. A válaszok kiértékelése szintén két 

változó szerint került értelmezésre, amelyek a munkában töltött évek száma és a végzettség volt. 

A munkában töltött évek alapján a résztvevők úgy ítélték meg, hogy leginkább a 

Csapatszellem és a munkakultúra készségei szorultak háttérbe a COVID-19 járvány tavaszi kitörése 

óta. A Csapatszellem tekintetében döntően a 0-6 és a 21+ kategóriákba tartozó munkavállalók 

értékelték leginkább háttérbe szorulónak ezt a készséget. A Munkakultúra esetében pedig magasan 

többen érezték háttérbe kerülőnek ezt a készséget, mint a többi kategóriába sorolt munkavállalók. 

A kitöltők közel azonos szintre értékelték e tekintetben az Anyanyelvi készségek, a 

Gazdasági/iparági ismeretek és a Szakmai/gyakorlati jártasság háttérbe szorulását. Eltérés 

mutatkozott a Problémamegoldó készség háttérbe szorulásának értékelésében, a 21+ kategóriába 

tartozó munkavállalók jelentősen visszaesőbbnek érezték ennek a készségnek az értékét, mint a 0-

6 kategóriába sorolt kitöltők. Az Idegennyelv-tudás, a Számítógépes ismeretek és az Önálló 

munkavégzés készségek hasonló értéket mutatnak ebben a kérdésben.   
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51. ábra: Készségek háttérbe szorulása a járvány tavaszi kitörése óta - Munkavállalók munkában töltött éveinek száma 

alapján 

 

 Végzettség szerint kiemelten a felsőfokú képzettségűek érezték a Csapatszellem háttérbe 

szorulását a járvány tavaszi kitörése óta. Azonos véleményen a 8 általánossal rendelkezők és az 

érettségivel rendelkezők közel fele és szakmunkás végzettségűek közel harmada van. A 

Munkakultúra szerepének háttérbe kerülését döntően a 8 általánossal rendelkezők észlelték, 

legkevésbé pedig a szakmunkás képzettségűek és az érettségivel rendelkező válaszadók. Szintén 

főként a 8 általánossal rendelkezők emelték ki a Gazdasági/iparági ismeretek, a Szakmai/gyakorlati 

jártasság és az Anyanyelvi készségek háttérbe szorulását. A többi kategória válaszadói ezzel 

jelentősen kisebb arányban értettek egyet. Az Anyanyelvi készségek szerepének csökkenését 

háromszor annyian emelték ki a 8 általánossal rendelkezők közül, mint az érettségivel és a felsőfokú 

képesítéssel rendelkező munkavállalók közül. Az Idegennyelv-tudást közel azonos arányban 

jelölték e tekintetben a munkavállalók. A Problémamegoldó készség háttérbe kerülését főként a 

szakmunkás képzettségűek és az érettségivel rendelkezők jelezték. A Számítógépes ismeretek 

szerepének csökkenését kétszer annyian emelték ki a felsőfokú képzettségűek közül, mint az 

érettségivel rendelkezők munkavállalók csoportjából. Az érettségivel rendelkezők megemlítették 

továbbá e tekintetben az Önálló munkavégzés készséget is. 
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52. ábra: Készségek háttérbe szorulása a járvány tavaszi kitörése óta - Munkavállalók iskolai végzettsége alapján 

 

Tehát, összefoglalva az utóbbi két kérdést, mi szerint mely készségek szorultak 

háttérbe a munkavállalók szerint az elmúlt egy évben valamilyen okból (pl. eszközpark 

korszerűsödése) és a járványügyi helyzet következtében, az alábbi megállapítások 

születtek: a járványhelyzettől független okok alapján elmondható, hogy az Idegennyelv-

tudás, Csapatszellem, Számítógépes ismeretek és a Munkakultúra készségek szorultak 

háttérbe a munkavállalók válaszai alapján. A járványhelyzet okozta körülmények pedig 

Csapatszellem, Munkakultúra, Gazdasági/iparági ismeret és az Idegennyelv-tudás 

készségeit szorította háttérbe a munkavállalók válaszai alapján. 

 

A munkavállalók számára az a kérdés is megválaszolásra került, hogy mely az a 4 készség, 

amellyel kollégáival együtt kiemelkednek és a legnagyobb versenyelőnyt jelentik cégük számára 

összehasonlítva a szektor más munkatársi közösségeivel szemben. 

A munkában töltött évek száma alapján a munkavállalók úgy gondolták, hogy a 

Szakmai/gyakorlati jártasság az a készség, amelyben kollégáival együtt kiemelkednek a szektor más 

munkatársi közösségeivel szemben. A 11-21-es kategóriába tartozó válaszadók kétszer annyian 

értékelték jelentősebbnek ebben a tekintetben ezt a készségüket, mint a 6-11 és a 21+ csoportba 

tartozók. Kiemelkedő készségeknek ítélték meg a Problémamegoldó készséget és az Önálló 

munkavégzést is. Az Önálló munkavégzés és a Csapatszellem készségeit leginkább a 0-6, 6-11 és 

11-21 kategóriába sorolt munkavállalók tartották versenyelőnyöknek. Az Ügyfélorientáltság 

döntően a 0-6 és a 6-11 csoport résztvevői között számít kiemelkedő készségnek, míg a 

Munkakultúrát a 0-6, 6-11 és 11-21 kategóriák válaszadói tartják jelentősnek. A Gazdasági/iparági 

ismeretek döntően a 21+ csoportba tartozók körében számítanak meghatározó készségnek, míg a 
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Számítógépes ismeretek főként a 0-6 csoport munkavállalói között kiemelkedő. A 

Vezetési/szervezési készségeket döntően a 0-6, a 11-21 és a 21+ csoport válaszadói ítélték meg 

jelentős versenyelőnynek, míg az Anyanyelvi készségeket és a tanulási képességet a 0-6, a 6-11 és a 

11-21 kategóriák munkavállalói. 

 
53. ábra: Legnagyobb versenyelőnyt jelentő készségek a cég számára - Munkavállalók munkában töltött éveinek 

száma alapján 

 

Végzettség szerint a válaszadók számára, kiemelten a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 

szerint a Szakmai/gyakorlati jártasságuk jelenti a legnagyobb versenyelőnyt. Ezt követően szintén 

döntően a felsőfokú képzettségűek szerint a Problémamegoldó képességük biztosít számukra 

elsőbbséget más cégek munkavállalóival szemben. Ezen készségükre fele annyian számítanak a 

szakmunkás végzettségűek közül, mint a felsőfokú végzettségű válaszadók csoportjából. Az Önálló 

munkavégzésüket főként az érettségivel rendelkezők tartják versenyelőnynek, ugyanerről a 

készségről viszont a szakmunkás végzettségűek harmada van hasonló véleménnyel. A 

Csapatszellem készséget ebben a kérdésben főként a 8 általánossal rendelkezők emelték ki, ahogyan 

az Ügyfélorientáltságot is. Az Ügyfélorientáltság készségről ugyanakkor az érettségivel és a 

felsőfokú képzettséggel rendelkezők harmada van azonos véleményen, mint a 8 általánossal 

rendelkező válaszadók. Döntően a szakmunkás végzettségűek jelölték a Munkakultúra és a 

Számítógépes ismeretek fontosságát ezen a területen. A Vezetési/szervezési ismeretekkel főként a 

felsőfokú végzettségűek számolnak versenyelőnyként, míg a Gazdasági/iparági ismereteket azonos 

arányban emelték ki mind a felsőfokú végzettségűek, mind az érettségivel rendelkezők. A Tanulási 

képesség versenyelőny-szerepét igen kis arányban említették a válaszadók. 
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54. ábra: Legnagyobb versenyelőnyt jelentő készségek a cég számára - Munkavállalók iskolai végzettsége alapján 

 

Összefoglalva, a megkérdezett munkavállalók szerint a Szakmai/gyakorlati 

jártasság, Problémamegoldó képesség, Önálló munkavégzés és Csapatszellem az a 4 

készség, amellyel kollégáikkal együtt kiemelkednek és a legnagyobb versenyelőnyt jelentik 

cégük számára összehasonlítva a szektor más munkatársi közösségeivel szemben. 

 

Továbbá, kérdésként merült fel, hogy a munkavállalók mit gondolnak, azzal kapcsolatban, 

hogy a munkatársi csapatnak, amelynek tagjai, mely készségek jelentik a legnagyobb versenyelőnyét 

a szakmában. A munkavállalók válaszai két változó szerint került értelmezésre, amelyek a 

munkában töltött évek száma és a végzettség volt. 

A munkában töltött évek száma alapján a munkatársi csapatot figyelembe véve a válaszadók 

leginkább a Problémamegoldó készséget értékelték legnagyobb versenyelőnynek a szakmában, 

kiemelkedően pedig a 6-11 csoport válaszadói. Hasonlóan kiemelték a Szakmai/gyakorlati készség 

fontosságát is a szakmai versenyelőnyt illetően. Főként a 6-11 kategória kitöltői szerint jelent 

versenyelőnyt a Csapatszellem készsége, míg a szakmában az Önálló munkavégzés fontosságát 

döntően a 11-21 és a 21+ csoport tagjai emelték ki. A Gazdasági/iparági ismeretek főként a 6-11 

csoport munkavállalói szerint jelentenek kiemelt versenyelőnyt a szakmában, míg a Számítógépes 

ismeretek főként a 11-21 kategória kitöltői véleménye alapján számítanak kiemelkedőnek. A 

munkavállalók kiemelték továbbá a Munkakultúra és az Idegennyelv-tudás készségek fontosságát 

is a versenyelőny megszerzésének tekintetében, az Idegennyelv-tudást viszont háromszor annyian 

tartották lényegesnek a 6-11 csoport munkavállalói között, mint a 11-21 kategória válaszadói 

között. 
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55. ábra: Legnagyobb versenyelőnyt jelentő készségek a szakmában - Munkavállalók munkában töltött éveinek száma 

alapján  

 

 

Végzettség szerint főként a nyolc általánossal rendelkezők és a felsőfokú képzettségűek 

gondolják úgy, hogy a Problémamegoldó készség jelenti munkatársi csapatuk számára a legnagyobb 

versenyelőnyt a szektorban. A Szakmai/gyakorlati jártasság szerepét e tekintetben közel azonos 

arányban emelték ki a válaszadók. Az Önálló munkavégzést és a Csapatszellemet nagyrészt a 8 

általánossal rendelkezők tekintik versenyelőnynek. A Csapatszellem készség tekintetében azonos 

véleményen a szakmunkás végzettségűek fele volt. A felsőfokú végzettségűek és az érettségivel 

rendelkezők közül kétszer annyian emelték ki a Számítógépes ismeretek előnyös voltát, mint a 

másik két kategória kitöltői. A Gazdasági/iparági ismereteket főként a 8 általánossal és az 

érettségivel rendelkezők hangsúlyozták. A Munkakultúrát és az Idegennyelv-tudást főként a 

felsőfokú képzettségűek tartják versenyelőnynek a munkatársi csapatuk szempontjából. 
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56. ábra: Legnagyobb versenyelőnyt jelentő készségek a szakmában - Munkavállalók iskolai végzettsége alapján  

 

Összesítve a válaszokat, azzal kapcsolatban, hogy mely készségek jelentik a legnagyobb 

versenyelőnyt a szakmában a munkavállalók szerint, az alább készségekre érkezett a legtöbb válasz:  

 

● Problémamegoldó készség 

● Szakmai/gyakorlati jártasság 

● Önálló munkavégzés 

● Csapatszellem 

 

 



 

121 

3.3.2.4. Munkahelyi elvárások szempontjai munkaadói és munkavállalói szemszögből 

Végül, de nem utolsó sorban, felmérésre került, hogy mit gondolnak a munkaadók arról, 

hogy a különböző, munkahellyel kapcsolatos elvárások mennyire jelentősek a foglalkoztatottak 

részéről. Véleményüket egy 1-5-ig terjedő skálán jelezhették, ahol az 1-es a nagyon jelentéktelent, 

az 5-ös a nagyon jelentőset jelentette, továbbá 0-val is válaszolhattak, ha az elvárást nem 

feltételezték jelentősnek a munkavállalók részéről. 

 

 

57. ábra  

A fenti diagram alapján látható, hogy a kiskereskedelmi munkaadók szerint, a munkahellyel 

kapcsolatos elvárások közül a foglalkoztatottak részéről a Motiváló visszajelzések a felettesektől, a 

Felettesek elismerése és az Elismerés a munkatársaktól a legjelentősebb (4-es érték feleletti) 

munkahellyel kapcsolatos elvárás, és kevésbé jelentősnek gondolják (3-as közeli érték) az Érzelmi 

azonosulást a vállalattal. A legkevésbé jelentős munkahellyel kapcsolatos elvárás a kiskereskedelmi 

munkaadók válaszai alapján a foglalkoztatottak részéről a Több műszakos beosztás. A diagramban 

található további elvárásokat átlagos jelentőséggel, közel egyenértékűnek minősítették. Ilyenek 

például az Emberi és szakmai fejlődési lehetőség, a Kimagasló juttatási csomag és a Végzettségnek 

megfelelő munkakör.  
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A nagykereskedelmi munkaadók véleménye alapján is rendszerezésre kerültek a kapott 

értékek és a munkahellyel kapcsolatos elvárások, melyből látható, hogy a foglalkoztatottak részéről 

a Kimagasló juttatási csomag nagyon jelentős (4,82-es érték) munkahellyel kapcsolatos elvárás, a 

Saját egyéniség figyelembevétele, a Korszerű eszközpark és A saját felelősségi kör tiszteletben 

tartása, mint munkahellyel kapcsolatos elvárások jelentős elvárásnak minősültek (4-es közeli érték). 

A legkevésbé jelentős munkahellyel kapcsolatos elvárás a nagykereskedelmi munkaadók válaszai 

alapján a foglalkoztatottak részéről az Érzelmi azonosulás a vállalattal kategória. 

 

58. ábra 

Megkérdezésre került 110-110 kis- és nagykereskedelmi munkavállaló is arra vonatkozóan, 

hogy nekik milyen munkahellyel kapcsolatos igényeik vannak, továbbá megvizsgáltuk, hogy hogyan 

értékelik a kapcsolatukat a vállalattal, ahol dolgoznak. A munkavállalók válaszainak kiértékelése 

jelen esetben szektoronként közölhető. 

 

A munkavállalók 14 kérdés kapcsán egy 1-től 5-ig terjedő skálán jelezhették véleményüket, 

ahol az 1-es jelentette, hogy “Nekem egyáltalán nem számít/nem fontos”, az 5-ös pedig a “Nekem 

nagyon számít/ fontos”.  

 

A 14 kérdés az alábbi igényekre/ elemekre irányult: 

 

● Büszkének lenni a vállalatra 

● Érzelmi azonosulás a vállalattal 

● Saját egyéniség figyelembevétele 

● Felettesek elismerése 

● Pozitív visszajelzés a felettesektől 

● Elismerés munkatársaktól 

● Emberi és szakmai fejlődési lehetőség 

● Végzettségnek megfelelő munkakör 

● Kimagasló juttatási csomag 

● Döntéshozatal saját felelősségi körben 
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● Kötött munkaidő 

● Több telephelyhez kötöttség 

● Több műszakos munkarend 

● Korszerű eszközpark 

 

A kiskereskedelmi munkavállalók szerint, a munkahellyel kapcsolatos igények közül, a 

Büszkének lenni a vállalatra és az Elismerés a munkatársaktól a legjelentősebb. Ezt követi és 

Felettesek elismerése és a Korszerű eszközpark igények, melyek szintén jelentősek a munkavállalók 

számára. Arra a kérdésre, hogy “Mennyire érzi, hogy a vállalatnál pozitív visszajelzést kap, ha 

kiemelkedően teljesít?” összességében közepes (3-as közeli) értékelés született, így az mondható el, 

hogy a munkavállalók kevésbé érzik, hogy pozitív visszajelzést kapnak, ha kiemelkedően 

teljesítenek és ez összefüggésben áll azzal, hogy jelentősen fontos számukra a Felettesek elismerése. 

A kiskereskedelmi munkavállalók számára kevésbé fontos igény a Kötött munkaidő és a Több 

műszakos munkarend. A legkevésbé jelentős munkahellyel kapcsolatos igény a kiskereskedelmi 

munkavállalók válaszai alapján a Több telephelyhez való kötöttség. Közel azonos arányban számít 

a munkavállalóknak az Emberi és szakmai fejlődési lehetőség, valamint a Kimagasló juttatási 

csomag. 

 

A nagykereskedelmi munkavállalók is megkérdezésre kerültek a munkahellyel kapcsolatos 

igényekre vonatkozóan és válaszaik alapján a Kimagasló juttatási csomag munkahelyi igényt ítélték 

meg a legjelentősebbnek. A Korszerű eszközpark és az Emberi és szakmai fejlődési lehetőség, mint 

munkahellyel kapcsolatos igények szintén jelentősnek minősültek. Kevésbé számít a 

munkavállalóknak az Érzelmi azonosulás a vállalattal, valamint a Büszkének lenni a vállalatra 

igények. Arra a kérdésre, hogy „Mennyire érzi, hogy a vállalatnál döntéseket hozhat saját felelősségi 

körében?” és arra, hogy „Mennyire érzi, hogy a vállalatnál pozitív visszajelzést kap, ha kimagaslóan 

teljesít?” a munkavállalók többsége 3-as, 4-es értékelést jelölt. A legkevésbé jelentős munkahellyel 

kapcsolatos igény a nagykereskedelmi munkavállalók válaszai alapján hasonlóan a kiskereskedelem 

munkavállalóihoz a Több telephelyhez való kötöttség, valamint a Több műszakos munkabeosztás 

volt.   

Összefoglalva a munkaadói és a munkavállalói válaszokat azzal kapcsolatban, hogy 

a munkaadók szerint a különböző munkahellyel kapcsolatos elvárások mennyire 

jelentősek a foglalkoztatottak részéről, valamint, hogy a munkavállalóknak milyen 

munkahellyel kapcsolatos igényeik vannak, az mondható el, hogy mind a kiskereskedelmi 

munkaadók, mind a kiskereskedelmi munkavállalók válaszai alapján kiemelkedően fontos 

a Felettesek elismerése. Azonban a munkavállalók válaszai alapján a Több műszakos 

munkabeosztást megelőzi a Több telephelyhez kötöttség, mint legkevésbé fontos igény. A 

nagykereskedelmi szektorban mind a munkaadók, mind a munkavállalók szerint a 

Kimagasló juttatási csomag a legjelentősebb elvárás, illetve igény, valamint a Korszerű 

eszközpark is jelentősnek minősül mindkét oldalról. Azonban míg a nagykereskedelmi 

munkaadók szerint az Érzelmi azonosulás a vállalattal a legkevésbé jelentős elvárás a 

foglalkoztatottak részéről, addig a munkavállalók véleménye szerint a legkevésbé fontos 

igény a Több telephelyhez való kötöttség. 
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3.3.2.5. Átfogó (magyarázó) statisztikai mélyelemzés a kiskereskedelmi munkakörök 
vonatkozásában 

 

A fejezet során kiderül, hogy a munkaadók milyen munkavállalói szkilleket, kompetenciákat 

jelöltek meg, s miért, és melyeket éreznek fontosnak ahhoz, hogy egy turbulens gazdálkodást 

tudjanak folytatni.  

A kérdőívekben külön-külön 8 munkakörnek (Kereskedelmi egység vezetője, 

Árukereskedő, Vezető eladó, Bolti eladó, Bolti pénztáros, Egyéb áru-összekészítő, Pék, édesipari 

termékgyártó valamint Pultfeltöltő) a kompetencia értékelésére került sor egy 13 itemből álló skálán. 

A 0-5-ig terjedő likert skálákon az adott munkakörhöz tartozó szakmai/gyakorlati jártasság, 

Számítógépes ismeretek, Gazdasági/iparági ismeretek, Anyanyelvi készségek, Idegennyelv-tudás, 

Munkakultúra, Önálló munkavégzés, Csapatszellem, Problémamegoldó képességek, 

Ügyfélorientáltság, Vezetési, szervezési képességek, Tanulási képesség, valamint a Lojalitás került 

felmérésre.  

A következőkben egy faktorelemzés segítségével bemutatásra kerülnek azok a 

kompetenciacsoportok, melyeket a munkaadók a 8 munkakör mentén előtérbe helyeznek.  

 

3.3.2.5.1 Kereskedelmi Egység Vezetője 

 

A pozíció áttekintésekor először a kompetencia fontossági sorrendjére helyeződik a 

hangsúly, majd ezt követően faktoranalízissel és regressziós analízissel, a kompetenciacsoportok 

kerülnek áttekintésre. Az alábbi ábra átlagértékeiből látható, hogy a legfontosabb kompetenciák a 

Szakmai jártasság, a Vezetési képességek és a Problémamegoldás.  

 

 
59. ábra  
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A következőkben a kompetenciacsoportok kerülnek bemutatásra: 

A kereskedelmi egység vezetője esetében a mért 13 kompetenciaváltozóból faktorelemzés 

útján két jól interpretálható faktor került képzésre 5 iterálási transzformáció során. Azaz a 

faktorelemzés során egy 2 dimenziós teret lehetett kialakítani a 13 változó varianciáival. A 

faktorelemzéshez tartozó KMO értéke 0,753, mely nagyobb, mint 0,5, mely szerint a parciális 

korreláció nem túl magas, a változó szett így alkalmas volt a faktoranalízisre. A Bartlett teszthez 

tartozó szignifikancia 0,000, azaz a változók korrelációs mátrixa szignifikánsan különbözik az 

egységmátrixtól. A faktorelemzéshez tartozó kommunalistások alapján megállapítható, hogy 

minden változó esetében a főkomponensek a változók heterogenitásából többet magyaráznak meg, 

mint 25%, azaz a függő változók heterogenitásából a független változó minden esetben többet 

őrzött meg, mint 25%. Az eredeti sajátértékekből leolvasható, hogy a faktorok minden esetben 

egynél magasabb sajátértékkel rendelkeznek, továbbá a főkomponensek a 13 változó összes 

információtartalmából 70,68%-ot őriztek meg a transzformáció során, mely alapján a 

főkomponensek jól magyarázzák a 13 változót. 

A két kialakult főkomponens esetében minden faktorváltozó nagy értékei az adott 

kompetenciaváltozókat tömörítő faktorral való egyetértést, a kis értékei az egyet nem értést 

reprezentálják. A kialakult két változó interpretálása két jól körülhatárolható kompetenciablokkot 

rajzol fel. Azt, hogy melyik faktoron “ül” az adott változó azt az alábbi táblázat foglalja össze. 

 

 Főkomponenssúly Mátrixa   

 

Komponens 

1 Vezetői-ügyfélbarát-
kommunikációs 

2 - 
gyakorlatorientá
lt munkavégzési 
kompetenciák 

@2.1.1.1 Kereskedelmi egység vezetője / 
Szakmai/gyakorlati jártasság 

-.004 .627 

@2.1.1.2 Kereskedelmi egység vezetője / 
Számítógépes ismeretek 

.511 .782 

@2.1.1.3 Kereskedelmi egység vezetője / 
Gazdasági/iparági ismeretek 

.841 -.238 

@2.1.1.4 Kereskedelmi egység vezetője / 
Anyanyelvi készségek 

.836 -.044 

@2.1.1.5 Kereskedelmi egység vezetője / 
Idegennyelv-tudás 

.773 .025 

@2.1.1.6 Kereskedelmi egység vezetője / 
Munkakultúra 

-.371 .806 

@2.1.1.7 Kereskedelmi egység vezetője / Önálló 
munkavégzés 

-.281 .751 

@2.1.1.8 Kereskedelmi egység vezetője / 
Csapatszellem 

.409 .785 

@2.1.1.9 Kereskedelmi egység vezetője / 
Problémamegoldó képességek 

.474 .744 

@2.1.1.10 Kereskedelmi egység vezetője / 
Ügyfélorientáltság 

.867 .307 

@2.1.1.11 Kereskedelmi egység vezetője / 
Vezetési, szervezési képességek 

.836 .234 

@2.1.1.12 Kereskedelmi egység vezetője / 
Tanulási képesség 

.790 .266 
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@2.1.1.13 Kereskedelmi egység vezetője / 
Lojalitás 

.578 .290 

Faktorkiválasztási eljárás: Főkomponens Módszer  
Rotációs eljárás: Varimax Kaiser Normalizációval 

60. ábra 

 

Az első faktor a következő változókat tömöríti: Gazdasági/iparági ismeretek, Anyanyelvi 

készségek, Idegennyelv-tudás, Ügyfélorientáltság, Tanulási képesség és Lojalitás. Ez a faktor olyan 

változókkal való erős szimpátiát tükröz, melyek esetében a Szakmai tudás, valamint a Vezetői és 

tanulási képességek kerülnek előtérbe. Ebből kifolyólag az első faktor Vezetői-ügyfélbarát-

kommunikációs faktor nevet kapta. A második faktor a Szakmai/gyakorlati jártasság, a 

Számítógépes ismeretek, a Munkakultúra, az Önálló munkavégzés, a Csapatszellem és a 

Problémamegoldó képességek változókat tömöríti. A második faktorban főként olyan változók 

kaptak helyet, melyek az egyéni és gyakorlatorientált munka és feladatmegoldást helyezik előtérbe. 

A második faktor ebből kifolyólag Gyakorlatorientált munkavégzési kompetenciák elnevezést 

kapta.  

A kereskedelmi egység vezetőjének kompetenciafaktorainak kialakítása után megtekintésre 

került két lineáris regressziós analízissel, hogy a 2 faktorból kirajzolható két modellt milyen 

magyarázó változókkal lehet értelmezni. A modellek kialakítása során a két korábban ismertetett 

faktort kellett bevonni, mint a modellek függő változóit, s a leíró statisztikai fejezetben már 

korábban bemutatott magyarázó változókat (alapítás éve, foglalkoztatottak száma), mint független 

változókat.  

Az első lineáris regressziós modell célja tehát az volt, hogy megtudható legyen, mennyire 

befolyásolja a Vezetői-ügyfélbarát-kommunikációs kompetenciák szükségességet az eltérő vállalati 

környezet, a kereskedelmi egység vezetőjének munkaköre esetében.  

A végső modellt a program egy lépésből érte el. A modell magyarázó erejét a Modell 

Summary táblázatból lehet leolvasni. A modell magyarázó ereje 35,6%-os, ebből következően a 

modellhez tartozó magyarázó erőre adható torzítatlan becslés értéke (R2) 0,133. Ez a két szám a 

megmagyarázott hányadra adnak, torzított becsléseket. A torzítatlan becslés értéke 0,13, azaz 

összességében megállapítható, hogy a két független változó együttesen 13,3%-ot magyaráz meg a 

függő változó heterogenitásából. A modell F-próbájához tartozó szignifikancia értéke 0,342, mely 

valamivel magasabb mint 0,05, ám az látható az értékből, hogy a regresszió a teljes heterogenitás 

szignifikáns részét testesíti meg. A t-próbához tartozó szignifikancia szintek azonban magasabbak 

mint 0,05 ebből az látható, hogy a modell megállapításait bizonyos fenntartásokkal kell kezelni. A 

modellben eltérő skálabeosztású változók fordulnak elő, így a Standardizált Béta együtthatót kellett 

figyelembe venni az elemzéskor. A vállalatok életkorához tartozó Bs értéke -0,184, amely azt 

mutatja, hogy régebb óta van jelen a piacon az adott vállalat, annál kevésbé fontos számára az, hogy a 

kereskedelmi egység vezetője vezetési kompetenciákkal is rendelkezzen. A foglalkoztatottak számát mérő 

változóhoz tartozó Bs érték (-0,360) alapján látható, hogy minél inkább haladva a kisebb 

foglalkoztatottságú vállalatoktól a magasabb foglalkoztatottsági szinttel jellemezhető vállalatokig, annál 

valószínűbb, hogy a független kompetenciaváltozóval nem értenek egyet a válaszadók. 
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Koefficienseka 

Modell 

Koefficiensek 
Standardizált 
Koefficiensek 

t Szig. B Std. Hiba Béta 

1 (Constant) 
2.239 1.455  

1.53
9 

.145 

vál_év 
-.009 .012 -.184 

-
.747 

.467 

fogl_szam_3kat 
fogl_száma_3ka
t 

-.743 .509 -.360 
-

1.45
8 

.165 

a. Eredményváltozó: FAC1_1_ker Faktor_kereskedelmi_vezető 
61. ábra 

 

A második lineáris regressziós modellben azt került vizsgálatra, hogy mennyiben 

befolyásolja a gyakorlatorientált munkavégzési kompetenciák szükségességét az eltérő vállalati 

környezet, a kereskedelmi egység vezetőjének munkaköre esetében. A modell R-hez tartozó értéke 

0,666, az R2 értéke 0,443. A modellhez tartozó torzítatlan becslés értéke 0,369, azaz összességében 

megállapítható, hogy a két független változó együttesen 36.9%-ot magyaráz meg a függő változó 

heterogenitásából. A modell F-próbájához tartozó szignifikancia értéke 0,12, mely magasabb mint 

0,05. A t-próbához tartozó szignifikancia szintek valamivel szintén magasabbak mint 0,05, amiből 

szintén azt a következtetést vonható le, hogy a modell összefüggéseit és ezekből való 

következtetéseket bizonyos fenntartásokkal kell kezelni. A modellben eltérő skálabeosztású 

változók kerültek alkalmazásra, így ismételten a Standardizált Béta együtthatót kell figyelembe venni 

elemzésükkor. 

 

Koefficienseka 

Modell 

Koefficiensek 

Srandardizá
lt 

Koefficiens
ek 

t Szig. B Std. Hiba Béta 

1 (Constant) 1.986 1.038  1.912 .075 

vál_év .014 .009 .319 1.610 .128 

fogl_szam_3kat 
fogl_száma_3ka
t 

-.946 .364 -.515 -2.603 .020 

a. Eredményváltozó: FAC2_1_ker Faktor_kereskedelmi_gyakorlat 
62. ábra  

 

A vállalkozás életkorához (0,319) és a foglalkoztatottak számához (-0,515) tartozó Bs 

értékek alapján látható, hogy minél régebben van a piacon egy adott vállalat, annál fontosabb 

számára a kereskedelmi egység vezetőjének pozíciójakor a gyakorlatorientált munkavégzést 

tömörítő kompetenciák megléte. Ezzel szemben viszont minél több munkavállalót foglalkoztat a 

vállalat, annál kevésbé fontos számára ugyanez a kompetenciaegyüttes.  
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3.3.2.5.2. Árukereskedő 

 

A pozíció vizsgálatakor először a kompetencia prioritási sorrend kerül előtérbe, majd ezt 

követően faktoranalízissel és regressziós analízissel, a kompetenciacsoportok kerülnek vizsgálatra. 

Az alábbi ábra átlagértékeiből látható, hogy a legfontosabb kompetenciák a Szakmai jártasság, a 

Problémamegoldás és az Önálló munkavégzés.  

 

 
63. ábra  

 

A következőkben azonban a kompetenciacsoportokat kerülnek elemzésre: 

Az Árukereskedő esetében a mért 13 kompetenciaváltozóból faktorelemzés útján két jól 

interpretálható faktor került képzésre 5 iterálási transzformáció során. Azaz a faktorelemzés során 

egy 2 dimenziós tér alakítható ki a 13 változó varianciáival. A faktorelemzéshez tartozó KMO 

értéke 0,654, mely nagyobb, mint 0,5, mely szerint a parciális korreláció nem túl magas, a változó 

szett így alkalmas volt a faktoranalízisre. A Bartlett teszthez tartozó szignifikancia 0,000, azaz a 

változók korrelációs mátrixa szignifikánsan különbözik az egységmátrixtól. A faktorelemzéshez 

tartozó kommunalistások alapján megállapítható, hogy minden változó esetében a főkomponensek 

a változók heterogenitásából többet magyaráznak meg, mint 25%, azaz a függő változók 

heterogenitásából a független változó minden esetben többet őrzött meg, mint 25%. Az eredeti 

sajátértékekből leolvasható, hogy a faktorok minden esetben egynél magasabb sajátértékkel 

rendelkeznek, továbbá a főkomponensek a 13 változó összes információtartalmából 64,09%-ot 

őriztek meg a transzformáció során, mely alapján a főkomponensek jól magyarázzák a 13 változót. 

A két kialakult főkomponens esetében minden faktorváltozó nagy értékei az adott 

kompetenciaváltozókat tömörítő faktorral való egyetértést, a kis értékei az egyet nem értést 

reprezentálják. A kialakult két változó interpretálása két jól körülhatárolható kompetenciablokkot 

rajzol fel. Azt, hogy melyik faktoron “ül” az adott változó azt az alábbi táblázat foglalja össze. 
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Főkomponenssúly Mátrixa   

 

Komponens 

1 –gazdasági 
kompetenciák és 

vezetés 

2 – Szakmai 
kompetenciák 

munkavégzés és 
tanulás 

@2.1.2.1 Árukereskedő - Szakmai/gyakorlati jártasság .252 .646 
@2.1.2.2 Árukereskedő - Számítógépes ismeretek .809 .417 
@2.1.2.3 Árukereskedő - Gazdasági/iparági ismeretek .234 -.406 
@2.1.2.4 Árukereskedő - Anyanyelvi készségek -.015 .616 
@2.1.2.5 Árukereskedő - Idegennyelv-tudás .834 .061 
@2.1.2.6 Árukereskedő - Munkakultúra .005 .822 
@2.1.2.7 Árukereskedő - Önálló munkavégzés .169 .829 
@2.1.2.8 Árukereskedő - Csapatszellem .549 .705 
@2.1.2.9 Árukereskedő - Problémamegoldó 
képességek 

.862 -.189 

@2.1.2.10 Árukereskedő - Ügyfélorientáltság .442 .266 
@2.1.2.11 Árukereskedő - Vezetési, szervezési 
képességek 

.888 .217 

@2.1.2.12 Árukereskedő - Tanulási képesség .379 .790 
@2.1.2.13 Árukereskedő - Lojalitás .941 -.002 

Faktorkiválasztási eljárás: Főkomponens Módszer.  Rotációs eljárás: Varimax Kaiser 
Normalizációval. 

64. ábra 

 
 

Az első faktor a következő változókat tömöríti: Számítógépes ismeretek, Gazdasági/iparági 

ismeretek, Idegennyelv-tudás, Problémamegoldó képességek, Ügyfélorientáltság, Vezetési, 

szervezési képességek és Lojalitás. Ez a faktor olyan változókkal való erős szimpátiát tükröz, melyek 

esetében a Szakmai tudás, a Számítógépes ismeretek és Nyelvismeret, a Problémamegoldó képesség 

és a Vezetői, szervezési szkillek kerülnek előtérbe. Ebből kifolyólag az első faktor Gazdasági 

kompetenciák és vezetés faktornak lett elnevezve. A második faktor a Szakmai/gyakorlati jártasság, 

Anyanyelvi készségek, Munkakultúra, Önálló munkavégzés, Csapatszellem és Tanulási 

képességképességek változókat tömöríti. A második faktor ebből kifolyólag Szakmai kompetenciák 

munkavégzés és tanulás elnevezést kapta.  

Az Árukereskedő kompetenciafaktorainak kialakítása után vizsgálatra került két lineáris 

regressziós analízissel, hogy a 2 faktorból kirajzolható két modellt milyen magyarázó változókkal 

lehet értelmezni. A modellek kialakítása során a két korábban ismertetett faktort kellett bevonni, 

mint a modellek függő változóit, s a leíró statisztikai fejezetben már korábban bemutatott 

magyarázó változókat (alapítás éve, foglalkoztatottak száma), mint független változókat.  

Az első lineáris regressziós modell célja tehát az volt, megtudni mennyire befolyásolja a 

Gazdasági kompetenciák és vezetés szükségességét az eltérő vállalati környezet, az Árukereskedő 

munkaköre esetében.  

A végső modellt a program egy lépésből érte el. A modell magyarázó erejét a Modell 

Summary táblázatból lehet leolvasni. A modell magyarázó ereje 45,7%-os, ebből következően a 

modellhez tartozó magyarázó erőre adható torzítatlan becslés értéke (R2) 0,223. Ez a két szám a 

megmagyarázott hányadra adnak, torzított becsléseket. A torzítatlan becslés értéke 0,119, azaz 

összességében megállapítható, hogy a két független változó együttesen 11,9%-ot magyaráz meg a 

függő változó heterogenitásából. A modell F-próbájához tartozó szignifikancia értéke 0,151, mely 
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valamivel magasabb mint 0,05, ám az látható az értékből, hogy a regresszió a teljes heterogenitás 

szignifikáns részét testesíti meg. A t-próbához tartozó szignifikancia szintek azonban magasabbak 

mint 0,05, ebből azt látni, hogy a modell megállapításait bizonyos fenntartásokkal kell kezelni. A 

modell eltérő skálabeosztású változókkal dolgozik, így a Standardizált Béta együtthatót kellett 

figyelembe venni az elemzéskor. A vállalatok életkorához tartozó Bs értéke 0,063, amely azt 

mutatja, hogy régebb óta van jelen a piacon az adott vállalat, annál inkább fontos számára az, hogy az 

Árukereskedő Gazdasági kompetenciák és vezetés kompetenciákkal is rendelkezzen. A 

foglalkoztatottak számát mérő változóhoz tartozó Bs érték (-0,454) alapján látható, hogy minél 

inkább haladva a kisebb foglalkoztatottságú vállalatoktól a magasabb foglalkoztatottsági szinttel jellemezhető 

vállalatokig, annál valószínűbb, hogy a független kompetenciaváltozóval nem értenek egyet a válaszadók. 

 

 

Koefficienseka 

Modell 

Koefficiensek 
Standardizált 
Koefficiensek 

t Szig. B Std. Hiba Béta 

1 (Constant) 
2.009 1.202  

1.67
0 

.116 

vál_év .003 .010 .063 .267 .793 

fogl_szam_3kat 
fogl_száma_3ka
t 

-.817 .421 -.454 
-

1.94
0 

.071 

a. Eredményváltozó: FAC1_1_áru REGR factor score 1 for analysis 1 
65. ábra 

 

A második lineáris regressziós modellben vizsgálni szükséges, hogy mennyiben befolyásolja 

a gyakorlatorientált munkavégzési kompetenciák szükségességét az eltérő vállalati környezet, a 

kereskedelmi egység vezetőjének munkaköre esetében. A modell R-hez tartozó értéke 0,562, az R2 

értéke 0,316. A modellhez tartozó torzítatlan becslés értéke 0,225, azaz összességében 

megállapítható, hogy a két független változó együttesen 22,5%-ot magyaráz meg a függő változó 

heterogenitásából. A modell F-próbájához tartozó szignifikancia értéke 0,58, mely magasabb mint 

0,05. A t-próbához tartozó szignifikancia szintek valamivel szintén magasabbak mint 0,05 amiből 

szintén azt a következtetést lehet levonni, hogy a modell összefüggéseit és ezekből való 

következtetéseket bizonyos fenntartásokkal kell kezelni. A modell eltérő skálabeosztású 

változókkal dolgozik, így ismételten a Standardizált Béta együtthatót kell figyelembe venni 

elemzésükkor. 

 

Koefficienseka 

Modell 

Koefficiensek 
Standardizált 
Koefficiensek 

t Szig. B Std. Hiba Béta 

1 (Constant) 2.139 1.264  1.692 .111 

vál_év .012 .011 .250 1.137 .273 

fogl_szam_3kat 
fogl_száma_3ka
t 

-.907 .443 -.450 
-

2.050 
.058 

a. Eredményváltozó: FAC2_1_áru REGR factor score 2 for analysis 1 
66. ábra 
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A vállalkozás életkorához (0,250) és a foglalkoztatottak számához (-0,450) tartozó Bs 

értékek alapján látható, hogy minél régebben van a piacon egy adott vállalat annál fontosabb 

számára az Árukereskedő pozíciójakor a Szakmai kompetenciák munkavégzés és tanulást tömörítő 

kompetenciák megléte. Ezzel szemben viszont minél több munkavállalót foglalkoztat a vállalat, 

annál kevésbé fontos számára ugyanez a kompetenciaegyüttes.  

3.3.2.5.3. Vezető eladó 

 

A pozíció áttekintésekor először a kompetencia prioritási sorrendre tér ki, majd ezt 

követően faktoranalízissel és regressziós analízissel, a kompetenciacsoportokat kell áttekinteni. Az 

alábbi ábra átlagértékeiből látható, hogy a legfontosabb kompetenciák a Szakmai jártasság, a 

Számítógépes ismeretek és az Önálló munkavégzés.  

 

 
67. ábra 

 

A vezető eladó esetében a mért 13 kompetenciaváltozóból faktorelemzés útján két jól 

interpretálható faktort kell képezni 5 iterálási transzformáció során. Azaz a faktorelemzés során egy 

2 dimenziós teret kell kialakítani a 13 változó varianciáival. A faktorelemzéshez tartozó KMO 

értéke 0,815, mely nagyobb, mint 0,5, mely szerint a parciális korreláció nem túl magas, a változó 

szett így alkalmas volt a faktoranalízisre. A Bartlett teszthez tartozó szignifikancia 0,000, azaz a 

változók korrelációs mátrixa szignifikánsan különbözik az egységmátrixtól. A faktorelemzéshez 

tartozó kommunalistások alapján megállapítható, hogy minden változó esetében a főkomponensek 

a változók heterogenitásából többet magyaráznak meg, mint 25%, azaz a függő változók 

heterogenitásából a független változó minden esetben többet őrzött meg, mint 25%. Az eredeti 

sajátértékekből leolvasható, hogy a faktorok minden esetben egynél magasabb sajátértékkel 

rendelkeznek, továbbá a főkomponensek a 13 változó összes információtartalmából 64,1%-ot 

őriztek meg a transzformáció során, mely alapján a főkomponensek jól magyarázzák a 13 változót. 

A két kialakult főkomponens esetében minden faktorváltozó nagy értékei az adott 

kompetenciaváltozókat tömörítő faktorral való egyetértést, a kis értékei az egyet nem értést 

reprezentálják. A kialakult két változó interpretálása két jól körülhatárolható kompetenciablokkot 

rajzol fel. Azt, hogy melyik faktoron “ül” az adott változó azt az alábbi táblázat foglalja össze. 
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Főkomponenssúly Mátrixa   

 

Komponens 

1 - szakmai és 
munkavégzés 

és vezetés 

2- gazdasági 
kompetenciák  

@2.1.3.1 Vezető eladó - Szakmai/gyakorlati jártasság .414 -.432 
@2.1.3.2 Vezető eladó - Számítógépes ismeretek .874 -.199 
@2.1.3.3 Vezető eladó - Gazdasági/iparági ismeretek .101 .585 
@2.1.3.4 Vezető eladó - Anyanyelvi készségek -.004 .555 
@2.1.3.5 Vezető eladó - Idegennyelv-tudás .433 .854 
@2.1.3.6 Vezető eladó - Munkakultúra .833 .036 
@2.1.3.7 Vezető eladó - Önálló munkavégzés .342 -.531 
@2.1.3.8 Vezető eladó - Csapatszellem .936 .162 
@2.1.3.9 Vezető eladó - Problémamegoldó képességek .906 .027 
@2.1.3.10 Vezető eladó -Ügyfélorientáltság .631 .226 
@2.1.3.11 Vezető eladó -Vezetési, szervezési képességek .932 .105 
@2.1.3.12 Vezető eladó - Tanulási képesség .180 -.600 
@2.1.3.13 Vezető eladó - Lojalitás .793 -.299 

Faktorkiválasztási eljárás: Főkomponens Módszer Rotációs eljárás: Varimax Kaiser Normalizációval. 
68. ábra 

 
 

A faktorok a sárgával kiemelt változókat tömörítik, így az első faktor Szakmai és 

munkavégzés faktornak lett elnevezve, a második faktor Gazdasági kompetenciák és vezetés 

elnevezést kapta.  

A Vezető eladó kompetencia faktorainak kialakítása után meg kell nézni két lineáris 

regressziós analízissel, hogy a 2 faktorból kirajzolható két modellt milyen magyarázó változókkal 

lehet értelmezni. A modellek kialakítása során a két korábban ismertetett faktort kellett bevonni, 

mint a modellek függő változóit, s a leíró statisztikai fejezetben már korábban bemutatott 

magyarázó változókat (alapítás éve, foglalkoztatottak száma), mint független változókat.  

Az első lineáris regressziós modell célja tehát az volt, hogy megtudható legyen mennyire 

befolyásolja az eltérő vállalati környezet a gazdasági kompetenciákat és a munkavégzést a Vezető 

eladó munkaköre esetében.  

A végső modellt a program egy lépésből érte el. A modell magyarázó ereje 68,4%-os. A 

modell F-próbájához tartozó szignifikancia értéke 0,223, mely nagyobb, mint 0,05, azaz a regresszió 

a teljes heterogenitás szignifikáns részét testesíti meg. A t-próbához tartozó szignifikancia szintek 

azonban magasabbak mint 0,05 ebből az látható, hogy a modell megállapításait bizonyos 

fenntartásokkal kell kezelni. A modellben eltérő skálabeosztású változókkal kellett dolgozni, így a 

Standardizált Béta együtthatót kellett figyelembe venni az elemzéskor. A vállalatok életkorához 

tartozó Bs értéke 0,217, amely azt mutatja, hogy régebb óta van jelen a piacon az adott vállalat, annál 

inkább fontos számára az, hogy a Vezető eladó, szakmai és munkavégzés kompetenciákkal is rendelkezzen. 

A foglalkoztatottak számát mérő változóhoz tartozó Bs érték (-0,584) alapján látható, hogy minél 

inkább haladva a kisebb foglalkoztatottságú vállalatoktól a magasabb foglalkoztatottsági szinttel jellemezhető 

vállalatokig, annál valószínűbb, hogy a független kompetenciaváltozóval nem értenek egyet a válaszadók. 
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Koefficienseka 

Modell 

Koefficiensek 
Standardizált 
Koefficiensek 

t Szig. 

B 
Std. 
Hiba 

Béta 

1 (Constant) 2.595 1.047  2.479 .026 

vál_év .010 .009 .217 1.097 .290 

fogl_szam_3kat 
fogl_száma_3ka
t 

-1.084 .367 -.584 -2.956 .010 

a. Eredményváltozó: FAC1_2 REGR factor score 1 for analysis 2 
69. ábra 

 

A második lineáris regressziós modellben vizsgálatra került, hogy mennyiben befolyásolja 

a gazdasági kompetenciák szükségességét az eltérő vállalati környezet a Vezető eladó munkaköre 

esetében. A modell R-hez tartozó értéke 0,375. A modell F-próbájához tartozó szignifikancia értéke 

0, mely magasabb, mint 0,05. A t-próbához tartozó szignifikancia szintek valamivel szintén 

magasabbak, mint 0,05, amiből szintén az a következtetés vonható le, hogy a modell összefüggéseit 

és ezekből való következtetéseket bizonyos fenntartásokkal kell kezelni. A modellben eltérő 

skálabeosztású változókkal kellett dolgozni, így ismételten a Standardizált Béta együtthatót kell 

figyelembe venni elemzésükkor. 

 

 

Koefficienseka 

Modell 

Koefficiensek 
Standardizált 
Koefficiensek 

t Szig. 

B 
Std. 
Hiba 

Béta 

1 (Constant) 1.741 1.452  1.199 .249 

vál_év -.017 .012 -.350 -1.425 .175 

fogl_szam_3kat 
fogl_száma_3ka
t 

-.492 .509 -.238 -.967 .349 

a. Eredményváltozó: FAC2_2 REGR factor score 2 for analysis 2 
70. ábra 

 

 

A vállalkozás életkorához (-0,350) és a foglalkoztatottak számához (-0,238) tartozó Bs 

értékek alapján látható, hogy minél régebben van a piacon egy adott vállalat, annál kevésbé fontos 

a Vezető eladó pozíciójakor a gazdasági kompetenciák tömörítő kompetenciák megléte. Valamint 

minél több munkavállalót foglalkoztat a vállalat, annál kevésbé fontos számára ugyanez a 

kompetenciaegyüttes.  
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3.3.2.5.4. Bolti eladó 

 

A munkakör áttekintésekor először a kompetencia fontossági sorrendre kell kitérni, majd 

ezt követően faktoranalízissel és regressziós analízissel, a kompetenciacsoportokat kell átnézni. Az 

alábbi ábra átlagértékeiből látható, hogy a legfontosabb kompetenciák a Szakmai jártasság, az 

Önálló munkavégzés és a Problémamegoldó képesség.  

 

 
71. ábra 

 

A Bolti eladó esetében a mért 13 kompetenciaváltozóból faktorelemzés útján két jól 

interpretálható faktort kellett képezni 5 iterálási transzformáció során. Azaz a faktorelemzés során 

egy 2 dimenziós teret sikerült kialakítani a 13 változó varianciáival. A faktorelemzéshez tartozó 

KMO értéke 0,510, mely nagyobb, mint 0,5, mely szerint a parciális korreláció nem túl magas, a 

változó szett így alkalmas volt a faktoranalízisre. A Bartlett teszthez tartozó szignifikancia 0,000, 

azaz a változók korrelációs mátrixa szignifikánsan különbözik az egységmátrixtól. A 

faktorelemzéshez tartozó kommunalistások alapján megállapítható, hogy minden változó esetében 

a főkomponensek a változók heterogenitásából többet magyaráznak meg, mint 25%, azaz a függő 

változók heterogenitásából a független változó minden esetben többet őrzött meg, mint 25%. Az 

eredeti sajátértékekből leolvasható, hogy a faktorok minden esetben egynél magasabb sajátértékkel 

rendelkeznek, továbbá a főkomponensek a 13 változó összes információtartalmából 59,93%-ot 

őriztek meg a transzformáció során, mely alapján a főkomponensek jól magyarázzák a 13 változót. 

A két kialakult főkomponens esetében minden faktorváltozó nagy értékei az adott 

kompetenciaváltozókat tömörítő faktorral való egyetértést, a kis értékei az egyet nem értést 

reprezentálják. A kialakult két változó interpretálása két jól körülhatárolható kompetenciablokkot 

rajzol fel. Azt, hogy melyik faktoron “ül” az adott változó azt az alábbi táblázat foglalja össze. 
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Főkomponenssúly Mátrixa   

 

Komponens 

1 - Szakmai 
kompetenciák és 

vezetés 

2 - Gazdasági 
kompetenciák 

munkavégzés és 
tanulás 

@2.1.4.1 Bolti eladó - Szakmai/gyakorlati jártasság .659 -.101 
@2.1.4.2 Bolti eladó - Számítógépes ismeretek .096 .741 
@2.1.4.3 Bolti eladó - Gazdasági/iparági ismeretek -.086 -.453 
@2.1.4.4 Bolti eladó - Anyanyelvi készségek -.286 .845 
@2.1.4.5 Bolti eladó - Idegennyelv-tudás -.065 .807 
@2.1.4.6 Bolti eladó - Munkakultúra .706 .584 
@2.1.4.7 Bolti eladó - Önálló munkavégzés .810 .056 
@2.1.4.8 Bolti eladó - Csapatszellem .754 .409 
@2.1.4.9 Bolti eladó - Problémamegoldó képességek .456 -.080 
@2.1.4.10 Bolti eladó - Ügyfélorientáltság .877 .413 
@2.1.4.11 Bolti eladó - Vezetési, szervezési képességek .908 -.035 
@2.1.4.12 Bolti eladó - Tanulási képesség .281 .623 
@2.1.4.13 Bolti eladó - Lojalitás .842 .129 

Faktorkiválasztási eljárás: Főkomponens Módszer Rotációs eljárás: Varimax Kaiser Normalizációval. 
72. ábra 

 
 

Az első faktor a következő változókat tömöríti: Szakmai/gyakorlati jártasság, 

Munkakultúra, Önálló munkavégzés, Csapatszellem és Tanulási képességképességek, 

Problémamegoldó képességek, Ügyfélorientáltság, Vezetési, szervezési képességek, Lojalitás.  Ez a 

faktor olyan változókkal való erős szimpátiát tükröz, melyek esetében a Szakmai tudás, a 

Nyelvismeret, a Problémamegoldó képesség és a Vezetői, szervezési szkillek kerülnek előtérbe.  

Ebből kifolyólag az első faktornak a Szakmai kompetenciák és vezetés faktor az elnevezése. A 

második faktor a Számítógépes ismeretek, Gazdasági/iparági ismeretek, Anyanyelvi készségek, 

Idegennyelv-tudás, Tanulási képesség változókat tömöríti. A második faktor ebből kifolyólag 

Gazdasági kompetenciák munkavégzés és tanulás elnevezést kapta.  

A Bolti eladó kompetencia faktorainak kialakítása után az elemzés vizsgálta két lineáris 

regressziós analízissel, hogy a 2 faktorból kirajzolható két modellt milyen magyarázó változókkal 

lehet értelmezni. A modellek kialakítása során a két korábban ismertetett faktort kellett bevonni, 

mint a modellek függő változóit, s a leíró statisztikai fejezetben már korábban bemutatott 

magyarázó változókat (alapítás éve, foglalkoztatottak száma), mint független változókat.  

Az első lineáris regressziós modell célja tehát az volt, hogy megtudható legyen, mennyire 

befolyásolja a Szakmai kompetenciák és vezetés az eltérő vállalati környezet a Bolti eladó 

munkaköre esetében. 

A végső modellt a program egy lépésből érte el. A modell magyarázó erejét a Modell 

Summary táblázatból lehet leolvasni. A modell magyarázó ereje 59,5%-os, ebből következően a 

modellhez tartozó magyarázó erőre adható torzítatlan becslés értéke (R2) 0,354. Ez a két szám a 

megmagyarázott hányadra adnak, torzított becsléseket. A torzítatlan becslés értéke 0,268, azaz 

összességében megállapítható, hogy a két független változó együttesen 26,8%-ot magyaráz meg a 

függő változó heterogenitásából. A modell F-próbájához tartozó szignifikancia értéke 0,038, mely 

kisebb, mint 0,05, azaz a regresszió a teljes heterogenitás szignifikáns részét testesíti meg. A t-

próbához tartozó szignifikancia szintek azonban magasabbak, mint 0,05 ebből azt látható, hogy a 
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modell megállapításait bizonyos fenntartásokkal kell kezelni. A modell eltérő skálabeosztású 

változókkal dolgozik, így a Standardizált Béta együtthatót kellett figyelembe venni az elemzéskor. 

A vállalatok életkorához tartozó Bs értéke 0,265, amely azt mutatja, hogy régebb óta van jelen a 

piacon az adott vállalat, annál inkább fontos számára az, hogy a Bolti eladó Szakmai kompetenciák és 

vezetés kompetenciákkal is rendelkezzen. A foglalkoztatottak számát mérő változóhoz tartozó Bs érték 

(-0,475) alapján látható, hogy minél inkább haladva a kisebb foglalkoztatottságú vállalatoktól a magasabb 

foglalkoztatottsági szinttel jellemezhető vállalatokig, annál valószínűbb, hogy a független kompetenciaváltozóval nem 

értenek egyet a válaszadók. 

 

 

Koefficienseka 

Modell 

Koefficiensek 
Standardizált 
Koefficiensek 

t Szig. 

B 
Std. 
Hiba 

Béta 

1 (Constant) 1.897 1.131  1.677 .114 

vál_év .012 .009 .265 1.243 .233 

fogl_szam_3kat 
fogl_száma_3ka
t 

-.881 .396 -.475 -2.226 .042 

a. Dependent Variable: FAC1_1_boltielado REGR factor score 1 for analysis 1 
73. ábra 

 

 

A második lineáris regressziós modellben az került vizsgálatra, hogy mennyiben 

befolyásolja a Gazdasági kompetenciák munkavégzés és tanulási kompetenciák szükségességét az 

eltérő vállalati környezet, a kereskedelmi egység vezetőjének munkaköre esetében. A modell R-hez 

tartozó értéke 0,503, az R2 értéke 0,253. A modellhez tartozó torzítatlan becslés értéke 0,153, azaz 

összességében megállapítható, hogy a két független változó együttesen 11.5%-ot magyaráz meg a 

függő változó heterogenitásából. A modell F-próbájához tartozó szignifikancia értéke 0,112, mely 

magasabb, mint 0,05. A t-próbához tartozó szignifikancia szintek valamivel szintén magasabbak, 

mint 0,05, amiből szintén azt a következtetést vonható, hogy a modell összefüggéseit és ezekből 

való következtetéseket bizonyos fenntartásokkal kell kezelni. A modell eltérő skálabeosztású 

változókkal dolgozik, így ismételten a Standardizált Béta együtthatót kell figyelembe venni 

elemzésükkor. 

 

 

Koefficienseka 

Modell 

Koefficiensek 
Standardizált 
Koefficiensek 

t Szig. 

B 
Std. 
Hiba 

Béta 

1 (Constant) 2.760 1.367  2.019 .062 

vál_év .000 .011 .005 .022 .983 

fogl_szam_3kat 
fogl_száma_3ka
t 

-1.047 .479 -.502 -2.187 .045 

a. Eredményváltozó: FAC2_1_boltielado REGR factor score 2 for analysis 1 
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74. ábra 

 

 

A vállalkozás életkorához (0,005) és a foglalkoztatottak számához (-0,502) tartozó Bs 

értékek alapján látható, hogy minél régebb óta van a piacon az adott vállalat, annál fontosabb 

számára a Bolti eladó munkakörében a Szakmai kompetenciák és vezetés tömörítő kompetenciák 

megléte. Ezzel szemben viszont minél több munkavállalót foglalkoztat a vállalat, annál kevésbé 

fontos számára ugyanez a kompetenciacsoport.  

 

3.3.2.5.5. Bolti pénztáros  

 

A pozíció áttekintésekor először a kompetencia fontossági sorrend állt fel, majd ezt 

követően faktoranalízissel és regressziós analízissel a kompetenciacsoportok kerülnek áttekintésre. 

Az alábbi ábra átlagértékeiből látható, hogy a legfontosabb kompetenciák a Szakmai jártasság, az 

Önálló munkavégzés és a Problémamegoldó képesség.  

 

 
75. ábra  

 

 

A Bolti pénztáros esetében a mért 13 kompetenciaváltozóból faktorelemzés útján két jól 

interpretálható faktor képzésére került sor 5 iterálási transzformáció során. Azaz a faktorelemzés 

során egy 2 dimenziós teret lehet kialakítani a 13 változó varianciáival. A faktorelemzéshez tartozó 

KMO értéke 0,554, mely nagyobb, mint 0,5, mely szerint a parciális korreláció nem túl magas, a 

változó szett így alkalmas volt a faktoranalízisre. A Bartlett teszthez tartozó szignifikancia 0,000, 

azaz a változók korrelációs mátrixa szignifikánsan különbözik az egységmátrixtól. A 

faktorelemzéshez tartozó kommunalistások alapján megállapítható, hogy minden változó esetében 

a főkomponensek a változók heterogenitásából többet magyaráznak meg, mint 25%, azaz a függő 

változók heterogenitásából a független változó minden esetben többet őrzött meg, mint 25%. Az 

eredeti sajátértékekből leolvasható, hogy a faktorok minden esetben egynél magasabb sajátértékkel 

rendelkeznek, továbbá a főkomponensek a 13 változó összes információtartalmából 57,16%-ot 

őriztek meg a transzformáció során, mely alapján a főkomponensek jól magyarázzák a 13 változót. 
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A két kialakult főkomponens esetében minden faktorváltozó nagy értékei az adott 

kompetenciaváltozókat tömörítő faktorral való egyetértést, a kis értékei az egyet nem értést 

reprezentálják. A kialakult két változó interpretálása két jól körülhatárolható kompetenciablokkot 

rajzol fel. Azt, hogy melyik faktoron “ül” az adott változó azt az alábbi táblázat foglalja össze. 

 

 

Főkomponenssúly Mátrixa   

 

Component 

1 - 
Szakmai 

kompeten
ciák és 
vezetés 

2 - 
Gazdasá

gi 
kompet
enciák 

munkav
égzés 

@2.1.5.1 Bolti pénztáros - Szakmai/gyakorlati jártasság .625 -.289 
@2.1.5.2 Bolti pénztáros - Számítógépes ismeretek .865 .041 
@2.1.5.3 Bolti pénztáros - Gazdasági/iparági ismeretek -.184 .719 
@2.1.5.4 Bolti pénztáros - Anyanyelvi készségek -.107 .547 
@2.1.5.5 Bolti pénztáros - Idegennyelv-tudás -.063 .649 
@2.1.5.6 Bolti pénztáros - Munkakultúra .816 .340 
@2.1.5.7 Bolti pénztáros - Önálló munkavégzés .289 .549 
@2.1.5.8 Bolti pénztáros - Csapatszellem .912 .039 
@2.1.5.9 Bolti pénztáros - Problémamegoldó képességek .268 .620 
@2.1.5.10 Bolti pénztáros - Ügyfélorientáltság .373 .780 
@2.1.5.11 Bolti pénztáros - Vezetési, szervezési képességek .869 -.053 
@2.1.5.12 Bolti pénztáros - Tanulási képesség .626 .308 
@2.1.5.13 Bolti pénztáros - Lojalitás .682 .058 

Faktorkiválasztási eljárás: Főkomponens Módszer. Rotációs eljárás: Varimax Kaiser Normalizációval 
76. ábra 

 
 

Az első faktor a következő változókat tömöríti: Szakmai/gyakorlati jártasság, Számítógépes 

ismeretek, Munkakultúra, Csapatszellem, Vezetési, szervezési képességek, Tanulási képesség, 

Lojalitás. Ez a faktor olyan változókkal való erős szimpátiát tükröz, melyek esetében a Szakmai 

tudás, a Számítógépes ismeretek és Nyelvismeret, a Problémamegoldó képesség és a Vezetői, 

szervezési szkillek kerülnek előtérbe. Ebből kifolyólag az első faktor Szakmai kompetenciák és 

vezetés faktor nevet kapta. A második faktor az Anyanyelvi készségek, Idegennyelv-tudás, 

Munkakultúra, Önálló munkavégzés, Problémamegoldó képességek, Ügyfélorientáltság. A második 

faktor ebből kifolyólag Gazdasági kompetenciák munkavégzés és tanulás elnevezést kapta.  

A Bolti pénztáros kompetencia faktorainak kialakítása után átvizsgálásra került két lineáris 

regressziós analízissel, hogy a 2 faktorból kirajzolható két modellt milyen magyarázó változókkal 

lehet értelmezni. A modellek kialakítása során a két korábban ismertetett faktor bevonásra került, 

mint a modellek függő változói, s a leíró statisztikai fejezetben már korábban bemutatott magyarázó 

változók (alapítás éve, foglalkoztatottak száma), mint független változók.  

Az első lineáris regressziós modell célja, megtudni mennyire befolyásolja a szakmai 

kompetenciák és vezetés szükségességet az eltérő vállalati környezet, a Bolti eladó munkaköre 

esetében.  
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A végső modellt a program egy lépésből érte el. A modell magyarázó erejét a Modell 

Summary táblázatból lehet leolvasni. A modell magyarázó ereje 67,9%-os, ebből következően a 

modellhez tartozó magyarázó erőre adható torzítatlan becslés értéke (R2) 0,461. Ez a két szám a 

megmagyarázott hányadra adnak, torzított becsléseket. A torzítatlan becslés értéke 0,389, azaz 

összességében megállapítható, hogy a két független változó együttesen 38,9%-ot magyaráz meg a 

függő változó heterogenitásából. A modell F-próbájához tartozó szignifikancia értéke 0,010, mely 

alacsonyabb, mint 0,05, így a regresszió a teljes heterogenitás szignifikáns részét testesíti meg. A t-

próbához tartozó szignifikancia szintek azonban magasabbak, mint 0,05 ebből azt látható, hogy a 

modell megállapításait bizonyos fenntartásokkal kell kezelni. A modell eltérő skálabeosztású 

változókkal dolgozik, így a Standardizált Béta együtthatót kellett figyelembe venni az elemzéskor. 

A vállalatok életkorához tartozó Bs értéke 0,267, amely azt mutatja, hogy régebb óta van jelen a 

piacon az adott vállalat, annál inkább fontos számára az, hogy a Bolti pénztáros Szakmai kompetenciák és 

vezetés kompetenciákkal is rendelkezzen.  A foglalkoztatottak számát mérő változóhoz tartozó Bs érték 

(-0,566) alapján látható, hogy minél inkább haladva a kisebb foglalkoztatottságú vállalatoktól a magasabb 

foglalkoztatottsági szinttel jellemezhető vállalatokig, annál valószínűbb, hogy a független kompetenciaváltozóval nem 

értenek egyet a válaszadók. 

 

Koefficienseka 

Modell 

Koefficiensek 
Standardizált 
Koefficiensek 

t Szig. 

B 
Std. 
Hiba 

Béta 

1 (Constant) 2.439 1.069  2.282 .038 

vál_év .012 .009 .267 1.372 .190 

fogl_szam_3kat 
fogl_száma_3ka
t 

-1.087 .374 -.566 -2.905 .011 

a. Dependent Variable: FAC1_2_boltipenztaros REGR factor score 1 for analysis 2 
77. ábra 

 

A második lineáris regressziós modellben elemzésre kerül, hogy mennyiben befolyásolja a 

gazdasági munkavégzési kompetenciák szükségességét az eltérő vállalati környezet, a Bolti 

pénztáros munkaköre esetében. A modell R-hez tartozó értéke 0,260, az R2 értéke 0,068. A 

modellhez tartozó torzítatlan becslés értéke 0,056, azaz összességében megállapítható, hogy a két 

független változó együttesen 5.6%-ot magyaráz meg a függő változó heterogenitásából. A modell 

F-próbájához tartozó szignifikancia értéke 0,59, mely magasabb, mint 0,05. A t-próbához tartozó 

szignifikancia szintek valamivel szintén magasabbak, mint 0,05, amiből szintén azt a következtetést 

vonható le, hogy a modell összefüggéseit és ezekből való következtetéseket bizonyos 

fenntartásokkal kell kezelni. A modell eltérő skálabeosztású változókkal dolgozik, így ismételten a 

Standardizált Béta együtthatót kell figyelembe venni elemzésükkor. 
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Koefficienseka 

Modell 
Koefficiensek 

Standardizált 
Koefficiensek t Szig. 

B Std. Hiba Béta 

1 (Constant) 1.596 1.526  1.046 .312 

vál_év -.004 .013 -.078 -.303 .766 

fogl_szam_3kat 
fogl_száma_3ka
t 

-.557 .534 -.267 
-

1.043 
.314 

a. Eredményváltozó: FAC2_2_boltipenztaros REGR factor score 2 for analysis 2 
78. ábra 

 

A vállalkozás életkorához (-0,078) és a foglalkoztatottak számához (-0,267) tartozó Bs 

értékek alapján látható, hogy minél régebb óta szereplője a piacnak egy adott vállalat, annál kevésbé 

fontosabb számára a Bolti pénztáros állás esetében a Szakmai kompetenciákat, munkavégzést és 

tanulást tömörítő kompetenciák megléte. És ugyanígy minél több foglalkoztatottat foglalkoztat a 

vállalat, annál kevésbé fontos számára ugyanez a kompetenciacsoport.  

 

3.3.2.5.6. Egyéb áru-összekészítő 

 

A pozíció áttekintésekor először a kompetencia fontossági sorrendjére kerül a hangsúly, 

majd ezt követően faktoranalízissel és regressziós analízissel a kompetenciacsoportok tekinthetők 

át. Az alábbi ábra átlagértékeiből látható, hogy a legfontosabb kompetenciák a Szakmai jártasság, 

az Önálló munkavégzés és a Problémamegoldó képesség.  

 

 
79. ábra 

 

 

Az Egyéb áru-összekészítő esetében a mért 13 kompetenciaváltozóból faktorelemzés útján 

két jól interpretálható faktor képezhető 5 iterálási transzformáció során. Azaz a faktorelemzés során 

egy 2 dimenziós tér kialakítható a 13 változó varianciáival. A faktorelemzéshez tartozó KMO értéke 

0,515, mely nagyobb, mint 0,5, mely szerint a parciális korreláció nem túl magas, a változó szett így 

alkalmas volt a faktoranalízisre. A Bartlett teszthez tartozó szignifikancia 0,000, azaz a változók 
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korrelációs mátrixa szignifikánsan különbözik az egységmátrixtól. A faktorelemzéshez tartozó 

kommunalistások alapján megállapítható, hogy minden változó esetében a főkomponensek a 

változók heterogenitásából többet magyaráznak meg, mint 25%, azaz a függő változók 

heterogenitásából a független változó minden esetben többet őrzött meg, mint 25%. Az eredeti 

sajátértékekből leolvasható, hogy a faktorok minden esetben egynél magasabb sajátértékkel 

rendelkeznek, továbbá a főkomponensek a 13 változó összes információtartalmából 64,74%-ot 

őriztek meg a transzformáció során, mely alapján a főkomponensek jól magyarázzák a 13 változót. 

A két kialakult főkomponens esetében minden faktorváltozó nagy értékei az adott 

kompetenciaváltozókat tömörítő faktorral való egyetértést, a kis értékei az egyet nem értést 

reprezentálják. A kialakult két változó interpretálása két jól körülhatárolható kompetenciablokkot 

rajzol fel. Azt, hogy melyik faktoron “ül” az adott változó azt az alábbi táblázat foglalja össze. 

 

 

 

Főkomponenssúly Mátrixa   

 

Komponens 

1 - 
Gazdaság

i 
kompeten

ciák és 
munkavé

gzés 

2 - 
Szakm

ai 
kompe
tenciá
k és 

vezeté
s 

@2.1.6.1 Egyéb áru-előkészítő, áru-összekészítő munkakör - 
Szakmai/gyakorlati jártasság 

-.082 .879 

@2.1.6.2 Egyéb áru-előkészítő, áru-összekészítő munkakör - 
Számítógépes ismeretek 

.268 .882 

@2.1.6.3 Egyéb áru-előkészítő, áru-összekészítő munkakör - 
Gazdasági/iparági ismeretek 

.059 -.197 

@2.1.6.4 Egyéb áru-előkészítő, áru-összekészítő munkakör - Anyanyelvi 
készségek 

.678 -.179 

@2.1.6.5 Egyéb áru-előkészítő, áru-összekészítő munkakör - 
Idegennyelv-tudás 

.869 -.017 

@2.1.6.6 Egyéb áru-előkészítő, áru-összekészítő munkakör - 
Munkakultúra 

.925 .132 

@2.1.6.7 Egyéb áru-előkészítő, áru-összekészítő munkakör - Önálló 
munkavégzés 

.894 .131 

@2.1.6.8 Egyéb áru-előkészítő, áru-összekészítő munkakör - 
Csapatszellem 

.360 .875 

@2.1.6.9 Egyéb áru-előkészítő, áru-összekészítő munkakör - 
Problémamegoldó képességek 

.238 .415 

@2.1.6.10 Egyéb áru-előkészítő, áru-összekészítő munkakör - 
Ügyfélorientáltság 

.141 .324 

@2.1.6.11 Egyéb áru-előkészítő, áru-összekészítő munkakör - Vezetési, 
szervezési képességek 

.000 .931 

@2.1.6.12 Egyéb áru-előkészítő, áru-összekészítő munkakör - Tanulási 
képesség 

.735 .490 

@2.1.6.13 Egyéb áru-előkészítő, áru-összekészítő munkakör - Lojalitás .667 .208 
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Faktorkiválasztási eljárás: Főkomponens Módszer Rotációs eljárás: Varimax Kaiser 
Normalizációval 

80. ábra 

 

A faktorok a sárgával kiemelt változókat tömörítik, így az első faktor a Gazdasági 

kompetenciák és munkavégzés faktor nevet, a második faktor a Szakmai kompetenciák és vezetés 

elnevezést kapta.  

Az Egyéb áru-összekészítő kompetencia faktorainak kialakítása után áttekintésre került két 

lineáris regressziós analízissel, hogy a 2 faktorból kirajzolható két modellt milyen magyarázó 

változókkal lehet értelmezni. A modellek kialakítása során két korábban ismertetett faktort kell 

bevonni, mint a modellek függő változóit, s a leíró statisztikai fejezetben már korábban bemutatott 

magyarázó változókat (alapítás éve, foglalkoztatottak száma), mint független változókat.  

Az első lineáris regressziós modell célja tehát az volt, hogy kiderüljön, hogy mennyire 

befolyásolja a Gazdasági kompetenciák és munkavégzés az eltérő vállalati környezet az áru-

összekészítő munkaköre esetében.  

A végső modellt a program egy lépésből érte el. A modell magyarázó ereje 48,7%-os. A 

modell F-próbájához tartozó szignifikancia értéke 0,131, mely kisebb, mint 0,05, azaz a regresszió 

a teljes heterogenitás szignifikáns részét testesíti meg. A t-próbához tartozó szignifikancia szintek 

azonban magasabbak, mint 0,05 ebből ismét az látható, hogy a modell megállapításait bizonyos 

fenntartásokkal kell kezelni. A modell eltérő skálabeosztású változókkal dolgozik, így a 

Standardizált Béta együtthatót kellett figyelembe venni az elemzéskor. A vállalatok életkorához 

tartozó Bs értéke -0,065, amely azt mutatja, hogy régebb óta van jelen a piacon az adott vállalat, annál 

kevésbé fontos számára az, hogy az áru-összekészítő Gazdasági kompetenciák és munkavégzés 

kompetenciákkal is rendelkezzen. A foglalkoztatottak számát mérő változóhoz tartozó Bs érték (-0,498) 

alapján látható, hogy minél inkább haladva a kisebb foglalkoztatottságú vállalatoktól a magasabb 

foglalkoztatottsági szinttel jellemezhető vállalatokig, annál valószínűbb, hogy a független kompetenciaváltozóval nem 

értenek egyet a válaszadók. 

 

Koefficienseka 

Modell 
Koefficiensek 

Standardizált 
Koefficiensek t Szig. 

B Std. Hiba Béta 

1 (Constant) 2.790 1.330  2.098 .053 

vál_év -.003 .011 -.065 -.279 .784 

fogl_szam_3kat 
fogl_száma_3ka
t 

-1.001 .466 -.498 
-

2.149 
.048 

a. Eredményváltozó: FAC1_2_aruossze REGR factor score 1 for analysis 2 
81. ábra 

 

A második lineáris regressziós modellben vizsgálatra került, hogy mennyiben befolyásolja 

a Szakmai kompetenciák és vezetés kompetenciák szükségességét az eltérő vállalati környezet az 

Egyéb áru-összekészítő munkaköre esetében. A modell R-hez tartozó értéke 0,624. A modell F-

próbájához tartozó szignifikancia értéke 0,225, mely magasabb, mint 0,05. A t-próbához tartozó 

szignifikancia szintek valamivel szintén magasabbak, mint 0,05, amiből szintén az a következtetés 

vonható le, hogy a modell összefüggéseit és ezekből való következtetéseket bizonyos 

fenntartásokkal kell kezelni. A modellben eltérő skálabeosztású változókkal kellett dolgozni, így 

ismételten a Standardizált Béta együtthatót kell figyelembe venni elemzésükkor. 
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Koefficienseka 

Modell 

Koefficiensek 
Standardizált 
Koefficiensek 

t Szig. B Std. Hiba Béta 

1 (Constant) 1.809 1.027  1.761 .099 

vál_év .012 .009 .296 1.426 .174 

fogl_szam_3kat 
fogl_száma_3kat 

-.841 .360 -.485 -2.338 .034 

a. Eredményváltozó: FAC2_2__aruossze REGR factor score 2 for analysis 2 
82. ábra 

 

A vállalkozás életkorához (0,296) és a foglalkoztatottak számához (-0,485) tartozó Bs 

értékek alapján látható, hogy minél régebben van a piacon egy adott vállalat, annál fontosabb az 

Egyéb áru-összekészítő állás esetében a Szakmai kompetenciák és vezetés tömörítő 

kompetenciacsoport megléte. Ezzel szemben viszont minél több munkavállalót foglalkoztat a 

vállalat, annál kevésbé fontos számára ugyanez a kompetenciaegyüttes.  

 

 

3.3.2.5.7. Pék és édesipari termékgyártó 

 

A munkakör áttekintésekor először a kompetencia fontossági sorrendre kell kitérni, majd 

ezt követően faktoranalízissel és regressziós analízissel a kompetenciacsoportokat fontos 

áttekinteni. Az alábbi ábra átlagértékeiből látható, hogy a legfontosabb kompetenciák a Szakmai 

jártasság, Problémamegoldó képesség és a Tanulási képesség.  

 

 
83. ábra  

 

A Pék, édesipari termékgyártó esetében a mért 13 kompetenciaváltozóból faktorelemzés 

útján két jól interpretálható faktort fontos képezni 5 iterálási transzformáció során. Azaz a 

faktorelemzés során egy 2 dimenziós teret kell kialakítani a 13 változó varianciáival. A 

faktorelemzéshez tartozó KMO értéke 0,715, mely nagyobb, mint 0,5, mely szerint a parciális 

korreláció nem túl magas, a változó szett így alkalmas volt a faktoranalízisre. A Bartlett teszthez 
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tartozó szignifikancia 0,000, azaz a változók korrelációs mátrixa szignifikánsan különbözik az 

egységmátrixtól. A faktorelemzéshez tartozó kommunalistások alapján megállapítható, hogy 

minden változó esetében a főkomponensek a változók heterogenitásából többet magyaráznak meg, 

mint 25%, azaz a függő változók heterogenitásából a független változó minden esetben többet 

őrzött meg, mint 25%. Az eredeti sajátértékekből leolvasható, hogy a faktorok minden esetben 

egynél magasabb sajátértékkel rendelkeznek, továbbá a főkomponensek a 13 változó összes 

információtartalmából 69,2%-ot őriztek meg a transzformáció során, mely alapján a 

főkomponensek jól magyarázzák a 13 változót. 

A két kialakult főkomponens esetében minden faktorváltozó nagy értékei az adott 

kompetenciaváltozókat tömörítő faktorral való egyetértést, a kis értékei az egyet nem értést 

reprezentálják. A kialakult két változó interpretálása két jól körülhatárolható kompetenciablokkot 

rajzol fel. Azt, hogy melyik faktoron “ül” az adott változó azt az alábbi táblázat foglalja össze. 

 

Főkomponenssúly Mátrixa   

 

Komponens 

1 – gazdasági 
és 

munkavégzési 
konpetenciák 

2 – 
szakamai 

és vezetési 
kompetenc

iák 

@2.1.7.1 Pék, édesipari termékgyártó - Szakmai/gyakorlati jártasság -.080 .771 
@2.1.7.2 Pék, édesipari termékgyártó - Számítógépes ismeretek .774 -.262 
@2.1.7.3 Pék, édesipari termékgyártó - Gazdasági/iparági ismeretek .454 .134 
@2.1.7.4 Pék, édesipari termékgyártó - Anyanyelvi készségek .777 -.254 
@2.1.7.5 Pék, édesipari termékgyártó -- Idegennyelv-tudás .751 -.121 
@2.1.7.6 Pék, édesipari termékgyártó - Munkakultúra .750 .524 
@2.1.7.7 Pék, édesipari termékgyártó - Önálló munkavégzés .846 .329 
@2.1.7.8 Pék, édesipari termékgyártó - Csapatszellem .773 .406 
@2.1.7.9 Pék, édesipari termékgyártó - Problémamegoldó 
képességek 

.288 .640 

@2.1.7.10 Pék, édesipari termékgyártó - Ügyfélorientáltság .804 .393 
@2.1.7.11 Pék, édesipari termékgyártó - Vezetési, szervezési 
képességek 

.200 .884 

@2.1.7.12 Pék, édesipari termékgyártó - Tanulási képesség .072 .891 
@2.1.7.13 Pék, édesipari termékgyártó - Lojalitás -.073 .952 

Faktorkiválasztási eljárás: Főkomponens Módszer Rotációs eljárás: Varimax Kaiser Normalizációval. 
84. ábra 

 

A faktorok a sárgával kiemelt változókat tömörítik, így az első faktor a Gazdasági és 

munkavégzés faktor nevet, a második faktor a Szakmai kompetenciák és vezetés elnevezést kapta.  

A Pék, édesipari termékgyártó kompetencia faktorainak kialakítása után áttekintésre került 

két lineáris regressziós analízissel, hogy a 2 faktorból kirajzolható két modellt milyen magyarázó 

változókkal lehet értelmezni. A modellek kialakítása során a két korábban ismertetett faktort 

szükséges bevonni, mint a modellek függő változóit, s a leíró statisztikai fejezetben már korábban 

bemutatott magyarázó változókat (alapítás éve, foglalkoztatottak száma), mint független változókat.  

Az első lineáris regressziós modell célja megtudni, hogy mennyire befolyásolja a Gazdasági 

kompetenciák és munkavégzést az eltérő vállalati környezet a Pék, édesipari termékgyártó 

munkaköre esetében.  
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A végső modellt a program egy lépésből érte el. A modell magyarázó ereje 39,3%-os. A 

modell F-próbájához tartozó szignifikancia értéke 0,285, mely nagyobb, mint 0,05, azaz a regresszió 

a teljes heterogenitás szignifikáns részét testesíti meg. A t-próbához tartozó szignifikancia szintek 

azonban magasabbak, mint 0,05, ebből azt látható, hogy a modell megállapításait bizonyos 

fenntartásokkal kell kezelni. A modellben eltérő skálabeosztású változók kerültek szerepeltetésre, 

így a Standardizált Béta együtthatót kellett figyelembe venni az elemzéskor. A vállalatok életkorához 

tartozó Bs értéke -0,142, amely azt mutatja, hogy minél régebb óta van jelen a piacon az adott vállalat, 

annál kevésbé fontos számára az, hogy a Pék, édesipari termékgyártó Gazdasági kompetenciák és 

munkavégzés kompetenciákkal is rendelkezzen. A foglalkoztatottak számát mérő változóhoz tartozó 

Bs érték (-0,400) alapján viszont látható, hogy minél inkább haladva a kisebb foglalkoztatottságú 

vállalatoktól a magasabb foglalkoztatottsági szinttel jellemezhető vállalatokig, annál valószínűbb, hogy a független 

kompetenciaváltozóval nem értenek egyet a válaszadók. 

 

Koefficienseka 

Modell 

Koefficiensek 
Standardizált 
Koefficiensek 

t Szig. B Std. Hiba Béta 

1 (Constant) 2.345 1.372  1.709 .108 

vál_év -.007 .012 -.142 -.580 .571 

fogl_szam_3kat 
fogl_száma_3kat 

-.788 .480 -.400 
-

1.641 
.122 

a. Eredményváltozó: FAC1_2_pék REGR factor score 1 for analysis 2 
85. ábra 

 

A második lineáris regressziós modell vizsgálta, hogy mennyiben befolyásolja a Szakmai 

kompetenciák és vezetés kompetenciák szükségességét az eltérő vállalati környezet a Pék, édesipari 

termékgyártó munkaköre esetében. A modell R-hez tartozó értéke 0,632. A modell F-próbájához 

tartozó szignifikancia értéke 0,22, mely magasabb, mint 0,05. A t-próbához tartozó szignifikancia 

szintek valamivel szintén magasabbak, mint 0,05, amiből szintén azt a következtetést vonható le, 

hogy a modell összefüggéseit és az ezekből való következtetéseket bizonyos fenntartásokkal kell 

kezelni. A modellben eltérő skálabeosztású változók szerepelnek, így ismételten a Standardizált 

Béta együtthatót kell figyelembe venni elemzésükkor. 

 

Koefficienseka 

Modell 
Koefficiensek 

Standardizált 
Koefficiensek t Szig. 

B Std. Hiba Béta 

1 (Constant) 2.115 1.079  1.960 .069 

vál_év .012 .009 .265 1.288 .217 

fogl_szam_3kat 
fogl_száma_3kat 

-.947 .378 -.516 -2.508 .024 

a. Eredményváltozó: FAC2_2_pék REGR factor score 2 for analysis 2 
86. ábra 

 

A vállalkozás életkorához (0,265) és a foglalkoztatottak számához (-0,516) tartozó Bs 

értékek alapján látható, hogy minél régebb óta működik egy adott vállalat, annál fontosabb a Pék, 

édesipari termékgyártó pozíciójakor a Szakmai kompetenciák és vezetést tömörítő kompetenciák 
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megléte. Ezzel szemben viszont minél több munkavállalót foglalkoztat a vállalat, annál kevésbé 

fontos számára ugyanez a kompetenciaegyüttes.  

 

3.3.2.5.8. Pultfeltöltő 

 

A Pultfeltöltő pozíció áttekintésekor először a kompetencia fontossági sorrendre 

helyeződik a hangsúly, majd ezt követően faktoranalízissel és regressziós analízissel a 

kompetenciacsoportok kerülnek áttekintésre. Az alábbi ábra átlagértékeiből látható, hogy a 

legfontosabb kompetenciák a Szakmai jártasság, a Problémamegoldó képesség és a Tanulási 

képesség.  

 

 
87. ábra 

 

A Pultfeltöltő esetében a mért 13 kompetenciaváltozóból faktorelemzés útján két jól 

interpretálható faktor készült 5 iterálási transzformáció során. Azaz a faktorelemzés során egy 2 

dimenziós tér alakult ki 13 változó varianciáival. A faktorelemzéshez tartozó KMO értéke 0,815, 

mely nagyobb, mint 0,5, mely szerint a parciális korreláció nem túl magas, a változó szett így 

alkalmas volt a faktoranalízisre. A Bartlett teszthez tartozó szignifikancia 0,000, azaz a változók 

korrelációs mátrixa szignifikánsan különbözik az egységmátrixtól. A faktorelemzéshez tartozó 

kommunalistások alapján megállapítható, hogy minden változó esetében a főkomponensek a 

változók heterogenitásából többet magyaráznak meg, mint 25%, azaz a függő változók 

heterogenitásából a független változó minden esetben többet őrzött meg, mint 25%. Az eredeti 

sajátértékekből leolvasható, hogy a faktorok minden esetben egynél magasabb sajátértékkel 

rendelkeznek, továbbá a főkomponensek a 13 változó összes információtartalmából 63,8%-ot 

őriztek meg a transzformáció során, mely alapján a főkomponensek jól magyarázzák a 13 változót. 

A két kialakult főkomponens esetében minden faktorváltozó nagy értékei az adott 

kompetenciaváltozókat tömörítő faktorral való egyetértést, a kis értékei az egyet nem értést 

reprezentálják. A kialakult két változó interpretálása két jól körülhatárolható kompetenciablokkot 

rajzol fel. Azt, hogy melyik faktoron “ül” az adott változó azt az alábbi táblázat foglalja össze. 
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Főkomponenssúly Mátrixa   

 

Component 

1 2 

@2.1.8.1 Pultfeltöltő, árufeltöltő - Szakmai/gyakorlati jártasság .015 .685 
@2.1.8.2 Pultfeltöltő, árufeltöltő - Számítógépes ismeretek .331 -.574 
@2.1.8.3 Pultfeltöltő, árufeltöltő - Gazdasági/iparági ismeretek -.503 .147 
@2.1.8.4 Pultfeltöltő, árufeltöltő - Anyanyelvi készségek .879 -.127 
@2.1.8.5 Pultfeltöltő, árufeltöltő - Idegennyelv-tudás .821 .017 
@2.1.8.6 Pultfeltöltő, árufeltöltő - Munkakultúra .780 .571 
@2.1.8.7 Pultfeltöltő, árufeltöltő - Önálló munkavégzés .824 .189 
@2.1.8.8 Pultfeltöltő, árufeltöltő - Csapatszellem .900 .221 
@2.1.8.9 Pultfeltöltő, árufeltöltő - Problémamegoldó képességek .081 .718 
@2.1.8.10 Pultfeltöltő, árufeltöltő - Ügyfélorientáltság .651 .322 
@2.1.8.11 Pultfeltöltő, árufeltöltő - Vezetési, szervezési képességek .317 .710 
@2.1.8.12 Pultfeltöltő, árufeltöltő- Tanulási képesség .295 .690 
@2.1.8.13 Pultfeltöltő, árufeltöltő - Lojalitás -.034 .945 

Faktorkiválasztási eljárás: Főkomponens Módszer Rotációs eljárás: Varimax Kaiser 
Normalizációval 
a. Rotation converged in 3 iterations. 

88. ábra 

 

A faktorok a sárgával kiemelt változókat tömörítik, így az első faktor Gazdasági és 

munkavégzés faktor, a második faktor a Szakmai kompetenciák és vezetés elnevezést kapta.  

A Pultfeltöltő kompetencia faktorainak kialakítása után két lineáris regressziós analízissel 

áttekintésre került, hogy a 2 faktorból kirajzolható két modellt milyen magyarázó változókkal lehet 

értelmezni. A modellek kialakítása során a két korábban ismertetett faktort szükséges bevonni, mint 

a modellek függő változóit, s a leíró statisztikai fejezetben már korábban bemutatott magyarázó 

változókat (alapítás éve, foglalkoztatottak száma), mint független változókat.  

Az első lineáris regressziós modell célja tehát az volt, hogy kiderüljön, hogy mennyire 

befolyásolja a Gazdasági kompetenciák és a munkavégzést az eltérő vállalati környezet a Pultfeltöltő 

munkaköre esetében.  

A végső modellt a program egy lépésből érte el. A modell magyarázó ereje 49,4%-os. A 

modell F-próbájához tartozó szignifikancia értéke 0,123, mely nagyobb, mint 0,05, azaz a regresszió 

a teljes heterogenitás szignifikáns részét testesíti meg. A t-próbához tartozó szignifikancia szintek 

azonban magasabbak, mint 0,05, ebből azt látható, hogy a modell megállapításait bizonyos 

fenntartásokkal kell kezelni. A modellben eltérő skálabeosztású változókkal kell dolgozni, így a 

Standardizált Béta együtthatót kellett figyelembe venni az elemzéskor. A vállalatok életkorához 

tartozó Bs értéke -0,067, amely azt mutatja, hogy minél régebb óta van jelen a piacon az adott vállalat, 

annál kevésbé fontos számára az, hogy a Pultfeltöltő Gazdasági kompetenciák és munkavégzés 

kompetenciákkal is rendelkezzen. A foglalkoztatottak számát mérő változóhoz tartozó Bs érték (-0,505) 

alapján látható, hogy minél inkább haladva a kisebb foglalkoztatottságú vállalatoktól a magasabb 

foglalkoztatottsági szinttel jellemezhető vállalatokig, annál valószínűbb, hogy a független kompetenciaváltozóval nem 

értenek egyet a válaszadók. 
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Koefficienseka 

Modell 
Koefficiensek 

Standardizált 
Koefficiensek t Szig. 

B Std. Hiba Béta 

1 (Constant) 2.843 1.340  2.121 .051 

vál_év -.003 .011 -.067 -.289 .777 

fogl_szam_3kat 
fogl_száma_3kat 

-1.027 .469 -.505 
-

2.187 
.045 

a. Eredményváltozó: FAC1_2_pult REGR factor score 1 for analysis 2 
89. ábra 

 

A második lineáris regressziós modellben vizsgálatra került, hogy mennyiben befolyásolja 

a Szakmai kompetenciák és vezetés kompetenciák szükségességét az eltérő vállalati környezet a 

Pultfeltöltő munkaköre esetében. A modell R-hez tartozó értéke 0,437. A modell F-próbájához 

tartozó szignifikancia értéke 0,204, mely magasabb, mint 0,05. A t-próbához tartozó szignifikancia 

szintek valamivel szintén magasabbak, mint 0,05, amiből szintén azt a következtetést vonható le, 

hogy a modell összefüggéseit és ezekből való következtetéseket bizonyos fenntartásokkal kell 

kezelni. A modellben eltérő skálabeosztású változókkal kellett dolgozni, így ismételten a 

Standardizált Béta együtthatót kell figyelembe venni elemzésükkor. 

 

Koefficienseka 

Modell 

Koefficiensek 
Standardizált 
Koefficiensek 

t Szig. B Std. Hiba Béta 

1 (Constant) 1.399 1.269  1.102 .288 

vál_év .009 .011 .201 .840 .414 

fogl_szam_3kat 
fogl_száma_3kat 

-.641 .444 -.344 -1.443 .170 

a. Eredményváltozó: FAC2_2_pult REGR factor score 2 for analysis 2 
90. ábra 

 

A vállalkozás életkorához (0,201) és a foglalkoztatottak számához (-0,344) tartozó Bs 

értékek alapján látható, hogy minél régebben szereplője a piacnak egy adott vállalat, annál fontosabb 

az egyéb Pultfeltöltő pozíciójakor a Szakmai kompetenciák és vezetés tömörítő 

kompetenciaegyüttes megléte. Ezzel szemben viszont minél több munkavállalót foglalkoztat a 

vállalat, annál kevésbé fontos számára ugyanez a kompetenciacsoport.  

 

 

3.3.2.5.9. Összefoglalás 

 

Összefoglalásként először azt szükséges áttekinteni, hogy a különböző pozíciók mentén 

mely kompetenciákat tartják a munkaadók fontosnak. 
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91. ábra 

 

Az ábrából jól lehet látni, hogy minden pozíció esetében elsöprő előnnyel jelennek meg a 

Szakmai és gyakorlati kompetenciák, ez az a konkrét kompetencia, amely minden egyes pozíció 

esetében elsődlegesen fontos. Másodlagosan leginkább az Önálló munkavégzést, valamint 

harmadrészt a Problémamegoldó képességet emelik ki a munkaadók. Pozíciók mentén nincs 

ezekben eltérés, egyedül a Kereskedelmi egység vezetője munkakörhöz járulnak kiemelkedő értékek 

a vezetői kompetenciák meglétében.  

A munkaerőpiaci pozíciók faktorcsoportjai, valamint ezeknek a lineáris regresszióanalízise 

az alábbi táblázatot eredményezte: 

 

Pozíciók Kompetenciacsoport Piacon 
eltöltött idő 

Foglalkoztatottak 
száma 

Kereskedelmi 
egység vezetője 

Szakmai és vezetési kompetenciák - - 

Gazdasági kompetenciák és tanulás + - 

Árukereskedő   Szakmai és tanulási kompetenciák - - 

Gazdasági kompetenciák és vezetés + - 

Vezető eladó Szakmai kompetenciák és 
munkavégzés 

+ - 

Gazdasági kompetenciák - - 

Bolti eladó Szakmai kompetenciák és vezetés + - 

Gazdasági kompetenciák és tanulás - - 

Bolti pénztáros Szakmai kompetenciák és vezetés + - 

Gazdasági kompetenciák és tanulás - - 

Egyéb áru-
összekészítő 

Szakmai kompetenciák és vezetés + - 

Gazdasági kompetenciák és 
munkavégzés 

- - 

Pék és édesipari 
termékgyártó 

Szakmai kompetenciák és vezetés - - 

Gazdasági kompetenciák és 
munkavégzés 

- - 

Pultfeltöltő Szakmai kompetenciák és vezetés + - 

Gazdasági kompetenciák és 
munkavégzés 

- - 

92. ábra:  
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A táblázatból jól látható, hogy minden kompetenciát alapvetően 2 jól értelmezhető faktorba 

lehet tömöríteni, minden egyes pozíció esetében, az egyik a szakmai kompetenciákat és vezetői, 

ügyfélkapcsolatokkal rendelkező kompetenciákat tömöríti, míg a másik a gazdasági kompetenciákat 

és a munkavégzési kompetenciákat.  

Azonban nem csak ezt lehet látni, hanem azt is, hogy minél nagyobb foglalkoztatotti 

számmal működő vállalatot vizsgálnak, annál kevésbé fontosabbak ezek a kompetenciafaktorok, 

függetlenül attól, hogy melyik pozíciót elemezzük (negatív jelek). Ezzel szemben a vállalatok piacon 

eltöltött idejét tekintve, tehát azt, hogy mennyi ideje vannak a piacon, egy ennél szórtabb képet 

alkot. Ebben az esetben a Kereskedelmi egység vezetője pozíciójában, az Árukereskedő 

pozíciójában a gazdasági kompetenciák esetében, egy fordított relációra figyelhetünk fel, tehát 

mennél régebben van a piacon az adott vállalat, annál inkább fontosabbak lesznek ezek a 

kompetenciák. A Vezető eladó, Bolti eladó, Bolti pénztáros, Egyéb áru-összekészítő és Pultfeltöltő 

esetében pedig a szakmai és vezetési kompetenciafaktorok lesznek egyre fontosabbak ahhoz 

mérten, hogy az adott vállalat mennyi ideje működik a piacon.  

A kompetenciakérdőív eredményei alapján elmondható, hogy a legmagasabb válaszadási 

arányt a Szakmai jártasság készségre adták a válaszadók. Ezt követően a Problémamegoldó 

képességre kaptak kimagaslóan sok jelölést a kérdőív kitöltése során. Végül a harmadik magas 

értékű készségként az Önálló munkavégzést jelölték meg a kitöltők. Ezek a készségek mindegyik 

munkakör esetében magas számmal szerepeltek.  

Az egyes munkakörök esetében a következő kiemelt értékek – a Szakmai jártasságon túl – 

így mutatnak:  

- Kereskedelmi egység vezetője - Vezetési készségek,  

- Árukereskedő - Problémamegoldó képesség,  

- Vezető eladó - Számítógépes ismeretek,  

- Bolti eladó - Önálló munkavégzés,  

- Bolti pénztáros - Problémamegoldó képesség,  

- Egyéb áru-előkészítő - Önálló munkavégzés,  

- Pék, édesipari termékgyártó - Tanulási képesség,  

- Pultfeltöltő - Problémamegoldó képesség 

 

Ezek a készségek, kompetenciák megfeleltethetőek a különböző piaci szférában megjelenő 

vezetői kompetenciát és munkahelyi hatékonyság növelését elősegítő képzéseken jelenlévő 

kompetenciafejlesztéseknek. Ugyanis az itt megjelenő készségek, mint a személyközi és szervezeti 

kommunikáció, szervezeti problémák kezelése, vezetői kompetenciák ismerete, helyzetfelismerő 

készség, csoportvezetési technikák, mind - mind alátámasztják a kérdőíves felmérés kimagasló 

kompetenciáinak relevanciáját. Éppen ezért érdemes még inkább ezeket a kompetenciákat 

erősíteni, fejleszteni a kereskedelmi ágazatban. 
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3.3.2.6. Kutatási eredmények és összefoglalás 
 

A szakmai és alapkészségek helyzete modul keretében, egyaránt áttekintésre került a kis- és 

a nagykereskedelmi szektor vonatkozásában megkérdezett munkaadók válaszai alapján, hogy az 

egyes szakmák vonatkozásában milyen készségeket, és mennyire tartanak fontosnak, mennyire 

elégedettek a munkavállalók szakmai tudásával és alapkészségeivel, és mely készségeket tartják a 

legfontosabbnak a munkavállalók körében, valamint különböző megközelítések alapján felmérésre 

került a munkaadók véleménye 13 készség fontossága vonatkozásában.  

 

Továbbá, szükséges volt vizsgálni a munkavállalók munkahellyel kapcsolatos igényeit és a 

munkavégzésükhöz kapcsolódó készségeiket. Fontos volt megkérdezni, hogy különböző helyzetek, 

főként az elmúlt egy év járványhelyzet okozta kihívásai, hogyan befolyásolták a különböző 

készségek fontosságát, tehát, a munkaadókhoz hasonlóan különböző megközelítések alapján 

felmérésre került a munkaadók véleménye 13 készség fontossága vonatkozásában.  

 

A kapott válaszok alapján az a következtetés vonható le, hogy kiemelten fontos készség 

mindegyik kiskereskedelmi szakma vonatkozásában a Szakmai/gyakorlati jártasság, a 

Problémamegoldó képességek és az Önálló munkavégzés, viszont a legkevésbé kiemelt 

készségként titulálták az Idegennyelv-tudást, az Anyanyelvi készségeket és a Gazdasági/iparági 

ismeretek meglétét.  

 

A nagykereskedelmi szakmák kapcsán ugyanaz a három készség, csak más 

sorrendben került kiemelten fontos készségként megnevezésre, mint a kiskereskedelmi 

ágazatban, mivel ebben a szektorban a Problémamegoldó képességek lett a harmadik helyezett. A 

nagykereskedelmi szektorban is az Idegennyelv-tudás, az Anyanyelvi készségek lettek a legkevésbé 

kiemelt készségek, de a kiskereskedelmi ágazattól eltérően a Számítógépes ismeretek megléte volt 

a harmadik legkevésbé fontos készség.  

A munkavállalók válaszai alapján kiderült, hogy az Önálló munkavégzést, a 

Szakmai/gyakorlati jártasságot és a Problémamegoldó készséget használják leginkább 

munkájuk során. Kevésbé használt készség a munkavállalók szerint az Idegennyelv-tudás és az 

Anyanyelvi készségek. Ez azt jelenti, hogy a munkaadók és a munkavállalók is ugyanazokat 

a készségeket tartották a legfontosabbnak.  

A tapasztaltabb munkavállalók értékelése kapcsán nagyon elégedett minősítést adtak 

kiskereskedelmi vonulatban a Csapatszellem, és a Szakmai/gyakorlati jártasság készségekre, 

kiemelkedő minősítést a pályakezdő munkavállalók Számítógépes ismeretei, Önálló munkavégzési 

és Problémamegoldó képességei kapcsán, viszont ezekhez képest, a pályamódosító munkavállalók 

esetében a Szakmai/gyakorlati jártasság került kiemelésre a munkaadók által. Mindhárom típus 

vonatkozásában elégedetlen minősítést társítottak a munkavállalók Gazdasági/iparági ismeretek, 

valamint az Idegennyelv-tudás készségeihez.   

 

Nagykereskedelmi oldalról nézve a különböző típusú – tapasztaltabb, pályakezdő, 

pályamódosító – munkavállalók értékelését, elmondható, hogy megelégedés van jelen a 

Szakmai/gyakorlati jártasság, az Önálló munkavégzés, a Munkakultúra, a Csapatszellem és a 

Problémamegoldó képességek vonatkozásában, továbbá a pályamódosító munkavállalók esetében 

a legmagasabb kompetencia átlagértéket a Tanulási képesség és a Lojalitás kapta. Viszont mind a 

három munkavállalói típus vonatkozásában elégedetlen minősítést társítottak az Idegennyelv-tudás 
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és többségében a Számítógépes ismeretek készségekhez, továbbá a pályakezdők esetében megjelent 

az Ügyfélorientáltság, a Lojalitás, valamint a Vezetési, szervezési képességek hiánya is. 

 

A munkavállalók esetében is megkérdezésre került, hogyan vélekednek a pályakezdő 

kollégák készségeit illetően. A pályakezdők készségeinek kiemelkedését illetően, a Tanulási hajlam, 

a Számítógépes ismeretek és az Idegennyelv használata került kiemelésre. Fontos azonban kiemelni, 

hogy egyik készség sem kapott kiemelkedő értéket a pályakezdők készségeinek kiemelkedésével 

kapcsolatban. Összegezve a megvizsgált munkaadói és munkavállalói válaszok alapján látható, hogy 

a pályakezdők körében a Szakmai jártasság, illetve az Önálló munkavégzés területén tapasztalható 

elmaradottság a többi munkavállalóhoz képest. Magától értetődő, hogy a pályakezdő 

munkavállalóknak alacsonyabb szintű a Szakmai jártasságuk, a nagyobb tapasztalattal rendelkező 

kollégáiknál, azonban a magas szintű Tanulási hajlandóság ellensúlyozhatja ezt a kezdeti 

hiányosságot. A Szakmai jártasság hiánya magyarázhatja, hogy a pályakezdő munkavállaló számára 

gondot okoz az Önálló munkavégzés, illetve a sikeres Problémamegoldás. 

 

 Különböző megközelítések alapján felmérésre került a kiskereskedelemben jövőben 

várható technikai és gazdasági változások tükrében a legfontosabb, a 8-10 év múlva csökkenő, a 

következő félévben szükséges fejlődési, az általában vett legelégedettebb, a fokozottabban 

szükséges és a kiváló teljesítményt prezentáló készségek.  

 

Fontos kiemelni, hogy a jövőben várható technikai és gazdasági változások tükrében a 

kiskereskedelem szempontjából legfontosabb munkavállalói készségek a Szakmai/gyakorlati 

jártasság és a Problémamegoldó képességek, valamint, hogy a Szakmai/gyakorlati jártasság, az 

Önálló munkavégzés, továbbá az Ügyfélorientáltság és a Lojalitás az a négy készség, amellyel 

általánosan a legelégedettebbek. Továbbá, rögzíteni lehetett azt is, hogy a kiváló teljesítményt 

illetően, a foglalkoztatottak kapcsán mind a feletteseik és az egymás előtt kitűnni akarás a 

Szakmai/gyakorlati jártasság és az Önálló munkavégzés készségében az elsődleges. Kiemelendő 

továbbá, hogy szeretnének fejlődést látni a munkavállalók körében a Tanulási képesség, a 

Számítógépes ismeretek és a Munkakultúra terén. Megállapítható, hogy a kiskereskedelmi ágazatban 

átmenetileg fokozottabban volt szükség a versenyképesség fenntartásának érdekében az 

Ügyfélorientáltsági és a Problémamegoldó képességek használatára, hogy a Szakmai/gyakorlati 

jártasságot és az Ügyfélorientáltság, a Munkakultúra, és a Problémamegoldó képességek azok, 

amelyeket szerintük az ügyfelek leginkább elvárnak az ágazatban dolgozó munkavállalóktól, 

valamint, hogy a válaszok alapján csökkeni fog a Lojalitás és a Csapatszellem fontossága 8-10 év 

múlva. 

 

A nagykereskedelmi ágazatban általánosan a Szakmai/gyakorlati jártasság, az 

Ügyfélorientáltság, továbbá a Munkakultúra és az Önálló munkavégzés azok a készségek, 

amelyekkel a munkaadók a legelégedettebbek. Kiemelendő, hogy a jövőben várható technikai és 

gazdasági változások tükrében a Problémamegoldó képességek, a Számítógépes ismeretek, az 

Ügyfélorientáltság és a Tanulási képességek lesznek a legfontosabb munkavállalói készségek. Ezzel 

párhuzamosan a munkaadók szeretnének munkavállalóik körében fejlődést látni a Számítógépes 

ismeretek, a Tanulási képesség és az Önálló munkavégzés készségek terén, továbbá az is kiderült, 

hogy a munkaadók szerint a Lojalitás, a Gazdasági/iparági ismeretek, az Anyanyelvi készségek, és 

a Szakmai/gyakorlati jártasság lesz az a készség, aminek 8-10 év múlva csökkeni fog a fontossága. 

 

A kiskereskedelmi ágazati munkaadók válaszaitól eltérő adatok érkeztek a 

nagykereskedelmi ágazati munkaadóktól azzal kapcsolatban, hogy melyek azok a készségek, 
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amelyekkel feletteseik, illetve egymás előtt ki akarnak tűnni a munkavállalók, kiváló teljesítményük 

megjelenítése kapcsán. A munkaadók felé a Lojalitás kapta a legmagasabb értéket – mely alacsony 

értéket kapott az egymás előtti kitűnés kapcsán –, ezt követte a Problémamegoldó képességek, majd 

a Szakmai/gyakorlati jártasság és az Önálló munkavégzés, míg az egymás előtt kitűnés 

vonatkozásában ezeken felül a Vezetési, szervezési képességek is megjelentek. 

Eltérő adatokat adtak a kiskereskedelmi ágazatban arra vonatkozóan is, hogy a 

nagykereskedelmi ágazati munkaadók válaszai alapján, melyek azok a készségek, amelyeket az 

ügyfelek leginkább elvárnak az ágazatban dolgozó munkavállalóktól. Ebben az ágazatban dolgozó 

munkavállalóktól, az ügyfelek által leginkább elvárt készségként az Ügyfélorientáltság, a 

Szakmai/gyakorlati jártasság, a Problémamegoldó képességek és az Anyanyelvi készségek kerültek 

megnevezésre. 

A munkavállalók esetében pedig elmondható, hogy a Számítógépes ismeretek, 

Problémamegoldási képességek, Idegennyelv-tudás és az Önálló munkavégzés készségei lesznek a 

jövőben legfontosabb munkavállalói készségek, míg a munkaadók szerint a Szakmai/gyakorlati 

jártasság, a Számítógépes ismeretek, a Problémamegoldó képességek és a Tanulási képesség az, ami 

a legfontosabb munkavállalói készség lesz. Azzal kapcsolatosan, hogy mely készségek fejlődését 

tartják szükségesnek a munkavállalók, elmondható, hogy a Számítógépes ismeretek, 

Szakmai/gyakorlati jártasság, Problémamegoldási képességek, készségek terén szeretnének 

fejlődni. Továbbá, a munkavállalók válaszai alapján, a legfontosabb fejlődési területnek a 

szakmában a Problémamegoldási képességeket, Szakmai/gyakorlati jártasságot, Csapatszellemet, 

Önálló munkavégzést és Számítógépes ismereteket tartották, ezzel szemben a munkaadók a 

Tanulási képesség, Számítógépes ismeretek, Munkakultúra és az Önálló munkavégzés fejlődését 

szeretnék látni a munkavállalók körében.  

A munkavállalók válaszai alapján elmondható az is, hogy a munkaadókhoz hasonlóan 

ugyanazon készségeket válaszolták azzal kapcsolatban, hogy mely készségekkel akarnak kitűnni 

egymás előtt és a feletteseik előtt. Tehát a munkavállalók válaszai alapján elmondható, hogy 

mindkét vonatkozásban a Szakmai/gyakorlati jártasság és az Önálló munkavégzés lett az első és 

második készség, továbbá a Csapatszellem is kiemelt készségnek minősült a munkatársak 

vonatkozásában. A munkaadók szerint is szintén mindkét vonatkozásban a Szakmai/gyakorlati 

jártasság és az Önálló munkavégzés lett az első és második készség, annyi különbséggel, hogy a 

nagykereskedelmi munkaadók szerint a Problémamegoldó képességekkel is ki akarnak tűnni 

egymás előtt a munkavállalók.  

A munkavállalók is megkérdezésre kerültek, azzal kapcsolatban, hogy mely készségekre volt 

fokozottabban szükség a tavaszi elrendelt veszélyhelyzet óta, a munkaadók szerint az 

Ügyfélorientáltság és a Problémamegoldó képességek voltak azok a készségek. A munkavállalók 

esetében azonban ettől eltérő válaszok érkeztek. A munkavállalók véleménye alapján a 

Problémamegoldó képesség mellett – ami mind munkaadói, mind munkavállalói oldalról megjelent 

–, az Önálló munkavégzés, Számítógépes ismeretek és a Csapatszellem készségek voltak azok, 

amelyekre fokozottabban volt szükség a veszélyhelyzet óta.  Továbbá kérdés volt a munkavállalók 

felé az is, hogy a járványhelyzettől függetlenül volt-e olyan készség az elmúlt egy évben, melyre 

fokozottabban volt szükség. A munkavállalók szerint a szintén Számítógépes ismeretek, Önálló 

munkavégzés, Problémamegoldó képesség és a Szakmai/gyakorlati jártasság voltak azok a 

készségek, melyek fontosságában érzékeltek a munkavállalók növekedést az elmúlt egy évben, 
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eltekintve a kialakult járványhelyzettől. Ami érdekes, hogy a Csapatszellem készségére 

fokozottabban a járványhelyzet következtében volt szükség.  

A megkérdezett munkavállalók szerint a Szakmai/gyakorlati jártasság, Problémamegoldó 

képesség, Önálló munkavégzés és Csapatszellem az a 4 készség, amellyel kollégáikkal együtt 

kiemelkednek és a legnagyobb versenyelőnyt jelentik cégük számára összehasonlítva a szektor más 

munkatársi közösségével szemben. Továbbá, szintén ez a 4 – Problémamegoldó készség, 

Szakmai/gyakorlati jártasság, Önálló munkavégzés és Csapatszellem – készség jelenti a legnagyobb 

versenyelőnyét a szakmában a munkavállalók szerint. 

 

Összegzést követően elmondható a kiskereskedelmi ágazatból választ adó munkaadók 

véleménye alapján, hogy a különböző munkahellyel kapcsolatos elvárások tekintetében, a 

foglalkoztatottak részéről a Motiváló visszajelzések a felettesektől, a Felettesek elismerése és az 

Elismerés a munkatársaktól a legjelentősebb, viszont kevésbé jelentős az Érzelmi azonosulás a 

vállalattal és a Több műszakos munkabeosztási elvárás. Meglepő volt látni, hogy csak átlagos 

jelentőséggel minősítették például az Emberi és szakmai fejlődési lehetőséget, a Kimagasló juttatási 

csomagot és a Végzettségnek megfelelő munkaköri elvárásokat. 

A nagykereskedelmi munkaadók véleménye – rendszerezett értékek – alapján látható volt 

a munkahellyel kapcsolatos elvárások vonatkozásában, hogy a foglalkoztatottak számára nagyon 

jelentős munkahellyel kapcsolatos elvárás a Kimagasló juttatási csomag, illetve jelentősnek minősül 

a Saját egyéniség figyelembe vétele, a Korszerű eszközpark és A saját felelősségi kör tiszteletben 

tartása is. Ebben az ágazatban is a legkevésbé jelentős munkahellyel kapcsolatos elvárás kategóriába 

került a foglalkoztatottak részéről az Érzelmi azonosulás a vállalattal. Jelen válaszok alapján 

visszaköszön az a munkaadói készültség, hogy csökkeni fog a Lojalitás fontossága 8-10 év múlva. 

 A kiskereskedelmi munkavállalók véleménye alapján a legjelentősebb munkahellyel 

kapcsolatos igény a Büszkének lenni a vállalatra és az Elismerés a munkatársaktól, Felettesek 

elismerése. Kevésbé jelentős azonban a Kötött munkaidő és a Többműszakos munkarend. 

Legkevésbé jelentős igénynek minősült a kiskereskedelmi munkavállalók válaszai alapján a Több 

telephelyhez kötöttség. 

A nagykereskedelmi munkavállalók válaszai alapján a legjelentősebb munkahellyel 

kapcsolatos igénynek minősült a Kimagasló juttatási csomag, mely megegyezik a munkaadók 

munkahellyel kapcsolatos elvárásaival a foglalkoztatottak részéről. A munkavállalók fontosnak 

tartották még a Korszerű eszközpark és az Emberi és szakmai fejlődési lehetőség igényeket. 

Legkevésbé jelentősnek a Több telephelyhez kötöttséget és a Több műszakos munkabeosztást 

tartották. 

Összefoglalva a munkaadói és munkavállalói válaszokat azzal kapcsolatban, hogy a 

munkaadók szerint a különböző munkahellyel kapcsolatos elvárások mennyire jelentősek a 

foglalkoztatottak részéről, valamint, hogy a munkavállalóknak milyen munkahellyel kapcsolatos 

igényeik vannak, az mondható el, hogy mind a kiskereskedelmi munkaadók, mind a kiskereskedelmi 

munkavállalók válaszai alapján kiemelkedően fontos a Felettesek elismerése. Azonban a 

munkavállalók válaszai alapján a Több műszakos munkabeosztást megelőzi a Több telephelyhez 

kötöttség, mint legkevésbé jelentős munkahellyel kapcsolatos igény.  
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A nagykereskedelmi szektorban mind a munkaadók, mind a munkavállalók szerint a 

Kimagasló juttatási csomag a legjelentősebb elvárás, illetve igény, valamint a Korszerű eszközpark 

is jelentősnek minősül mindkét oldalról. Azonban míg a nagykereskedelmi munkaadók szerint az 

Érzelmi azonosulás a vállalattal a legkevésbé jelentős elvárás a foglalkoztatottak részéről, addig a 

munkavállalók véleménye szerint a legkevésbé fontos igény a Több telephelyhez kötöttség. 

 

3.3.3. Munkaerőpiac és foglalkoztatás modul 

 

A kérdőív 3. moduljában a kis- és nagykereskedelmi ágazat vonatkozásában is a 

munkaerőpiac és a foglalkoztatás viszonyának felmérésére került sor. A témakörben a különböző 

munkaügyi jogviszonyok tekintetében vizsgálatra kerültek a foglalkoztatottak típusai, 

felkészültsége, készségei, amelyekkel kapcsolatban a munkaadók válaszai alapján lehetett összegezni 

és rögzíteni adatokat, majd értelmezni a kapott munkaadói értékeket. 

 

3.3.3.1. Gyakornokok foglalkoztatása 
 

A megkérdezett 20 kiskereskedelmi ágazati munkaadó közül 4 olyan volt, aki foglalkoztat 

gyakornokot tanulói szerződéssel, mellyel kapcsolatban a tanuló dolgozók különböző típusú – 

gyakorlati; munkaerő alapkészségbeli (írás, olvasás, számolás); szakmát illető tanulási; valamint 

emberi tapasztalati, soft skill jellegű fejlődési – felkészültségének minősítéséről kerültek 

megkérdezésre. A kiskereskedelmi ágazat vonatkozásában kapott válaszokat az alábbi diagram 

foglalja össze. 

Ebben a diagramban látható, hogy a gyakornok(ok) gyakorlati, a szakmát illető tanulási 

hajlandósági, valamint az emberi tapasztalati, soft skill jellegű készségeik tekintetében közepesen 

felkészültek, azonban magasnak mondható a munkaerő alapkészségbeli (írás, olvasás, számolás) 

felkészültségük. 

 

 
93. ábra 
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Mivel a gyakornokokat nem foglalkoztató válaszadók voltak többségben jelen kutatás 

során, így tőlük arra a kérdésre kaphatóak válaszok, hogy mi az oka annak, hogy nem 

foglalkoztatnak tanuló-munkaerőt a vállalatnál. A legtöbben azt a választ adták, hogy a tanulók 

részéről nem volt érdeklődés / jelentkezés, valamint, ami még jelentősebb okként megjelent a 

válaszok alapján, az az állami ösztönző rendszer hiányosságainak betudható indok. 

 

 

94. ábra: Miért nem alkalmaz tanulószerződéses munkavállalókat 

 

 

A nagykereskedelmi ágazati kutatásba bevont 20 munkaadó közül nagyobb arányban 

érkezett visszajelzés arra vonatkozóan, hogy foglalkoztatnak-e gyakornokot. Ebben a mintában már 

45%-nál jelen vannak a vállalatnál tanulószerződés keretében foglalkoztatott gyakornokok, és a 

kiskereskedelmi 80%-hoz képest, csupán 55% az a válaszadó nagykereskedelmi munkaadó, aki nem 

rendelkezik tanulóval. 

 

A cégüknél dolgozó tanuló vonatkozásában ugyanúgy, egy 1-5-ig terjedő skálán történő 

értékeléssel – ahol az 1-es az egyáltalán nem felkészültet, az 5-ös a teljes mértékben felkészültet 

jelenti – válaszoltak a feltett kérdésekre a munkaadók, hogy mit gondolnak a tanuló(k) gyakorlati 

felkészültségét, alapkészségbeli (írás, olvasás, számolás) felkészültségét, a szakmát illető tanulási 

képességét illetően, valamint, hogy mennyiben tapasztaltak emberi, soft skill jellegű fejlődést a 

gyakornokok körében. Ahogy a kiskereskedelmi ágazat esetében, úgy jelen ágazat kapcsán is 

összegezve a válaszadók értékeit, egy diagramban összefoglalásra kerültek a kapott eredmények. 

 

Érdeklődés / jelentkezés hiánya a tanulók részéről

Az állami ösztönző rendszer hiányosságai

Egyéb
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95. ábra 

 

 A kapott értékek átlagolása alapján, a munkaadók cégénél dolgozó, tanuló-munkaerő 

gyakorlati; alapkészségbeli (írás, olvasás, számolás) felkészültségét, szakmát illető tanulási 

képességét, valamint emberi, soft skill jellegű fejlődési készséget minimális eltérésekkel, de 

átlagosan felkészültnek titulálták. Mivel a kiskereskedelemhez hasonlóan, a nagykereskedelem 

esetében is nagyobb százalékban (55%) nem foglalkoztatnak a vállalatok gyakornokot, ezért jelen 

esetben is ennek oka megkérdezésre került. A válaszadók többsége azt a választ adta, hogy nem 

volt érdeklődés / jelentkezés a tanulók részéről, valamint az állami ösztönző rendszer hiányossága 

is befolyásoló indok, továbbá a korábbi rossz tapasztalatokra – a felkészültséget / fejlődési 

képességet illetően – hivatkoztak.  
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96. ábra: Miért nem alkalmaz tanulószerződéses munkavállalókat 

 

3.3.3.2. Szakmát váltó munkavállaló 

A következő vizsgálati szempont kapcsán a megkérdezett 20 kiskereskedelmi munkaadó 

közül 4 esetben válaszolták azt, hogy foglalkoztatnak a vállalatnál szakmát váltó munkavállalót, a 

többség viszont nemleges választ adott. Azon vállalatok, akik igen választ adtak, megkérdezésre 

kerültek annak kapcsán is, hogy mennyire elégedettek a szakmát váltók készségeivel a megadott 

szempontok szerint.  

Az alábbi diagram a kapott válaszok értékeit mutatja: 
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97. ábra 

A fenti diagram alapján látható, hogy a szakmát váltók megnevezett szempontok szerinti 

készségeivel a vállalatok elégedettek, viszont a soft skill szintű felkészültség szempontjából nem 

tartották relevánsnak az Egyéb áru-előkészítő, áru-összekészítő munkakörben és a Pék, édesipari 

termékgyártó szakmában dolgozók vizsgálatát.  

A nagykereskedelem vonatkozásában a megkérdezett 20 munkaadó közül 6 esetben 

válaszolták, hogy foglalkoztatnak a vállalatnál szakmát váltó munkavállalót, azonban a többség itt 

is nemleges választ adott. Azon vállalatok, akik igen választ adtak, megkérdezésre kerültek annak 

kapcsán is, hogy mennyire elégedettek a szakmát váltók készségeivel a megadott szempontok 

szerint. Az alábbi diagram összefoglalja a kapott válaszok értékeit: 
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98. ábra 

A fenti diagram alapján látható, hogy a szakmát váltók megnevezett szempontok szerinti 

készségeivel a nagykereskedelmi vállalatok is elégedettek, legfőképpen a soft skill szintű 

felkészültséggel, viszont közel ugyanaz az eredmény érkezett, mind az alapkészség szintű 

felkészültség, mind a tanulási képesség és mind a szakmai felkészültség készségekre is, mint a soft 

skill szintű felkészültségre, így összességében elmondható, hogy a munkavállalók, mind a 4 kiemelt 

készséget közel egyformán értékelték a szakmát váltó munkavállalók esetében. 

 

3.3.3.3. Megváltozott munkaképességű munkavállaló 

A kiskereskedelmi munkaadók válaszai alapján 65% foglalkoztat megváltozott 

munkaképességű munkavállalót. A további kiskereskedelmi munkaadók – 30% – számára az alábbi 

kérdés is megválaszolásra várt: “Lát-e esélyt arra, hogy az Ön vállalatánál megváltozott 

munkaképességű személyt foglalkoztasson, ha azt állami ösztönzőrendszer segíti?” Erre a kérdésre 

a válaszadók többsége “nem” -mel válaszolt, de ettől függetlenül, adtak arra vonatkozó jelzéseket 

is, hogy ha az állami támogatás és/vagy a szociális hozzájárulás kedvezményének mértéke, illetve a 

rehabilitációs hozzájárulás összege megemelkedne, az motiváló tényező lehetne.  

 

 

99. ábra: Ösztönzés lehetőségei megváltozott munkavállaló foglalkoztatására 

 

Továbbá jelzéseik alapján mind a 8 jelzett munkakörben el tudják képzelni, hogy a 

megváltozott munkaképességű személy jól tud teljesíteni. 

Állami támogatás

Szocho kedvezmény emelése

A rehabilitációs hozzájárulás  összegének  emelése
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100. ábra: Munkakörök megváltozott munkaképességű személy számára 

 

A nagykereskedelemben, a válaszadó munkaadók válaszai alapján 40%-ban foglalkoztatnak 

megváltozott képességű munkavállalót. Tehát a többség (60%) nem foglalkoztat, ellentétben a 

kiskereskedelemmel. Akik nem foglalkoztatnak megváltozott képességű munkavállalót, ők 

válaszoltak arra a kérdésre, hogy ha az állami ösztönzőrendszer segítené, akkor foglalkoztatnának-

e megváltozott képességű munkavállalót. Erre a kérdésre a válaszadók fele-fele arányban 

válaszoltak igennel és nemmel, de ettől függetlenül, adtak arra vonatkozó jelzéseket ez esetben is, 

hogy ha a szociális hozzájárulás kedvezményének mértéke és az állami támogatás összege 

megemelkedne, az motiváló tényező lehetne a nagykereskedelem esetében is.  

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Munkakörök megváltozott munkaképességű személy 
számára

Pultfeltöltő, árufeltöltő Pék, édesipari termék-gyártó Egyéb, áruelőkészítő,
áruösszekészítő

Bolti pénztáros Bolti eladó Vezető eladó

Áru kereskedő Kereskedelmi egység
vezetője
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101. ábra: Ösztönzés lehetőségei megváltozott munkavállaló foglalkoztatására 

A válaszadók 40%-a nyilatkozott arról, hogy milyen tényező hatására foglalkoztat 

megváltozott munkaképességű munkavállalót. 50%-uk nevezte meg, hogy a rehabilitációs 

hozzájárulás elkerülése miatt, további 50%-uk pedig a megváltozott munkaképességű 

személyeknek megfelelő munkakörök létesítése tényező hatására. A nagykereskedelmi válaszadó 

munkaadók 40%-a szerint a Kereskedelmi ügyintéző, 25% szerint az Egyéb áru-előkészítő, áru-

összekészítő munkakör és 20% szerint pedig a Kereskedelmi tervező, szervező szakmában tudnak 

jól teljesíteni a megváltozott munkaképességű munkavállalók. 
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102. ábra 

Arra a kérdésre, hogy az “Ön vállalatánál van valamilyen munkajogi sajátossága a 

megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának” a kiskereskedelmi ágazati 

munkaadók válaszait tekintve 55% a részmunkaidőt nevezte meg.  

 

103. ábra Legnépszerűbb konstrukciók megváltozott munkaképességűek alkalmazására 

 

Részmunkaidő Nem tudom / Nem válaszolok
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Ugyanez a kérdés felmerült a nagykereskedelmi ágazati munkaadók esetében is, ahol 35% 

esetében a részmunkaidő jelent meg, mint a megváltozott munkaképességű személyek 

foglalkoztatásának munkajogi sajátossága, a további válaszadók jelentős része (majd 40%) elkerülte 

a válaszadást, továbbá egy-egy válaszadó a Rugalmas munkaidő és Megbízásos szerződés opciót 

jelölte meg válaszként. 

 

104. ábra: Legnépszerűbb konstrukciók megváltozott munkaképességűek alkalmazására 

 

Mind a kis- és nagykereskedelmi munkaadók válaszoltak továbbá azzal kapcsolatban is, 

hogy érkezett-e panasz az ügyfelek, vagy a feletessek részéről a megváltozott munkaképességű 

személy munkavégzésével kapcsolatban. A kiskereskedelmi munkaadók 98%-ban válaszoltak a 

kérdésre. A válaszadók közel fele válaszolta azt, hogy egyáltalán nem érkezett panasz, 4-en pedig 

azt a választ jelölték meg, hogy igen, de ritkán érkezett panasz a megváltozott munkaképességűekre 

az ügyfelek vagy feletteseik részéről. Hasonló a helyzet a nagykereskedelmi munkaadók válaszai 

esetében is. A megkérdezett munkaadók mintegy 68%-a válaszolt jelen kérdésre, melyből a 

válaszadók több mint fele azt jelölte meg, hogy nem érkezett panasz, és szintén 4 válasz érkezett 

arra, hogy igen, de ritkán érkezett panasz.  
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3.3.3.4. GYES-ről vagy GYED-ről visszatérő, illetve külföldi állampolgárok vagy külföldről 
hazatérő munkavállalók 

A megkérdezett kiskereskedelmi vállalkozások 80%-ánál dolgoznak GYES-ről vagy 

GYED-ről visszatérő munkavállalók, viszont külföldi állampolgárok vagy külföldről hazatérők 

nem jellemzőek. A kiskereskedelemben, ahol jelen vannak külföldi vagy külföldről hazatérő 

munkavállalók, azon vállalkozások tapasztalata szerint, ezek a dolgozók a Bolti eladó, Vezető eladó; 

Bolti pénztáros szakmákban tudnak jól teljesíteni. 

 A nagykereskedelmi vállalkozások megkérdezett vezetői jelzése alapján 70%-ánál 

dolgoznak GYES-ről vagy GYED-ről visszatérő munkavállalók, és 80%-uk mondta, hogy külföldi 

állampolgárok vagy külföldről hazatérők nem jellemzőek. Nagykereskedelmi vonulatban csupán a 

válaszadók 20%-a nyilatkozott ebben a témakörben, amiből a Kereskedelmi tervező, szervező, 

Egyéb áru-előkészítő, áru-összekészítő munkakör és a Pultfeltöltő, árufeltöltő, valamint a 

Rakodómunkás szakmák kerültek jelzésre, hogy mely szakmákban tudnak jól teljesíteni a fenti 

csoportok tagjai. Nemleges válasz érkezett a megkérdezett munkaadóktól arra vonatkozóan, hogy 

látnak-e különbséget a külföldről hazatértek szakmai felkészültségében. 

 

3.3.3.5. Hátrányos helyzetű munkavállalók 

A kérdőívben definiálásra került a hátrányos helyzetű munkavállaló megnevezés:  

• Az 50. életévét betöltötte, vagy 

• Nincs középfokú végzettsége, szakképesítése, vagy 

• Saját háztartásában legalább egy 18 évesnél fiatalabb gyermeket egyedül nevel, vagy 

• Az előző 6 hónapban nem állt rendszeresen fizetett alkalmazásban, vagy 

• Mélyszegénységben él, és munkába állási esélyeit javítaná a szakmai tapasztalatszerzés, 

képzés. 

Fentiek alapján a megkérdezett 20 kiskereskedelmi munkaadóból 17-en azt nyilatkozták, 

hogy vállalatuknál dolgoznak hátrányos helyzetű munkavállalók. Azzal kapcsolatos kérdésre, hogy 

bármilyen versenyelőnyt látnak-e a hátrányos helyzetű munkavállalók esetében a kiskereskedelmi 

szakmában páran azt válaszolták, hogy Nincs jelentős versenyelőny a hátrányos helyzetű 

munkavállalók esetében, de jellemzően a munkaadók látnak versenyelőnyt, az alábbiakat emelték 

ki: 

• Szakmai tapasztalat, 

• Idősek példaképek munkamorál szempontjából, 

• Stabil, megbízható munkaerők, 

• A fiatalok betanításában aktívan vesznek részt, 

• Lojalitás. 
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A nagykereskedelmi munkaadók szintén többsége (57%) válaszolta azt, hogy dolgoznak 

vállalatuknál hátrányos helyzetű munkavállalók. Azzal kapcsolatos kérdésre, hogy valamilyen 

versenyelőnyt látnak-e a hátrányos helyzetű munkavállalók a nagykereskedelem bármely 

szakmájában, összesen két válasz érkezett, miszerint a tapasztalat az, ami versenyelőnyt jelenthet, 

illetve a másik válasz, miszerint nincs ilyen versenyelőny a hátrányos helyzetű munkavállalók 

esetében. 

 

3.3.3.6. Szociális hozzájárulási adó (szocho) kedvezmény 
 

A válaszadó kiskereskedelmi vállalkozások 65%-a érvényesíti a Szociális hozzájárulási adó 

(szocho) kedvezményt, jellemzően az alábbi jogcímek alapján:  

 

● Megváltozott munkaképességű személyek alkalmazása, 

● Munkaerőpiacra lépő munkavállaló alkalmazása, 

● Három vagy több gyermeket nevelő, munkaerőpiacra lépő női munkavállaló alkalmazása. 

 

A nagykereskedelmi ágazati vállalkozások 40%-a érvényesíti, 35%-a nem érvényesíti a 

Szociális hozzájárulási adó (szocho) kedvezményt, a többiektől nem érkezett adat. Azok között, 

akik érvényesítik, az alábbi jogcímek alapján érvényesítik a (szocho) kedvezményt: 

● Megváltozott munkaképességű személyek alkalmazása, 

● Munkaerőpiacra lépő munkavállaló alkalmazása, 

● egyező mértékben érkezett választás a Három vagy több gyermeket nevelő, munkaerőpiacra 

lépő női munkavállaló alkalmazása, valamint a Szakképzetlen, betanított munkaerő 

alkalmazása opcióra. 

3.3.3.7. Összefoglalás 

A munkaerőpiac és a foglalkoztatás viszonyának felmérése kiterjedt a foglalkoztatottak 

típusaira, felkészültségére, valamint a különböző munkaügyi jogviszonyok tekintetében a 

készségekre a kiskereskedelem és a nagykereskedelem vonatkozásában.  

Az a következtetést vonható le, hogy a gyakornoki programok kevésbé vannak jelen 

a kiskereskedelmi ágazatban, szemben a nagykereskedelmi ágazattal, egyrészről a fiatalok 

érdektelensége, másrészről az állami ösztönzőrendszer hiánya miatt. A szakmát váltó 

munkavállalók tekintetében alacsony a foglalkoztatás aránya, pedig ezen foglalkoztatottak 

típusai kapcsán a munkáltatók elégedettek voltak a készségeiket illetően. Ezzel 

ellentétben, a megváltozott munkaképességű, a GYES-GYED-ről visszatérő, továbbá a 

hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása inkább a kiskereskedelem esetében 

jellemzőbb, amely foglalkoztatottak típusai kapcsán sok pozitív jelző érkezett a különböző 

tapasztalataik, megbízhatóságuk, lojalitásuk vonatkozásában.  

 

Mindkét kereskedelmi ágazat esetében alkalmazzák a foglalkoztatottak speciális igényeinek 

megfelelő munkaformákat – pl. részmunkaidő, rugalmas munkaidő – és a vállalkozások többsége 

él a szociális hozzájárulás kedvezményének érvényesítésével is. 

 A kapott válaszok alapján egyértelműen szükségesnek mondható az állami 

ösztönzőrendszer fejlesztése, illetve javítása, azaz a különböző hozzájárulások mértékének emelése, 

vagy a meglévő járuléktényezők mértékének csökkentése. 
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3.3.4. Gazdasági válság és a közeljövő kilátásai modul 

 

3.3.4.1. Gazdasági válság és a közeljövő kilátásai a Kiskereskedelemben 
 

A kérdőív 4. moduljában a gazdasági válság és a közeljövő kilátásainak felmérésére került 

sor. A szempontok között megjelent az elrendelt veszélyhelyzet miatt bekövetkező forgalom-, 

foglalkoztatottak számának és a foglalkoztatás módjainak átalakulása miatti céges kiadások 

változása. Továbbá az előrejelzéseket tekintve elemzésre került a különböző szakmák 

foglalkoztatottainak lehetséges változása, esetleges új szakmák kialakulása, valamint az 

automatizáció és az informatikai fejlesztés hosszú távú szempontjai is. 

 

3.3.4.1.1. Forgalmi szempont   

 

A megkérdezett kiskereskedelmi munkaadók többségében azt válaszolták, hogy a vállalat 

forgalma az elrendelt veszélyhelyzet – 2020 márciusa – óta csökkent, átlagosan 4,44%-kal, 20% 

esetében került megjelölésre, hogy nőtt a vállalat forgalma, náluk átlagosan 6,75 %-kal, és további 

20%-nál nem történt változás a forgalmat illetően. 

3.3.4.1.2. Foglalkoztatási szempont   

 

Arra a kérdésre, hogy az utóbbi egy évben az egyes szakmákban hány fővel nőtt vagy 

csökkent a foglalkoztatottak száma a kiskereskedelmi vállalatoknál, a válaszadók 95%-a azt jelezte, 

hogy nem történt változás. A kapott válaszok szerint az egyes munkakörök szerinti jelöléseket is 

összegezve – melyet az alábbi táblázat mutat – az látható, hogy semelyik szakmában nem volt 

növekedés vagy csökkenés, tehát a válság ellenére stagnált a foglalkoztatottak száma:     
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105. ábra: Foglalkoztatottak számának változása a kiskereskedelemben 

 

Visszacsatolva itt az előző pontban írtakhoz, bár a többség jelzése alapján az elmúlt egy 

évben csökkent a vállalat forgalma, ennek ellenére a foglalkoztatottak számában nem 

történt jelentős módosulás. 

 

A válaszadó munkáltatók 90%-a azt nyilatkozta, hogy előrejelzése szerint az egyes 

szakmákban nem fog a következő egy évben nőni vagy csökkeni a foglalkoztatottak száma, a 

maradék 10% véleménye megoszlik a növekedés és a csökkenés terén. 

 

A 2020-as évben elrendelt veszélyhelyzet alatt a cégeknek szükséges volt a foglalkoztatási 

módokon alakítani, a minél zökkenőmentesebb fennmaradás érdekében, így helytálló volt 

megkérdezni, hogy a vállalkozások kiadásaiban jelentkezett-e bármilyen változás emiatt.  

 

Az alábbi diagram mutatja be, hogy a kapott válaszok értékei alapján, mely munkakörök 

vonatkozásában, és azon belül milyen új költségtételek jelentek meg a vállalkozások életében, mint 

munkabéren kívüli juttatás, vagy egyéb járulékos, illetve további egyéb költség. 
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106. ábra 
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A diagramból látható, hogy jellemzően az olyan munkakörök vonatkozásában – pl. 

Kereskedelmi egység vezetője, Bolti eladó, Bolti pénztáros, Pultfeltöltő, árufeltöltő – jelentek meg 

többségében munkabéren kívüli juttatási – pl. pótlék, jutalom, kiegészítő fizetés – és szociális 

munkaerő költségek – pl. táppénz –, melyek az elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt kumuláltan az 

emberek életterének központjába kerültek, hiszen volt idő, amikor csak a különböző élelmiszer 

üzletek, drogériák, pékségek, trafikok, lehettek nyitva.    

A válaszadók 90%-ánál nem pályázott meg állást adott munkakörhöz képest „túlképzett”, 

(pl. felsőfokú végzettséggel) rendelkező munkavállaló 2020 márciusa óta. Bolti eladó és Bolti 

pénztáros munkakör esetében a munkakör betöltéséhez 1-1 érettségivel rendelkező – azaz a 

munkakör szempontjából “túlképzett” – fő adta be jelentkezését. 

 Arra a kérdésre, mely tényezőkben látják a vállalat legfőbb vonzerejét a munkavállalók, a 

munkáltatók kiemelkedő többségben azt válaszolták, hogy szerintük az a Stabil vállalati háttér. Itt 

van kapcsolódás a kutatás elején jelzettekhez, mi szerint a mintába került munkáltatók 72,2%-a 

tapasztalt, régóta működő (több mint 15 év) vállalatnak számít, így biztosítani tudja a stabil vállalati 

hátteret. Érkezett még további opcióként a Jó csapat/ kollegiális kapcsolatok, a Szakmai fejlődési 

lehetőség és a Jó munkakörnyezet is, viszont a megkérdezett munkáltatók egyáltalán nem gondolták 

vonzerőnek a munkavállalók szemszögéből a Versenyképes juttatási csomagot, a Rugalmas 

munkaidő beosztást és a Változatos munkakör lehetőségeit. 

 

 
107. ábra 

 

3.3.4.1.3. Automatizációs szempont 

 

Hosszú távon egyes tevékenységek automatizációjának fontosságára minimális 

különbséggel, de a többség igen választ adott.. Azt is megtudhattuk a válaszokból, hogy 

elsődlegesen a konferenciák, szaksajtó és vásárok, kiállítások azok a források, amelyekből az ágazat 

automatizációs lehetőségeiről tájékozódni szoktak a munkáltatók. 
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108. ábra 

Részben vagy egészben való automatizációt szakmai tevékenység kapcsán szükségesnek 

tartanának a teljesség igénye nélkül, a készletnyilvántartások (raktározás, leltározás) vezetése, 

megrendelések, beszerzések ügyintézése, pénztárosi és értékesítési tevékenység, valamint a 

berendezések távfelügyeletének vonatkozásában. 

Automatizációs tevékenységek kapcsán jelzett rendszerek informatikai fejlesztését – például 

e-kereskedelem felülete, önkiszolgáló kassza, árurendelési rendszer – a válaszadók 50%-a tervezi a 

közeljövőben, további 40% nem fog informatikailag fejleszteni. Az automatizáció mellőzésében 

nagy szerepet játszanak az infrastruktúrális tényezők és a munkavállalók digitális írástudatlansága 

(korcsoportos Probléma), valamint közepes szereppel jelölték a forráshiányt. 

Olyan tevékenység, amit semmiképp sem automatizálnának a megkérdezett munkáltatók, a 

vevőkiszolgálás, a pultozás, az árufeltöltés és az áruraktározás lenne. 

Arra a kérdésre, hogy szükségesnek tartják-e a jövőben új szakmák létesülését az ágazatban 

(az iparág technikai változásai miatt), egy kivételével, nemleges választ adtak a munkáltatók. Aki 

igennel válaszolt, hozzá kapcsolódott az a kérdés is, hogy milyen szakmák létesülését tartja 

kívánatosnak, de nem érkezett erre vonatkozó információ. 

 

3.3.4.2. Gazdasági válság és a közeljövő kilátásai a Nagykereskedelemben 
 

A nagykereskedelmi munkaadók kérdőívének 4. moduljában szintén a gazdasági válság és 

a közeljövő kilátásainak felmérésére került sor. A szempontok között ugyanazok a tényezők 

jelentek meg, mint a kiskereskedelmi ágazat vonatkozásában, azaz az elrendelt veszélyhelyzet miatt 

bekövetkező forgalom-, foglalkoztatottak számának és a foglalkoztatás módjainak átalakulása, 

valamint a jövő kihívásai és versenyképesség megőrzése. Ezen ágazat esetében is vizsgálatra 

kerültek az előrejelzések az automatizáció és az informatikai fejlesztés hosszú távú szempontjaira 

vonatkozóan. 

 

3.3.4.2.1. Forgalmi szempont   

 

Míg a megkérdezett kiskereskedelmi munkaadók többségében azt válaszolták, hogy a 

vállalat forgalma az elrendelt veszélyhelyzet – 2020 márciusa – óta csökkent, még pedig átlagosan 
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4,44%-kal, ezzel szemben a nagykereskedelmi munkaadók 50%-a azt válaszolta, hogy a vállalat 

forgalma ezen időszakban átlagosan 2,92%-kal nőtt. A válaszadók csupán 5%-a mondta azt, hogy 

csökkent a vállalat forgalma, 45%-uk pedig nem kívánt nyilatkozni a kérdést illetően.  

 

A nagykereskedelmi ágazati mintába vont 20 munkaadó válaszolt arra kérdésre is, hogy 

jelentkezett-e fennakadás az ellátási láncban a 2020 márciusától kibontakozó világszintű 

járványhelyzet során, és ha igen, akkor az mely ágazatokra vonatkozott. 

 

A válaszadók 50%-a nemmel, 30%-uk pedig igennel válaszolt erre a kérdésre. Azok a 

válaszadók, akik igennel válaszoltak, az alábbi ágazatokban érzékeltek fennakadást: 

 

• Élelmiszerellátás,  

• Nyersanyaghiány, 

• Alapanyaghiány, 

• Háztartási és vegyi áru, 

• Fertőtlenítő szerek. 

 

Összességében, a kapott válaszok alapján elmondható, hogy a megkérdezett 

nagykereskedelmi munkaadók szerint nem jelentett fennakadást a kialakult járványhelyzet az ellátási 

láncot illetően.  

 

3.3.4.2.2. Jövő kihívásai  

 

A következő kérdések arra vonatkoztak, hogy a megkérdezett munkaadók, hogyan 

vélekednek a vállalatuk versenyképességének megőrzése és a jövő kihívásaival kapcsolatban.  

 

Arra a kérdésre, hogy szerintük melyek azok a tényezők, amelyek veszélyeztethetik a 

vállalatuk versenyképességét, a válaszadók 65%-a az Árverseny/konkurenciát, 60%-uk pedig a 

Vásárlási szokások, a kereskedelem struktúrájának megváltoztatását is megjelölte.  

 

Kérdés volt továbbá az is, hogy melyek azok a tényezők, amik előnyt jelenthetnek a 

versenyképességük megőrzésében. A válaszadók több mint fele a Stabil, jól bejáratott beszállítói és 

vevőkapcsolatot, és 50%-uk a Stabil, elkötelezett munkavállalók opciókat is válaszként jelölte. 

Egyértelmű a stabilitás iránti igény.  

 

A kihívásokkal kapcsolatban a munkaadók arra is választ adtak, hogy a 2020. évi, tavaszi 

járvány kitörésekor mi jelentette a legnagyobb kihívást számukra. A kapott válaszok alapján 

legtöbben (35-35%-ban) az Áruhiányt beszállítói oldalról és a vevők részéről megjelenő 

Megváltozott igényeket jelölték meg válaszként. A felsorolt lehetőségek közül legkevésbé gondolták 

kihívásnak a 2020. évi, tavaszi járvány kitörésekor a Logisztikai akadályokat (pl. határzár).  

 

Azzal kapcsolatban, hogy milyen intézkedésekkel készül fel a vállalat a jövő kihívásaira a 

válaszadók fele a Termékportfólió átalakítását jelölte meg, 30%-uk pedig a 

Digitalizáció/automatizálást, Árpolitika megváltoztatását és a Munkatársak 

továbbképzését/átképzését válaszolta.  
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A nagykereskedők tevékenységének befolyásolhatósága kapcsán megkérdezésre került, 

hogy melyek azok az aktuális trendek, amelyek leginkább jelentősek az ágazatban. A válaszadók 

60%-a szerint a Diszkontláncok térnyerése, 45%-uk szerint a Külföldi láncok 

térnyerése/versenytársak a leginkább befolyásoló aktuális trendek a nagykereskedők 

tevékenységével kapcsolatban. Legkevésbé befolyásoló tényezőnek tartották a Kiskereskedelmi 

láncok közvetlen beszerzését, melyet a válaszadók csupán 40%-a jelölt.  

 

3.3.4.2.3. Foglalkoztatási szempont   

 

Arra a kérdésre, hogy az egyes szakmákban hány fővel nőtt vagy csökkent a 

foglalkoztatottak száma a nagykereskedelmi vállalatoknál, a válaszadók 70%-a azt jelezte, hogy nem 

történt változás a foglalkoztatottak számában. A megkérdezett munkaadók 20%-a jelezte azt, hogy 

az egyes szakmákban volt növekedés, átlagosan 1 fő, még pedig a Bolti eladó, Kereskedelmi 

ügyintéző és Rakodómunkás munkakörökben. De volt egy kiemelkedő vállalkozás, ahol 380 fővel 

nőtt a munkavállalók száma a Bolti eladó munkakörben, mely az átlagba nem került beszámításba, 

hogy ne torzítsa a mintát. A munkavállalók számának csökkenése átlagosan közel 2 főt jelentett a 

vállalkozásoknál, az Egyéb áru-előkészítő, áru-összekészítő és Targoncavezető munkakörök 

esetében. 

109. ábra Foglalkoztatottak számának változása a nagykereskedelemben 

 

 Visszacsatolva itt az előző pontban írtakhoz, bár a többség jelzése alapján az elmúlt 

egy évben nőtt a vállalat forgalma, ennek ellenére a foglalkoztatottak számában – az egy 

kiemelkedő esetet leszámítva – nem történt jelentős módosulás. 

 

Azzal kapcsolatban is megkérdezésre kerültek a munkaadók, hogy előrejelzéseik szerint az 

egyes szakmákban hány fővel fog nőni vagy csökkeni a foglalkoztatottak száma vállalatuknál a 

következő egy évben. A válaszadó munkáltatók 90%-a azt nyilatkozta, hogy előrejelzése szerint az 

egyes szakmákban nem fog a következő egy évben nőni vagy csökkeni a foglalkoztatottak száma, 

a maradék 10% véleménye szerint átlagosan 3 fővel fog növekedni a munkavállalók száma, az alábbi 

munkakörökben: 
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• Egyéb áru-előkészítő, áru-összekészítő munkakör, 

• Targoncavezető, 

• Kereskedelmi ügyintéző, 

• Rakodómunkás. 

 

A válaszadók 60%-nál nem pályázott meg állást adott munkakörhöz képest „túlképzett” 

(pl. felsőfokú végzettséggel rendelkező) munkavállaló 2020 márciusa óta. Kereskedelmi tervező, 

szervező munkakör esetében a munkakör betöltéséhez 4 fő diplomával rendelkező – azaz a 

munkakör szempontjából “túlképzett” – fő adta be jelentkezését. 

 

Kérdés volt az is a munkaadók felé, hogy mely szakmák dolgozói a legleterheltebbek az 

ágazatban, amelyben az adott vállalat működik. A megkérdezett munkaadók 85%-a válaszolt erre a 

kérdésre, a kapott válaszokat az alábbi diagram mutatja:  

 

 
110. ábra 

 

A kapott értékek alapján elmondható, hogy a Bolti eladó és Targoncavezető (45-45%), és 

az Egyéb áru-előkészítő, áru-összekészítő (40%) munkakörökben dolgozókat tartják a 

legleterheltebbnek. Legkevésbé leterheltnek pedig, a Kereskedelmi ügyintéző, a Szállítási, logisztikai 

és raktározási egység vezetője, valamint az Értékesítési és Marketingtevékenység vezetője 

munkakörökben dolgozókat tartották. 

 

3.3.4.2.4. Automatizációs szempont 

 

Hosszú távon, az egyes tevékenységek automatizációjának fontosságára vonatkozóan a 

többség igen választ adott. Az is megtudható volt a válaszokból, hogy elsődlegesen és kimagaslóan 

a szaksajtó az a forrás, amelyből az ágazat automatizációs lehetőségeiről tájékozódni szoktak a 
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munkáltatók. Ezt követően a vásárok, kiállítások forrásra érkezett a legtöbb válasz, ez azonban a 

szaksajtóra érkezett válaszokhoz képest nem számottevő.  

 

111. ábra 

Részben vagy egészben való automatizációt szakmai tevékenység kapcsán szükségesnek 

tartanának – a teljesség igénye nélkül – a készletnyilvántartások (raktározás) vezetése, 

megrendelések, beszerzések ügyintézése, pénztárosi és értékesítési tevékenységek vonatkozásában. 

Automatizációs tevékenységek kapcsán jelzett rendszerek informatikai fejlesztését – például 

e-kereskedelem felülete; adminisztráció, árurendelési és rendezési rendszer – a válaszadók 65%-a 

tervez a közeljövőben, további 15% viszont nem fog informatikailag fejleszteni.  

 Az automatizáció mellőzésében nagy szerepet játszik a forráshiány, az infrastruktúrális 

tényezők és a munkavállalók digitális írástudatlansága (korcsoportos Probléma), valamint közepes 

szereppel jelölték a szemléletbeli tényezőket. 

Azok a tevékenységek, amiket semmiképp sem automatizálnának a megkérdezett 

munkáltatók: az az ügyfélszolgálat, ügyfélkezelés, kommunikáció és kapcsolattartás, valamint 

marketing és értékesítési tevékenységek.  

Arra a kérdésre, hogy szükségesnek tartják-e a jövőben új szakmák létesülését az ágazatban 

(az iparág technikai változásai miatt), egy kivételével nemleges vagy nem tudja választ adtak a 

munkáltatók, hasonlóan a kiskereskedelmi munkaadók véleményéhez. Aki igennel válaszolt, hozzá 

kapcsolódott egy további kérdés is, mégpedig az, hogy milyen szakmák létesülését tartja 

kívánatosnak. Erre a kérdésre egyetlen válasz érkezett, miszerint az informatikus lenne az a szakma, 

aminek a létesítését kívánatosnak tartaná.  

 

3.3.4.2.5. Összefoglalás 

 

A gazdasági válság és a közeljövő kilátásainak felmérése keretében megvizsgálásra került a 

forgalmi, foglalkoztatottsági és automatizációs szempontból is a kiskereskedelmi, továbbá a jövő 

kihívásai szempontjából a nagykereskedelmi vállalatok válaszai, megállapítható, hogy bár az 

elrendelt veszélyhelyzet miatt a kiskereskedelemben többségében csökkent, a 

nagykereskedelemben pedig nőtt a vállalatok forgalma, ennek ellenére a foglalkoztatottak 

számában nem történt jelentős módosulás.  
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A kiskereskedelem zökkenőmentes fennmaradása érdekében a foglalkoztatás 

módjainak átalakítása szükséges volt, és jellemzően, az olyan munkakörök vonatkozásában, 

melyek az elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt kumuláltan az emberek életterének központjába – pl. 

élelmiszerüzletek, drogériák, pékségek, trafikok – kerültek, ott megjelentek. Ezek többségében 

munkabéren kívüli juttatási és szociális munkaerőköltségek.  

 

A nagykereskedelmi vállalatok versenyképességének megőrzése érdekében felmérésre 

kerültek azok a tényezők, amelyek veszélyeztethetik, továbbá azok, amelyek előnyt jelenthetnek 

annak megőrzésében.  

Összességében elmondható, hogy a legnagyobb veszélyhelyzetnek az 

Árverseny/konkurenciát, míg az előnyök közül a Stabil, jól bejáratott beszállítói és vevőkapcsolatot 

tekintették. A 2020. évi, tavaszi járványhelyzet kialakulása nagyban nehezítette beszállítói 

oldalról a tevékenységet, hiszen az áruhiány megjelenése befolyásoló tényező volt, továbbá 

megjelentek megváltozott igények a vevők részéről. A jövő kihívásaira a nagykereskedelmi 

válaszadók többsége a Termékportfólió átalakítását válaszolta.    

 A vállalatok hosszú távú szempontjait figyelembe véve elmondható, hogy egyes 

tevékenységek – pl. készletnyilvántartások (raktározás) vezetése, megrendelések, 

beszerzések ügyintézése, pénztárosi és értékesítési tevékenységek – automatizációja, 

informatikai fejlesztése fontos és a közeljövőben tervezett tevékenység lesz. De ezek 

megvalósulásának hátráltatásában nagy szerepet játszanak az infrastruktúrális tényezők, a 

munkavállalók digitális írástudatlansága (korcsoportos Probléma), valamint a forráshiány is. 

A kiskereskedelmi munkaadók válaszaihoz hasonlóan, a nagykereskedelmi munkaadók 

szerint is kiemelt fontosságú az ember, és vannak olyan szakmai tevékenységek, melyek kapcsán a 

megkérdezett munkáltatók semmiképp sem automatizálnának.  

 

3.3.5. Egészség és pandémia - 5. modul 

3.3.5.1. Egészség és pandémia a Kiskereskedelemben 
  

Az 5. modulban az elrendelt veszélyhelyzet időszakára vonatkozó, egészségügyi és 

védekezési előírások és óvintézkedések, valamint szabályok tükrében került vizsgálatra az egyes 

szakmák kapcsán a készségek priorizálása, a foglalkoztatottak teljesítményének módosulási 

tendenciája, valamint a járványügyi szabályokhoz való alkalmazkodás. Továbbá elemzésre került a 

különböző szakmák foglalkoztatottainak hozzáállása a munkaadók szemszögéből. 

 

Ahogy a munkaadók, úgy a munkavállalók is megkérdezésre kerültek a munkavégzés 

szempontjából is sokunkat különösen próbára tevő vészhelyzeti időszakra vonatkozóan, azaz a 

pandémiával kapcsolatban. 

Arról már nyújtottak információt – hiszen a munkaadók 80%-a nyilatkozott róla –, hogy 

foganatosítottak óvintézkedéseket az üzletben a pandémia ideje alatt. Három olyan kérdés kapcsán 

is megkérdezésre kerültek, melyekből látható, hogy hogy élték meg a kis- és nagykereskedelmi 

ágazat különböző területein dolgozó emberek a pandémia idején megjelent és a munkájuk során 

betartandó új szabályokat, kötelezettségeket. 
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3.3.5.1.1. Érintettség mértéke 

A járvánnyal szembeni védekezés (maszkok, fertőtlenítőszerek, plexik beszerzése, 

fertőtlenítő takarítás) többletterhet jelent a vállalkozások számára, mellyel kapcsolatosan a 

megkérdezett munkaadók átlagosan 2 millió forint összeget fordítottak a védekezésre, mely a cég 

teljes kiadásaihoz viszonyítva 0,5%-os arányt jelent. Volt két kiemelkedő vállalkozás, ahol 7,3, 

illetve 20 millió forintos kiadás mérték jelent meg, melyeket az átlagba nem kerültek beszámításra, 

hogy ne torzítsák a mintát.  

Többségében nem volt szükség kényszerszabadságolást elrendelni a veszélyhelyzet alatt, de 

volt olyan vállalat is, ahol 10 vagy még több ilyen fő munkából való kivételére volt szükség. A 

megkérdezett munkaadók: 

 

• 65%-nál volt átlagosan 5 fő olyan munkavállaló, akit közvetlenül érintett a COVID-19; 

• 60%-nál volt átlagosan 6 fő olyan munkavállaló, ahol annak családját vagy közvetlen 

környezetét érintette a COVID-19. 

3.3.5.1.2. Idősáv és készségek priorizálása  

A pandémia során három hónapon keresztül a 65 év feletti vásárlók külön délelőtti és délutáni 

idősávban mehettek csak az üzletekbe. Ezzel kapcsolatosan megkérdezett munkaadók arra 

válaszoltak, hogy jelentkezett-e átrendeződés kifejezetten ezekben az idősávokban a készségek 

prioritásában az egyes szakmákat illetően. Továbbá, meg lettek kérve, hogy rangsorolják a 

megnevezett készség fontosságát a délelőtti és a délutáni idősávban való átrendeződésük szerint, 

úgy, hogy 13 elosztható pont áll a rendelkezésükre, és az adott készséghez annyi pontot rendeljenek, 

amennyire az szerintük fontos – tehát összesen 13 pontot oszthattak szét a készségek között. Az 

alábbi diagramokban látható a kapott priorizálási értékek a délelőtti és a délutáni idősávok kapcsán, 

a szakmák, illetve készségek mátrixában.
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112. ábra 
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113. ábra 

Az összesítés alapján rögzíthető, hogy mind a két idősáv vonatkozásában a rangsor első és utolsó 3 készsége megegyezik, azaz nagyon prior 

készségnek titulálták a pandémiás időszakban a Problémamegoldó képességeket, az Ügyfélorientáltságot és az Önálló munkavégzést, viszont a 

Számítógépes ismeretek, Anyanyelvi készségek és az Idegennyelv-tudás nem kapott mérvadó értékeket. A többi készség a két idősávban egymástól eltérő 

rangsorban került priorizálásra a munkaadók értékei szerint.
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A lenti diagramban az egyes készségek, szakmák szerinti priorizálási értékeinek skálás 

bemutatása látható délelőtt-délután viszonylatban. Kiemelve ebből azokat, ahol eltérés látható az 

egyes idősávok vonatkozásában. 

 

Elmondható, hogy a Kereskedelmi egység vezetője szakma kapcsán a délutáni idősávban a 

tanulási képesség nem szükséges, ahogy kevésbé fontos a Pék, édesipari termékgyártó szakmában 

is, ellenben a Vezető eladó szakma vonatkozásában fontosabbnak pozícionálták, mint a délelőtti 

idősávban.  

 A Vezetési, szervezési készségek fontossága kapcsán a Kereskedelmi egység vezetője 

kivételével, a délelőtti idősávban kiemelt az Árukereskedő, a Pék, édesipari termékgyártó és a 

Pultfeltöltő, árufeltöltő szakmák esetében. 

 A Csapatszellem készség az Egyéb áru-előkészítő, áru-összekészítő munkakör esetében 

nagyon alacsony értéket kapott a délelőtti idősáv vonatkozásában, ahogy a Pék, édesipari 

termékgyártó szakma kapcsán is inkább a délutáni idősávra jellemző ennek a készségnek a 

fontossága. 

A Munkakultúra készségének fontosságát illetően a Bolti pénztáros szakma esetében a 

délutáni idősávra jellemzőbb, míg ezzel ellentétben az Egyéb áru-előkészítő, áru-összekészítő 

munkakör kapcsán a délelőtti idősávban. 

 Az Idegennyelv-tudás, mint készség kapcsán kicsivel, de hangsúlyosabb fontossággal 

mutatkozik a Pék, édesipari termékgyártó szakma délutáni idősáv tekintetében, míg az Egyéb áru-

előkészítő, áru-összekészítő munkakör esetében a délelőtti idősávban kapott fontossági értéket. 

Érdekes volt látni, hogy az Idegennyelv-tudás mint készség csak ezen két szakma kapcsán merült 

fel a rangsorban. 

 Az Anyanyelvi készségek az Árukereskedő szakmában, a többi szakmához viszonyítva is 

magasabb preferenciával jelenik meg, viszont a délutáni idősávban még ennek mértékétől is 

fontosabbnak minősített értéket kapott. 

A Vezető eladó, az Egyéb áru-előkészítő, áru-összekészítő munkakör, a Pék, édesipari 

termékgyártó és a Pultfeltöltő, árufeltöltő szakmák kapcsán viszont semennyire nem tekinthető 

fontos készségnek a délutáni idősávban. 

 A Számítógépes ismeretek készség kapcsán kicsivel, de hangsúlyosabb fontossággal 

mutatkozik a Kereskedelmi egység vezetője szakma délutáni idősáv tekintetében, míg az 

Árukereskedő szakmában egyáltalán nem jelenik meg a délutáni idősáv kapcsán, mint szükséges 

készség. 

A kérdésben feltüntetett további 6 készséget illetően – Lojalitás, Gazdasági/iparági 

ismeretek, Tanulási képesség, Ügyfélorientáltság, Problémamegoldó képességek és Önálló 

munkavégzés – nem volt különösebb eltérés a délelőtti-délutáni idősávok között a szakmák 

készségpriorizálása vonatkozásában.  

A munkaadók válaszai alapján elmondható, hogy egyes szakmákat illetően láthatóak 

eltérések az idősávokban a készségek priorizálásában, de arra vonatkozóan, hogy történt-e 

átrendeződés, a kérdőív nem tért ki. 
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114. ábra 

 

3.3.5.1.3. Munkavállalói teljesítmény módosulása, alkalmazkodás  

 

A munkaadók megkérdezésre kerültek arról is, hogy hozott-e érzékelhető változást az 

áprilisi-májusi elrendelt veszélyhelyzet a munkavállalók teljesítményében, melyre a válaszadók 50%-

a “Igen, inkább hozott változást” választ adták. 
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Azoktól, akik ezt válaszolták, megkérdezésre került, hogy milyen irányban befolyásolta az 

elrendelt veszélyhelyzet a munkavállalók teljesítményét, és ezt egy 1-5-ig terjedő skálán értékelték, 

ahol az 1-es teljesen negatív teljesítményt, az 5-ös teljesen pozitív teljesítményt jelent. 

 

A kapott válaszok 4-es átlagértéket mutatnak, tehát a munkavállalók teljesítményét pozitív 

irányba befolyásolta a munkaadók szerint az elrendelt veszélyhelyzet. 

 

További kérdés volt számukra, hogy szükség volt-e az elrendelt veszélyhelyzet folyamán a 

munkavállalók számára rendkívüli tréningre/tanácsadásra a munkateljesítmény 

fokozása/megőrzése érdekében? Erre a 80%-uk nemmel válaszolt, ami megerősíti az előző 

megállapítást is, mi szerint nem csökkent, hanem pozitív irányba módosult a munkavállalók 

teljesítménye. 

Felmérésre került, hogy a munkaadók foganatosítottak-e valamilyen óvintézkedést az 

üzletben a pandémia ideje alatt. A válaszadók 80%-a nyilatkozott erről a témakörről, válaszaik 

alapján, az alábbi sorrend állt fel: 

• Felhívás maszkviselésre 

• Távolságtartás mértékének kijelölése 

• Műanyagpajzs a pénztárnál 

• Az üzlethelységben tartózkodók számának korlátozása 

• Kézfertőtlenítés a bejáratnál 

• Egyéb: gumikesztyű; több takarítás, csoportos megbeszélések mellőzése. 

 

Az volt a kérés továbbá a munkaadóktól, hogy egy 1-5-ig terjedő skálán értékeljék, mennyiben 

jelentett problémát a vásárlók alkalmazkodása a járványügyi szabályokhoz és ajánlásokhoz 

az elrendelt veszélyhelyzet alatt. Az 1-es értéke az Egyáltalán nem jelentett problémát, az 5-ös pedig, 

hogy Komoly problémát jelentett. 

 

A válaszadók 95%-a nyilatkozott ennél a kérdésnél, melyre átlagolva 3-as értéket adtak, azaz, 

ha ez szöveges értékeléssel lenne leírva, akkor az mondható, hogy problémát jelentett. A köztes út 

amiatt lehetséges, mert változó volt, hogy hol jelentett komoly vagy kevésbé Problematikus 

állapotokat. Számukra kérdés volt, hogy milyen szabályok betartása jelentett kihívást/problémát, 

erre több választ is megjelölhettek.  
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115. ábra 

 

A legjellemzőbb válaszok erre a kérdésre, ahogy a fenti diagramban is látható, a 

Maszkviselés az üzletben, a Távolságtartás betartása és a Kézfertőtlenítő használata volt. 

 

Ismételten egy 1-5-ig terjedő skálán kellett értékelniük a munkaadóknak, hogy 

jelentkeztek-e nehézségek a járványügyi szabályokhoz és ajánlásokhoz való 

alkalmazkodásban a foglalkoztatottak részéről az elrendelt vészhelyzet alatt. Az 1-es érték 

az Egyáltalán nem jelentkeztek nehézségek, az 5-ös pedig, hogy Komoly nehézségek jelentkeztek. 

 

A megkérdezett munkaadók 90%-a nyilatkozott a kérdés kapcsán, melynek eredménye 

átlagosan majdnem 2-es értéket adott ki, melynek értelmezésében a járványügyi szabályokhoz és 

ajánlásokhoz való alkalmazkodásban a foglalkoztatottak részéről elmondható, hogy nem 

jelentkeztek nehézségek. Akik úgy nyilatkoztak, hogy jelentkeztek nehézségek, további kérdés volt, 

hogy mely szakmákban jelentkeztek problémák/kihívások a szabályokhoz és az ajánlásokhoz való 

alkalmazkodásban. 

 

 
116. ábra 
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A diagramból jól látható, hogy a Kontaktusszámcsökkenés és a Távolságtartás kiemelkedő 

arányt mutat a többi kihívással való alkalmazkodás közül is, míg a Kézfertőtlenítő használata, a 

Maszkviselés, vagy a Magasabb kockázatú munkatársak fokozott védelme átlagos kihívásnak 

minősült, a Személyi higiéné ösztönzése viszont egyáltalán nem jelentett problémát. A szakmák 

vonatkozásában azt láthatjuk, hogy a Kontaktusszámcsökkenés és a Távolságtartás, amely 

előírásokhoz való alkalmazkodás jelentette a legnagyobb kihívást, a Bolti eladó és Bolti pénztáros 

munkakörök esetében volt a legjelentősebb, míg az Egyéb, áruelőkészítő, áruösszekészítő és Vezető 

eladó esetében kevésbé jelentett problémát.  

 

A témával kapcsolatos utolsó kérdésként feltevésre került, hogy az egyes szakmákban mely 

járványügyi előírásokhoz, ajánlásokhoz volt leginkább zökkenőmentes a munkavállalók 

alkalmazkodása. 

A járványügyi szabályok hangsúlyosabb tételei köszöntek vissza a kapott eredményekben, 

mint a Maszkviselés, a Kézfertőtlenítő használata, a Személyi higiéné ösztönzése és a 

Távolságtartás. Az emberek ezen szabályok betartására kötelezve voltak minden szinten és téren, 

így ezek alkalmazása volt a legzökkenőmentesebb.  A 8 kiskereskedelmi munkakör esetében szinte 

teljesen megegyező eredmény született jelen kérdéssel kapcsolatban.  Összességében elmondható, 

hogy mindegyik munkakör esetében a Maszkviselés és a Kézfertőtlenítő használata volt a 

legzökkenőmentesebb járványügyi előírás, amelyhez szükséges volt alkalmazkodni. 
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117. ábra 
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3.3.5.1.4. Egészség és pandémia a kiskereskedelmi munkavállalók válaszai alapján 
 

3.3.5.1.4.1. Járványügyi előírásokhoz alkalmazkodás kihívásai a kiskereskedelmi munkavállalók 

esetében 

 

A kereskedelmi munkavállalókat is megkérdezésre kerültek azzal kapcsolatban, hogy milyen 

mértékű kihívást jelentett számukra bizonyos járványügyi szabályok betartása.  

Ezzel kapcsolatos első kérdés arra vonatkozott, hogy mekkora kihívást/ nehézséget 

jelentett a kiskereskedelmi ágazatban dolgozó munkavállalóként a biztonsági szabályok betartása a 

járvány idején. 

 

 A kérdés megválaszolásához hat járványügyi szabályt kaptak, melyekkel kapcsolatos 

véleményt egy 1-5-ig terjedő skálán kellett megjelölniük, ahol az 1-es „Komoly nehézséget jelentett’, 

az 5-ös az „Egyáltalán nem jelentett nehézséget” jelöli. 

 

A hat szabály az alábbi volt: 

 

• Személyi higiéné fokozása 

• Kézfertőtlenítő használata 

• Távolságtartás 

• Maszkviselés 

• Kevesebb kontaktus kollégákkal 

• Magasabb kockázatú munkatársak védelme. 

 

A kapott válaszok összesítését követően a megkérdezett munkavállalók többsége számára 

a Távolságtartás és a Maszkviselés szabályainak betartása jelentette a legkomolyabb nehézséget, de 

ezek is csak Közepesen nehéz átlagértéket kaptak a válaszadók értékelése alapján. A Közepesen nehéz 

opciótól az Egyáltalán nem jelentett nehézséget véleményig mindent jelöltek a Magasabb kockázatú 

munkatársak védelme vonatkozásában. A Kevesebb kontaktus kollégákkal járványügyi szabály 

betartása általánosságban nem jelentett nehézséget a megkérdezett munkavállalók számára, de 

előfordult olyan eset is, amikor az 1-es lett megjelölve, azaz a kérdőívet kitöltő Komoly nehézséget 

jelentett választ írt be a kérdőív ezen opciója kapcsán. A Személyi higiéné fokozása szabály betartása 

vonatkozásában, egy szűkített – 20 db – válaszminta alapján, egy fő nem nyilatkozott, három fő 4-

es, azaz Nem jelentett nehézséget értéket, mindenki más, azaz 16 fő pedig 5-ös, azaz Egyáltalán nem 

jelentett nehézséget opciót jelzett. A Kézfertőtlenítő használata szabály betartása kapcsán már több 4-

es, azaz Nem jelentett nehézséget érték érkezett, mint az előző szabály esetében, de még mindig az 5-

ös, azaz Egyáltalán nem jelentett nehézséget opció került jelzésre a többség által. 

 

Összevetve a munkaadóknak feltett azon kérdéssel kapcsolatosan, hogy jelentkeztek-e 

nehézségek a járványügyi szabályokhoz és ajánlásokhoz való alkalmazkodásban a foglalkoztatottak 

részéről az elrendelt vészhelyzet alatt, és amelyre a megkérdezett munkaadók 90%-a nyilatkozott 

még pedig úgy, hogy a járványügyi szabályokhoz és ajánlásokhoz való alkalmazkodásban a 

foglalkoztatottak részéről nem jelentkeztek nehézségek, látható, hogy a munkavállalók véleménye 

alapján is hasonló információ vonható le, hiszen a legkomolyabb nehézségeket – Távolságtartás és 

a Maszkviselés szabályainak betartása – is csak Közepesen nehéz átlagértékkel titulálták a válaszadók. 
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A munkaadók válaszaival összevetve, a munkavállalók biztonsági szabályok 

betartásának hozzáállása kapcsán, szinte teljes az egyezés, egy szabályt kivéve. A 

munkaadók szerint a Kontaktusszámcsökkenés, míg a munkavállalók véleménye alapján 

a Maszkviselés jelentett komoly kihívást a Távolságtartás mellett. 

3.3.5.1.4.2. Nehézségek a járványügyi biztonsági szabályok betartatásában a vásárlók között 

délelőtti-délutáni idősávban 

 

Következő lépésként azt volt szükséges felmérni, hogy jelentkeztek-e nehézségek a 

járványügyi biztonsági szabályok betartatásában a vásárlók között. Ehhez továbbbontva a 

válaszadási folyamatot, és külön a délutáni, illetve a délelőtti vásárlási sávra is véleményt kérve hat 

járványügyi szabályra vonatkozóan, ugyanúgy egy 1-5-ig terjedő skálán megjelölve, ahol az 1-es 

„Komoly nehézséget jelentett’, az 5-ös az „Egyáltalán nem jelentett nehézséget” jelöli. 

 

A hat szabály az alábbi volt: 

 

• Kézfertőtlenítő használata 

• Távolságtartás/létszámkorlátozás 

• Maszkviselés 

• Kártyás fizetés 

• Kontaktusszámcsökkentés az eladókkal 

• Magasabb kockázatú munkatársak védelme 

 

A kapott válaszok alapján jól látható, hogy többségében a járványügyi szabályok betartatása 

a vásárlókkal nem jelentett problémát, sem a délelőtti, sem a délutáni idősáv során. Ezek közül 

szükséges kiemelni a Kártyás fizetést, a Maszkviselést és a Magasabb kockázatú munkatársak 

védelmét, mely intézkedések a legkevésbé voltak nehezen betarthatóak idősávtól függetlenül is.  

 A Távolságtartás betartatása már inkább jelentett nehézséget a kiskereskedelmi 

munkavállalók számára. A délelőtti-délutáni idősáv során is jelen volt az, hogy nehézséget jelentett 

a Távolságtartás betartása a vásárlók részéről. Ez azzal is magyarázható, hogy a délutáni idősáv 

szélesebb korosztályú vásárlók számára tette lehetővé a boltokban való tartózkodást, továbbá a 

délutáni, munka utáni vásárlások is nehezítették ezen járványügyi előírás betartását.  

 

A munkaadók válaszaival összevetve, a kiskereskedelmi munkavállalók biztonsági 

szabályok betartása a vásárlókkal kapcsán, szinte teljes az egyezés, egy szabályt kivéve. A 

kiskereskedelmi munkaadók szerint a Maszkviselés az üzletben, a Távolságtartás 

betartása és a Kézfertőtlenítő használata volt, míg a kiskereskedelmi munkavállalók 

véleménye alapján a Távolságtartás, a Kézfertőtlenítő használata és a 

Kontaktusszámcsökkentés az eladókkal jelentett kihívást, a Maszkviselést a 

kiskereskedelmi munkavállalók nem tekintették nehezen betartható előírásnak a vásárlók 

vonatkozásában. 
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3.3.5.1.4.3. Személyesen a védekezés melyik módját látja a leghatékonyabbnak az előírások közül 

 

Utolsó kérdés az Egészség és pandémia modul vonatkozásában arra irányult, hogy egy hét 

tételből álló listában, a vészhelyzeti időszak alatt megvalósítandó védekezési módok, előírások 

közül, a válaszadó személyesen mely, maximum három előírást látja a leghatékonyabbnak, mint 

védekezési mód. 

 

A hét, alábbi tételből választhattak: 

 

• Személyi higiéné fokozása 

• Kézfertőtlenítő használata 

• Távolságtartás 

• Maszkviselés 

• Kevesebb kontaktus kollégákkal 

• Kártyás fizetés 

• Magasabb kockázatú munkatársak védelme 

 

A kiskereskedelmi munkavállalók szerint a Maszkviselés, a Távolságtartás a leghatékonyabb 

módja a személyes védekezésnek a járvánnyal szemben. Ezt követően a Személyi higiéné fokozását, 

a Kézfertőtlenítő használatát, a Kevesebb kontaktust kollégákkal és a Kártyás fizetést válaszolták a 

legtöbben. Míg a Magasabb kockázatú munkatársak védelmét kevésbé tartották hatékonynak, vagy 

épp releváns intézkedésnek.  

 

A munkaadók válaszaival összevetve, a kiskereskedelmi munkavállalók biztonsági 

szabályok betartásának hatékonysága kapcsán teljes az egyezés. 

 

3.3.5.2. Egészség és pandémia a Nagykereskedelemben 
 

A nagykereskedelmi munkaadók kérdőívének 5. moduljában ugyancsak az elrendelt 

veszélyhelyzet időszakára vonatkozó, egészségügyi és védekezési előírások és óvintézkedések, 

valamint a megváltozott munkaformák tükrében vizsgálatra került a munkavállalók teljesítménye a 

munkaadók szempontjából, egyben megvizsgálva a munkavállalók távmunkához való hozzáállását 

a munkaadók szemszögéből. 

3.3.5.2.1. Érintettség mértéke 

 

A járvánnyal szembeni védekezés többletterhet jelentett a vállalkozások számára, mellyel 

kapcsolatban a megkérdezett munkaadók az alábbi intézkedéseket emelték ki, mint amivel a 

pandémia második hullámára készültek: 

• Kockázatcsökkentő intézkedések valamennyi szintjét vizsgáljuk. Megtervezzük a szükséges 

fizikai változtatásokat a cégen belül, 

• Nyomon követjük, alkalmazzuk az új koronavírusjárvánnyal kapcsolatos információkat, 

rendeleteket, útmutatókat, 

• Áttekintjük a működőképesség szempontjából az alapvető feladatokat, tevékenységeket és 

erőforrásokat, 
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• Megtervezzük a munkavállalók tájékoztatásához szükséges intézkedéseket (a megfelelő 

vállalati kommunikációs csatornák létrehozása). 

A kapott válaszokat az alábbi táblázat összesíti. A függőleges tengelyen az az érték látható, 

ahány válasz érkezett az adott többlet tevékenységet illetően, a vízszintes tengelyen pedig a felsorolt 

többletteher látható, melyek pontos megnevezése az egyes oszlopok színe alapján beazonosítható. 

 

 

118. ábra 

A mintákba került nagykereskedelmi vállalatok többségében szükség volt 

kényszerszabadságolást elrendelni a veszélyhelyzet ideje alatt, átlagosan 4 főt, de volt olyan vállalat 

is, ahol 24 fő munkából való kivételére volt szükség. 
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A megkérdezett munkaadók: 

• 45%-nál volt átlagosan 2 fő olyan munkavállaló, akit közvetlenül érintett a COVID-19, 

azonban volt, ahol 30 vagy 80 fő is érintetté vált; 

• 30%-nál volt átlagosan 4 fő olyan munkavállaló, ahol annak családját vagy közvetlen 

környezetét érintette a COVID-19, azonban volt, ahol 43 fő érintetté vált. 

3.3.5.2.2. Munkavállalók teljesítménye az elrendelt veszélyhelyzet alatt 

Megkérdezésre kerültek a munkaadók azzal kapcsolatban, hogy volt-e változás a 2020. évi, 

április-májusi elrendelt veszélyhelyzet során a munkavállalók teljesítményében. A válaszadók 

többsége a Nem, inkább nem hozott változást (50%) és a Nem, egyáltalán nem hozott változást 

(40%) válaszolta.  

 

 
119. ábra 

 

A megkérdezett munkaadók egyike sem válaszolta azt, hogy Igen, nagy változást jelentett a 

munkavállalók teljesítményére a 2020. évi, tavaszi járványhelyzet.  

 További kérdés volt azok számára, akik igennel válaszoltak, hogy milyen irányban 

befolyásolta az elrendelt veszélyhelyzet a munkavégzés eredményességét. Ennek mérésére, egy 1-

5-ig terjedő skálán jelölték be a válaszokat, ahol az 1-es a teljesen eredménytelent, az 5-ös pedig a 

teljesen eredményes minősítést jelentette. A releváns válaszok alapján 3,5-es érték, azaz az 

átlagosnál eredményesebb minősítéssel illették a munkavégzést az elrendelt veszélyhelyzet idején. 

 Illetve, kérdés volt az is azok számára, akik igennel válaszoltak, hogy volt-e szükség az 

elrendelt veszélyhelyzet folyamán a munkavállalók számára rendkívüli tréningre/tanácsadásra a 

munkateljesítmény fokozása/megőrzése érdekében. Erre a kérdésre több munkaadó is válaszolt, 

mint akik relevánsak lettek volna, de a releváns válaszok is megoszlottak az igen-nem opciók között. 

 

3.3.5.2.3. Távmunka 

 

A nagykereskedelmi vállalatok 85%-nál került sor távmunkára (Home Office), valamelyik 

munkakörben. Azzal kapcsolatban, hogy milyen irányban befolyásolta a távmunka a munkavállalók 

teljesítményét, arra lettek kérve a munkaadók, hogy adott szakmákból válogatva, egy 1-5-ig terjedő 
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skálán értékeljék azt, ahol az 1-es a teljesen negatív, az 5-ös pedig a teljesen pozitív minősítést 

jelenti. 

 

 
120. ábra 

 

A fenti diagramon jól látható, hogy a Kereskedelmi tervező, szervező, az Értékesítési és 

marketingtevékenység vezetője, valamint a Szállítási, logisztikai egység vezetője átlagosan 4-es 

értékelést kapott, tehát a munkaadók válaszai alapján elégedettek voltak azzal kapcsolatban, amilyen 

irányban befolyásolta a távmunka ezen szakmákban dolgozó munkavállalók teljesítményét. Ezzel 

szemben a Bolti eladó, az Egyéb áru-előkészítő, áru-összekészítő munkakör és a Rakodómunkás 

szakmában dolgozó munkavállalók teljesítményét a távmunkával kapcsolatosan negatívan 

értékelték. Fontos kiemelni, hogy a három negatív értékelést kapott szakma esetében a távmunka 

lehetősége nem állhatott fenn.  

A vállalatok 80%-ban alkalmaztak online értekezleteket az elrendelt veszélyhelyzet alatt. 

Továbbá azok, akik tartottak online értekezleteket, értékelték az online értekezletek hatékonyságát. 

Ennek mérésére ismét, egy 1-5-ig terjedő skálán válaszoltak, ahol az 1-es a teljesen negatív, az 5-ös 

pedig a teljesen pozitív minősítést jelenti.  

 A válaszadók több mint 90%-a válaszolt erre a kérdésre, és a kapott válaszok értéke 

átlagosan 4,46 volt, így elmondható, hogy a válaszadók pozitívan értékelték az online értekezletek 

hatékonyságát.  
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3.3.5.2.5. Egészség és pandémia a nagykereskedelmi munkavállalók válaszai alapján 
 

3.3.5.2.5.1. Járványügyi előírásokhoz alkalmazkodás kihívásai a nagykereskedelmi munkavállalók 

esetében 

A nagykereskedelmi munkavállalók is megkérdezésre kerültek azzal kapcsolatban, hogy 

milyen mértékű kihívást jelentett számukra bizonyos járványügyi szabályok betartása. A kérdés 

megválaszolásához ugyanazt a hat járványügyi szabályt kapták, melyekkel kapcsolatos 

véleményüket szintén egy 1-5-ig terjedő skálán kellett megjelölniük, ahol az 1-es „Komoly 

nehézséget jelentett’, az 5-ös az „Egyáltalán nem jelentett nehézséget” jelöli. 

A hat szabály szintén az alábbi volt: 

 

• Személyi higiéné fokozása 

• Kézfertőtlenítő használata 

• Távolságtartás 

• Maszkviselés 

• Kevesebb kontaktus kollégákkal 

• Magasabb kockázatú munkatársak védelme 

 

A kapott válaszok alapján elmondható, hogy összességében nem jelentett kihívást a 

kérdőívben feltüntetett szabályok betartása a nagykereskedelmi munkavállalók esetében sem. A 

Személyi higiéné fokozása és a Kézfertőtlenítő használata egyáltalán nem jelentett nehézséget. A 

további lehetőségekre – Távolságtartás, Maszkviselés, Kevesebb kontaktus kollégákkal és 

Magasabb kockázatú munkatársak védelme – közel ugyanaz az átlagos, de inkább “Nem jelentett 

problémát” érték érkezett. A Közepesen nehéz opciótól az Egyáltalán nem jelentett nehézséget véleményig 

mindent jelöltek a Távolságtartás, Maszkviselés, Kevesebb kontaktus kollégákkal és Magasabb 

kockázatú munkatársak védelme vonatkozásában. Érdekesség, hogy volt, aki 1-es, azaz Komoly 

nehézséget jelentett választ írt be a Kevesebb kontaktus kollégákkal és a Magasabb kockázatú 

munkatársak védelme előírásokhoz. 

 

Összevetve, a munkaadóknak feltett azon kérdéssel kapcsolatosan, hogy jelentkeztek-e 

nehézségek a járványügyi szabályokhoz és ajánlásokhoz való alkalmazkodásban a foglalkoztatottak 

részéről az elrendelt vészhelyzet alatt, és amelyre a megkérdezett munkaadók 90%-a nyilatkozott 

mégpedig úgy, hogy a járványügyi szabályokhoz és ajánlásokhoz való alkalmazkodásban a 

foglalkoztatottak részéről nem jelentkeztek nehézségek, látható, hogy a munkavállalók véleménye 

alapján is hasonló információ vonható le, hiszen a legkomolyabb nehézségeket – a Távolságtartás 

és a Maszkviselés szabályainak betartása – is csak Közepesen nehéz átlagértékkel titulálták a válaszadók. 

 

A munkaadók válaszaival összevetve, a munkavállalók biztonsági szabályok 

betartásának hozzáállása kapcsán, szinte teljes az egyezés, egy szabályt kivéve. A 

munkaadók szerint a Kontaktusszámcsökkenés, míg a munkavállalók véleménye alapján 

a Maszkviselés is komoly kihívást jelentett. 

 

A járványügyi előírásokhoz alkalmazkodás kihívásait az alábbi diagram szemlélteti: 
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121. ábra 

3.3.5.2.5.2. Nehézségek a járványügyi biztonsági szabályok betartatásában a vásárlók között 

délelőtti-délutáni idősávban 

 

A nagykereskedelmi munkavállalók véleménye is kikérésre került azzal kapcsolatban is, 

hogy a délelőtti és délutáni idősávokban jelentkezett-e bármilyen nehézség a járványügyi biztonsági 

szabályok betartatásában a vásárlók között.  

 A kiskereskedelmi munkavállalókhoz hasonlóan itt is külön kellett a délutáni, illetve a 

délelőtti vásárlási sávra is véleményüket adniuk a hat járványügyi szabályra vonatkozóan, ugyanúgy 

egy 1-5-ig terjedő skálán megjelölve, ahol az 1-es „Komoly nehézséget jelentett’, az 5-ös az 

„Egyáltalán nem jelentett nehézséget” jelöli. 

 

A hat szabály szintén az alábbi volt: 

 

• Kézfertőtlenítő használata 

• Távolságtartás 

• Maszkviselés 

• Kártyás fizetés 

• Kontaktusszámcsökkentés az eladókkal 

• Magasabb kockázatú munkatársak védelme 

 

A lenti diagramon jól látható, hogy többségében a járványügyi szabályok betartatása a 

vásárlókkal nem jelentett problémát, sem a délelőtti, sem a délutáni idősáv során. A Kártyás fizetés, 

a Maszkviselés és a Magasabb kockázatú munkatársak védelme intézkedések a legkevésbé voltak 

nehezen betarthatóak idősávtól függetlenül is.  

 A Távolságtartás betartatása már inkább jelentett nehézséget a nagykereskedelmi 

munkavállalók számára is a kiskereskedelmi munkavállalók válaszaihoz hasonlóan. A délelőtti-

délutáni idősáv során is jelen volt eltérés, miszerint a délutáni idősávban még inkább nehézséget 
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jelentett a Távolságtartás betartása a vásárlók részéről. Ez azzal is magyarázható, hogy a délutáni 

idősáv szélesebb korosztályú vásárlók számára tette lehetővé a boltokban való tartózkodást, 

továbbá a délutáni, munka utáni vásárlások is nehezítették ezen járványügyi előírás betartását.  

 A megkérdezett munkaadók 95%-a nyilatkozott ennél a kérdésnél, melyre átlagolva 3-as 

értéket adtak, azaz problémát jelentett a járványügyi szabályok vásárlókkal való betartatása. 

Továbbá a Maszkviselés az üzletben, a Távolságtartás betartása és a Kézfertőtlenítő használata 

voltak azok a szabályok, amelyek a munkaadók szerint kiemelten nehéz volt betartatni. 

 

 
122. ábra 

A munkaadók válaszaival összevetve, a nagykereskedelmi munkavállalók 

biztonsági szabályok betartása a vásárlókkal kapcsán, szinte teljes az egyezés, egy szabályt 

kivéve. A munkaadók szerint a Maszkviselés az üzletben, a Távolságtartás betartása és a 

Kézfertőtlenítő használata volt, míg a nagykereskedelmi munkavállalók véleménye alapján 

a Távolságtartás, a Kézfertőtlenítő használata és a Kontaktusszámcsökkentés az eladókkal 

jelentett kihívást, a Maszkviselést a nagykereskedelmi munkavállalók nem tekintették 

nehezen betartható előírásnak a vásárlók vonatkozásában. 

 

3.3.5.2.5.3. Személyesen a védekezés melyik módját látja a leghatékonyabbnak az előírások közül 

 

 További kérdés volt a nagykereskedelmi munkavállalók felé is, hogy személy szerint mely 

intézkedéseket tartják a leghatékonyabbnak a járvány elleni védekezésben.  

 

A nagykereskedelmi munkavállalók szerint a Kézfertőtlenítők használata, a Maszkviselés, a 

Távolságtartás betartása és a Személyi higiéné fokozása a leghatékonyabb módja a személyes 

védekezésnek a járvánnyal szemben. Míg a Kártyás fizetést és a Magasabb kockázatú munkatársak 

védelmét kevésbé tartották hatékonynak, vagy épp releváns intézkedésnek.  
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A munkaadók véleménye alapján, hogy mely járványügyi előírásokhoz, ajánlásokhoz volt 

leginkább zökkenőmentes a munkavállalók alkalmazkodása azt a választ adták, hogy a 

Maszkviselés, a Kézfertőtlenítő használata, a Személyi higiéné ösztönzése és a Távolságtartás. Az 

emberek ezen szabályok betartására kötelezve voltak minden szinten és téren, így ezek alkalmazása 

volt a legzökkenőmentesebb.  

 
123. ábra 

 

A munkaadók válaszaival összevetve, a nagykereskedelmi munkavállalók biztonsági 

szabályok betartásának hatékonysága kapcsán is teljes az egyezés. 

3.5.5.2.4. Összefoglalás 

 

Az 5. modul témájával – Egészség és pandémia – kapcsolatosan arra helyeződött a hangsúly, 

hogy az elrendelt veszélyhelyzet hatására milyen egészségügyi és védekezési előírások és 

óvintézkedések, valamint szabályok jelentek meg a kiskereskedelmi cégek életében, azok 

módosították-e az egyes szakmák kapcsán a készségek rendszerét és priorizálását, a 

foglalkoztatottak teljesítményét, valamint a járványügyi szabályokhoz, ajánlásokhoz való 

alkalmazkodást. Továbbá az egészségügyi és védekezési előírások és óvintézkedések mellett a 

nagykereskedelem vonatkozásában a megváltozott munkaformák tükrében megvizsgálva a 

munkavállalók teljesítményét is a munkaadók szempontjából.  

 

A járvánnyal szembeni kiadások a vállalkozások számára többletterhet jelentettek, 

és a nagykereskedelem esetében kényszerszabadságolásra is szükség volt, jóval több 

esetben, mint a kiskereskedelem esetében. A megkérdezett munkaadók többségénél volt 

olyan munkavállaló, aki közvetlenül, vagy környezetéből közvetetten érintett volt a 

COVID-19 járvánnyal.  
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A kiskereskedelmi munkaadók válaszai alapján elmondható, hogy egyes szakmákat illetően 

láthatóak eltérések a délelőtti és délutáni idősávokban. Nagyon prior készségnek titulálták a 

pandémiás időszakban a Problémamegoldó képességeket, az Ügyfélorientáltságot és az Önálló 

munkavégzést, melyek közül az Ügyfélorientáltság az, ami a pandémiás időszakon kívül általában 

legfontosabbnak titulált készségekkel összevetve a Szakmai/gyakorlati jártasságot megelőzte, mint 

kiemelten fontos készség.  

Az áprilisi-májusi elrendelt vészhelyzet összességében pozitív irányban 

befolyásolta a munkavállalók teljesítményét. Nem volt szükség rendkívüli tréningre vagy 

tanácsadásra a munkateljesítmény fokozása, illetve megőrzése érdekében.  

A kiskereskedelmi munkaadók elmondása alapján az ajánlott óvintézkedéseket (pl. felhívás 

maszkviselésre, távolságtartás, kézfertőtlenítés) a pandémia ideje alatt foganatosították az 

üzleteikben. A vásárlók alkalmazkodása a járványügyi szabályokhoz és ajánlásokhoz problémát 

jelentett, többségében a maszkviselés, távolságtartás és a kézfertőtlenítő használatának 

vonatkozásában, viszont nem jelentkeztek ezen nehézségek a foglalkoztatottak részéről. A 

foglalkoztatottak alkalmazkodása a járványügyi szabályokhoz és ajánlásokhoz viszont 

nem jelentett problémát. 

A nagykereskedelmi vállalatok többségénél – ahol az adott szakma lehetővé tette – 

bevezetésre került a távmunka. Összességében a munkaadók elégedettek voltak a távmunka 

során is a munkavállalók teljesítményével, továbbá az online megvalósított megbeszélések 

eredményével is. 

Jelen pandémiával kapcsolatos fejezet során a 20-20 munkaadói kérdőív mellett 110-110 

munkavállalói kérdőív is lekérdezésre került a kis és nagykereskedelmi szektorból is. A 

munkavállalók is a munkaadókhoz hasonlóan az egészség és pandémia összefüggésével 

kapcsolatban kerültek megkérdezésre. 

  

 A munkavállalók számára is voltak olyan járványügyi szabályok, amelyek a vásárókkal 

könnyebben, illetve nehezebben voltak betarthatóak. A kapott munkavállalói válaszok alapján 

elmondható, hogy a Távolságtartás és a Maszkviselés komoly kihívást jelentett, mely problémák a 

délelőtti és délutáni idősávban is egyaránt megjelentek.  

 

A munkaadók válaszaival összevetve, a kis- és nagykereskedelmi munkavállalók 

biztonsági szabályok betartásának hatékonysága kapcsán elmondható, hogy teljes az 

egyezés. 

3.4. Kutatási eredmények 

 

Jelen projekt keretében végzett kutatásban többek között arra kerestük a választ, hogy a 
vizsgált tizenhárom készségre vonatkozólag, milyen fontossági sorrend állítható fel a nyolc-nyolc 
ágazati munkakör eredményes betöltését illetően. Ha felállítható a készségek prioritási sorrendje az 
egyes szakmákat illetően, arra is válasz kapható, hogy milyen távolságra vannak egymástól az egyes 
munkakörök a készségigény szempontjából. 

Az első mátrix azt mutatja meg, hogy mely szakmáknak mi a fő kompetenciaigénye a 
kiskereskedelmi ágazat vonatkozásában.
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124. ábra - A kiskereskedelmi szakmák kompetenciaigénye
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Általánosságban elmondható, hogy mindegyik megnevezett munkakör – Kereskedelmi 

egység vezetője; Árukereskedő; Vezető eladó; Bolti eladó; Bolti pénztáros; Egyéb áru-összekészítő; 

Pék és édesipari termékgyártó; Pultfeltöltő – vonatkozásában kiemelkedő kompetenciaigény 

mutatkozik meg a kiskereskedelmi ágazat esetében a Szakmai/gyakorlati jártasság, a 

Problémamegoldó képességek, az Önálló munkavégzés, a Csapatszellem, az Ügyfélorientáltság, 

valamint a Tanulási képesség, mint készségek kapcsán. Ettől eltérő, azaz alacsonyabb az igény az 

Idegennyelv-tudás, az Anyanyelvi készségek, és meglepő módon a Gazdasági/iparági ismeretek, 

valamint a Számítógépes ismeretek vonatkozásában. A Vezetési, szervezési képességek, a 

Munkakultúra, valamint a Lojalitás, mint készség iránti igény pedig általánosnak mondható. 

 

A Bolti eladó fő kompetenciaigényei: 

 

• Szakmai/gyakorlati jártasság 

• Önálló munkavégzés 

• Problémamegoldó képességek és Ügyfélorientáltság 

 

A Kereskedelmi egység vezető fő kompetenciaigényei: 

• Szakmai/gyakorlati jártasság 

• Vezetési, szervezési képességek 

• Problémamegoldó képességek 

 

Az Árukereskedő fő kompetenciaigényei: 

• Szakmai/gyakorlati jártasság 

• Problémamegoldó képességek 

• Önálló munkavégzés 

 

A Vezető eladó fő kompetenciaigényei: 

• Szakmai/gyakorlati jártasság 

• Számítógépes ismeretek 

• Önálló munkavégzés 

 

A Bolti pénztáros fő kompetenciaigényei: 

• Szakmai/gyakorlati jártasság 

• Problémamegoldó képességek 

• Ügyfélorientáltság 
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Az Áruelőkészítő, áruösszekészítő fő kompetenciaigényei: 

• Szakmai/gyakorlati jártasság 

• Problémamegoldó képességek és Önálló munkavégzés 

• Csapatszellem 

 

A Pék, édesipari termékgyártó fő kompetenciaigényei: 

• Szakmai/gyakorlati jártasság 

• Problémamegoldó képességek és Tanulási képesség 

• Önálló munkavégzés 

 

Pultfeltöltő, árufeltöltő fő kompetenciaigényei: 

• Szakmai/gyakorlati jártasság 

• Problémamegoldó képességek 

• Tanulási képesség 

 

Összességében, a kiskereskedelmi szakmák kapcsán a legrelevánsabb készség magasan a 

Szakmai, gyakorlati jártasság, amely mind a 8 munkakörnél az első helyen végzett. Ezek közül is a 

legnagyobb arány a pékek estében jelentkezik.  

Jelentős még a Problémamegoldó képességek és az Önálló munkavégzés kompetenciája. 

A kérdőívet kitöltők az Idegennyelvtudásnak, az Anyanyelvi készségeknek és a Gazdasági, 

iparági ismereteknek tulajdonítottak kevésbé fontos szerepet. 

Mind a 8 kiskereskedelmi munkakör eltérő kompetencia-eszköztárat igényel a 

munkavállalótól, ugyanakkor egyszerre vizsgálva ezeket az eszköztárakat elmondható, hogy lehet 

súlyozni a készségeket, és ennek mentén kialakításra kerülhet egy sorrend, amely a következő:  

1. Szakmai / gyakorlati jártasság 

2. Problémamegoldó képességek 

3. Önálló munkavégzés 

4. Csapatszellem 

5. Ügyfélorientáltság 

6. Tanulási képesség 

7. Számítógépes ismeretek 

8. Munkakultúra 

9. Lojalitás 

10. Vezetési, szervezési képességek 

11. Gazdasági, iparági ismeretek 

12. Anyanyelvi készségek 

13. Idegennyelvtudás 

 

Továbbá, mind a 8 nagykereskedelmi munkakör – Szállítási, logisztikai és raktározási 

tevékenységet folytató egység vezetője, Értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység 

vezetője, Kereskedelmi tervező, szervező, Bolti eladó, Kereskedelmi ügyintéző, Áru-előkészítő, 

áru-összekészítő, Rakodómunkás, Targoncavezető – esetében általánosságban elmondható, hogy 
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kiemelkedő kompetenciaigény mutatkozik meg a nagykereskedelmi ágazat esetében is a 

Szakmai/gyakorlati jártasság, Problémamegoldó képességek, az Önálló munkavégzés készségek, 

továbbá a Munkakultúra, mint készség kapcsán. Ettől eltérő, azaz alacsonyabb az igény a 

nagykereskedelem esetében az Idegennyelv-tudás, a Számítógépes ismeretek, valamint a Lojalitás 

vonatkozásában. A Gazdasági/iparági ismeretek, a Vezetési, szervezési képességek, a 

Csapatszellem, az Anyanyelvi készségek, a Tanulási képesség, valamint az Ügyfélorientáltság, mint 

készség iránti igény pedig általánosnak mondható. 

 

A Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője fő 

kompetenciaigényei: 

• Vezetési, szervezési képességek 

• Szakmai/gyakorlati jártasság  

• Problémamegoldó képesség  

 

Értékesítési és marketing tevékenységet folytató egység vezetője fő kompetenciaigényei: 

• Vezetési, szervezési képességek 

• Szakmai/gyakorlati jártasság  

• Problémamegoldó képesség  

• Gazdasági, iparági ismeretek 

 

Kereskedelmi tervező, szervező fő kompetenciaigényei: 

• Szakmai/gyakorlati jártasság 

• Vezetési, szervezési képességek  

• Problémamegoldó képesség  

 

Bolti eladó fő kompetenciaigényei: 

• Szakmai/gyakorlati jártasság 

• Ügyfélorientáltság  

• Anyanyelvi készségek  

 

Kereskedelmi ügyintéző fő kompetenciaigényei: 

• Szakmai/gyakorlati jártasság 

• Ügyfélorientáltság  

• Problémamegoldó képesség  

 

Áruelőkészítő, áruösszekészítő fő kompetenciaigényei: 

• Munkakultúra 

• Problémamegoldó képesség 

• Szakmai/gyakorlati jártasság  

 

Rakodómunkás fő kompetenciaigényei: 

• Szakmai/gyakorlati jártasság 
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• Önálló munkavégzés 

• Munkakultúra  

 

Targoncavezető fő kompetenciaigényei: 

• Önálló munkavégzés 

• Munkakultúra,  

• Szakmai/gyakorlati jártasság  

 

Összességében a Szakmai, gyakorlati jártasság a kiemelkedő készség, amely mind a 8 

nagykereskedelmi munkakör kapcsán az első három készség között szerepel, ugyanúgy, mint a 

kiskereskedelmi munkakörök esetében is. 

További jelentősebb készségek: a Problémamegoldó képesség, az Önálló munkavégzés, 

valamint a Munkakultúra kompetencia. 

Három munkakörnél van komolyabb szerepe a Vezetési készségnek, ezek: a Raktározási egység 

vezetője, a Kereskedelmi egység vezetője, a Kereskedelmi szervező. A többi munkakör kapcsán 

ezen készség nem tölt be jelentős szerepet.  

Továbbá két munkakör kapcsán van fontos szerepe az Ügyfélorientáltságnak, a Bolti eladó, 

és a Kereskedelmi ügyintéző. 

A legkevésbé fontos készségként az Idegennyelvtudás került megjelölésre, amely kizárólag 

a két vezető munkakörnél releváns. Kevés szerepet tulajdonítottak továbbá a Számítógépes 

ismereteknek, illetve a Lojalitásnak a válaszadók. 

A 8 nagykereskedelmi munkakör esetében is eltérő kompetencia eszköztárat igényel a 

munkavállalók készségeit illetően. Egyszerre vizsgálva ezeket az eszköztárakat elmondható, hogy 

lehet súlyozni a készségeket, és ennek mentén kialakításra kerülhet egy sorrend, amely a következő:  

• 1. Szakmai/gyakorlati jártasság 

• 2. Problémamegoldás 

• 3. Önálló munkavégzés 

• 4. Munkakultúra 

• 5. Gazdasági/iparági ismeretek 

• 6. Vezetési/szervezési képességek 

• 7. Csapatszellem 

• 8. Anyanyelvi készségek 

• 9. Tanulási hajlandóság 

• 10. Ügyfélorientáltság 

• 11. Lojalitás 

• 12. Számítógépes ismeretek 

• 13. Idegennyelvtudás
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125. ábra - A nagykereskedelmi szakmák kompetenciaigénye
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3.5. Kiskereskedelmi munkakörök kompetenciamátrixai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

126. ábra Árukereskedő kompetenciamátrix – kiskereskedelem 
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127. ábra Áruelőkészítő, áruösszekészítő kompetenciamátrix – kiskereskedelem 
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128. ábra Bolti eladó kompetenciamátrix – kiskereskedelem 
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129. ábra Bolti pénztáros kompetenciamátrix – kiskereskedelem 
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130. ábra Kereskedelmi egység vezetője kompetenciamátrix – kiskereskedelem 
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131. ábra Pék, édesipari termékgyártó kompetenciamátrix – kiskereskedelem 
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132. ábra Pultfeltöltő, árufeltöltő kompetenciamátrix – kiskereskedelem 
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133. ábra Vezető eladó kompetenciamátrix – kiskereskedelem 
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3.6. Nagykereskedelmi munkakörök kompetenciamátrixai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134. ábra Áruelőkészítő, áruösszekészítő kompetenciamátrix – nagykereskedelem 
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135. ábra Bolti eladó kompetenciamátrix – nagykereskedelem 
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136. ábra Kereskedelmi ügyintéző kompetenciamátrix – nagykereskedelem 
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137. ábra Kereskedelmi tervező, szervező kompetenciamátrix – nagykereskedelem 
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138. ábra Értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység vezetője kompetenciamátrix – nagykereskedelem 
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139. ábra Rakodómunkás kompetenciamátrix – nagykereskedelem 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Szakmai / Gyakorlati jártasság

Számítógépes ismeretek

Gazdasági / iparági ismeretek

Anyanyelvi készségek

Idegennyelv-tudás

Munkakultúra

Önálló munkavégzésCsapatszellem

Problémamegoldó képességek

Ügyfélorientáltság

Vezetési, szervezési képességek

Tanulási képesség

Lojalitás

Rakodómunkás
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140. ábra Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője kompetenciamátrix – nagykereskedelem 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Szakmai / Gyakorlati jártasság

Számítógépes ismeretek

Gazdasági / iparági ismeretek

Anyanyelvi készségek

Idegennyelv-tudás

Munkakultúra

Önálló munkavégzésCsapatszellem

Problémamegoldó képességek

Ügyfélorientáltság

Vezetési, szervezési képességek

Tanulási képesség

Lojalitás

Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője 
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141. ábra Targoncavezető kompetenciamátrix – nagykereskedelem 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Szakmai / Gyakorlati jártasság

Számítógépes ismeretek

Gazdasági / iparági ismeretek

Anyanyelvi készségek

Idegennyelv-tudás

Munkakultúra

Önálló munkavégzésCsapatszellem

Problémamegoldó képességek

Ügyfélorientáltság

Vezetési, szervezési képességek

Tanulási képesség

Lojalitás

Targoncavezető
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