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KRISZTIÁN BÉLA 

A tanácsadói kompetencia körül  

A gazdasági hatékonyság érdekében tett erőfeszítések egyik oktatási következménye 

a kulturális és humanista célok fokozatos háttérbe szorulása, az ember, mint erőfor-

rás hatékonyság növelése, a képzésben megjelent vállalati és kereskedelmi világra 

jellemző versenyelvűség. Ez a Bologna-folyamattal felerősödött, akárcsak az elmúlt 

két évtized alighanem legdivatosabb fogalma, a kompetencia, amelyet a legkülönbö-

zőbb metaforákkal írunk le és elemzünk.  Az értelmező szótár szerint a kompetencia: 

hatáskör, illetékesség; hozzáértés; alkalmasság, képesség.  Ezért a kompetencia leg-

gyakoribb előfordulási köre az emberi erőforrás területe, ahol a pszichológiai meg-

alapozottságból indultak ki. (Klein)1 Ezt a kompetencia-szükségletet a tanácsadásban 

is érvényesítik. Ma a tanácsadás jelentős foglalkozási ág, a tudásintenziv szolgáltatá-

sok (Dobrai, Farkas).2 része, innovációs tényező, (Poór, 2005)3 szakma, amely ter-

mészetéből eredően értékeit hangsúlyozottan képviseli, ismereteit, tapasztalatait 

rendszerezi, érdekképviseletét sokféleképp jeleníti meg.  A tanácsadás szakmai tar-

talma folyamatos érdeklődés tárgya, eredményessége a tanulhatóság oldaláról is 

vizsgálandó. 

A Leuveni Nyilatkozattal megkezdődött egy újabb, ezúttal hároméves munka-

ciklus a bolognai folyamatban, melynek különlegessége, hogy 2010 tavaszán egy 

rendkívüli miniszteri értekezlet osztja ketté, melynek Budapest és Bécs ad majd 

otthont. A Nemzetközi Bologna Csoport (Bologna Follow-up Group, BFUG) elkészí-

tette és a Nemzetközi Bologna Titkárság (Bologna Secretariat) honlapján megjelen-

tette a 2009–2012 időszakra szóló munkaprogramját. Ebben számos teendő szükség-

szerűen a tanácsadói rendszerhez kapcsolódik, ez pedig szükségessé teszi a szakértői 

elvárások , kompetenciák megfogalmazását. 

A kompetencia – következmény, megelőző fejlődési folyamatok egyfajta 

summázata a munkaerő piaci helytállási képességnek. Az e körben fellelhető gazdag 

hazai kutatás és irodalom feltárt értelmezéseire néhány illusztráció.  A BME-n 1995. 

február 14-én alakult Gazdasági Vezetők Kerekasztala szerint hiányzanak a piacgaz-

daságban nélkülözhetetlen szakemberek, közte a humánpolitikai tanácsadók, szerve-

zetfejlesztők. (BM. 1995.5.)4 A kérdés ma az andragógia BA (munkavállalási tanács-

adó) és MA szak (emberi erőforrás tanácsadó) tekintetében újrafogalmazódik.  (Poór 

József, 2009.)5 

                                                           
1 Klein Balázs, Klein Sándor (2006) A szervezet lelke. EDGE. Budapest. 2006.77–78,  
2 Dobrai Katalin, Farkas Ferenc (2009) Tudásintenziv üzleti szolgáltatások. Vezetéstudomány. 

2009.7-8. 55-66.  
3. Poór József (2005) A menedzsment tanácsadás fejlődési tendenciái. Akadémiai.  Budapest. 9. 
4 B.M. (1995).Gazdasági kerekasztal. Népszabadság, 1995. február 16.5.  
5 Poór József (2000) /és szerzői kollektívája/ Menedzsment tanácsadási  kézikönyv. KJK. Budapest, 

ugyanő (2005) A menedzsment tanácsadás fejlődési tendenciái. Akadémiai. Budapest (727 tétel 

idézett szakirodalommal), ugyanő (2009). Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment. Complex. 

Budapest (1121 tétel idézett szakirodalommal), Krisztián Béla (2008) Az emberi erőforrás és az 
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Mindez a képzés oldaláról a „mit tanítsunk, hogy jó tanácsadót” kapjunk kérdé-

sét veti fel. A tartalmi kérdéseket számos munkában oly sok változatban találjuk 

meg, hogy a rendszerezés nem könnyű feladat.  Eligazításul szolgálhat pl. A gazda-

sági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek 

tartalmi meghatározása, (TEÁOR’93.KSH)6 a tudás oldaláról elvárt követelmények7, a 

képző intézmények tantervi anyagai. 

A tanácsadó tudása 

A foglalkozások, szakmák ellátására vállalkozók számára előirt ismeretek, tudások, 

tapasztalatok komplexumát általában a kompetencia fogalma alá soroljuk. A kompe-

tencia azonban véleményünk szerint következmény, mely az ismeretek, képességek 

és tapasztalatok kapcsolatain épül.  A kompetenciával kapcsolatban alkalmazhatóság 

egyaránt számos kérdést vet fel (Csoma).8 Olyan kérdésben, mint a tanácsadás minő-

ségét befolyásoló „tanácsadási kompetencia”, a megközelítések sokféleségével talál-

kozunk (Murányi)9 A tudomány és professzió, az alkalmazásorientált technológia és 

az emberi erőforrással kapcsolatos elemek sajátos szövevénye alkot egyfajta, a ta-

nácsadásra és tanácsadóra vonatkozó elvárás rendszert10, amelyet a kompetencia 

helyett felkészültségnek nevezünk.  A tanácsadás interdiszciplináris tudomány, 

amelyben a szakmai tartalmak mellett pszichológiai tényezők is szerepelnek, ezeket 

a pszichoterápia eszközeivel szükséges kezelni.11 

A tanácsadás differenciálódása a szakterületek sokaságát jeleníti meg, ennek 

megfelelően az elvárások sokféleképp fogalmazódhatnak meg. 12 A tanácsadó alkal-

masság-meghatározása többféleképp lehetséges: a feladat oldaláról (mi a tanácsadás 

célja),13 a személyiség oldaláról (alkalmasság, képesség), a működési közeg oldalá-

ról (szervezet, belső és külső környezet) – hogy csak ezeket említsük. Ezek vissza-

                                                                                                                                               
andragógia. új kérdések/megoldások. Tanácsadás. NYME Közgazdaságtudományi Kar. Tudomá-

nyos Napok. 2008. november. 4. Sopron. Kézirat. 67 oldal. 
6 A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi 

meghatározása TEÁOR ’03.(Szerk. Rónakiné György Márta). KSH. Budapest.  
7 Pl. Gaál Zoltán, Szabó Lajos, Obermayer Kovács Nóra (2009) Tudásmenedzsment profil -

érettségi modell. Vezetéstudomány. 2009.6. 2-15.  
8 Csoma Gyula, Lada László (2009) Nincsen minden rendben a kompetenciákkal és a  kompetencia 

alapú képzéssel sem. Felnőttképzés. 2009.3. 5-16. 
9 Murányi Irén Anna (2006) A tanácsadás pszichológiája. In: Alkalmazott pszichológia.  (2006) 

Szerk. Bagdy Emőke, Klein Sándor. EDGE. 2006.Teljes cikk 225-250. 
10 Pl. Akkreditációs Kézikönyv a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szervezésében kis- és 

középvállalkozások számára tanácsadási szolgáltatásokat nyújtó  tanácsadók akkreditálásához. 

Budapest. 2005., Szilágyi Klára (2007) Munka-pályaválasztási tanácsadás, mint professzió. Kollé-

gium Kft. Budapest. 2007. 
11 Munka és pályaválasztási tanácsadó. Szakmaismertető információs mappa (2005).  Foglalkozta-

táspolitikai és Munkaügyi Minisztérium- Állami Foglalkoztatási Szolgálat. Budapest. 2005. E 

szöveg: C1.fejezet. 
12 Krisztián Béla (2008) Ötven tanácsadó szervezet (30 külföldi, 20 hazai és/vagy vegyes 

tulajdonu) követelményei és elvárásai a tanácsadói állománnyal szemben.  Képzés és kimeneti 

követelmények (kompetenciák). Pécs. 2008. Kézirat.  
13 „ Pl. a Leonardo-program keretében készült el a „Szaktanácsadók kompetenciáinak kézikönyve a 

kölcsönös megfeleltetés jegyében. Mezőgazdasági szaktanácsadók  szakmai kompetenciái és bizo-

nyítványai a szolgáltatóipar versenyképes piacának  világában” (AAC- Agriculture Advisors 

Competencies). CZ/05/BF/PP-168026. A követelmények jegyzékét úgy állították össze, hogy meg-

feleljenek a 19 egyéni SMR szabványnak, valamint a GAEC+PP feltételeknek. .A közölt elvárások itt 

csak szakmai jellegűek. 
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hatnak a képzésre, a tantárgystruktúrák, a szakok és tantárgyaik felvilágosítanak az 

ismeretekről és felhasználhatóságukról.  A dolog természetéből adódik, hogy a köve-

telmények rövid meghatározásokban jelennek meg.  

A tanácsadás régtől használt eljárás, lényegében interaktív folyamat. A tanács-

adó a személyekkel, csoportokkal, szervezetekkel foglalkozó olyan szakember, aki 

olyan területeken dolgozik, ahol szituációs és fejlődési problémák merülnek fel.  

(Poór, 2005) A tanácsadás, mint lelki majd üzleti vállalkozás Nyugat-Európában és 

az Egyesült Államokban már a múlt század húszas-harmincas évektől önálló foglal-

kozás. Hazánkban az iskolai pályaválasztás14 majd a vezetés, irányítás körében jelent 

meg a tanácsadással foglalkozó szaktudás, szakember. Számos előzmény után 1990 

után az elsőként pályaválasztási tanácsadás pszichológiai alapú ága erősödött meg, 

(Szilágyi)15 a felsőoktatásban 1992-től történik önálló tanácsadóképzés, ma az and-

ragógia egyik szakága. A hazai személyügyi/emberi erőforrással foglalkozó munkák 

az 1990-es évektől gyorsan bekapcsolták a tanácsadási feladatokat (Személyze-

ti/emberi erőforrás 1999)16 az emberi erőforrásra, a gazdasági folyamatokra és mű-

ködésükre vonatkozó tanácsadás rendszere pedig dinamikusan fejlődik (Poór, 2005) 

egyre speciálisabb. (Poór, 2000) A gazdasághoz kapcsolódó tanácsadás sokféle vál-

tozata lényegében „egyes tevékenységek jobban végzésére” irányuló törekvés.  

A tanácsadási/tanácsadói tudásszükségleteit több oldalról közelíthetjük. Egyik 

irány, ha a foglalkozásokhoz17, szakmákhoz kötjük az elvárásokat18, szakmai feladat 

köré csoportosítunk (Noszkay)19, a személyi adottságokhoz mérten foglalkozunk 

vele (egyénileg, csoportban, szervezetben) (Klein, 2006) a beosztások figyelembevé-

telére (szervezeti szintek, hálózatok). törekszünk.  Ebben számos hazai munka is 

segítségünkre van.20 A tanácsadás szakmai elvárásai sokrétűek, vannak sajátos és a 

társtudományoktól „kölcsönzött” módszerei. A túlságos elkülönítés elősegítheti 

ugyan az egyes területek jobb megértését, de ellentmondásokra is vezethet. Általá-

                                                           
14 Pl. Sipeki Irén (2005) A pályaválasztási tanácsadók tevékenységének és történetének  áttekinté-

se. Neveléstörténet. 2005.1-2.  
15 Szilágyi Klára (1994) A tanácsadás módszerei I-II. A Munkavállalási Tanácsadó Szak hallgatói 

számára. GATE Tanárképző Intézet. Gödöllő. 1994. 
16 Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment kézikönyv (1999) Főszerk. Poór József, dr . Karoliny 

Mártonné. KJK. Budapest. 
17 Pl. a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, OD – szervezetfejlesztési szakértő, szakirá-

nyú továbbképzési szak ismeretei: Pszichológiai tudástartalom( Pszichológia, Szociálpszichológia, 

Szervezet- és gazdaságpszichológia), Szervezetekről szóló tudástartalom (Szervezetelméletek, 

Szervezetek és alrendszereik, Szervezés, irányítás és kontroll, Stratégiai menedzsment), Általános 

Tanácsadói tudástartalom (Projektmenedzsment, Tanácsadói etika),Tanácsadói kompetenciák 

fejlesztése (OD-tudástartalom: OD-módszertan, OD-folyamatok), Beavatkozási felületek, (szerveze-

ti, csoport és egyéni szinten). 
18 Pl. Az NSZFI szerint (2008) az OKJ-ben szereplő szakmák műveléséhez szükséges kompetenciák 

meghatározása: A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása. A szakmai követel-

ménymodulok, Szakmai kompetenciák (ismeretek, készségek), Személyes kompetenciák (pl. pon-

tosság, önállóság, döntésképesség, türelem, megbízható, kitartó), Társas kompetenciák (pl. határo-

zottság, irányítási készség, kommunikációs készség), Módszerkompetenciák (pl. gyakorlatias 

feladatértelmezés, figyelemösszpontosítás, áttekintő képesség, helyzetfelismerés).  
19 Dr. Noszkay Erzsébet – Tanácsadó szakmai alapismeretek (Professional Basics of Consulting). 

MA levelező. Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Gödöllő, 2009. 

augusztus 10. Vezetés és szervezés (MSc) mesterszak.  
20 A kompetencia alapú megközelítés szerepe. Készült az EU Oktatás és Képzés 2010 

munkaprogramjának nemzeti megvalósítását értékelő projekt keretében. Budapest, 2009. 
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nos szükségszerűség, hogy a tanácsadó, foglalkozzék bár gazdasági, szervezeti je-

lenségekkel, kommunikációval, attitűdökkel, személyi törekvésekkel, karrierrel, 

társas megismeréssel vagy alku- és döntési folyamatokkal, pszichológiai ismeretek-

kel szükséges rendelkeznie. A pszichológia máig érvényes nagy elméletei valami-

lyen gyakorlati kérdés megoldására végzett kutatás nyomán születtek, alkalmazható-

ságuk sokszorosan bizonyított. 

A tanácsadási rendszerek éltetése 

A tanácsadás a modern gazdasági-társadalmi rendszerek velejárója. (Poór, 2005) Az 

üzleti versenynap, mint nap újabb kihívásokat teremt, melyek megismerésére, elem-

zésére és megoldására egyrészt felkészültek, másrészt kevésbé felkészültek a vállal-

kozások. Az operatív (rövidtávú) problémák, a stratégiai (hosszú távú) változások a 

vállalkozás menedzsmentjéből gyors és hatékony reagálást és megoldásokat kény-

szerít ki. Az üzleti tanácsadók ezt a szükségletet elégítik ki. .A szolgáltatásokat 

igénybe vevők alapvető feladata, hogy megnevezzék, azonosítsák és értékeljék a 

tanácsadás eredményeit és annak hatásait. Értékeljék ki a tanácsadási projekteket. A 

vállalkozások az értékelés mércéit a feladataikkal és üzleti céljaikkal összehangolva 

alakítják ki és egyezetik a megbízás során a tanácsadókkal.  

A 1782/2003 számú EU-tanácsi rendelet előírta, hogy minden tagállam rendel-

kezzen saját tanácsadási rendszerrel. Ezzel a nemzeti tanácsadási rendszerek egysé-

gesítő folyamatba kerültek, bonyolult vagy egyszerűbb rendszereik elsősorban a 

pályairányitás, munkaügy, a karrier oldalait célozzák meg. (Borbély-Pecze Tibor 

Bors, 2008)21 

Nagy-Britanniában 2002-ben a munkáspárti kormányzat első kormányzati idő-

szakában vált elfogadott politikával a tanácsadás, mint a társadalmi esélyegyenlősé-

get, de inkább a méltányosságot (equity) segítő eszköz. A kormányzat sze rint a 13-

19 éves korosztály számára egységes támogató hálózatot szükséges felépíteni. Ezt a 

megközelítésmódot alkalmazzák ma a skót, észak-ír és walesi rendszerek is. 2002-

től a régi karrier tanácsadó kompetencia rendszert az új QCG – Qualification in 

Careers Guidance (DIEE 2000)22 váltotta fel, amely alapján ma 15 brit egyetemen 

érhető el az önálló tanácsadó képzés. A 2006 februárjában átalakított QCG a brit 

Karrier Tanácsadó Intézet öt modulra bontja a karrier tanácsadó kompetenciáit. A 

Nagy-Britannián belül egyre önállóbb skót állam nemcsak politikai rendszerében, de 

törekvései megvalósításában is eltér az angoltól. A Careers Scotland megalapítása 

után, 2007-ben a királyság tanácsadói kompetencia jegyzékétől eltérő saját nomenk-

latúrával jelentkeztek. (Borbély-Pecze, 2008)23 Hasonló többek között az 2003-tól 

szervezett IAVEG –ICQS, az International Competencies for Educational and 

Vocational Guidance Practitioners, a Leonardo-projekt keretében, olasz konzorciumi 

vezetéssel megszületett European Accreditation Scheme in Career Guidance (EAS) 

azaz az Európai EAS projekt (2006-2008)- Európai Karrier Tanácsadók Akkreditáci-

                                                           
21 Átfogó rendszerezést nyújt pl. Borbély-Pecze Tibor Bors (2008) Az európai munka-, pálya-, és 

karrier tanácsadók kompetenciarendszereinek áttekintése. Kézirat. c. munkája. 

borbelytibor@lab.hu 2009. dec.9.  
22 http://www.icg-uk.org/qcg.html , DfEE 2000, 2009. dec.9.  
23 vö. Borbély (2008),10. Az önálló skót rendszer – a tanácsadói kompetenciák benchmarking 

jegyzéke (2007) 
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ós Keretrendszere.24 Elsőként Írországban alakult meg a nemzeti LLG Tanács (2004–

2007), amely 2007-ben önálló kötetet szentelt a tanácsadó szakemberek kompetenci-

áinak.(A Competency, Dublin,2007)25 A CEDEFOP – európai tanácsadó kompetencia 

rendszere 2009-re született meg. 

Melyek a tanácsadótól elvárt általános tudások?  

Néhány általános szempont, pl.: 1. Megnyerő – érdeklődő. 2. Életigenlő (opti-

mista, pozitív életszemléletű) – serkentő. 3. Együttműködő – kötődő. 4. Lojális – 

elkötelezett. 5. Magabiztos – diplomatikus. 6. Független – önálló. 7. Pragmatikus 

(gyakorlatias) – realista. 8. Kitartó – szervező.(Baráth,2008)26 

Hazánkban tanácsadással számos helyen foglalkoznak. A Nemzeti Pályaorientá-

ciós Tanács foglalkozik a tanácsadási hatékonyság és a ráfordítások árarányával, a 

tanácsadói kompetenciákkal a hazai képzési és felhasználási gyakorlattal tekintettel 

az EU-OECD elvárásaira, a NICEC 2009-es kutatására, áttekintik és javaslatot tesznek 

egy nemzeti szintű szabályzó és finanszírozási rendszer, hazai pályaorientációs sza-

bályzók kialakítására. A sokat idézett Boyatzis által kidolgozottakat (Mohácsi Gab-

riella, 1994,27) sokféle hasonló feldolgozás kíséri, országonként, szervezetekként 

azonos céllal, de változatos megközelítéssel. (Cetham Cheetham Graham and 

Chivers, Geoff, 1996,28) A „hívószavak” az összetett tartalmak miatt egyszerűek, a 

felhasználónak azonban tudni szükséges, milyen mögöttes ismeretcsoportokat ve-

gyen igénybe. (Véry, 2006,29) 

A tanácsadói követelmények: szellemi felkészültség, képzelőerő, kreativitás, 

szellemi teljesítmény, amely összefügg az egyén intellektusával  (Kitchener, p. 19)30; 

magas szintű szakértelem, magas szintű jártasság, magas szintű módszertan ismerete 

és alkalmazása,speciális ismeretek, speciális jártasság, speciális módszertan ismerete 

és alkalmazása, ismeri a piac, az ágazat szereplőinek üzleteit (business),  ismeri a 

versenytársak üzleteit, ismeri a piaci/ágazati tendenciákat, széleskörű szakmai-üzleti 

kapcsolatokkal rendelkezik, kezdeményező képesség,  felismerő képesség, toleran-

ciaképesség, konfliktuskezelő-képesség, gyorsaság, rugalmasság, folyamatos (állan-

dó) fejlődés (Krisztián Béla, 2008)31 Mindezek a tanácsadó személy intelligencia-

strukturamodelljében követhető (alapszint, reprodukció, manipuláció, transzponálás, 

regimentáció (programozás) és döntés). A tanácsadásban a strukturálás középpontjá-

ban nem az egyén által elsajátított ismertetek mennyisége áll, hanem az egyén szel-

                                                           
24 Guide on the Accreditation of Careers Guidance Practitioners: putting the EAS into prac-

tice200824) http://www.corep.it/eas/output/HB_cop_piu_interno_final.pdf  2009. dec.9.  
25 A Competency Framework for Guidance Practitioners. NGFR. Dublin. 2007. 
26 Vö. Baráth Tibor (2008) barath@kovi.u-szeged.hu  
27 Boyatzis, R. E. (1982) The Competence Manager: A Model for Effective Performance. John 

Wiley. New-York. A közgazdászok ezen az alapon vették át a kompetencia-elméletet, vö.pl. Moh-

ácsi Gabriella (1994) Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Fősz. Poór József, dr. 

Karoliny Mártonné. IV. kiadás. KJK. Budapest. 1999.461-490. 
28 Pl. Cheetham Graham and Chivers, Geoff (1996) Towards holistic modell of professional 

competence. Journal of European Industrial Training. 20-30., IPMA (2002) International 

Competence Baseline. International Project Management Association. www.ipma.ch/certifi -

cation.html. 
29 Véry Zoltán (2006) A tanácsadási szolgáltatás hatásainak mérése és értékelése. Kézitrat. 
30 Kitchener, R.F. (1986) Piaget’s Theory of Knowledge: Genetic  Epistemology and Scientific 

Reason. Yale University Pree, New Haven. 
31 Krisztián Béla (2008) (vö.12.) 

http://www.corep.it/eas/output/HB_cop_piu_interno_final.pdf
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lemi képessége. minőségi jellemzése. A tanácsadóban – szerencsés esetben – az 

intuitiv és a strukturális gondolkodás egységben jelenik meg, ezt diszkurziv gondol-

kodásnak nevezzük (Ponomarjev, 1976)32. A strukturális hierarchia alsó szintjén az 

intuitiv, az ötödiken a logikai szervezettségi szint található (1. ábra).  

 

1. ábra: A diszkurziv gondolkodás strukturális szerkezete (Ponomarjov, 1976)  

A tanácsadási szolgáltatások típusai 

A tanácsadó cégek és egyéni tanácsadók széles köre, sokszínű szolgáltatással van 

jelen a magyar piacon. A kínálattal többnyire szakmai csoportosításban találkozunk. 

A tanácsadói szolgáltatások értékelése azt kívánja, hogy a szakmai kategóriákkal 

dolgozzunk. Így: a Feltáró tanácsadási szolgáltatások (Feltárás, felkutatás és diagnó-

ziskészítés), a Problémamegoldó tanácsadási szolgáltatások (Elhárítás, javítás, kor-

rigálás, kezelés), a Változáskezelő tanácsadási szolgáltatások (Tudás- és módszerát-

adás, Rendszerfejlesztés, -bevezetés, -adaptálás, Szervezetfejlesztés), a Folyamatkí-

sérő tanácsadási szolgáltatás (Üzleti folyamatok felújítása (CPI), az Üzleti folyama-

tok újjászervezése (BPR), a Vállalati projektek vezetése – irányítása). 

A tanácsadó szerepei 

A tanácsadó(k) az egyénhez, szervezethez kapcsoltan szereplők, innentől adott mó-

don viszonyulnak a közös célhoz való hozzájárulás, a szervezethez való viszony 

                                                           
32 Ponomarjev, J.A. (1976) K voproszi ob iszledovanniji pszihologicseszkogo mehanizma 

„prinjatija resennyija” v uszlovijah tvorcsestzkijzadacs. In: Problemja prinjatnaja  resennyija.Szerk. 

Anohin, P.K. Insztitu Pszihologii AN CCCR. Nauka. Moszkva. 98.  
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tekintetében. A szerepekhez a sikeres menedzsment gyakorlatból számos példa adó-

dik, ezek bizonyíthatóan eredményesek és hatékonyak.(Steven ten Have, Wouter ten 

Have, Frans Stevens, Marcel van der Elst, Fiona Pol-Coyne, 2009)33 

A tanácsadás szellemi tevékenységhez kötött szerep, a sikerességhez a részve-

vőknek (szolgáltató- és vevő) több (kilenc), egymást kiegészítő szerepben szükséges 

együttműködniük. (Legsikeresebb vezetési, 2009, p. 12–22)34 Ezek a szerepek az 

alakító, megvalósító, befejező, elnök/koordinátor, team munkás, erőforrás -kutató, 

ötletgazda/szakértő, figyelő-értékelő, specialista. Mindegyik részvevőt felmérjük, 

alkalmasak-e valamely szerep megbízható betöltésére?  A részvevők képességei is-

meretében kitűnik, hogy bizonyos szerepek túl- vagy alul vannak-e reprezentálva, 

ezért szükség esetén átalakításra kerül sor. Az 1. ábrán látható, hogy pl. négy  alkal-

mas tanácsadó személy együttesen lefedi a sikeres munkához szükséges kilenc sze-

rep túlnyomó részét35, ezért támasztunk személyében is magas követelményeket a 

tanácsadóval szemben. 

A tanácsadás, a vele szemben támasztott elvárások mára nemzetközileg el foga-

dott tényezőkön alapulnak. A szervezetek többsége 10-11 kompetenciát használ, de 

ismerünk ezeknél többet is használókat, pl. az European e-Competence Framework 

1.0, A common European framework for ICT Professionals in all industry sectors 

(CEN. For further information, 2008)36 32 kompetenciát sorol fel. A tanácsadási kör  

folyamatosan bővül. (Poór, 2005) A tanácsadás emberi oldala a végtelen lehetőségek 

területe. A technikai és pénzügyi extrémitások rendszerint emberi eredetűek, ezért a 

személyiség kockázattartalma a tanácsadásban sem elhanyagolható  

Az ismert mérési eljárások, pl. az SHL Munkastílus Kérdőíve (WSQ) (A szervezet 

lelke, 2006)37 a tanácsadó tulajdonságaira adnak felvilágosítást, a komplex felméré-

sek viszont felderítik azokat a körülményeket, amelyekkel, és amelyekben a tanács-

adás/tanácsadó sikeres lehet. (Vincze László, 2003)38 A magyar Nemzeti Pályaorien-

tációs Tanács (NPT) az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (ELGPN) nem-

zeti szintű szervezeteként működik. A Tanácsot az Oktatási és  Kulturális Minisztéri-

um valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium minisztériumi és háttérintéz-

ményeihez tartozó delegáltjai, valamint az OÉT munkaadói és munkavállalói oldal 

delegáltjai, továbbá civil szakmai szervezetek alkotják. A Tanács feladata az uniós 

elvekkel harmonizált nemzeti szintű tanácsadási rendszer gondozása. 

                                                           
33

 Steven ten Have, Wouter ten Have, Frans Stevens, Marcel van der Elst, Fiona Pol-Coyne (2009) 

Legsikeresebb vezetési modellek. Manager. Budapest. 2009. 
34

 Legsikeresebb vezetési (2009) Belbin team szerepei. 19-22. irod:204. Belbin, R. M. (1985) 

Management Teams: Why They Succeed or Fail. London, Heinemann.  
35

 Legsikeresebb vezetési (2009) 58-60, 202. A négy alapkarakterre Ofman, D.D. (1992, 2001) 

Inspiration and Quality in Organisations. 12. kiadás. Utrecht, Antwerpen.  Kosmos ZuK.  
36

 CEN. For further information:European Commission Enterprise Directorate-General Directorate: 

Innovation Policy. Unit D4: ICT for Competitiveness & Innovation. Brüsszel. 2008. november. 
37

 Klein Balázs, Klein Sándor (2006) A szervezet lelke.  SHL-Edge. Budapest.159. 
38 Pl. Vincze László (2003) „ Roger Dawson nyerő tárgyalási módszere: miért híd a  nyerek-

veszítesz, és a nyerek-nyersz tárgyalási módszerek között?" Humán Politikai Hírek, 1.3. ugyanő 

Az elvkövető és a nyerő tárgyalási módszerek összehasonlítása erős oldalaik alapján.2003.CEO 2. 

7.továbbá - Kulcskompetenciák meghatározása és kiválasztása (The Definition and Selection of 

Key Competencies, DeSeCo) Executive Summary. in: OECD-tanulmányok magyarul (ford.Mihály 

Ildikó) . Oktatáskutató Intézet (OKI) Budapest.  
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A hazai tanácsadásban az NPT 2009-2010-es feladat- és munkaterve39 az ELGPN 

két munkacsoportjában a WP3, a szakpolitikai koordináció fejlesztése az  EU, orszá-

gos régiós és helyi szinteken, továbbá a WP4, a pálya, karrier tanácsadás értékelése, 

monitoringának kialakításában történő részvételt pontosítja. E folyamatban történik 

a magyar középfokú és Bologna típusú tanácsadó képzések kataszterének kialakítása 

az EU-OECD-IAVEG–UESCO-CEDEFOP kompetencia modelljei alapján. 

A leuveni dokumentum a szociális dimenzióban 2020-ig, az egész életen át tartó 

tanulás dimenziójában 2010-ig jelölte meg a szükséges intézkedések megtételét.40 A 

foglalkoztathatóság tekintetében értelmezési feladat is van, mert az angol: employa-

bility, amit a vonatkozó magyar szakirodalom foglalkoztathatóságként használ, töb-

bet mond. Magyarul ez jóval körülményesebben akár munkaerő piaci helytállási 

képességnek is fordítható. Itt a személyek azon képességekkel történő felruházásáról 

van szó, melyek segítségével képes megszerezni első munkahelyét, illetve aztán 

megtartani és szükség szerint megváltoztatni azt. Kívánatos ehhez az oktatási és a 

gazdasági szféra közeledése, csakúgy, mint a pályaorientációs és karrier -tanácsadói 

hálózatok megléte, ill. kiépítése. 

Ehhez csatlakozik a hallgató-központú tanulás és a felsőoktatási intézmények 

képzési funkciója, továbbá az oktatás, kutatás és innováció kapcsolata.  

A nemzetközi nyitottság, a mobilitás (2020-ig a hallgatók 20%-a rendelkezzen 

nemzetközi tapasztalatokkal), az adatgyűjtés (2012-ig elvárt az az adatgyűjtő szer-

vezetek munkájának koordinálásával egy integrált riport elkészítése. Új a többdi-

menziós átláthatósági rendszerek létrehozása, amely az intézményi sokféleség meg-

őrzése mellett, az összehasonlíthatóság és az intézményi profilok kitisztítása érdeké-

ben az intézmények profil/küldetés szerinti tipizálásának (klasszifikáció) és rangso-

rolásának (rankings) lehetőségeit vizsgálja. 

Mindezek a feladatok az általános és speciális finanszirozhatóságot vetik fel, 

amely a források diverzifikálását teszi szükségessé. 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a kompetencia kettős jelentésének kö-

szönhetően (illetékesség és hozzáértés) lehetővé teszi, hogy a viselkedés két alap-

mozzanatát (a döntésre és kivitelezésre való alkalmasságot) együtt tekintsük és el-

várható követelményként állítsuk a tanácsadókkal szemben. Ezáltal a személyiség 

olyan pszichikus nagyrendszereit ragadjuk meg, amelyek egy-egy meghatározott 

tartalmú funkció működését teszik lehetővé. Ezért a kompetencia fogalma felké-

szültséget és döntésképességet takar, melynek összetevői több rendszerből szerve-

ződnek (sajátos motívum-, érzelem-, képesség-, ismeret- és készségrendszerek), mert 

ezek nélkül nem tudnánk dönteni, nem lennénk képesek elhatározásainkat megvaló-

sítani. A tanácsadó feladata, hogy fenti tulajdonságok ismeretében  az emberi erőfor-

rás általános és speciális gazdálkodásának kérdéseiben felelős, tudatos és lehetőleg 

minél eredményesebb munkát végezzen. 
 

                                                           
39

 http://internet.afsz.hu/engine.aspx?page=full_kulfoldi_palyaor_eu_magyar_llg_tanacs  
40 A bolognai folyamat, pontosabban az Európai Felsőoktatási Térség háromszintes képesítési 

keretrendszere (QF EHEA) nem keverendő össze az Európai Unió által szorgalmazott (nyolcszintes) 

képesítési keretrendszerrel (EQF, magyarul EKKR). Az OKM honlapján részletes információk olvas-

hatók az EFT keretrendszeréről, a két keretrendszer viszonyáról, valamint az ekkr-ről. 

http://internet.afsz.hu/engine.aspx?page=full_kulfoldi_palyaor_eu_magyar_llg_tanacs
http://www.okm.gov.hu/europai-unio-oktatas/europai-kepesitesi/europai-kepesitesi

