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EGY KUTATÁS TAPASZTALATAI



• Röviden a kutatásról 

• Fő eredmények

• A kérdőíves adatfelvétel néhány eredménye

• Az interjúk néhány eredménye

TARTALOM



• Kutatásunk a magyar kkv-k tehetséggel és humánerőforrással kapcsolatos 

attitűdjeit és gyakorlatait vizsgálta 2017 júliusa és 2018 februárja között.

• A kutatás során 

• fókuszcsoportos interjút, 

• 500 vállalkozás részvételével kérdőíves adatfelvételt, 

• valamint 25 vállalkozás vezetőjével, valamint 50, tehetségesnek nevezett 

munkatárssal pedig interjút készítettünk.

A KUTATÁSRÓL



• Alapvető különbségek vannak a nagyvállalatok valamint a kkv-k működése között 

– a „tehetségmenedzsment” irodalma pedig az előbbiekre van optimalizálva.

• Ebből következően nagy eltéréseket találtunk a különböző működésmódú 

vállalkozások tehetségfelfogása között.

• A kreatív, vagy döntés-előkészítő tevékenységeket folytató vállalatok számára a tehetség az aki 

„out-of-the-box" gondolkodásra képes és kreatív. Az inkább végrehajtás-fókuszú kkv-k vezetői 

számára a tehetség az a szakember (vagy leendő szakember), aki jó problémamegoldó, 

motivált és terhelhető.

• A vállalkozás vezetőjének központi szerepe van a cég működésében. Számos 

esetben a vezető a kreatív tehetség a cégben – a stratégiai döntéshozatalba pedig nem 

feltétlenül vonja be a munkatársakat. 

• A kisebb vállalkozások nem tudnak erősek lenni a – tehetséges – munkaerő 

toborzásában, képzésekben, stb., vagyis azokon a területeken, ahol ehhez szükséges 

lenne külső erőforrást bevonni. 

• A kkv-k tehetségekkel (és általában a munkaerővel) kapcsolatos gyakorlatainak 

legfontosabb kontextuális eleme jelenleg a cégek által érzékelt munkaerőhiány. 

A KUTATÁS FŐ 

MEGÁLLAPÍTÁSAI



ÚJ MUNKATÁRS KIVÁLASZTÁSA SORÁN MILYEN 

JELLEMZŐKET TARTANAK FONTOSNAK?
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ÉLETKOR

NYELVTUDÁS

MONOTONITÁSTŰRÉS

STRESSZTŰRÉS

MUNKATAPASZTALAT

KREATIVITÁS

MEGFELELŐ VÉGZETTSÉG

JÓ KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉG

BÉRIGÉNY

SZEMÉLYISÉG

MOTIVÁCIÓ

SZAKMAI TUDÁS, 
FELKÉSZÜLTSÉG

1 - Egyáltalán nem fontos, 5 - Teljes mértékben fontos



MENNYIRE FONTOSAK A KÖVETKEZŐ TEVÉKENYSÉGEK A 

TEHETSÉGES MUNKATÁRSAK MEGSZERZÉSE, MEGTARTÁSA ÉS 

KIBONTAKOZTATÁSA SZEMPONTJÁBÓL AZ ÖNÖK CÉGÉNÉL?
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A DOLGOZÓK ÖTLETEINEK, JAVASLATAINAK 
BEÉPÍTÉSE A VÁLLALAT STRATÉGIÁJÁBA

ELŐMENETELI LEHETŐSÉGEK BIZTOSÍTÁSA

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS A DOLGOZÓK KÖZÖTT

A POTENCIÁLIS MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA VONZÓ 
KÉP KIALAKÍTÁSA

MUNKAVÉGZÉSHEZ SZÜKSÉGES TUDÁS 
ELSAJÁTÍTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA

A JÓ TELJESÍTMÉNY JUTALMAZÁSA

VISSZAJELZÉS A MUNKAVÁLLALÓNAK A 
MUNKÁJÁRÓL

KORREKT, VONZÓ JAVADALMAZÁSI RENDSZER 
KIALAKÍTÁSA

1 - Egyáltalán nem fontos, 5 - Teljes mértékben fontos



MIT GONDOL, MENNYIRE SIKERÜL AZ ÖN CÉGÉNEK 

MEGTALÁLNI A TEHETSÉGES MUNKATÁRSAKAT?

11%

60%

26%

3%

Teljes mértékben igen

Inkább igen
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Egyáltalán nem



• A vállalkozók a tehetség legfontosabb összetevőjének a szakmai tudást,

felkészültséget tekintik; emellett a tanulás igényét, a motivációt, és az ún.

interperszonális készségeket emelték ki.

• A legmarkánsabban megjelenő eszköz, amivel motiválni és megtartani tudják a

tehetséges munkavállalóikat a pénz, akár magasabb fizetés, akár különböző béren

kívüli juttatások vagy jutalmak formájában; valamint kiemelték az elismerés, a

bizalmi, partneri viszony kiépítésének fontosságát is.

• A válaszokból az tűnik ki, hogy egy kkv olyan „soft” eszközökkel tudja vonzóvá tenni

magát, ami a vállalatvezetők meglátása szerint egy nagyobb cégnél nem feltétlenül

lehetséges: ilyen a nagyfokú rugalmasság, például a munkaidőben,

munkaterhelésben; vagy az a családias légkör, amiben jól érzik magukat a kollégák.

• A vezetők alapvetően nyitottak az újító, innovatív ötletekre – amennyiben azok a

mindennapi működésre vonatkoznak. A vállalkozás vezetésére, stratégiájára vonatkozó

ötleteket sem vetik el, de erősebben megjelenik az a vélemény, hogy ezek a döntések

nem a munkatársakra tartoznak.

VÁLLALKOZÓI INTERJÚK TAPASZTALATAI



• A tehetségesnek nevezett munkatársak elkötelezettek a munkahelyük iránt, és

elsődlegesen ott képzelik el magukat a közeljövőben.

• A kisebb cégből és laposabb struktúrából következően a válaszadók úgy látják: nem

egyértelmű, meddig tudnak eljutni a ranglétrán.

• Változó oktatási tapasztalatokkal rendelkeznek, azonban nagyrészt egyetértettek

abban, hogy jelenlegi munkájuk csínját-bínját menet közben, munkavállalóként

sajátították el.

• Legfontosabbnak a problémamegoldó-képességüket tartják, valamint az

alkalmazkodóképességüket és a precizitást.

• A munkavállalók az autonómiát és a partneri viszonyt értékelik leginkább a

munkahelyükben – valamint annak rugalmasságát.

• Az önálló vállalkozás indítását se nem támogatják, se nem utasítják el egyöntetűen.

MUNKATÁRSI INTERJÚK TAPASZTALATAI



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


