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NEMESKÉRI GYULA 

A kiválasztási eljárások megbízhatósága és 

gazdaságossága 

A kiválasztás egy olyan, „jelen időben” megvalósuló tevékenység, melynek hatása, 

eredményessége mindenképpen a jövőben (vagyis a tényleges munkavégzés során) 

mutatkozik meg. 

A kiválasztás egy folyamat meghatározó része, amely a toborzástól a beválásig 

tart. Teljes folyamatban számos dolog történhet, amelyek legalább olyan mértékben 

befolyásolják a tartós beválást, mint maga a kiválasztás. Ebből az is a következik, 

hogy a kiválasztás megbízhatósága önmagában még nem biztosítja a toborzástól a 

beválásig tartó folyamat megbízhatóságát. 

A kiválasztás valószínűség jellegű fogalom, mivel az alkalmasság megítélése 

nem pontos értékítélet, inkább a jövőre (a beválásra) valamilyen valószínűséggel 

vonatkozó becslés. Van kockázata annak, hogy nem jól döntünk. Ennek megfelelően 

a kiválasztás célja nem lehet más, mint annak a munkatársnak a megtalálása, aki a 

legnagyobb valószínűséggel be fog válni. Ebből következik, hogy a kiválasztás an-

nak a kockázatnak a csökkentése, hogy az új dolgozó nem fogja, illetve nem lesz 

képes teljesíteni a vele szembeni követelményeket. Tudomásul kell vennünk, hogy 

csak korlátosan tudjuk megismerni a szervezetbe jelentkezők kompetenciáit. Ebből 

adódóan nem tudunk százszázalékos összefüggést meghatározni a jelentkező meg-

ismerhető tudása, magatartása, személyiségjegyei és későbbi teljesítménye között.  

Ez viszont nem jelentheti azt, hogy feladjuk a kiválasztás megbízhatósága növelésé-

nek követelményét. 

A megbízhatóság értelmezése 

A kiválasztás megbízhatósága alatt azt értjük, hogy: 

− A kialakított rendszer, a folyamat, az alkalmazott szűrési eljárások rendelte-

tésszerű használatuk alatt megőrzik minőségüket.  

− A kiválasztott és felvett dolgozók jelentős része a későbbiekben beválik, ami 

azt jelenti, hogy képesek a szervezet elvárásait teljesíteni.  

− Az alkalmazott eljárások megfelelnek a velük szemben támasztott elvárások-

nak, vagyis azt mérik, amire kidolgozták őket. 

− Az alkalmazott szűrési eljárások szükségesek, és eredményre vezetnek. 

A kiválasztás megbízhatósága a szervezet számára az alábbiakkal 

mérhető: 

− milyen időtartamot ölel fel beilleszkedésük, 

− hogyan alakul teljesítményük, 

− magatartásukkal mennyire alkalmazkodnak a szervezet értékrendjéhez, az e l-

várt viselkedési normákhoz, 

− mennyire illeszkednek be a csapatba, 

− hogyan alakul elégedettségük, 
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− mennyire lesznek lojálisak, 

− és mindezek következtében általánosan milyenek a szervezet fluktuációs ada-

tai. 

A kiválasztási szűrési eljárások megbízhatósága 

Mivel a kiválasztás valószínűség jellegű, a százszázalékos megbízhatóság fikció! 

Ebből azonban nem az következhet az, hogy ne törekedjünk minél megbízhatóbb 

kiválasztásra. A gyakorlatban inkább az ellenkezője tapasztalható! Figyelmen kívül 

hagyjuk, hogy a különböző szűrési eljárásoknak más az előrejelző képessége. Olyan 

szűrési eljárásokat, módszerek alkalmazunk, amelyek nem csökkentik a kiválasztás 

kockázatát. 

A kiválasztási eljárások megbízhatóságának kritériumai: 

– Érvényesség (validitás): a módszer pontosan előre jelezni beválást, azaz van 

korreláció az eljárás eredménye, valamint a későbbi beválás (a munkahelyi telje-

sítmény) között. Csirszka szerint bevált az, aki hosszú távon képes eleget tenni a 

teljesítménykövetelményeknek, legalább közepes szinten, egyenletes teljesít-

mény-színvonalon, fizikai és pszichés egészsége károsodása nélkül.
1
 

– Korrektség: a teszt tárgyilagos a jelöltek nemi, etnikai hovatartozásától füg-

getlenül. 

– Használhatóság: a módszer felhasználásának spektruma (produkciós felülete) 

mely munkakörök kiválasztása során alkalmazható (specifikus vagy általános el-

járás) 

– A költség arra utal, mennyire gazdaságosan alkalmazható az eljárás.  

1. áblázat: A különböző kiválasztási eljárások értékelése 

Kiválasztási 

módszer 

Érvényesség Korrektség Használhatóság Költség 

Intelligenciateszt mérsékelt mérsékelt magas alacsony 

Képességteszt mérsékelt magas mérsékelt alacsony 

Személyiség-kérdőív mérsékelt magas alacsony mérsékelt 

Interjú alacsony mérsékelt magas mérsékelt 

Munkapróba-teszt magas magas alacsony magas 

Szituációs gyakorlat mérsékelt nem ismert alacsony mérsékelt 

Biodata kérdőív magas mérsékelt magas alacsony 

Egymás értékelése magas mérsékelt alacsony alacsony 

Önértékelés alacsony magas mérsékelt alacsony 

Értékelő központok magas magas alacsony magas 

Referencialevél alacsony nem ismert magas alacsony 

(Juhász Márta: A kiválasztás pszichológiai alapjai. 

BME GTK, Ergonómia és Pszichológia Tanszék. Oktatási segédlet.) 

 

A táblázatból a következők olvashatók ki: 

– Nincs olyan eljárás, amely mindegyik értékelési szempontból jó értékelést ka-

pott volna. 

                                                           
1
 Idézi Juhász Márta: A kiválasztás pszichológiai alapjai. BME Gazdasági és Társadalomtudományi 

Kar, Ergonómia és Pszichológia Tanszék. Oktatási segédlet. 
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– Két eljárás két tényezőben (érvényesség, korrektség) magas értékelést kapott; 

ezek: a munkapróba, illetve az értékelő központok. E két eljárás esetében a szűk 

produkciós felületük és magas költségük nehezíti az alkalmazást. 

A különböző, e témakörrel foglalkozó tudományos kutatások megkísérelték a 

különböző kiválasztási eljárások teljesítménnyel való korrelációját meghatározni. 

Vannak, amelyek egészen jól jelzik előre a beválást, és vannak olyanok, amelyek 

kevésbé. Sőt, azt is láthatjuk, hogy a korreláció alapján meghatározható sorrend 

teljesen eltér az adott kiválasztási eljárás alkalmazásának elterjedtségére utaló  ada-

toktól. 

A táblázat hiányos. Például, nem szerepelnek benne olyan eljárások, amelyek 

ismertek a szakirodalomban, illetve a gyakorlatban – például a telefonos interjú, az 

úgynevezett kompetenciaalapú interjú, a műszeres munkapszichológiai vizsgálatok. 

Teljesen kimaradtak a felsorolásból a különböző eljárások kombinálásával kialakí-

tott kiválasztási vizsgálati csomagok, amelyekben együtt szerepelnek a személyiség-

vizsgálatok, a képességvizsgálatok, a műszeres munkapszichológiai vizsgálatok, az 

interjú. Ezeknek a vizsgálati csomagoknak előrejelző képessége feltételezhetően 

lényegesen magasabb, mint külön-külön egy-egy vizsgálati eljárásé. 

A kiválasztás megbízhatóságának elemzése kapcsán felmerül az a téves megkö-

zelítés, hogy az objektív mérésen alapuló eljárások megbízhatóak, a szubjektív ér-

tékítéleten alapulóak nem, vagy kevésbé. A megbízhatóság a mérés objektivitásától 

függetlenül értelmezhető. Lehet a kiválasztási eljárás objektív mérésen alapuló, de a 

kompetencia megismerési hatóköre az emberi tulajdonságoknak csak egy szűk terü-

letére terjed ki, ezért a beválás előrejelzése is csak korlátos lehet, és emiatt kevésbé 

megbízható. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a bármely kiválasztási eljárást is al-

kalmazzuk, csak korlátosan tudjuk megismerni a szervezetbe jelentkezők kompeten-

ciáit. 

2. táblázat: A különböző kiválasztási eljárások korrelációs mutatói  

Néhány kiválasztási szűrési eljárás 

korrelációja a beválással 

1. 

forrás
2
 

2. 

forrás
3
 

3. 

forrás
4
 

Értékelő központ  0,65 0,5–0,75  

Képességtesztek  0,45 0,35–0,50 0,53 

Szimulációs gyakorlatok 0,45   

Próbamunka   0,44 

Csoportos feladatok  0,40   

Kompetenciavizsgálatok 0,40   

Személyiségtesztek   0,35–0,45  

Strukturált interjúk 0,35   

Életrajzi adatok 0,30   

Referencia (az ajánlók ellenőrzése)  0,25 0,26 

Korábbi tapasztalat   0,18 

Interjú (tipikus állásinterjúk) 0,15 0,20 0,14 

Végzettség  0,10   

Tanulmányi eredmények   0,11 

Képzések mennyisége   0,10 

                                                           
2
 Klein Balázs–Klein Sándor (EDGE 2000 Kft) www.edge2000.hu 

3
 fn.hir24.hu/karrier/2007/09/28/eredmenyes_kivalasztas_vezetoi_szimulacio?action 

4
 Forrás: Hunter& Hunter, 1994. – Ipar-Gazdaság 1996, 3-4 sz. (http://www.testman.hu/leirasok) 
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Érdeklődés az állás iránt   0,10 

Grafológia/Asztrológia/Frenológia 0,10   
 

Hogyan lehet növelni a kiválasztási szűrési eljárások megbízhatóságát?  

A 3. táblázat adatai alapján kézenfekvőnek tűnik, hogy a megbízhatóság növelése 

érdekében célszerű a munkaköri követelményeknek megfelelő validitású eljárásokat 

alkalmazni. Erre nem mindig van lehetőség. A kiválasztás megtervezése során cél-

szerű figyelembe venni az alábbi szempontokat a felmerülő kockázatok minimalizá-

lása érdekében: 

– Kellő alapossággal meg kell határozni a munkaköri követelményeket (a munka-

kör kompetenciaigényeit, valamint a viselkedési elvárásokat, személyiség je l-

lemzőket stb.) Ehhez jól alkalmazható, HR szakmai szempontú és kellő részle-

tességű munkakör elemzésre van szükség. A munkaköri követelmények ismerete 

alapján határozhatók meg a kiválasztási kritériumok, és azok elvárt szintjei.  

– Vannak olyan munkakörök is, amelyekben elkövetett bármilyen nem megenge-

dett cselekedet, magatartás súlyos következményekkel járhat a szervezetre, a 

szervezet dolgozóira vagy akár a munkakört betöltőre nézve is. Az ilyen munka-

körök esetében az emberi kockázat tényezőit, mint kiválasztási kritériumokat 

kell figyelembe venni. 

– A kiválasztási kritériumok ismeretében kell a szűrési eljárásokat is megválaszta-

ni. Alapvető HR szakmai elvárás, hogy tudjuk, a különböző eljárások milyen 

emberi tulajdonságok mérésére alkalmasak. Az eljárások egy része nem helyet-

tesíthető valamelyik másikkal, hiszen más emberi tulajdonságokat mér. 

– Minél magasabbak a szervezeti elvárások, követelmények, feltételezhetően annál 

sokrétűbb, több eljárásból álló kiválasztási szűrést kell alkalmazni. Ez a költség-

növekedés azonban kifizetődik, hiszen a magasabb kövételményeknek megfelelő 

emberek egyben értékesek is lesznek a szervezet számára, és több hozzáadott ér-

téket termelnek a szervezet számára. 

– A személyiségjegyek megismeréséhez pszichológus bevonása elengedhetetlen. 

A pszichológiai vizsgálati eszközök alkalmazása ugyan drágítja a kiválasztást, 

de költségei elenyészőek azon károkhoz képest, amelyek a nem megalapozott 

kiválasztás eredményeként a későbbiekben létrejöhetnek. 

A kiválasztás gazdaságossága 

Hogyan jelenik meg a gazdaságosság a kiválasztás során? Ez két szempontból is 

vizsgálható: 

1.Eredményes a kiválasztás, ha munkakör értékének megfelelő kiválasztási eljá-

rást alkalmazunk. 

2.Hatékony a kiválasztás, ha felesleges elemeket nem tartalmazó szakszerű kivá-

lasztási folyamatot tervezünk, illetve szervezünk meg.  

Egyértelműen kijelenthetjük, hogy akkor gazdaságos a kiválasztás, ha mindkét 

szempontot figyelembe vesszük. 

Ha rosszul értelmezzük a gazdaságosságot, ennek az alábbi következményei le-

hetnek: 

− A jelentkezők között lévő értékes embereket nem találtuk meg és ennek kö-

vetkeztében nem vettük fel. (Képesek lettek volna magas hozzáadott értéket 

produkálni, de ez most nem valósult meg, és az elmaradt a haszon.)  



A kiválasztási eljárások megbízhatósága és gazdaságossága 

159 

− Olyanokat vettünk fel, akikről utólag kiderült, hogy nem felelnek meg a velük 

szemben elvárt követelményeknek, és nem hozzák azokat az eredményeket, 

amelyek a munkakörükben elvárás lenne. A nem megfelelő ember kiválasztá-

sa következtében kár az elmaradt haszon és/vagy egy újabb ember keresése 

további költségeket igényel. 

Ha a kiválasztási eljárás nem megbízható, a kiválasztás nem lehet gazdaságos 

sem, mivel megnő annak a kockázata, hogy a munkaköri követelményeknek nem 

megfelelő embert választunk ki. Egy kevésbé megbízható, és így olcsóbb, kevésbé 

költségesnek tűnő eljárás nem biztos, hogy eredménnyel jár. A beválás elmaradása 

jelentős anyagi károkat okozhat a szervezeteknek. Egyértelműen kijelenthetjük, 

hogy a gazdaságosságot alapvetően nem az eljárás alkalmazásának költségei, hanem 

a felvett dolgozó termelés eredményei, a munkája során előállított termelési érték, 

illetve annak révén az elérhető profit határozza meg. Ha valamit eredmény nélkül, 

vagyis feleslegesen teszünk valamit, az a legdrágább megoldás!  

A fentiek figyelembe vételével a gazdaságos az a kiválasztás, amely csak a 

szükséges és kellő megbízhatóságot biztosító  eljárásokat alkalmazza és ezzel már 

kellő valószínűséggel előrevetíti a beválást! Mivel a szervezetek munkaerőpiaci 

helyzete eltérő lehet, valamint a munkakörök jelentősen különbözhetnek a tudásigé-

nyük, a hozzáadott értékhez való hozzájárulásuk szerint, minden szervezetnek saját 

magának kell eldöntenie, mit tekintenek eredményes és egyben gazdaságos kiválasz-

tásnak. Soha ne feledkezzünk meg arról, hogy habár fontos elvárás a kiválasztás 

gazdaságossága, mégis az eredményesség, a sikeres beválás legyen a meghatározó! 

 


