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Napjaink változási tendenciái egyre inkább felgyorsulnak minden téren. A világot megváltoztató kutatási 

eredmények feltárása századunkban egyre gyakoribb. Életünket kényelmesebbé és boldogabbá tevő innovációk 

feltalálása mindennapos. Nem is csoda, hogy az ember a változó környezetben maga is változik. Ez a változás 

egyfajta alkalmazkodásnak tekinthető az újabb és újabb kihívásokra, és a motivációkban, a célokban, az 

életfelfogásokban és az életvitelekben nyilvánul meg. Az ilyenfajta állandó fejlődésekre és változásokra a 

vállalatoknak reagálniuk kell annak érdekében, hogy sikeresek legyenek. A reakció nem csak fogyasztói szinten 

kell, hogy megnyilvánuljon, hanem munkáltatói szinten is, hiszen napjaink tehetséges munkavállalóinak 

motivációi és céljai gyorsan változnak, és gyökeresen eltérnek a 20. századi elképzelésektől. A cégek reakciói 

csakis egy jól működő tehetségmenedzsment rendszeren keresztül lehetnek sikeresek. 

 

A dolgozat célja – a tehetségmenedzsment és a munkáltatói márka fogalmának tisztázásán túl – hogy bemutassa 

ezeket a változó munkavállalói elképzeléseket, és szemléltesse egy magyarországi energiaipari cég példáján 

keresztül a sikeres vállalati alkalmazkodás egy útját. Mindezek bemutatása érdekében szükséges volt egy 

szekunder kutatást végezni az energiaipari vállalatnál annak érdekében, hogy fény derüljön a cég munkáltatói 

imázsára, kiépített munkáltatói márkájára és munkavállalói célcsoportjaira. Másfelől ahhoz, hogy megtudjuk, a 

jelenlegi frissdiplomások és hallgatók milyen karrier-elképzelésekkel és motivációkkal rendelkeznek, kiemelt 

jelentőséggel bír az elvégzett kérdőíves megkérdezés, melynek célcsoportja a Pécsi Tudományegyetem hallgatói 

és frissdiplomásai voltak. 

 

A kutatások alapján elmondható, hogy napjaink munkavállalói sok esetben a szakmai fejlődés lehetőségét 

fontosabbnak tartják – egy munkahely esetében – a vonzó fizetésnél. További érdekes tény, hogy a PTE-s 

frissdiplomások és hallgatók mobilitása a főváros felé nagyon csekély, viszont ehhez képest egy külföld felé 

nagyon rugalmas rétegről beszélhetünk. Ez olyan megállapítás melyet sok fővárosi cégnek figyelembe kellene 

vennie, amennyiben a PTE-t munkavállalói célcsoportjának tekinti. A dolgozatban a primer kutatás alapján sor 

kerül az energiaipari cég számára hasznos következtetések levonására is. 
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Marina Csermely  

IV. course (2012) 

Trade and marketing 

 

Corporate adjustment to the changing career preferences and motivations of the employees 

Vállalati alkalmazkodás a változó munkavállalói karrierpreferenciákhoz és motivációkhoz 

 
The world’s changing tendencies are becoming faster and faster in the 21

st
 century. Research accomplishments 

that basically change our world are regular. Pioneer innovations, which make our life more comfortable and 

happy, are invented every day. No wonder that people always change in this always developing environment. It 

can be explained as an accommodation to the newer and newer challenges that affect the people of our days. 

This changing tendency manifests in their motivations, their goals, their view of life and their lifestyles. In the 

meantime companies must react to these changes in order to be successful. Their reaction must not only aim the 

consumers, but also the potential employees of the company, because the motivations and aims of today’s 

talented employees change rapidly and are basically different from those of the former employee groups. This 

kind of corporate reaction can be only successful if they happen in the frameworks of a well-established talent 

management system. 

 

The goal of this essay – beyond the explanation of talent management and employer brand – is to identify these 

changing employee expectations, and to present a successful way of corporate adjustment through an example of 

a Hungarian power company. In order to reveal the employer image, employer brand and employee target 

groups of this company a secondary research was necessary. On the other hand, to become familiar with the 

career-expectations and motivations of the fresh graduates and university students it was essential to organize a 

primary research. The target group of this research was the students and fresh graduates of the University of 

Pécs. 

 

It was interesting to see that in case of a job most of the fresh graduates consider the possibility of professional 

improvement more important than a high salary. Another exciting fact is, that the mobility of fresh graduates and 

students of the University of Pécs towards Budapest is very low, while the mobility towards abroad is 

meaningful. This conclusion is very important to keep in mind for the companies in Budapest if they consider 

PTE fresh graduates a relevant potential employer segment. The essay also diagnoses the most important 

consequences for the power company based on the researches.  
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BEVEZETÉS 

„Nem is minden századik, de talán csak minden ezredik embernek kedvez annyira a sors meg 

a szerencse, hogy a leginkább neki való pályára juttatja: a társadalom egyedeinek roppant 

többségével szeszélyes játékot űz a véletlen, mely egy darab kenyeret mutat annak, aki éhes; 

az éhes ember pedig nem ér rá sokat gondolkozni, sokat válogatni, várakozni: megy abban az 

irányban, amelyben megélhetését leginkább biztosítva látja. Ezért van annyi középszerűség a 

világon.” (Bársony, 2007, o. n.) 

A fenti idézettel tudom legkifejezőbben magyarázni a tehetségmenedzsment iránti 

érdeklődésemet azzal a kiegészítéssel, hogy a „véletlen” szót inkább a „kényelmesség” 

kifejezéssel helyettesíteném. Úgy gondolom, hogy az idézet teljesen leírja napjaink azon 

társadalmi jelenségét, hogy a tehetséget egyfajta kiváltságként értelmezik az emberek, és 

mihelyst konstatálják, hogy valami elsőre nem sikerül „Nekem ehhez nincs tehetségem!” 

felkiáltással dacosan felhagynak a további próbálkozásokkal. Ez a jelenség sajnos kivétel 

nélkül bármely korosztályban előfordul, csak a tétek mások. Míg egy kisgyermek esetében 

legrosszabb esetben is csak egy focimeccs, vagy egy balett-bemutató a tét, felnőttkorban akár 

sorozatos álláskeresési kudarcokban is megnyilvánulhat a kitartás hiánya. Úgy gondolom, 

hogy napjainkban az ilyen jelenségek ellen küzdeni kell, hiszen olyan nincs, hogy egy ember 

semmiben sem tehetséges. 

A munkáltatói márka iránti érdeklődésemet a nyári szakmai gyakorlatom keltette fel, 

melyet egy multinacionális energiaipari vállalatnál töltöttem Budapesten. A cég kérésére a 

vállalatot nem nevezem meg a dolgozatban, rá a továbbiakban energiaipari cégként vagy 

energiaipari vállalatként utalok. A gyakorlat során mélyebb belátást nyerhettem a 

munkáltatói márka építésének minden egyes mozzanatába. Különösnek találtam azt az 

ellentmondást, mi szerint a munkáltatói márka napjainkban egyre nagyobb fontosságot nyer a 

cégek számára a tehetségek eredményes megszólításában, mégis hazánk számos vállalatáról 

elmondható, hogy egyáltalán nem tudatos még e téren. Ezért szerettem volna egy sikeres 

gyakorlati példát áttekinteni, megérteni a munkáltatói márka kialakításának menetét, 

valamint a szekunder és a primer kutatás során rájönni, hogy mely vállalatok rendelkeznek 

még kiforrott employer brand-del. 
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A dolgozat további célja bebizonyítani, hogy napjaink munkavállalóinak esetében a 

karrierpreferenciák gyors változása igenis folyamatos figyelmet érdemel. Ezt a figyelmet 

nevezhetjük munkáltatói márkaépítésnek. Fontos azonban megemlíteni, hogy a munkáltatói 

márka építése nem egy szeparált, különálló vállalati feladat, hanem egy komplex 

tehetségmenedzsment rendszer része kell, hogy legyen. Ezért a továbbiakban szükséges a 

tehetségmenedzsment és a munkáltatói márka fogalmának mélyebb tisztázása. A dolgozat 

egyik célja tehát, hogy a munkáltatói márka helyét vizsgálja a tehetségmenedzsment 

rendszerén belül és az energiaipari cég példáján keresztül bebizonyítsa, hogy mennyire 

fontos, hogy a vállalatok odafigyeljenek a változó munkavállalói környezetre. A másik 

nagyon lényeges cél a Pécsi Tudományegyetemen végző hallgatók karrierpreferenciáinak és 

motivációinak vizsgálata. 
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1 A FOGALMAK ÁTTEKINTÉSE 

A tehetségmenedzsment területének vizsgálata előtt mindenképpen célszerű egy 

fogalmi áttekintést végezni. Annál is inkább lényeges ez, mivel a tehetséggondozás számos 

szakmai területen lehetséges, vagyis szinte minden területen egyaránt fontos a tehetségek 

felfedezése. (Ugyanúgy meg kellene, hogy történjen egy tehetséges asztalosmester 

felfedezése és szakmai fejlődésének biztosítása, mint ahogy egy zseniális énekesnő fellelése 

és hangjának további csiszolása). A fenti okok miatt születik meg napjainkban az igény arra, 

hogy egy általánosan alkalmazható definíció kerüljön bele a köztudatba a tehetségeket 

illetően. 

1.1 A tehetség fogalma, alkotóelemei 

Mivel a tehetségmenedzsment napjainkban egyre nagyobb teret hódít mind vállalati, 

mind oktatási szinten, számos definíció született a tehetség, mint fogalom megragadására.  

„Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos 

fejlesztés által kibontakoztatott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos 

vagy több területén az átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni." (Harsányi, 

2009, o. n.)  

Az Amerikai Egyesült Államok Oktatási Minisztériuma 1993-ban adott ki egy 

jelentést (Nemzeti Kiválóság: Amerika tehetségének növelése érdekében) melyben a 

tehetséges diákok leírása érdekében a következő definíciót adta. „A kiváló tehetséggel 

rendelkező gyermekek és fiatalok figyelemreméltóan magas szinten teljesítenek a hozzájuk 

hasonló korú, tapasztalatú és környezetükben élő diákokhoz képest. Ezek a gyerekek és 

fiatalok magas színvonalú intellektuális, kreatív és/vagy művészi tevékenységet tudnak 

felmutatni, valamint szokatlan vezetői képességekkel rendelkeznek, avagy egyéb tanulmányi 

területeken emelkednek ki társaik közül. Ezek a fiatalok olyan szolgáltatásokat és 

tevékenységeket igényelnek, melyeket a hagyományos iskolák nem tudnak számukra 

biztosítani.” (Codd, 2004, o. n.). Nem véletlen, hogy épp az Egyesült Államokban született 

meg egy ilyen átfogó minisztériumi definíció a tehetségekről. Az USA ugyanis – személyes 
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tapasztalataim alapján – oktatási (általános iskolai, középiskolai és egyetemi) szinten nagyon 

úttörő állam a tehetséggondozás, tehetségnevelés területén.   

A fent idézett megfogalmazásokban közös, hogy mind arra törekednek, hogy egy 

általánosan használható definíció által egyértelműen le lehessen határolni, hogy ki számít 

tehetségesnek. Ugyanezt a célt szolgálják a különböző tehetségmodellek is. A tehetség 

fogalmának megmagyarázásra napjainkban egyre több modell születik. Ez a tény bizonyítja a 

téma aktualitását.  

1.1.1 Az egytényezős modellek 

Az egytényezős modellek sajátossága, hogy a tehetségességet egyetlen változóhoz 

kötik. Ennek alapján a tehetség eredője lehet az intelligencia, vagy a kreativitás (Balogh, 

é.n.). Az intelligenciát kiindulópontul vevő egytényezős elméletek közül fontos megemlíteni 

négy szerző modelljét. 

Spearman elmélete: 

Charles Spearman angol pszichológus volt az első, aki kutatásai alapján már 1904-

ben a tehetségességet az intelligenciához kötötte, és felfedezte, hogy létezik egy bizonyos 

általános intelligencia, melyet g-faktornak nevezett. A g-faktor két részből áll: a reproduktív 

képességből és a következtetési képességből (Spearman, 1904). Spearman elmélete a 

tehetséggondozás szempontjából azért volt lényeges, mert kutatásai által világossá vált, hogy 

az általános intelligencia alapján kialakítható a diákoknak több különféle csoportja, melyek 

eltérő személyes fejlődési és oktatási igényekkel rendelkeznek (Balogh, é.n.). Fontos 

megjegyezni, hogy a fentiekből kifolyólag ezek a differenciált csoportok eltérő oktatási 

módszereket is igényelnek. Spearman elmélete alapján tehát már a századfordulón megjelent 

a személyre szabott tehetséggondozás és nevelés igénye. A tehetségmenedzsment 

relevanciájának szempontjából kulcsfontosságú a Spearman által kimondott nagy igazság 

miszerint mindenki zseniális valamiben, a kérdés csak az, miben (Spearman, 1904). 

Thurstone elmélete: 

Thurstone Spearman gondolatmenetét fejlesztette tovább. 1938-as publikációjában 

vitatta Spearman azon nézetét, hogy az intelligencia csak egyetlen általános tényező (g-
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faktor) alapján határozható meg. Tanulmányaiban megállapított hét intelligenciafaktort, 

melyekre a későbbiekben alapvető képességekként utalt. 

 A szókincs folyékonysága: olyan képesség, melynek köszönhetően sok szó jut 

eszünkbe. 

 A verbális felfogás: az a képesség, amivel a szavak jelentésére következtetünk. 

 A számolási képesség  

 A memória: az új információk, adatok egyszerű vagy gépies memorizálása verbális, 

mind képi formában. 

 Az indukció: a verbális, numerikus vagy képi anyag megvizsgálására, és abból egy 

általánosság, szabály vagy elv megállapítására való képesség. 

 A térbeli percepció: az a képesség, amivel a térben lévő tárgyakat látjuk, és azokat 

különböző elrendezésben vizualizáljuk. 

 A percepció sebessége: az a képesség, amivel az apró aspektusokat, vagy a képek, 

levelek, szavak stb. elemeit a lehető leggyorsabban felismerjük (Balogh, é.n., hiv. 

Thurstone, 1938). 

Belátható, hogy a fenti hét tényező az emberek mindennapi életében is fontos szerepet 

játszik, így e képességek fejlesztése nem csak a tehetséggé válás érdekében lényeges, hanem 

a hétköznapi boldogulás miatt is. 

Cattell elmélete: 

A harmadik lényeges elmélet Cattell és tanítványa, Horn nevéhez köthető. Kutatásaik 

során kétféle intelligenciát különítettek el. Az egyik fajta intelligenciát folyékony 

intelligenciának nevezték el (fluid intelligence). A folyékony intelligencia általános 

intelligencia, mely az IQ tesztek által is mérhető, és ennek köszönhetően tud az egyén 

hatékony érvrendszert felépíteni. A másik intelligencia típus, a kristályosodott intelligencia 

(crystallized intelligence) gyakorlatiasabb, és az embereket a mindennapi feladatvégzésben 

és problémamegoldásban segíti. Cattell és Horn 10 intelligenciatényezőt azonosított (Cattell-

Horn, 1978). 

 Folyékony érvelés: induktív, deduktív, konjunktív és diszjunktív érvelési képesség, 

összefüggések felismerése, következtetések levonása.  
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 Akkulturális ismeret: az egyén kultúrájának tudásalapjának felhasználása 

gondolkozásra, érvelésre és problémamegoldásra.  

 Vizuális feldolgozás: a tárgyak térbeli, elforgatott vagy különböző perspektívákból 

való érzékelése.  

 Hallás utáni felfogás: hangminták percepciója.  

 Felfogási sebesség: a válaszadás gyorsasága. 

 Helyes döntéshozás sebessége: problémamegoldó képesség. 

 Rövidtávú memória: az inger utáni közvetlen információ visszahívására való 

képesség.  

 Hosszú távú memória: az információnak egy tárolt helyről való visszahívására való 

képesség.  

 Vizuális szenzoros észlelés: nagy mennyiségű információ tudatban tartása vagy 

pásztázási képessége.  

 Hallásszenzoros észlelés: a rövid időn belül kapott nagy mennyiségű 

hallásstimulációra való válaszadás képessége (Balogh, é.n. hiv. Cattell-Horn, 1978).  

Sternberg modellje: 

Sternberg elméletét az egyik legjelentősebb információfeldolgozási modellnek tekinti 

a szakirodalom. Sternberg szerint három fajta információfeldolgozási kompetencia létezik, 

melyek együttesen alkotják az intelligenciát: metakomponensek, teljesítménykomponensek 

és tudásszerzési komponensek. 

A metakomponensek alapvetően tervezési, ellenőrzési és értékelési funkciókat 

tartalmaznak.  Ez a három funkció a következőkből áll össze:  

1. A létező problémák felismerése 

2. A problémák természetének tisztázása 

3. A problémamegoldás megtervezése  

4. A megoldási stratégia kiválasztása  

5. A megoldási folyamat mentális reprezentálása  

6. A tevékenység mentális erőforrásainak összehívása 

7. A megoldási folyamat ellenőrzése  
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8. A problémamegoldó sorozat végén a sikeresség elbírálása (Balogh, é. n., hiv., 

Sternberg, 1985) 

Látható, hogy a fenti folyamat az élet szinte minden terére leképezhető. Például 

ugyanezek a folyamatok játszódnak le minden ember életében esetleg naponta többször is. Ez 

az oka tehát annak, hogy ez a modell ilyen lényeges. Ha ugyanis valaki a metakomponensek 

funkcióit eredményesen képes menedzselni (vagyis tehetséges a mindennapi 

problémamegoldásban), akkor nagy valószínűséggel lesz tehetséges a szakmájában is. 

A teljesítménykomponensek olyan mentális folyamatokként írhatóak le, melyek a 

metakomponensek tevékenységeit támogatják. Ezek a képességek szakterületenként 

változnak. Mások például a teljesítménykomponensek tehát a sportolóknál és mások egy 

felsővezető esetében, ugyanis a problémák, amelyekkel mindennapjaikban találkoznak 

szintén nagyon eltérőek. Az ismeretszerzési komponensekhez tartozik a szelektív kódolás, a 

szelektív kombináció és a szelektív összehasonlítás. A szelektív kódolás azt jelenti, hogy az 

egyén a számára fontos információkat azonosítja, míg a kevésbé fontosak felett elsiklik. 

Belátható, hogy a teljesítmény-komponensekhez hasonlóan szakterületekként ez is eltérő. A 

szelektív kombináció a kódolás utáni folyamat, mely az információkat sémákba, formákba 

vagy ötletekké alakítja. Végül a szelektív összehasonlítás olyan képesség, mely által a 

jelenbeli és a múltbeli információk összefüggéseit feltárjuk (Sternberg, 1985). 

Sternberg fontos konklúziója, hogy az intelligencia környezetfüggő, vagyis az 

emberek sokkal nagyobb valószínűséggel viselkednek az elvárásoknak megfelelően olyan 

környezetben, amelyet ők választottak ki maguk számára, vagy amit könnyen át tudnak 

formálni. Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy az oktatási intézmények által 

teremtett általános környezet és lehetőségek nem biztos, hogy a tehetséges tanulók számára 

minden esetben megfelelőek és ideálisak (Sternberg, 1985). 

Az intelligenciát a tehetség alapjául vevő modellek mellett léteznek olyanok is, 

melyek a tehetségkoncepciót a kreativitásra építik. Ezek közül csak a leglényegesebbek 

ismertetésére kerül sor a továbbiakban. 

Guilford és Hoepfner elmélete: 
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A kreativitást, mint a tehetség alapkoncepcióját először Guilford és Hoepfner alkotta 

meg 1971-ben. Kutatásaik során a kreativitást hat alkotóelemre osztották. 

 A gondolkodás folyékonysága: Ez az alkotóelem három komponensből áll: szótalálás 

gyorsasága, asszociációk gyorsasága, fogalomalkotás gyorsasága 

 A gondolkodás rugalmassága: A gondolatok spontán váltogatásának képessége 

 Az eredetiség: A fantázia ereje 

 Az újrafogalmazás képessége: A szokványos eljárások felülvizsgálása, új keretbe 

öntése 

 A kidolgozás: Az ötletek megvalósításának képessége 

 A problémaérzékenység: A problémák észrevételének, megfogalmazásának 

képessége (Balogh, é.n.) 

Van Tassel-Baska konklúziója: 

1998-ban Van Tassel-Baska a kutatásokat összegezve a kreativitás kialakulásának 

négy tényezőjét fogalmazta meg: 

 Belső tényezők: az intelligencia, a személyiség és az energia  

 Külső tényezők: vagyis a szocio-kulturális és oktatási feltételek.  

 Támogató folyamatok, amelyek kapcsolódnak a kreatív alkotáshoz: a fogalomalkotás 

folyékonysága, az újdonság, a kognitív stílus, a belátás, a képek használata és a 

metakognitív stratégiák.  

 Személyes katalizátorok, amelyek együtt munkálkodnak a késztetés létrehozásán. Pl.: 

feladat-motiváció, a példaképek vagy mentorok (Balogh, é.n.). 

A fenti elméleteket áttekintve leszögezhető, hogy nem lehet egyértelműen 

megállapítani, hogy az intelligenciára alapozott és a kreativitásra alapozott tehetségkoncepció 

közül melyik felel meg jobban a valóságnak. Nyilvánvaló ugyanis, hogy mind az 

intelligencia, mind a kreativitás nagyon fontos kiindulópontja lehet egy egyén 

tehetségességének, és minél inkább elmondható, hogy mindkettő érvényesül, annál 

tehetségesebb az egyén. A fenti modellek tehát inkább azért jelentősek, mert megmutatják a 

tehetség-koncepció hosszú (több mint egy évszázados) útját. 
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1.1.2 A többtényezős modellek 

A többtényezős tehetségmodellek annyiban különböznek az egytényezősöktől, hogy 

ezek már nem csak egyetlen változóhoz kötik a tehetséget. Az egyik legáltalánosabban 

elfogadott többtényezős modell a Renzulli-féle elmélet.  

A Renzulli-féle elmélet: 

A teória alapján a tehetségnek három komponense létezik, melyek a következők: 

átlagon felüli képesség, feladat iránti elkötelezettség, kreativitás. Az átlagon felüli képességet 

Renzulli tovább bontja két tényezőre. Az egyik ilyen tényező az általános teljesítmény-

területek. Ide tartozik például a matematika, természettan, filozófia, nyelvek, zene stb. A 

másik tényezőcsoportot Renzulli specifikus teljesítmény-területekként definiálja. Ebbe a 

csoportba tartozik például a főzés, újságírás stb. (Renzulli, 1979). 

 

Forrás: Renzulli, 1979, 182.o. 

1. ábra: A Renzulli féle modell 

„A tehetség olyan viselkedésformákból áll, amelyek az emberi vonások három 

alapcsoportjának interakcióját tükrözik. Ez a három alapcsoport az átlagon felüli általános 

és/vagy specifikus képességek, magas fokú feladat iránti elkötelezettség és kreativitás. A 

tehetséges viselkedést felmutató emberek azok, akik ezekkel a jegyekkel rendelkeznek, vagy 
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ki tudják őket fejleszteni, és azokat az emberi teljesítmény bármilyen potenciálisan értékes 

területén hasznosítják. Azok az egyének, akik rendelkeznek ilyen interakcióval vagy képesek 

annak kialakítására a három terület között, az oktatási lehetőségeknek és szolgáltatásoknak 

széles skáláját igénylik, és ez utóbbiak gyakran hiányoznak a normál iskolai programból” 

(Balogh, é.n., hiv. Renzulli, 1985, 25.o.).  

Érdekes megjegyezni, hogy a fenti idézetben Sternberghez hasonlóan Renzulli is 

felhívja a figyelmet arra, hogy az oktatási intézmények nem mindig képesek a megfelelő 

hátteret biztosítani a tehetséges fiatalok számára kibontakozásukhoz. 

Sternberg többtényezős modelljei: 

Renzullin kívül Sternberg is készített többtényezős modelleket. Első többtényezős 

modelljét ötszögű implicit tehetségelméletnek nevezik, ugyanis a tehetséget öt faktorhoz 

kötötte. 

 A kiválóság kritériuma: azt jelenti, hogy az egyén valamilyen területen vagy 

területeken kortársait felülmúlja. 

 A ritkaság kritériuma: azt jelenti, hogy az egyénnek valamilyen tulajdonságokban 

kiválóságot kell mutatnia a többiekhez képest. 

 A produktivitás kritériuma: azt mondja ki, hogy az egyénnek azokon a területeken, 

ahol felülmúlja a társait produktivitást kell felmutatnia. 

 A demonstráció kritériuma: az egyén kiválósága a szakterületén számos hiteles teszt 

során kell, hogy demonstrálódjon. 

 Az érték kritériuma: a tehetséges egyénnek kimagasló teljesítményét azokon a 

területen kell bebizonyítania, amelyen őt a környezete megbecsüli (Sternberg-Zhang, 

1995). 

Fontos rámutatni, hogy a fenti modell alapján a tehetség nagyban függ a külső 

tényezőktől. Különböző kultúrákban ugyanis más és más dolgok képeznek értéket. Emellett 

elmondható, hogy a ritkaság kritériuma is bizonyos mértékig szubjektív. Így tehát 

előfordulhat, hogy míg az egyén egy bizonyos szubkultúrákban tehetséges, mert értéket és 

ritkaságot képez, a másikban elveszik a tömegben. 
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Tíz év múlva Sternberg újraértelmezte nézeteit, és tanulmányában arra keresett 

választ, hogy melyek azok az alaptulajdonságok, melyeknek meg kell lennie az egyén 

esetében annak érdekében, hogy tehetségesség váljon. A következő eredményre jutott: 

 Bölcsesség (Wisdom – W) 

 Intelligencia (Intelligence – I) 

 Kreativitás (Creativity – C) 

 Szintetizáltság (Synthesized – S) 

Sternberg szerint az első három tényező megléte kulcsfontosságú ahhoz, hogy az 

egyén a társadalom szerves részévé váljon, azonban nem elégséges ahhoz, hogy tehetséges is 

legyen. A tehetségesség megköveteli a negyedik elem meglétét is, vagyis azt, hogy a 

bölcsesség, az intelligencia és a kreativitás szintetizálódva működjön az emberben (Kaufman 

– Grigorenko szerk., 2009). 

1.2 A tehetségmenedzsment fogalma 

A tehetség fogalmának tisztázása után célszerű a “tehetségmenedzsment” 

szóösszetételt definiálni.  

Napjainkban egyre több vállalat és szervezet tesz kísérletet a tehetségmenedzsment 

definiálására: Az Ernst & Young hazai vezetési tanácsadás üzletág-igazgatója szerint a 

tehetségmenedzselés azt jelenti, hogy valakinek megteremtik a hosszú távú siker lehetőségét 

(Népszabadság online, 2008). Ez a megfogalmazás kissé tág, azonban a lényeget tartalmazza, 

vagyis azt, hogy a cél a lehetőségek biztosítása a tehetségek számára. 

A Price Waterhouse Coopers már kissé szűkebben fogalmazza meg, hogy számukra 

mit jelent a tehetségmenedzselés. „A tehetséggondozás célja biztosítani, hogy olyan 

munkaerő álljon rendelkezésre, mely a stratégiai célokhoz igazodva segít a megfelelő embert 

a megfelelő feladatokkal a megfelelő időben felsorakoztatni. A stratégiai célok lehetnek 

például a következőek: betétnövelés, piaci részesedés növelése, versenyképesség megtartása 

és fejlesztése stb. A tehetségmenedzselés egy olyan folyamat, melynek célja a lehető 

legnagyobb versenyképességet nyerni a dolgozók teljesítményéből. Ez tehát egy olyan 

gondolkodásmód és cselekvések összessége, mely egy idő után beépül a szervezeti kultúrába. 
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A tehetségmenedzsment egy olyan meggyőződést takar, mely szerint a tehetség átformálja a 

szervezeti kultúrát, és ez által a szervezetnek tartós versenyelőnyt biztosít, melyből az egyén 

és szervezet is profitál” (Price Waterhouse Coopers, é.n., o.n.).  

Véleményem szerint ez igen jó megfogalmazás, ugyanis sok minden benne 

foglaltatik. Ami azonban hiányolható, hogy a definíció nem tér ki arra a lényeges pontra, 

hogy a tehetségek vállalaton belüli folyamatos fejlesztése is szükséges. Ebből a szempontból 

megfelelőbb a Dereck Stockley (ausztrál emberi erőforrás-tanácsadó cég definíciója), mely a 

tehetségmenedzsment lényegét a következőképpen fogalmazza meg. “Egy tudatos, 

szándékolt koncepció, melynek célja, hogy olyan embereket vonzzon, fejlesszen és tartson 

meg a szervezet, akik megfelelnek a jelenlegi és jövőbeli szervezeti céloknak. A 

tehetségmenedzsmentben benne foglaltatik az egyéni és a szervezeti fejlődés, mint válasz a 

folyamatosan változó üzleti környezetre, és az emberközpontú, támogató szervezeti kultúra 

kialakítása és karbantartása” (Dereck Stockley, 2011, o.n.). 

Az egyes vállalatok tehetségmenedzselési definícióját érdekes tanulmányozni, 

ugyanis ezekben megjelennek az adott vállalat tehetségmenedzselési preferenciái, vagyis az, 

hogy a vállalat a tehetségmenedzsmenten belül mely részekre fektet nagy hangsúlyt. 

Ebben a bekezdésben egy saját definíció megalkotására kerül sor. A tehetség fogalmát 

az előző fejezetben már definiáltuk. A menedzsment az a tevékenység, amit a menedzserek 

végeznek annak érdekében, hogy termelékenységet érjen el a szervezet, mely a teljesítmény 

hatékonyságával és hatásfokával számszerűsíthető (Farkas – Hadinger – Szűcs, 2007). A 

tehetségmenedzsment szóösszetételt leginkább a következő megfogalmazással tudnám leírni 

a két szó különálló definíciója alapján: Olyan tevékenység, mely arra irányul, hogy a 

szervezet a tehetségek vonzása, kiválasztása, fejlesztése és megtartása által termelékenységet 

érjen el. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez a megfogalmazás már erőteljesen a vállalati 

tehetségmenedzsmentre vonatkozik. Tágabb értelemben úgy lehetne meghatározni a 

tehetségmenedzsment fogalmát, mint arra irányuló erőfeszítést egy személy vagy szervezet 

által, mely a tehetségeket felfedezi és személyes fejlődésüket a továbbiakban valamilyen 

módon támogatja, mentorálja. Ez utóbbi definíció talán alkalmazható az oktatási (iskolai, 

felsőoktatási) tehetséggondozás leírására is. 



13 

 

2 A TEHETSÉGMENEDZSMENT JELENTŐSÉGE ÉS 

FOLYAMATA 
De miért is foglalkozunk a tehetségmenedzsmenttel? Mi az oka annak, hogy a téma 

egyre inkább felkapottá válik hazánkban is? Mi a magyarázata annak, hogy az utóbbi tíz 

évben egyre több publikáció lát napvilágot a témában? A következő részben ezekre a 

kérdésekre keressük a választ. 

2.1 Tehetséggondozás az iskolákban 

A tehetséggondozás első állomása a gyerekek életében az óvoda, az általános iskola 

és a középiskola. Ebben az életszakaszban nagyon fontos, hogy a gyerekek és a fiatalok 

minden téren kipróbálják önmagukat, hiszen így lehet rájönni, mi az, amiben igazán 

kiemelkedőek. Erre keretet szolgáltatnak a különböző iskolai szakkörök, edzések, énekkarok 

stb. Hazánkban sajnos egyelőre nem fordítanak az iskolák elegendő figyelmet a tehetségek 

felfedezésére. Ennek egyrészt anyagi okai vannak, másrészt sokszor szeretik az intézmények 

a szocializáció kényelmesebb végét fogni, vagyis a tehetséges gyerekekre nem fordítanak 

elegendő figyelmet, inkább beolvasztják őket a többiek közé. Az utóbbi különösen nagy 

akadályt jelent a tehetségek kibontakoztatásában. 

Jó példát szolgáltat az iskolai tehetséggondozásra az Egyesült Államok. Itt ugyanis a 

legtöbb iskolában olyan kultúra terjedt el, mely jobban kedvez a tehetségeknek. Általánosan 

elfogadott az egyéniség és az egyéni képességek tisztelete, melynek köszönhetően a gyerekek 

és a fiatalok felnéznek a náluknál valamiben tehetségesebb társaikra. 

2.2 Felsőoktatási tehetségmenedzsment 

Napjainkban egyre nagyobb jelentőséget nyer a hallgatók szempontjából az igény, 

hogy kitűnjenek társaik közül. Ez tulajdonképpen egy ellenreakciónak is tekinthető a 

tömegképzés elterjedése által okozott oktatási hiányosságokra. A tömegben már hallgatóként 

is könnyű eltűnni, nem is beszélve a későbbi álláskeresési időszakról, ahol a frissdiplomást 

még az addiginál is nagyobb konkurencia és élesebb verseny várja.  

“A munka fogyasztója úgy tekint karrierjére, mint személyes márkája folyamatos 

reklámozására” (Schumann – Sartain, 2010, 34.o.). Ez a jelenség már felsőoktatási szinten is 
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megjelenik, éppen ezért egyre fontosabb a kitűnés a hallgatótársak közül már az 

egyetemeken, főiskolákon is, hiszen a személyes image építése már ekkor elkezdődik. Sőt 

Meister és Willyerd (2010) szerint az Y generáció már mondhatni óvodás korától fogva 

dolgozik az önéletrajza gyarapításán. 

A tehetséggondozás dimenziójában felsőoktatási szintről elmondható, hogy minél 

hangsúlyosabb egy egyetem tehetségmenedzselési potenciálja, annál jobban fogja vonzani a 

tehetséges hallgatókat. A jól működő tehetséggondozási programok, a hallgatóbarát légkör 

nagyon fontos marketingtényezőnek számít az egyetemek esetében, hiszen a hallgatók 

szívesebben mennek olyan egyetemre, ahol érzik, hogy ők vannak a középpontban és 

személyes fejlődésük biztosított. Az ilyen irányú fejlődés hazánkban sajnos a középiskolák 

tehetséggondozásához hasonlóan még igencsak gyerekcipőben jár, bár a nagyobb 

egyetemeken megfigyelhetőek szép próbálkozások. A Debreceni Egyetem tehetséggondozási 

programja tekinthető hazai viszonylatban úttörő példának ezen a téren, ugyanis ez az 

egyetem volt az első, amelynek sikerült egy példaértékű tehetségkoncepciót kialakítania. 

Debrecen példáját hamarosan követte az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, a Semmelweis 

Orvostudományi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Nyugat-Magyarországi Egyetem, a 

Szegeti Tudományegyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 

Ezeknek az egyetemeknek sikerült és sikerülni fog a szakkollégiumok, a tehetséggondozó 

programok és, a karrier-tanácsadás révén tehetségmágnesekké válniuk.  

A felsőoktatási tehetséggondozási programoknak a legfontosabb célja az egyetemek 

hallgató-közelibbé varázsolása és a tömegképzés korlátainak leküzdése. A tömegképzés 

korlátai alatt többek között értendő az a komoly akadály, mely „kizárja a diákokkal történő 

személyes tanári foglalkozás lehetőségét” (Antalovits, 2010, 29. o), mely pontosan a 

tehetségek mentorálásának előfeltétele. 

2.3 Vállalati tehetségmenedzsment 

A vállalati tehetségmenedzsment térnyerése az elmúlt évtizedben elsősorban annak 

köszönhető, hogy a munkavállalók igényei gyökeres változásokon mentek keresztül. Fontos e 

trendek és tendenciák áttekintése, és a mai munkavállaló motivációinak megértése ahhoz, 

hogy belássuk a tehetséggondozás szükségességét.  
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A mai átlagos munkavállalóról elmondható, hogy nem hisz abban, hogy egész 

életében egyetlen cégnél fog dolgozni, hanem úgy gondolja, legalább két-három szervezetnél 

is próbára fogja tenni magát élete során. A valóságban azonban – kutatások alapján – 

elmondható, hogy hét-nyolc vállalatnál is dolgozik egy munkavállaló karrierje során 

(Schumann – Sartain, 2010). Ez a XX. században még elképzelhetetlennek tűnt, sőt a 

közvélemény nem is nézte jó szemmel, ha valaki ilyen sokszor munkát váltott.  

Napjaink munkavállalója úgy jelentkezik a céghez, hogy kész leírást vár a 

karrierfejlődéséről, a tehetségmenedzsmentről és a kompenzációs rendszerről (Schumann – 

Sartain, 2010). Ennek az oka az, hogy a munkavállalók preferenciái nagymértékben 

megváltoztak az elmúlt évtizedekben, és a preferenciarendszerben egyre fontosabb szerepet 

tölt be a személyes szakmai fejlődés, melyet a vállalatnak kell biztosítania. 

A fenti megállapításból következik a mai munkavállaló másik attribútuma, miszerint 

nem életre szólóan keres állást. Ez a tény egy sor újabb problémát vet fel a vállalati szféra 

számára. Például azt, hogy a munkaerő nagyon könnyen elcsábítható, információéhes, és 

elmondható róla, hogy még akkor is „állást keres”, amikor van munkája. Ez természetesen 

nem nyílt álláskeresésben nyilvánul meg, hanem abban, hogy a munkatárs „mindig kinn van 

a piacon online profilokkal, aktív részvétellel a közösségi honlapokon és próbálja felmérni a 

piacot egy jobb ajánlat reményében.” (Schumann – Sartain, 2010, 34. o.). Ebből kifolyólag a 

vállaltoknak nagy erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a munkatársakat 

megtartsák, és a tehetséggondozó programok ennek jó alapot szolgáltatnak. 

A fenti okok vezettek ahhoz, hogy a tehetségmenedzselés egyre nagyobb teret nyert 

az elmúlt időszakban. A munkavállalók vonzásakor ugyanis, a leírtak alapján, egyre 

fontosabb marketingtényezőnek számít a szakmai fejlődés lehetősége, amit a 

karriertanácsadó és tehetséggondozó rendszerek tudnak biztosítani. Nagyon fontos emellett 

az, hogy a cégek ismerjék a mai munkavállalót igényeikkel, attitűdeikkel, motivációikkal és 

preferenciáikkal együtt, és azokhoz alkalmazkodva építsék ki munkáltatói arculatukat. A jó 

munkáltatói arculat kiépítése igen hosszú és fáradságos munka, azonban mindenképpen 

kifizetődő, ugyanis hosszú távú, tartós és nehezen másolható versenyelőnyt biztosít a 

cégeknek a munkaerő-piacon.  
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A munkáltatói márka kiépítése során rendkívül fontos a hitelesség. Napjaink 

álláskeresői ugyanis „megérzik az átverést és megvetik, ha valami nem őszinte” (Schumann 

– Sartain, 2010, 43. o.). Ez a cégek számára akkor válhat veszélyessé, ha a munkavállaló által 

tapasztaltak nem egyeznek az ígéretekkel. Ekkor a munkavállaló fejében kognitív 

disszonancia jön létre. Elbizonytalanodik, hogy nem jó döntést hozott, panaszainak hangot ad 

(és legtöbbször nem egyenesen a munkaadó felé), ismerőseivel mindent megoszt, amihez 

kiváló teret engednek a közösségi portálok. Az ilyen incidensek tömeges előfordulása 

nagyban aláássa a munkáltatói arculatot. Ezért kell nagyon törekedni a hitelességre. 

Hazánkban, a vállalati szférában a tehetséggondozó programok leginkább a 

nagyvállalatoknál terjedtek el, és ezen belül is a multinacionális vállalatoknál figyelhetőek 

meg a legjobb gyakorlatok. Úttörő példának számít hazánkban a MOL, a General Electric, a 

Vodafone, a Telekom és a Budapest Bank példája. 

2.4 A tehetségmenedzsment folyamata 
A vállalati tehetségmenedzsment négy alapvető folyamatra tagolható. Mindenekelőtt 

megemlítendő, hogy a továbbiakban ismertetésre kerülő folyamatrendszernek nem minden 

elemét alkalmazzák a cégek egyforma súllyal. Ennek oka, hogy minden vállalat egyedi, és 

ezért egymástól eltérő hangsúlyt fektet a folyamatok fontosságára. 

Az első és legalapvetőbb folyamat a tehetségek vonzása. Minden vállalatnak van egy 

bizonyos szintű vonzereje a munkaerő-piacon, még annak a munkahelynek is, amelyik nem 

fordít semmilyen plusz energiát és pénzt a tehetségek vonzására. Kérdés csak az, hogy ez a 

vonzerő mennyire erős és tartós. A XX. század végére elerjedt jelenség lett, hogy az élenjáró 

cégek tudatosan fektetnek be a tehetségek vonzásába, vagyis többé-kevésbé kidolgozott 

stratégiákkal állnak elő annak érdekében, hogy a számukra legrelevánsabb munkavállalói 

szegmenseket lefölözzék. A tehetségek vonzásának egyik kiváló eszköze a jó munkáltatói 

márka kiépítése. 

A következő lépés a tehetségek beazonosítása (számbavétele). A szakmailag kiváló 

munkatársak számontartása, karrierútjuk követése vállalati érdek, különösen akkor, ha 

teljesítményük is rászolgál a követésre. Ehhez remek keretet szolgáltatnak a 
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karriermenedzsment-rendszerek, a teljesítményértékelési rendszerek, a 

kompetenciaértékelések stb. 

A tehetségmenedzsment következő lépése a már vállalatnál lévő kiváló 

munkavállalók képzése, fejlesztése. Belátható, hogy ez a folyamat is kulcsfontosságú annak 

érdekében, hogy a cégek mindig olyan munkatársakkal rendelkezzenek, akik a legfrissebb és 

legrelevánsabb tudás birtokosai. A képzés legtipikusabb eszközei a tréningek, rotációs 

programok. 

A tehetségmenedzsment utolsó pillére a tehetségek vállalati stratégiához igazítása. 

Erre szolgálhatnak a különböző munkavállalói elkötelezettséget elősegítő programok és 

folyamatok. Ilyenek például a tudástranszfer, a kompenzáció és az munkavállalói 

elkötelezettségi felmérések. 

Az egyes folyamatok közti egyensúly és összhang alapvetően kulcsfontosságú, 

azonban előfordulhat, a vállalat életszakaszától és a gazdasági körülményektől függően, hogy 

a folyamatok közti egyensúly megbillen. Például gazdasági válság esetén előfordulhat, hogy 

a cégek kevesebb energiát és pénzt fektetnek a munkáltatói márka kiépítésébe. 

 

Forrás: Vállalati belső anyag 

2. ábra: A tehetségmenedzsment folyamata 
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A fenti négy folyamatnak nemcsak a HR-stratégia alapját kell adnia ahhoz, hogy a 

cég eredményes legyen a tehetségmenedzsment terén, hanem az is nagyon fontos, hogy az 

egész szervezeti kultúrát és üzleti stratégiát áthassa ez a négy folyamat. Ehhez azonban 

elengedhetetlen a vállalati felsővezetés messzemenő elkötelezettsége. 
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3 TEHETSÉGEK VONZÁSA – A MUNKÁLTATÓI MÁRKA 

JELENTŐSÉGE 
Mint már említettem, az employer branding-nek a tehetségek vonzásában van a 

legnagyobb szerepe. Nem elhanyagolható azonban az a tény se, hogy a jó munkáltatói márka 

nemcsak a leendő munkavállalók felé kommunikál, hanem a jelenlegi munkatársakhoz is 

szól. Ebben az értelemben tehát az employer brand a tehetségek megtartásában is szerepet 

játszik. 

3.1 A munkáltatói márka jelentése 
De mi is az a munkáltatói márka? A munkáltatói márka (employer brand) az az 

általános, átfogó és tartós kép, mely a munka fogyasztóinak fejében él a cégről. Ennek 

alapján tehát leszögezhető, hogy gyakorlatilag az összes munkahelynek van munkáltatói 

márkája. Az viszont már más kérdés, hogy ez tudatos munka eredménye, pusztán a szóbeszéd 

(word of mouth) következménye, vagy mind a kettő egyszerre. Ha ez a helyzet, akkor 

kiemelten fontos a kettő közti koherencia, harmónia, hiszen nincs annál kiábrándítóbb, mint 

amikor egy munkahely úgy kommunikálja saját értékeit, hogy a munkavállaló lépten-

nyomon annak ellenkezőjéről bizonyosodik meg. A munkáltatói márka egy élményt ad, és a 

dolgozók általános elkötelezettsége érdekében a vállalatot munkahelyként mutatja be 

(Schumann – Sartain, 2010).  

Schumann és Sartain egy új kifejezést is bevezetnek, a tehetségmárkát, amit szintén 

napjaink dinamikusan változó munkavállalói igényei hívtak életre. A szerzők a fogalmat a 

következőképpen definiálják: „A tehetségmárka egy olyan marketingeszköz, amellyel 

megszerezhetjük  a dolgozók bizalmát és elkötelezetté tehetjük őket cégünk iránt” 

(Schumann – Sartain, 2010, 21.o.). Ez az a pont, ahol a tehetségmenedzsment szakterületébe 

bekapcsolódik a marketing.  

A tehetségmárka tehát egyáltalán nem ugyanaz, mint a munkáltatói márka. A 

tehetségmárka arról szól, hogy a szervezet a saját munkáltatói arculatát reklámozza úgy, 

hogy bevonja, elkötelezetté teszi és megtartja a szakembereket, és ezzel alapot szolgáltat a 

vállalat tehetségmágnes hírének (Schumann – Sartain, 2010). Tehát, míg munkáltatói 

márkája minden cégnek van, tehetségmárkája már nem feltétlenül. 
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Az alábbi ábra egy multinacionális energiaipari vállalat munkáltatói-márka-

koncepcióját szemlélteti. Látható, hogy a cég a munkáltatói márkát, mint a vállalat és a 

munkavállaló közti egyezséget közelíti meg. 

 

Forrás: Vállalati belső prezentáció 

3. ábra: Egy energiaipari vállalat munkáltatói-márka-megközelítése 

3.2 A munkáltatói márka szerepe 
A jó munkáltatói márka kiépítése napjainkra tehát kulcsfontosságot nyert. Ennek oka, 

hogy a vállalatok felismerték, hogy a kiváló munkaerő megszerzése a versenytársak által 

nehezen másolható, hosszú távú versenyelőnyhöz juttatja őket. A munkáltatói márka tudatos 

kiépítése hazánk vállalatainál egyáltalán nem elterjedt és főként a nagyvállalatokra jellemző 

egyelőre, terjedési üteme és jelentősége azonban nem elhanyagolható. Minél több vállalat 

fektet be a munkáltatói márka kiépítésébe, annál nagyobb a lemaradás veszélye és költsége 

azon cégek számára, melyek nem tudatosak e téren.  

De miért is fontos a jó employer brand kiépítése egy vállalat számára? A jó 

munkáltatói márka haszna a következő tényezőkben realizálódik:  

 Üzleti eredmények 



21 

 

 Rekrutációs megtakarítások 

 Csökkenő fluktuáció 

 A márka növekvő külső ismertsége 

 Jobb teljesítményre ösztönöz  

 Növeli a munkatársak elkötelezettségét, lojalitását (vállalati belső anyag nyomán). 

A jó munkáltatói márka kiépítése által okozott hosszú távú hasznok tehát igen jelentősek. A 

fent felsorolt előnyök is mind arra utalnak, hogy az employer brand kiépítése kifizetődő. 

3.3 A munkáltatói márka kiépítése 
A munkáltatói márka kiépítése természetesen nem valósítható meg egyik hónapról a 

másikra, sőt egyik évről a másikra sem. Ugyanúgy, mint ahogyan egy fogyasztói márka sem 

szilárdul meg a köztudatban ennyire rövid idő alatt. Vállalatnagyságtól (leányvállalatok 

száma) és az iparág komplexitásától függően a folyamat öt-tíz évig is eltarthat. 

A lenti ábra a munkáltatói márka kiépítésének egy lehetséges útját mutatja. 

Megfigyelhető, hogy a munkáltatói márka kiépítése valóban nemcsak a HR-stratégiára hat, 

hanem a teljes vállalati stratégiával és vízióval is összefüggésben áll. 

A munkáltatói márka első lépése a munkavállalók preferenciájának és a vállalat által 

kínált munkáltatói ajánlatnak az összehasonlítása. Már ez a lépés önmagában több éves 

kutatómunka lehet a cég számára attól függően, hogy hány munkavállalói célcsoporttal 

rendelkezik, illetve, hogy mekkorák ezek a szegmensek, és, hogy maga a vállalat mekkora. 

Ezután következhet az employer branding stratégia kialakítása. Ebben benne foglaltatik a 

kommunikációs stratégia kialakítása, a márka megtervezése, a köztudatba való bevezetése, 

illetve a konzisztens vállalati magatartás. Az így kialakított munkáltatói márkát a megfelelő 

csatornákon és a megfelelő eszközökkel kell a munkavállalók számára transzparensé tenni. 
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Forrás: Vállalati belső prezentáció 

4. ábra: Az employer brand kialakításának egy lehetséges útja 
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4 AZ ENERGIAIPARI CÉG ESETTANULMÁNYA  
A következőkben az energiaipari multinacionális vállalat példáját fogom ismertetni, 

mely a munkáltatói márka kialakításában Magyarországon élenjárónak számít. A cég 

méretéből, nemzetközi kiterjedtségéből fakadóan meg kell említeni néhány sajátosságot, 

melyet fontos szem előtt tartani a munkáltatói márka kialakításakor. 

Pont az említett multinacionalitásból fakadóan ennek a nagyvállalatnak igen nehéz 

dolga van a versenyképes employer brand kialakításában. Sajátosság ezen a téren, hogy úgy 

kell felépítenie a márkát, hogy az egyes leányvállalatokat és országokat tekintve egységes 

képet mutasson, ugyanakkor helyi szinten specifikált legyen. Szükséges ugyanis, hogy a 

munkáltatói márka a helyi (leányvállalati) lehetséges munkavállalókat eredményesen meg 

tudja szólítani. Világos tehát, hogy nem elégséges egy központi egységes brand kialakítása, 

mely az anyaországban ugyan eredményes, de a leányvállalatok országaiban hatástalan. Ezt a 

stratégiát nevezzük multibranding stratégiának.  

Mivel a cég hazánk egyik legnagyobb munkáltatójának számít, nagy hatással bír a 

munkáltatói márkájára és hírére a szóbeszéd ereje (word of mouth), ugyanis szinte minden 

embernek akadnak ismerősei, akik a cégnél dolgoznak. A munkavállalók a munkahelyeikkel 

kapcsolatos tapasztalataikat megosztják ismerőseikkel, legyenek azok pozitív vagy negatív 

élmények. Sőt, általánosságban elmondható, hogy a rossz hírek gyorsabban és több emberhez 

eljutnak. Ezért nagyon fontos az energiaipari vállalatnak, hogy konzekvens és stabil márkát 

alakítson ki a munkaerő-piacon.  

4.1 A vállalatról a munkavállalók fejében kialakult kép 
A cég profilja alapján az employer branding célcsoportja különböző szegmensekre 

osztható: 

 Mérnökök 

 Közgazdászok 

 Informatikusok 

 Frissdiplomások 

 Jelenlegi munkavállalók 
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A célcsoportok elkülönítése lényeges, mert különböző elvárásokkal élnek a munkaerő-piacon 

a munkáltatókkal szemben, mint az esettanulmányból is kitűnik. 

De milyen is a jó munkáltatói márka?  

 

Forrás: Belső prezentáció 

5. ábra: A jó munkáltatói márka 

 

 A fenti ábrán látható, hogy az ideális munkáltatói márka vonzó, hiteles, 

összehangolt és megkülönböztető. Ezeknek az ismérveknek mind kifelé, mind a cégen belüli 

kommunikációban teljesülniük kell az eredményesség érdekében. Egy 2010-es belső kutatás 

pont ezen ismérvek meglétére illetve esetleges hiányára világít rá az energiaipari cég 

esetében. A továbbiakban e kutatás hazai eredményeit foglalom össze. 

4.1.1 A vállalatról kialakult kép a külső (potenciális) munkavállalók 

szemszögéből 

A cégről kialakult külső kép leginkább a vonzerő és a megkülönböztető erő 

kutatásával és elemzésével ragadható meg. A továbbiakban e két tényező szerint értékeljük a 

vállalatot a szekunder vizsgálat eredményei alapján. 

Vonzóság: 

A vonzóság objektívebben ítélhető meg külső szemmel, mintha már egy cégnél 

dolgozó véleményét kérdeznénk meg. Az ő véleménye ugyanis már valamilyen irányba 

biztosan torzítana, hiszen a cégnél szerzett tapasztalatai befolyásolnák értékítéletét. 
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A megkérdezett 20725 (külsős) frissdiplomás és (külsős) tapasztalt munkavállaló véleménye 

alapján a cég egyike a legnépszerűbb és legvonzóbb magyar munkahelyeknek. Az 

eredmények alapján ismertség szempontjából a 7. helyen végzett. Vonzósága alapján 

azonban már a 2. helyre került, megelőzve olyan cégeket, mint a Nestlé, Audi Hungária, 

Magyar Telekom, IKEA, L’Oreal, Vodafone, Pannon GSM, OTP stb. Továbbá érdekesség, 

hogy a munkáltatói márka szempontjából iparági (fogyasztó márkabeli) versenytársait óriási 

fölénnyel megelőzi.  

 

Forrás: Vállalati belső anyag 

6. ábra: A cég vonzósága és ismertsége a teljes sokaság szerint 

Az energiaipari vállalat tehát mind a pályakezdők, mind a tapasztaltak körében nagyon 

ismert és vonzó. Ugyanakkor elmondható róla, hogy inkább férfias munkahelyként értékelték 

a megkérdezettek (a nők körében kevésbé ismert és vonzó), és hogy nagyobb a vonzereje a 

műszaki, mint a gazdasági végzettségűek esetében (Forrás: Vállalati belső prezentációk). 

Megkülönböztetés: 

Érdekes, hogy az energiaipari vállalat nem iparági versenytársaival versenyzik a 

tehetségekért. Az iparági szereplők ugyan megjelennek bizonyos szinten a cég 
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versenytársaiként, azonban csak hamis versenytársakként, vagyis első pillantásra tűnnek csak 

versenytársnak. Vonzóságuk, ismertségük alapján nem veszik fel a versenyt a céggel. 

Ezek helyett a legfontosabb csoport az igazi „szakmai vetélytársak” köre, amelyekkel 

inkább a műszaki végzettségű csoportok esetében versenyez (pl. Bosch). Ezek a 

versenytársak elsősorban a „szakmaiság” terén (feladatok, szakmai karrier, fejlődési 

lehetőségek, professzionális háttér) tudnak a cégnek vetélytársai lenni. Egy másik igen 

jelentős konkurens csoport a „sikeres IT multik”. Esetükben pusztán az iparág is jelentősen 

emel a vonzóságon. Ugyanis az IT szektor az egyik legvonzóbb iparág napjainkban. Nem 

utolsó sorban persze az IT szektor vonzóságát olyan világhírű nevek támasztják alá, mint 

például az IBM. A harmadik versenytárs-csoportot a „Nagymárkák” (pl. Coca-Cola, 

L’Oreal) alkotják. Ezek jellemzően FMCG-cégek, amelyek igen erős fogyasztói márkával 

rendelkeznek, ami erősíti a munkáltatói márkát. Nem is beszélve persze arról, hogy ezek a 

szervezetek igen sikeresek, nemzetközi háttérrel rendelkeznek és különösen vonzóak a 

közgazdász végzettségűek esetében. 

Legvonzóbb vállalatok a cég potenciális munkatársai számára 

1. táblázat 

 Pályakezdő célcsoportok esetében Tapasztalt célcsoportok esetében 

1 A cég A cég 

2 Audi Hungária Audi Hungária 

3 Magyar Telekom Magyar Telekom 

4 Coca-Cola Mercedes-Benz Manufacturing Hungary 

5 IBM Magyarország Pannon GSM (Telenor) 

6 Microsoft Coca-Cola 

7 Vodafone Vodafone 

8 IKEA IBM Magyarország 

9 Bosch (autóipar) Bosch (autóipar) 

10  Microsoft 

Forrás: Céges belső anyag 

Ha azonban a cég célcsoportjait tekintjük egyenként, akkor a kép valamelyest 

kedvezőtlenebb.  
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A cég népszerűsége az egyes munkavállalói célcsoportok esetében 

2. táblázat 

Végzettség Pályakezdők Tapasztaltak 

Informatikusok Nincs benne az első 10-ben Nincs benne az első 10-ben 

Villamosmérnökök Nincs benne az első 10-ben 9. hely 

Vegyészmérnök 7. hely 5. hely 

Környezetmérnök 5. hely 1. hely 

Gépészmérnök 4. hely 2. hely 
Forrás: Belső céges anyag (saját szerk.) 

4.1.2 A vállalatról kialakult kép a jelenlegi munkatársak szemével 

A vállalatról kialakult belső képet a hitelesség vizsgálatán keresztül lehet elemezni. A 

hitelességet a cégnél dolgozó munkatársak tudják megítélni, hiszen ők azok, akik találkoztak 

a munkáltató üzenetével belépés előtt, és tapasztalják a valóságot munkatársként. Ők tudnak 

párhuzamot vonni a vállalat ígéretei és az ígéretek teljesülése között, hiszen összehasonlítási 

alappal rendelkeznek.  

Hitelesség: 

A kutatás szerint minden 5. munkatárs jó szívvel ajánlja a céget munkakereső 

ismerőseinek. A Net Promoter Score alapján a nagyvállalat megelőzi az iparági és a magyar 

átlagot, de elmarad a Legjobb Munkahelyektől. A NPS ilyen értelemben megmutatja, hogy 

egy adott cég mennyire számíthat szájreklámra saját munkavállalóitól. A szájreklám 

leginkább a vegyészmérnökök és a közgazdászok esetében érvényesül. A válaszadók 63%-a 

vélte úgy, hogy belépéskori elképzelései beigazolódtak, vagyis egybecsengnek az előzetes 

elvárások és tapasztalt valóság.  

A cégnél dolgozó munkatársak szerint a vállalatot kiváló munkaadói hírneve, 

stabilitása, megbízhatósága és nemzetközi háttere teszi egyedivé, jobb munkahellyé, mint 

más vállalatokat. Szem előtt tartandó tény viszont, hogy a kutatási eredmények alapján 

fiatalosság, rugalmasság szempontjából az energiaipari vállalat jelentősen elmarad 

munkáltatói versenytársaitól. Ezt támasztja alá a tény, hogy a válaszadók 68%-a szerint 

sokkal bürokratikusabb, mint a többi munkahely. 

A kérdőíves megkérdezés kiegészült fókuszcsoportos vizsgálatokkal, amelyek a cég 

megítélését tovább pontosították. A belső interjúk során a munkatársak gyakran említették a 
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cég erősségei közt a büszkeséget és a szakmai fejlődés lehetőségét, a társadalmi 

felelősségvállalást, a stratégiai szemléletet és a céltudatosságot. A fizetés és a juttatások 

versenyképessége is kiemeli a céget az átlagos munkahelyek közül – bár ezt nem minden 

csoport támasztotta alá. Gyakran úgy fogalmaztak, hogy „hazai viszonylatban jó fizetést 

kínál, de nemzetközi versenytársaihoz képest elmarad”, ami természetesnek is tekinthető, 

mivel a hazai bérszínvonal általában elmarad a nemzetközitől.  

A munkatársak által negatívumnak ítélt kérdések teljes mértékben összecsengenek a 

külső sztereotípiákkal. Szavaikból olyan vállalat rajzolódik ki, amely rugalmatlan, 

túlszabályozott és ez gyakran a munka, vagy a jó ötletek megvalósításának kárára megy. A 

boldoguláshoz szakmai háttér (és a türelem mellett) határozottság, ambíció, jó 

kapcsolatrendszer és rámenősség szükséges. 

4.1.3 A „külsősök” és a jelenlegi munkatársak véleménye közti párhuzam 

A külső célcsoportok és a belső munkatársak értékítélete közti párhuzam leginkább az 

összehangolt kommunikáció eredménye lehet. Éppen ezért ennek a párhuzamnak a megléte, 

illetve hiánya leginkább úgy mérhető, ha összehasonlítjuk a külsősök elvárásait a belső 

munkatársak tapasztalataival. 

Összehangoltság: 

Az összehangoltságot a kutatás úgy közelítette meg, hogy megkérdezték a külsős 

potenciális munkavállalói célcsoportokat, hogy milyen értékek közvetítését, sugárzását 

várják el munkahelyüktől. A legtöbbször jelölt értékeket és viselkedésmódokat, melyek 

munkahelyválasztáskor fontosak egy vállalat jellemzői közül a következő tábla mutatja.  
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A legtöbbször jelölt értékek és viselkedésmódok, melyek munkahelyválasztáskor 

fontosak 

3. táblázat 

Országos átlag % Pályakezdő célcsoport % Tapasztalt célcsoportok % 
Anyagi biztonság 41 Szakmai fejlődés 40 Anyagi biztonság 42 
Munka/magánélet 

egyensúly 

35 Anyagi biztonság 39 Munka/magánélet 

egyensúly 

37 

Biztos állás 32 Munka/magánélet 

egyensúly 

39 Szakmai fejlődés 36 

Szakmai fejlődés 31 Folyamatos tanulás 35 Biztos állás 28 
Folyamatos tanulás 23 Biztos állás 29 Folyamatos tanulás 28 
Kreativitás 23 Személyes fejlődés, 

előrejutás 

28 Eredményesség 27 
Becsületesség, 

korrektség 

22 Kreativitás 27 Kreativitás 27 

Eredményesség 22 Humor, jókedv 27 Becsületesség, 

korrektség 

24 

Humor, jókedv 22 Becsületesség, 

korrektség 

21 Személyes fejlődés, 

előrejutás 

23 

Megbízhatóság 21 Együttműködés 21 Nyílt, őszinte 

kommunikáció 

23 

Forrás: Vállalati belső prezentáció 

Érdekes tényező, hogy a pályakezdők körében a legfontosabb érték nem az anyagi 

biztonság, hanem a szakmai fejlődés. Látható, hogy a tapasztalt célcsoport már fontosabbnak 

tartja az anyagi biztonságot. A kommunikáció összehangoltságára vonatkozóan a fenti 

elvárások és a cég jellemzőinek összevetésével vonható le következtetés (4. táblázat).  
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Az energiaipari vállalat munkatársai szerint a cég jellemzői (a válaszadók 

százalékában) 

4. táblázat 

Jellemzők Százalék 

bizonytalanságtűrés 47% 

eredményesség 38% 

biztos állás 33% 

pozitív hozzáállás 32% 

mások támogatása, 

fejlesztése 

31% 

Büszkeség 29% 

Kiválóság 29% 

Hatalom 28% 

jobbá tenni a világot 27% 

munka/magánélet 

egyensúly 

27% 

Forrás: Vállalati belső anyag 

A fenti táblázatban az aláhúzott sorok jelölik azokat az értékeket és 

viselkedésmódokat, melyek a pályakezdő vagy a tapasztalt célcsoportnál megtalálhatóak. 

Ennek alapján látható, hogy a cég által ténylegesen közvetített értékek és viselkedésmódok 

nem teljesen fedik le a munkavállalói célcsoportok által a munkahelyekkel szemben 

támasztott igényeket. 

Az előbbi két ábra alapján tehát összehasonlíthatóak a célcsoportok elvárásai, 

valamint a munkatársak véleménye a cégről. A lenti tábla pedig bemutatja az energiaipari cég 

megítélését külső illetve belső szemmel. Ennek alapján látható, hogy míg külső szemmel 

leginkább a vonzó fizetéssel azonosítják az energiaipari céget, a munkatársak véleménye 

alapján ez a tényező nem található a cég legfontosabb jellemzői közt. Összhang figyelhető 

meg a külső és a belső vélemények között a megbízhatóság, a szakmai fejlődés biztosítása és 

a szolgáltatásminőség tekintetében, ha csak a rangsort tekintjük a százalékok nélkül.  

Érdekes megjegyezni, hogy a munka/magánélet egyensúlyt mindkét csoport nagyon 

csekélynek értékeli a cég esetében. Az eredmény azért figyelemreméltó, mert éles ellentétben 
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áll a frissdiplomás és a tapasztalt célcsoport elvárásaival (3. táblázat), hiszen ők a három 

legfontosabb tényező egyikeként tarják számon a munka-magánélet egyensúlyt.  

 Forrás: Vállalati belső anyag 

7. ábra: Miben más az energiaipari vállalat, mint a többi munkahely? – külső illetve 

belső szemmel 

Belső szemmel a legtöbb munkatárs által megkülönböztető értéknek ítélt tényezők a 

munkáltatói hírnév, a megbízhatóság és a nemzetköziség. Az előbbi kettő a külső potenciális 

munkavállalók esetében is előkelő helyet foglal el. Ez azt jelenti, hogy ezen a téren a cég 

konzekvens, hiteles képet sugároz magáról a “külsősök” felé, hiszen a vállalati dolgozók 

ugyanúgy ítélik meg a kérdést, mint a potenciális munkavállalók.  

Elgondolkodtató viszont a nemzetköziség hiánya a bal oldali oszlopban. Mi lehet 

vajon annak az oka, hogy a munkavállalók 60 százaléka ezt a jellemzőt domináns 

megkülönböztető értéknek ítéli meg, míg a “külsősök” számára – úgy látszik – fel sem tűnik?  

1. Lehetséges, hogy arról van szó, hogy a potenciális munkavállaló, ugyan érzékeli a 

cég által képviselt nemzetköziséget (tehát ez esetben a kommunikációban nincs hiba), 

de valamiért nem tartja a nemzetköziséget egy munkahely esetében megkülönböztető 
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előnynek. Ennek oka lehet az, hogy nem rendelkezik a szükséges idegen 

nyelvtudással, vagy egyszerűen csak nem nyitott más kultúrák felé.  

2. Előfordulhat, hogy a cég kommunikációjában van a hiba, vagyis a nemzetköziséget 

nem tudja elég erőteljesen kifejezni munkáltatói márkájával. Ebben az esetben 

feltétlenül szükséges a nemzetköziség hangsúlyosabb szerepe a munkavállalókkal 

történő kommunikáció során, hogy a vállalatra ne elsősorban hazai nagyvállalatként 

gondoljanak, hanem multinacionálisként.  

Természetesen az sem kizárt, hogy a fenti két probléma egyszerre áll fenn. Mivel az 

elsőt a vállalat nem tudja orvosolni, a másodikra kellene koncentrálnia.  

4.2 További lépések 
A 2010-es évi magyarországi kutatás alapján tehát a vállalat megtudta, hogy mik a 

frissdiplomások és tapasztalt munkavállalók munkahely-választási motivációi, mennyire 

értékelik vonzó munkahelynek a céget, kik a konkurensek munkáltatói szempontból. 

Mindezek alapján egy olyan munkáltatói márka stratégiát alakított ki, mely a következő 

alapokon nyugszik. 

 

Forrás: Vállalati belső anyag 

8. ábra: Javaslat a munkáltatói érték kialakítására (a 2010-es kutatási eredmények 

alapján) 
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Az ábrán megjelenített márkapillérek azok, amelyekre a cégnek kiemelt hangsúlyt 

kell fektetnie a sikeres employer brand kialakítása érdekében, hiszen ezek a cég fő értékei, és 

előnyei más munkáltatókhoz képest a kutatás szerint. A márkapillérek azonban nem 

egyformán relevánsak a különböző célcsoportokra bontva. Például egy műszaki végzettségű 

munkavállaló számára az alkotás sokkal nagyobb relevanciával bír, mint például egy 

közgazdász számára. Ugyanígy a nemzetköziség teljesen mást jelent egy közgazdásznak, 

mint egy műszaki beállítottságú munkatársnak.  
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5 KUTATÁS A PTE-S HALLGATÓK KÖRÉBEN 

5.1 Hipotézisek 

Kérdőívemben a következő négy pontra tértem ki: 

 Munkatapasztalatok 

 Karrierfelfogás 

 Munkahely-választási preferenciák 

 Mobilitás 

A fenti négy kérdés mindegyikében kialakítottam hipotézisrendszereket, melyeket a 

szekunder kutatásomból (az energiaipari cég esettanulmánya), munkatapasztalataimból és a 

szakirodalmakból származtattam. A továbbiakban hipotéziseim közül a legfontosabbakat 

ismertetem. 

A munkatapasztalatokkal kapcsolatosan fő feltevésem az volt, hogy a célcsoportom 

60%-a rendelkezik munkatapasztalatokkal. Ezt a hipotézisemet főként arra alapoztam, hogy 

ugyan a célcsoportom fiatal, azonban az egyetemen belül és kívül számos lehetőség adódik 

diákmunka végezésére. Diákszervezetek széles palettája – a Hallgatói Önkormányzatoktól 

kezdve a Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottságokig – kínál lehetőséget a hallgatók számára 

akár szakmai, akár szakmán kívüli tapasztalatszerzésre. A másik oka, hogy ezt az arányt 

ilyen magasra becsültem, az volt, hogy célcsoportomban diplomások is vannak, akiknek az 

elmúlt egy-két évben számos lehetőségük volt munkatapasztalatokkal gyarapodni. A külföldi 

munkatapasztalatokkal kapcsolatban úgy gondolkodtam, hogy ennek aránya várhatóan 

nagyon alacsony lesz, 3-5%-ra számítottam. 

Az egyik legérdekesebb pontja a kérdőívemnek – véleményem szerint – a 

karrierfelfogásra vonatkozó kérdés. Feltételeztem, hogy az egyetemen a hallgatók a karriert 

vagy szakmai karrierként, vagy vezetői karrierként, vagy pusztán fizetésemelkedésként 

értelmezik. Mivel úgy gondoltam a karrier-megítélés a PTE egyes karain nagyon eltérő képet 

festhet, a következő ábrát vázoltam fel az egyes karokra lebontva: 
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Saját szerkesztés 

9. ábra: A karrierfelfogásra vonatkozó hipotézisrendszer (a megkérdezettek arányában 

értendő) 1
 

A hipotézis felállításakor abból indultam ki, hogy alapvetően az összes kar esetében a 

szakmai karrierfelfogás a legdominánsabb, viszont árnyalatnyi differenciák akadnak a karok 

esetében. Így például az Állam- és Jogtudományi Karon, a Közgazdaságtudományi Karon és 

a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karon végzettek körében sokkal nagyobb 

jelentősége van a vezetői karriernek, mint az orvosok, természettudományisok, művészetisek 

és bölcsészek esetében. Ugyanakkor a szakmai karrierépítésnek nagyobb a relevanciája az 

Általános Orvosi Karon, a Bölcsészettudományi Karon, az Egészségtudományi Karon, az 

Illyés Gyula Karon, a Művészeti Karon, mint például a Közgazdaságtudományi Kar 

esetében. 

A munkahely-választási preferenciák esetében is gyökeresen eltérő 

gondolkodásmódot feltételeztem a különböző karok hallgatói esetében. Feltevéseimet az 

alábbi táblázat mutatja. 

                                                 
1
 ÁJK: Állam- és Jogtudományi Kar, ÁOK: Általános Orvostudományi Kar, BTK: Bölcsészettudományi Kar, 

ETK: Egészségtudományi Kar, FEEK: Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, IGYK: Illyés Gyula 

Kar, KTK: Közgazdaságtudományi Kar, MK: Művészeti Kar, PMMIK: Pollack Mihály Műszaki és 

Informatikai Kar, TTK: Természettudományi Kar 
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ÁJK ÁOK BTK ETK FEEK IGYK KTK MK PMMIK TTK

1
Vonzó 

fizetés

Megbízható

, stabil 

munkahely

Megbízható

, stabil 

munkahely

Megbízható

, stabil 

munkahely

Vonzó 

fizetés

Munka/mag

ánélet 

egyensúlya

Vonzó 

fizetés

Szakmai 

fejlődés 

lehetősége

Megbízható

, stabil 

munkahely

Megbízható

, stabil 

munkahely

2

Jó 

karrierkilátá

sok

Szakmai 

fejlődés 

lehetősége

Vonzó 

fizetés

Rugalmas 

munkakörül

mények

Munka/mag

ánélet 

egyensúlya

Megbízható

, stabil 

munkahely

Rugalmas 

munkakörül

mények

Emberközp

ontúság

Vonzó 

fizetés

Munka/mag

ánélet 

egyensúlya

3

Rugalmas 

munkakörül

mények

Vonzó 

fizetés

Szakmai 

fejlődés 

lehetősége

Munka/mag

ánélet 

egyensúlya

Rugalmas 

munkakörül

mények

Rugalmas 

munkakörül

mények

Munka/mag

ánélet 

egyensúlya

Vonzó 

fizetés

Egészsége

s/biztonság

os 

munkakörül

mények

Rugalmas 

munkakörül

mények

4

Munka/mag

ánélet 

egyensúlya

Jó 

karrierkilátá

sok

Munka/mag

ánélet 

egyensúlya

Vonzó 

fizetés

munkaadói 

hírnév

Emberközp

ontúság

gyors 

előrelépés

Munka/mag

ánélet 

egyensúlya

Munka/mag

ánélet 

egyensúlya

Vonzó 

fizetés

5
gyors 

előrelépés

Munka/mag

ánélet 

egyensúlya

Emberközp

ontúság

munkahely 

és a 

lakóhely 

távolsága

Megbízható

, stabil 

munkahely

Vonzó 

fizetés

Jó 

karrierkilátá

sok

munkahely 

és a 

lakóhely 

távolsága

Rugalmas 

munkakörül

mények

Szakmai 

fejlődés 
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Saját szerkesztés 

10. ábra: Kivonat a munkahely-választási preferenciákra vonatkozó hipotézisrendszerből 

Az ábra csak az első öt legfontosabb preferenciát szemlélteti. Feltételeztem, hogy 

szinte mindegyik területen nagyon fontos a vonzó fizetés, a megbízhatóság, stabilitás és a 

munka-magánélet egyensúlya. Természetesen, az ábrán megadott válaszlehetőségeken kívül 

még számos más válaszlehetőséget is beletettem a kérdőívembe. 

A PTE-s hallgatók és frissdiplomások mobilitásával kapcsolatban az alaphipotézisem 

a következőképp hangzott. A Pécsen végzett hallgatók kevesebb, mint fele (40-45%) 

tekinthető fogékonynak fővárosi munkavállalásra. Szintén feltételeztem, hogy a Pécsen 

végzettek, ha már elhagyják Pécset, szívesebben távoznának nyugati irányba, valamely 

szomszédos, vagy közeli ország felé. Igen közkedvelt ország például Ausztria a PTE-s 

frissdiplomások és egyetemisták körében. Mindennek oka, hogy távolságban általában nem 

sokkal több órányi utazást jelent egy osztrák állás, mint egy budapesti, viszont a 

kompenzáció mértéke nagyságrendekkel magasabb, mint a fővárosban. A fővárossal 

szemben gyakran említett előnye Ausztriának a tisztaság, mely körülmény ugyan sokak 

szerint elhanyagolható, viszont - tapasztalataim alapján - a Pécsen végzők szájából ez 

gyakran elhangzó érv a budapesti tartós munkavállalással szemben.   

5.2 Módszertan és a megkérdezettek köre 

Kutatásomhoz kvantitatív, on-line kérdőíves megkérdezést választottam, mert 

elsősorban leíró jellegű információkhoz szerettem volna jutni. Kutatásom célja ugyanis az 
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volt, hogy a Pécsi Tudományegyetemen tanuló hallgatók és az ott végzett frissdiplomások 

motivációt, munkahely-választási preferenciáit és mobilitását felmérjem. Internetes 

kérdőívemet összesen 194 frissdiplomás és egyetemista töltötte ki, közülük 169-en végeznek 

vagy végeztek a Pécsi Tudományegyetem valamely karán. Szerencsére sikerült a PTE mind a 

tíz karáról hallgatókat bevonni. 

Kérdőív adatok 

5. táblázat 

Megkérdezési időszak 2011. szeptember 24. – 2011. október 6. 

Célcsoport A PTE bármely karán végző vagy végzett 

hallgató, aki 1985 után született 

Válaszolók száma 194 

Elsődleges célcsoport (PTE-n végző v. 

végzett) 

169 

Bevont karok száma 10 

Külföldön végző/végzett (magyar!) kitöltők 

száma 

6 (Belgium, Franciaország, Ausztria, 

Németország) 

Saját szerkesztés 

Figyelemre méltóak, a hat külföldi egyetemen tanuló hallgató válaszai is, azonban a 

továbbiakban csak azon hallgatók és diplomások válaszainak elemzésére kerül sor, akik a 

Pécsi Tudományegyetemre járnak vagy jártak. A válaszadók nemi megoszlásáról 

elmondható, hogy a várakozásoknak megfelelően több mint fele nő (57%). A legtöbb 

képviselője az 1988-as (30 kitöltő), 1989-es (48 kitöltő) születésű kategóriának akadt. A 

kitöltők legmagasabb végzettségüket tekintve színes képet mutatnak. (11. ábra) Az ábra 

alapján elmondható, hogy a válaszadók zöme alapképzésben vesz részt a Pécsi 

Tudományegyetemen. 

 



38 

 

 

Saját szerkesztés 

11. ábra: A válaszadók iskolai végzettségük alapján 

A megkérdezettek 67%-a még mindig a Pécsi Tudományegyetemre jár, míg 33% már 

végzett a PTE-n. Figyelemre méltó eredmény, hogy sikerült nagyon sok hallgató véleményét 

megismerni a KTK-n kívüli karokról is (13. ábra). 

  
Saját szerkesztés 

12. ábra: A megkérdezettek hallgatói jogviszonya 

 

Saját szerkesztés 

13. ábra: A válaszadók száma karok szerint 
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5.3 Kutatási eredmények 

A továbbiakban a primer kutatási eredményeket négy fő szempont alapján mutatom 

be; munkatapasztalatok, karrierfelfogás, munkahely-választási preferenciák és mobilitás. 

5.3.1 Munkatapasztalatok 

A kutatási eredményekből világossá válik, hogy a munkatapasztalatokkal kapcsolatos 

hipotéziseim teljesülnek, sőt az arányokat meglehetősen alábecsültem. A megkérdezett 169 

PTE-s hallgatónak és frissdiplomásnak ugyanis 78%-a rendelkezik munkatapasztalattal. 

Ennek egyik oka, hogy a megkérdezettek 33%-a nem egyetemista már, tehát feltételezhető, 

hogy ők már dolgoznak. A maradék 45%-ot pedig a jelenlegi hallgatók között kell 

keresnünk. Torzíthat azonban valamelyest a kérdésen a tény, hogy a kérdőívben nem 

határoltam le a munkatapasztalatot szakmai síkra. Tehát valószínűleg ebben a magas 

arányban benne vannak azok a hallgatók is, akik például diákszervezetekben tevékenykednek 

kisebb-nagyobb aktivitással. A munkatapasztalatok időtávjáról elmondható, hogy a PTE-s 

hallgatók és frissdiplomások körében a kevesebb, mint egy év a legjellemzőbb. Tovább 

árnyalja a képet a külföldi munkavállalás statisztikája. A válaszadók 17%-a (30 fő) 

rendelkezik külföldi munkatapasztalattal. Ez a hipotézisben kalkulált 3-5%-os arányt több 

mint háromszorosan felülmúlja. A munkavégzés hosszának alapján azonban látható, hogy a 

legtöbb esetben a külföldi tapasztalatok esetében az időtartam kevesebb, mint egy évre 

korlátozódik. Ez azonban nem is meglepő, ha azt tekintjük, hogy egyetemista és friss 

diplomás korosztállyal állunk szemben. (14. ábra). Az ábra értelmezésekor szem előtt 

tartandó tény, hogy a százalékos adatokban természetesen nem foglaltatnak benne egyik 

esetben sem a munkatapasztalattal nem rendelkezők.  
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Saját szerkesztés 

14. ábra: Munkatapasztalatok időtávja 

A PTE-s hallgatók és frissdiplomások munkatapasztalatok szempontjából a fentiek 

alapján nagyon kedvezően ítélendők meg. Ugyanis napjainkban a munkahelyek a gyakorlati 

tapasztalatokkal rendelkezést sokszor feltételként írják elő az álláshirdetésekben már a 

pályakezdők esetében is. 

5.3.2 Karrierfelfogás 

A hipotézissel ellentétben a karrierértelmezéssel kapcsolatos eredmények igen 

egyhangúnak mondhatóak valamennyi kar válaszadóinak esetében. Az elemzés megkezdése 

előtt leszögezendő, hogy a 15. ábrán látható százalékos megjelenítés talán azért nem a 

legszerencsésebb, mert a MK-s, TTK-s, ETK-s, IGYK-s és PMMIK-s válaszadók száma 

nagyon alacsony és a százalékos nagyítás megtévesztő lehet esetükben. Mégis a hipotézissel 

történő összehasonlíthatóság miatt fontosnak tartom a százalékos megjelenítést is. A 16. 

ábrán pedig látható ugyanaz az adathalmaz a válaszadók számában mérve. 

Figyelemreméltó, hogy a karrier 169 megkérdezett közül összesen kilenc embernek 

jelent elsősorban fizetésnövekedést. Ez az arány nagyon alacsony és a feltételezéseket 
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messzemenően alulmúlja. Külön-külön megvizsgálni a karokat valószínűleg a fenti 

bekezdésben ismertetett torzító okok miatt nem is érdemes a KTK kivételével, ahol a 

válaszadók száma viszonylag magas. A megkérdezett KTK-sok és ott végzettek 71%-a a 

karriert a szakmai fejlődéssel azonosítja. A várt értékhez képest ez nagyon magas, és arra 

utal, hogy a „pécsiközgázos” hallgatók és frissen végzettek a karrierépítésben mások 

vezetését még alig tartják relevánsnak, és a fizetésnövekedést sem tekintik prioritásnak. 

A karokat összegezve a karrier megítélése a következőképp alakul. A válaszadók 

78%-a látja a karrierjét szakmai fejlődésben, 15% vezetői karriert képzel el, és csupán 7% 

azonosítja a karriert fizetésemelkedéssel. 

 
Saját szerkesztés 

15. ábra: Karrierfelfogások karonként százalékban 

 
Saját szerkesztés 

16. ábra: Karrierfelfogások a válaszadók számában értelmezve 
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5.3.3 Munkahely-választási preferenciák 

Preferált szakterületek és iparágak: 

A kutatás során a legvonzóbb iparágakra és szakterületekre is rákérdeztem. Ezeknél a 

kérdéseknél a válaszadó többet is választhatott.  

A megkérdezett 169 PTE-s hallgató és frissdiplomás 31%-a jelölte a számára legvonzóbb 

szakterületként a „marketing, reklám, PR” kategóriát. Ezzel a magas aránnyal ez a kategória 

bizonyult a legvonzóbbnak a megkérdezettek körében. Torzíthat az eredményen a tény, hogy 

a válaszadók viszonylag magas aránya jelölte a végzett szakoknál a kereskedelem és 

marketinget. A második legnépszerűbb szakterületnek az „oktatás, képzés, tudomány, 

kutatás” kategória bizonyult. A válaszadók 28%-a helyezkedne el ilyen szakterületeken. A 

harmadik legvonzóbb szakterületnek – ha lehet így nevezni – a cégvezetés bizonyult (25%). 

Az 5 legvonzóbb szakterület PTE-s hallgatók és frissdiplomások körében (a válaszadók 

százalékában) 

6. táblázat 

 Szakterület 

1. Marketing, reklám, PR – 31% 

2. Oktatás, képzés, tudomány, kutatás – 28% 

3. Cégvezetés – 25% 

4. Közgazdaság, pénzügyek, könyvelés – 21% 

5. Állami- és közszféra – 20% 

Saját szerkesztés 

Iparágak tekintetében a következő minta rajzolódott ki. A legvonzóbb szférának az 

állami és a közszféra tekinthető, ugyanis a kitöltők 36%-a helyezkedne el e területen. A 

második legszimpatikusabb a szolgáltató szektor. Közel 21% helyezkedne el 

szolgáltatóközpontokban. A szolgáltató szektorral azonos népszerűségnek örvend az „üzleti 

tanácsadás, könyvvitel, audit” iparág (szintén 21%) a PTE-s hallgatók és frissen végzettek 

körében. 
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Az 5 legvonzóbb iparág a PTE-s hallgatók és frissdiplomások körében (a válaszadók 

százalékában) 

7. táblázat 

 Iparág 

1. Állami- és közszféra – 36% 

2. Szolgáltatóközpontok – 21% 

3. Üzleti tanácsadás, könyvvitel, audit – 21% 

4. Bankok, biztosítók – 18% 

5. Telekommunikációs szolgáltatók – 18% 

Saját szerkesztés 

A fenti kép az energiaipari vállalat szemszögéből nem mondható pozitívnak, ugyanis az 

energiaipar nem található a leginkább preferált iparágak között. 

Fontos munkahely-választási szempontok: 

Az álláskeresési preferenciákat többféleképpen is megközelítettem a kérdőívemben. 

Először arra kértem a kitöltőket, hogy egy húszas listából válasszák ki azt az öt tényezőt, 

amelyet a leginkább fontosnak tartanak álláskereséskor. Az összesített eredmény alapján a 

PTE-n végzettek és végzők körében a legfontosabb tényező álláskereséskor a vonzó fizetés. 

Az összes kitöltő 77%-a tartja fontosnak a vonzó fizetést, mint kritériumot 

munkahelykereséskor. Ez az arány reális, hiszen az Y-generációs álláskereső számára - a 

szakirodalmak, és az esettanulmány alapján - a vonzó fizetés rendkívül fontos tényező a 

munkaerő-piacon. A második legfontosabb álláskeresési szempont a PTE hallgatói és 

diplomásai számára a szakmai fejlődés lehetősége (71%). Ez a kutatási eredmény sem 

meglepő, hiszen a szakirodalom alapján már említettük, hogy a mai frissdiplomás rétegnek 

nagyon lényeges, hogy lássa; egy munkahelyen milyen szakmai fejlődési utak és lehetőségek 

várnak rá és ezekkel a körülményekkel szeret tisztában lenni, mielőtt egy állásajánlatot 

elfogad. A harmadik leglényegesebb tényező a célcsoport szemszögéből az, hogy megbízható 

és stabil munkahelyet találjon (69%). Ez a tényező az elmúlt két évtizedben és főként az 

utóbbi 3-4 évben nagyon felértékelődött hazánkban. Ennek egyik oka, hogy a 

rendszerváltással megszűntek a biztos állami munkahelyek, és ezért a munkavállalók 

stabilitást keresnek a munkaerő-piacon. Az főként a világgazdasági válságnak köszönhető, 

hogy az utóbbi pár évben tovább nőtt a tényező jelentősége. Érdekes megemlíteni, hogy az 
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Y-generációs frissdiplomás a stabilitás szempontjából kettős képet mutat. A kutatásom 

alapján egyfelől stabilitást keres, melyet a munkahelyétől elvár, viszont ő maga nem ígéri 

ugyanazt a munkahelyének. Folyamatosan nyitott új lehetőségekre, és állandóan állást keres, 

még akkor is, ha van munkája. A PTE-s frissdiplomások és hallgatók számára fontos 

szempont még a munka és a magánélet egyensúlya (63%) és a csapatmunka, együttműködés 

és a jó hangulat a munkahelyen (55%). 

Értelmezhető, mi több, érdekes a munkahely-választási szempontokat karonként is 

elemezni (17. ábra). A vonzó fizetés egyedül a műszaki végzettségű PTE-sek körében nem 

került bele a TOP 5 munkahely-választási preferencia közé, viszont az egészséges, 

biztonságos munkakörülmények kulcsfontosságúak. Ez tekinthető egyfajta kari, illetve 

munkavégzési sajátosságnak, tekintve, hogy a többi kar esetében ez a tényező alig releváns.  

Érdekes és elgondolkodtató fordulat a hipotéziseimhez képest, hogy az orvosok a jó 

fizetést előbbre sorolják, mint például a jogászok. Érdekes, mert az orvosok körében eddig az 

a jelenség volt jellemző, hogy a közvélemény valamilyen szinten elvárta tőlük, hogy a 

hippokratészi esküben foglalt kötelességüket a legmesszemenőbb szerénység mellett 

teljesítsék. Elgondolkodtató pedig azért, mert amennyiben tényleg ennyire fontos számukra a 

vonzó fizetés, nem meglepő, hogy egyre inkább kacsintgatnak külföld felé, ahol többnyire 

meg is találják számításaikat.  
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Saját szerkesztés 

17. ábra: Fontos munkahely-választási szempontok karonként 

A legkevésbé fontos szempontoknak összegyetemi szinten a munkahely 

társadalmi/környezeti felelősségvállalása, a termékek, szolgáltatások kiváló minősége, a 

munkaadói hírnév, a gyakori utazási lehetőségek és a nemzetközi háttér bizonyultak. 

5.3.4 Mobilitás 

A mobilitást két szempontból vizsgáltam. Érdekelt, hogy a pécsi frissdiplomások és 

hallgatók esetében mekkora a hajlandóság külföldi munkavállalásra (mobilitás külföld felé) 

és budapesti munkavállalásra (mobilitás Budapest felé).  

Külföldi mobilitás: 

A megkérdezettek külföldi mobilitása a következő képet mutatja. A külföld felé 

abszolút rugalmatlan réteg aránya 24%, vagyis a megkérdezettek 24%-a semmilyen 

körülmények közt nem menne külföldre munkavállalási céllal. Ez az arány szerintem igencsak 

alacsonynak tekinthető, hiszen következik belőle, hogy a PTE-n végzők háromnegyede 

nyitott a külföldi munkaerő-piacok felé, és ez a hazai munkahelyek számára igen erős 

konkurenciát jelent a régióban a tehetségekért folytatott versenyben. El kell ugyanis érniük, 

hogy ez a bizonyos 75% valami miatt őket preferálja egy külföldi lehetőséggel szemben. 

Érdekes tény továbbá, hogy a megkérdezettek több mint a fele egy évnél hosszabb ideig 

vállalna munkát külföldön. Tovább árnyalja a képet, hogy a célcsoport 57%-a szívesen 
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telepedne le véglegesen külföldön. Külföldi viszonylatban tehát a PTE-s hallgatókról és 

frissdiplomásokról megállapítható, hogy magas szintű mobilitással rendelkeznek. 

Mobilitás Budapest felé: 

A budapesti mobilitással kapcsolatos statisztika a hipotéziseimnek megfelelően már 

kedvezőtlenebb képet mutat a fővárosi vállalatok számára. A megkérdezett 169 hallgatóból és 

frissdiplomásból csupán 54% dolgozna Budapesten. Ez, mint már a hipotézisben 

megfogalmaztam, azt jelenti, hogy a pécsi hallgatók vonzóbbnak találják külföldet, mint 

Budapestet a munka szempontjából, előbb vállalnának munkát külföldön, mint a fővárosban. 

A továbbiakban még arról faggattam a célcsoportot, hogy mennyire szívesen költözne 

véglegesen Budapestre. A munkavállalási szándékhoz hasonlóan a hajlandósági arány itt is 

messze alulmúlja a külföldit. Csupán 40% költözne Budapestre véglegesen munkavállalási 

okokból, míg 60% ezt jelenleg nem tartja elképzelhetőnek. A problémakört a 18. ábra 

szemlélteti. 

  
Saját szerkesztés 

18. ábra: Mobilitás külföld és Budapest felé 
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5.4 A kutatási eredmények értékelése az energiaipari vállalat 

szempontjából 
A fenti kutatási eredmények már önmagukban is sokat mondanak, azonban célszerű 

azok jelentőségét a szekunder kutatás konklúzióival összevetni, vagyis az energiaipari cég 

szemszögéből elemezni. A továbbiakban a cég számára legfontosabb következtetések 

levonására kerül sor. 

5.4.1 Fontosnak ítélt munkahelyi (vállalati) értékek és viselkedésmódok 

Kétségkívül léteznek olyan magatartásminták, viselkedésmódok és értékek, melyek 

bizonyos munkahelyeket vonzóbbá tesznek a többinél. Ezekre voltam kíváncsi, mikor 

megkértem a kitöltőket, hogy jelöljék azt az öt értéket vagy viselkedésmódot, melyet a 

legfontosabbnak ítélnek egy munkahely jellemzői közül. A kutatási eredmények alapján a 

következő két tábla adódik. 
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A legfontosabbnak vélt munkahelyi értékek és viselkedésmódok (a válaszadók 

százalékában) 

8. táblázat 

 
Értékek és 

viselkedésmódok  

1 becsületesség, korrektség 48% 

2 anyagi biztonság 46% 

3 humor, jókedv 36% 

4 
munka/magánélet 

egyensúly 
35% 

5 csapatmunka 34% 

6 emberközpontú szervezet 33% 

7 eredményesség 29% 

8 munkatársak megbecsülése 28% 

9 folyamatos tanulás 28% 

10 önmegvalósítás 26% 

Saját szerkesztés 

Munkahelyi értékek és viselkedésmódok, melyek a legkisebb jelentőséggel bírnak (a 

válaszadók százalékában) 

9. táblázat 

 
Értékek és viselkedésmódok 

 
1 Ellenőrzés 1% 

2 Bürokrácia 1% 

3 közösségi szerepvállalás 3% 

4 Bevonás 4% 

5 munkatársak egészsége 4% 

6 nemzeti öntudat 5% 

7 együttérzés, részvét 5% 

8 márkanév, márka imázs 5% 

9 sokszínűség (másság elfogadása) 6% 

10 Ügyfélelégedettség 7% 

Saját szerkesztés 

Érdemes a fenti két táblát az energiaipari cég szemszögéből áttekinteni. Mint már 

említettem a cég munkáltatói-márka-stratégiáját öt márkaizom köré csoportosítja: alkotás, 

felelős munkáltató, tanulás (fejlődés), nemzetköziség, professzionalizmus. A cég tehát 

feltételezi, hogy ezek a márkapillérek kiemelten fontosak a potenciális munkavállalói 

célcsoport számára, mikor állást keres, és ezekkel a márkaizmokkal szeretné a tehetségeket 

bevonzani. De vajon mennyire jelentősek ezek a márkapillérek egy PTE-n végzett vagy 

végző álláskereső szempontjából? Vagyis mennyire fontos neki például az, hogy a 

munkahelyén biztosítva legyen a tanulás és a fejlődés? A statisztikából – melyből a fenti két 

tábla csupán kivonat – ezekre a kérdésekre kerestem a választ. 
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Alkotás: 

Az alkotás relevanciáját a PTE-s frissdiplomás célcsoport esetében úgy lehet 

felmérni, hogy megvizsgáljuk mennyire igényük, hogy a munkahelyükön kreatív, alkotásra 

ösztönző környezetben legyenek. A PTE-s frissdiplomások 16%-nak fontos ez a tényező. Ez 

igen alacsony, így megállapítható, hogy a cég e márkaizma a PTE-s frissdiplomások esetében 

gyenge. 

Felelős munkáltató: 

A második fontos és talán legösszetettebb márkaizom az, hogy a cég felelős 

munkáltatóként tartja számon magát. Ez az izom azért összetett, mert ide értendő az anyagi 

biztonság kérdése, a környezettudatosság és a becsületesség, korrektség a munkavállalókkal, 

a stakeholderekkel és a társadalommal szemben. A 8. táblázatról leolvasható, hogy a kutatás 

célcsoportja az anyagi biztonságot nyújtó cégeket nagyban preferálja (46%). Ugyanez 

mondható el a becsületességről és korrektségről, mint értékekről. Ezeket az értékeket a 

megkérdezettek 48%-a tartja fontosnak egy munkahely esetében. A környezettudatosság 

megítélése már némileg beárnyékolja a képet. Ezt az értéket ugyanis csupán a 

megkérdezettek 8%-a tartja fontosnak. E három részizmot összevetve úgy vélem, a cég 

felelős munkáltatói márkaizma igen erős. 

Tanulás és fejlődés: 

A harmadik márkaizom ereje a PTE-s célcsoport körében szintén erősnek mondható, 

ugyanis a hallgatók és frissdiplomások közel 30%-a véli úgy, hogy a folyamatos tanulás és 

fejlődés biztosítása kulcsfontosságú a munkahely jellemzői között. Így szívesebben 

választanának egy olyan munkahelyet, melynél a „life long learning” biztosított. 

Nemzetköziség: 

A nemzetköziség megítélése az első márkaizomhoz hasonlatosan alakul a PTE-s 

célcsoport körében. 12% tartja a nemzetközi környezetet egy munkahely esetében fontos 

értéknek. Ez az alacsony arány elgondolkodtató. Vajon mi lehet az oka ennek az alacsony 

aránynak? Véleményem szerint kizárható ok, hogy a frissdiplomások és hallgatók idegen 

nyelvtudása nem elégséges, vagy az, hogy nem szívesen szólalnak meg idegen nyelveken, 
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mivel a külföldre telepedési hajlandóságból ennek ellenkezője tűnik ki. Feltehetőleg csak 

arról van szó, hogy akadnak olyan értékek, melyeket a PTE-s célcsoport fontosabbnak tart, 

mint a nemzetköziséget. Ezek az értékek többek között a 8. táblázatban láthatóak.  

Professzionalizmus: 

Egy cég professzionalizmusa leginkább az üzleti eredményein, a munkatársak által 

ítélt kiválóságán, a termékek és a munkavégzés minőségén keresztül ragadható meg. Az 

eredményességet a PTE-s frissdiplomások közel 30%-a tartja fontos vonzerőnek egy 

munkahely megítélésénél. A kiválóság megítélése már ennél kedvezőtlenebb. Csupán 7% 

tartja fontosnak. Ebből kifolyólag a cég e márkaizma közepesen erősnek bizonyul a PTE-s 

célcsoport felé. 

A fenti márkapillérek esetében felmerülhet az igény a mérésre, számszerűsítésre az 

összehasonlíthatóság érdekében. A márkaizmok erősségét a következőképpen lehetne 

számszerűsíteni az egyes munkavállalói célcsoportok szempontjából. Fel lehetne állítani egy 

6 fokozatú skálát, melyen minden márkaizmot értékelnek a célcsoportok véleménye alapján. 

Például egy márkaizom 1-es besorolást kap, ha a munkavállalói célcsoport 0-10%-a ítéli 

csupán fontos értéknek. Kettes besorolást kap az a márkaizom, melyet a célcsoport 11-20%-a 

tart fontosnak. Hármast az, amelyet 21-30%, négyest az, amelyet 31-40%, ötöst az, amelyet 

41-50%, hatost, amelyet a megkérdezettek több mint 50%-a lényegesnek tart. Az így kapott 

márkaizom-értékek összeadásával maximálisan 30 pont elérése lehetséges.  

Egy ilyen skálán a cég a PTE-s célcsoportra vonatkozólag 13 pontot érne el a 

maximális 30-ból a kutatásom alapján.  

Alkotás: (16%) 2 

Felelős munkáltató: (48%-46%-8%; átlag: 34%) 4 

Tanulás, fejlődés: (28%): 3 

Nemzetköziség: (12%): 2 

Professzionalizmus (29%-7%; átlag: 18%): 2 
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Összesen:13 

A fenti értékelőskála felállítása a cégnek számszerűsíthetővé tenné a márkaizmok 

összesített erejét az egyes célcsoportok esetében, és így a célszegmensek összehasonlíthatóvá 

válnának. Nem utolsó sorban az egyes márkaizmok ereje így külön-külön is mérhetővé válna.  

Rövid kitérő után tehát van két erős márkaizmunk, és van három gyengébb. 

Leegyszerűsítve a problémát annyi mondható, hogy az erős márkapilléreket szilárdítani és 

karbantartani, míg a gyengéket erősíteni kell. Ehhez azonban eldöntendő a kérdés, hogy 

mennyire releváns a cég számára a PTE-s frissdiplomás szegmens.  Amennyiben igen, akkor 

van értelme a három gyenge márkaizmot fejleszteni, és ez által a PTE-s frissdiplomásokat 

tudatosabbá tenni ezen a téren. 

5.4.2 További következtetések a cég szempontjából 

Az iparág a vonzóságát tekintve nem foglal el kedvező helyet a megkérdezett PTE-s 

hallgatók és frissdiplomások körében. Csupán 14% tartja vonzó és egyáltalán releváns 

iparágnak az energiaipart. A kérdőív végén megkértem a hallgatókat és frissdiplomásokat, 

hogy nevezzenek meg három olyan munkahelyet, ahol a legszívesebben dolgoznának.  

A PTE-s frissdiplomások és hallgatók körében legnépszerűbb munkahelyek (TOP15) 

10. táblázat 

 
Cégnév 

1 IBM 

2 A cég 

3 KPMG 

4 Google 

5 Audi Hungária 

6 OTP 

7 PTE 

8 EON 

9 Richter 

10 Coca-Cola 

11 P&G 

12 Apple 

13 L’Oreal 

14 NAV 

15 BAT 

Saját szerkesztés 

A fentiek alapján a cég a legvonzóbb munkahelyek egyike a PTE-s célcsoport 

szemében.  Figyelemreméltó, hogy ugyan az iparág nem vonzó a PTE-s hallgatók körében, 
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mégis a cég ilyen előkelő pozíciót tudott elérni népszerűség tekintetében. Ez az ellentmondás 

nagyon erős munkáltatói márkára utal. 

Ami már kevésbé fogható fel jó hírként a vállalat szempontjából; a hallgatók és 

frissdiplomások alacsony mobilitása Budapest felé. Mint már említettem, csupán minden 

második hallgató kész Budapesten munkát vállalni, és ők se véglegesen. Megoldást 

jelenthetne a cégnek, ha eldöntené, mennyire fontosak számára a PTE-s frissdiplomások, és 

ahhoz mérten fektetne be az elérésükbe. Továbbá leszűrendő az is, hogy mely karok hallgatói 

képezik a cég elsődleges célcsoportját. Ezek után és ehhez mérten kell kialakítania 

munkáltatói márka kommunikációját (állásbörzék, szakmai programok szervezése, 

cégprezentációk tartása stb.), és a döntések függvényében kell befektetnie energiát és pénzt a 

PTE-s tehetségek elérésébe.  
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ÖSSZEGZÉS 
A munkáltatói márka tudatos kiépítése a vállalatok és egyéb szervezetek számára, 

mint láthattuk, egyre inkább kulcsfontosságúvá válik. Fontos elkülöníteni a fogyasztói 

márkától és teljesen külön erőforrásokat allokálni a kiépítésére. Ez nem azt jelenti, hogy a két 

márka ne támogathatná egymást, sőt szinte elképzelhetetlen, hogy míg egy cég fogyasztói 

márkája túlélésért küzd, munkáltatói márkája szárnyal. 

Az esettanulmányból láthattuk, hogy az energiaipari cégnek nehéz dolga van a 

munkáltatói márka kiteljesítésében a leányvállalati országok sokszínűsége miatt, hiszen 

multibranding stratégiát kell alkalmaznia. Fejlődnie kell abban, hogy az egyes országok 

potenciális munkavállalói csoportjai egységesebb képet lássanak a vállalatról, és ne csupán a 

leányvállalat dolgozói akarjanak lenni, hanem lássák a teljes nagyvállalatot a leányok 

mögött, sőt akarjanak elköteleződni a teljes egész felé.  

Nem utolsó sorban, az sem feltétlenül kedvez a cégnek, hogy a terméke nehezen 

megjeleníthető, nem transzparens. Itt megint belép a már említett kapcsolat a fogyasztói és a 

munkáltató márka között. Gondoljunk csak bele, mennyivel könnyebb dolga van egy olyan 

cégnek a munkáltatói márka kommunikációjának és megjeleníthetőségének szempontjából, 

melynek látható és megfogható a terméke. Elég, ha az ember egy egyetemi állásbörzén 

körülnéz. A szikrázó, tűzpiros Auditól kezdve, a Coca-Colás palackok százain át, a 

gigantikus, tarka Lego-építményig minden cég igyekszik bevonni termékét (fogyasztói 

márkáját) a munkáltatói márka kommunikációjába. Ebből kifolyólag helyzeti előnyben 

vannak a példának említett cégek. Mivel a vállalatnak ilyen téren korlátozottak a lehetőségei, 

nagyon fontos, hogy a belső értékeit erősen és tudatosan sugározza kommunikációja során. 

Mindezek fényében úgy gondolom sikerült a cégnek egy nagyon karakteres employer brand-

et kialakítania, mely ugyan folyamatos csiszolást és formálást követel, mégis hazánk egyik 

legnépszerűbb munkáltatói márkája. 
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MELLÉKLET 

A Pécsi Tudományegyetemen végzett kérdőíves megkérdezés kérdéssora 

Rólad: 

 

1. Nemed? 

a. Férfi 

b. Nő 

 

2. Születési Éved? 

____ 

 

3. Legmagasabb már befejezett iskolai végzettséged? 

a. Alapfok 

b. Középfok 

c. Felsőfok – alapképzés 

d. Felsőfok – mesterképzés 

e. Felsőfok – doktori 

f. Posztgraduális képzés 

 

4. Egyetemista vagy még? 

a. Igen 

b. Nem 

 

5. Jártál valaha a PTE-re? 

a. Igen 

b. Nem 

 

6. Ha nem a PTE-re jársz/ jártál, akkor hova? 

___________ 

 

7. A PTE melyik karára jársz/jártál? 

a. ÁJK 

b. ÁOK 

c. BTK 

d. ETK 

e. FEEK 

f. IGYK 

g. KTK 

h. MK 
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i. PMMIK 

j. TTK 

 

8. Milyen szakon végzel/végeztél? 

___________________ 

 

9. Milyen tanrendben tanulsz/tanultál? 

a. Nappali 

b. Levelező 

 

10. Milyen képzésben veszel részt? 

a. Alapképzés 

b. Mesterképzés 

c. Doktori képzés 

d. Felnőtt képzés 

e. Osztatlan képzés 

 

11. Hányad éves vagy? 

_____ 

 

Munkatapasztalatok: 

 

12. Rendelkezel munkatapasztalattal? 

a. Igen 

b. Nem 

 

13. Ha igen, hány éves munkatapasztalattal rendelkezel? 

a. Kevesebb, mint 1 év 

b. Egy év 

c. Két év 

d. Több, mint 3 év 

 

14. Rendelkezel külföldi munkatapasztalattal? 

a. Igen 

b. Nem 

 

15. Ha igen, hány éves külföldi munkatapasztalattal rendelkezel? 

a. Kevesebb, mint 1 év 

b. Egy év 

c. Két év 
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d. Több, mint 3 év 

 

Karrier: 

 

16.  Milyen szakmai területen szeretnél dolgozni? (Max. hármat válassz!) 

a. Adminisztráció 

b. Állami- és közszféra 

c. Bankügy, biztosítás 

d. Cégvezetés 

e. Egészségügy és szociális ellátás 

f. Értékesítés és kereskedelem 

g. Közgazdaság, pénzügyek, könyvelés 

h. Marketing, reklám, PR 

i. Oktatás, képzés, tudomány, kutatás 

j. Mérnöki 

k. Informatika 

l. Turizmus 

m. Egyéb: ________ 

 

17. Milyen iparágban szeretnél dolgozni? (Max. hármat válassz!) 

a. Autóipari (gyártás és kereskedelem), autóipari beszállítók  

b. Bankok, biztosítók  

c. Elektronika, villamosipar (gyártás, kereskedelem)  

d. Élelmiszer-/ dohány-/ FMCG           

e. Gyógyszer (gyártás és kereskedelem)  

f. IT/Telekom (gyártás, fejlesztés, kereskedelem)  

g. Kis- és nagykereskedelem (kereskedelmi láncok)  

h. Közlekedés, szállítmányozás, logisztika  

i. Olaj / üzemanyag kereskedelem  

j. Szolgáltatóközpontok  

k. Telekommunikációs szolgáltatók  

l. Üzleti tanácsadás, könyvvitel, audit  

m. Villamos energia és gázszolgáltatás  

n. Állami- és közszféra  

o. Egyéb:____________ 

 

18. Mit jelent számodra a karrier? 

a. Mások vezetését – vezetői karrier 

b. Egy terület szakértőjévé válni – szakmai karrier 

c. Fizetésnövekedés 
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Munkahely-választási preferenciák: 

 

19. Mely tényezők fontosak számodra egy új potenciális munkahely 

kiválasztásakor? 

a. Vonzó fizetés 

b. Rugalmas munkakörülmények 

c. Munka/magánélet egyensúlya 

d. Ösztönző, kihívó munkafeladatok 

e. Munkaadói hírnév (jó nevű munkahely) 

f. Szakmai fejlődés lehetősége 

g. Termékek/ szolgáltatások kiváló minősége 

h. Jó karrierkilátások 

i. Sikeres, dinamikus munkahely/vállalat 

j. Nemzetközi háttér 

k. Csapatmunka, együttműködés, hangulat 

l. Emberközpontúság 

m. A főnök személyisége 

n. Gyors előrelépési perspektívák  

o. Gyakori utazási lehetőségek 

p. A munkahely és a lakóhely közti távolság  

q. A munkahely társadalmi/környezeti felelősségvállalása 

r. Egészséges/biztonságos munkakörülmények 

s. Világos, egyértelmű munkakör 

 

20. Az alábbi értékek és viselkedésmódok közül válaszd ki azt az 5-öt, amelyeket 

munkahelyválasztáskor a legfontosabbnak tartasz egy munkahely jellemzői 

között! 

a. Eredményesség  

b. Csapatmunka 

c. Törvények betartása, tisztelete 

d. Emberközpontú szervezet 

e. Nemzeti öntudat 

f. Nyereség, profit 

g. Nemzetköziség 

h. Innovativitás, újító szellem 

i. Bevonás 

j. Humor, jókedv 

k. Megbocsátás, hibázás lehetősége 

l. Anyagi biztonság 
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m. Becsületesség, korrektség 

n. Kiválóság 

o. Etikus viselkedés 

p. Környezettudatosság 

q. Munkatársak megbecsülése 

r. Munkatársak egészsége 

s. Önmegvalósítás 

t. Sokszínűség (másság elfogadása) 

u. Ügyfél-elégedettség 

v. Ellenőrzés 

w. Folyamatos tanulás 

x. Együttérzés, részvét 

y. Közösségi szerepvállalás 

z. Munkatársak támogatása (coaching, mentoring) 

aa. Világosság, egyértelműség 

bb. Bürokrácia 

cc. Márkanév, márka imázs 

dd. Munka/magánélet egyensúly 

ee. Kreatív környezet 

 

Mobilitás: 

 

21. Szívesen dolgoznál külföldön huzamosabb ideig (több, mint egy évig)? 

a. Igen 

b. Nem 

 

22. Szívesen telepednél le külföldön véglegesen munkavállalási céllal? 

a. Igen 

b. Nem 

 

23. Szívesen dolgoznál Budapesten huzamosabb ideig (több, mint egy évig)? 

a. Igen 

b. Nem 

 

24. Szívesen telepednél le Budapesten véglegesen munkavállalási céllal? 

a. Igen 

b. Nem 

 

Ideális munkahely: 
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25. Kérlek, adj meg (max.) három olyan cégnevet/szervezetet, amelynél szívesen 

dolgoznál! 

_________________________ 

 


