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NEMESKÉRI ZSOLT 

Toborzás és kiválasztás a 21. században  

Jelen tanulmányt köszönettel és tisztelettel ajánlom a dr. Krisztián Béla címzetes 

egyetemi tanár úr 90. éves születésnapjára kiadott ünnepi kiadványba. Hálás va-

gyok a sorsnak, hogy azon nagyszámú hallgató egyike lehettem, akiket Krisztián 

tanár úr – Béla bácsi – tanulmányai során értékes szakmai tanácsokkal és pá-

lyánkat meghatározó erkölcsi-etikai útmutatással látott el. Sokaknak azonban 

nem adatott meg, ami nekem igen, hogy egyetemi éveimet követően együtt is dol-

gozhattunk Béla bácsival a Pécsi Tudományegyetemen. Az együtt töltött évek alatt 

Tanár úr bevezetett a hazai és a nemzetközi HR világába, megismertette velem a 

tudományos alkotás örömét és együtt tapasztalhattuk meg az általa oly sokat em-

legetett SI-faktor működését a hazai felsőoktatásban. Amióta visszavonult az aktív 

oktatásból, űrt hagyott maga után – példa arra, hogy valóban vannak pótolhatat-

lan emberek… 

Tisztelt Tanár Úr! Egészségben töltött további éveket és jó szerencsét kívánok! 

 

Jelen tanulmányban hazai és nemzetközi kutatások alapján mutatjuk be a toborzási és kiválasztási 

folyamatban alkalmazott modern eszköztárat, annak érdekében,  hogy pontos képet kapjunk a HR-

munka e szeletének aktuális, a 21. századot meghatározó folyamatairól. A tanulmány nem a szintézis 

igényével íródott, empirikus adatok alapján illusztrálja az alkalmazott módszertan sokféleségét. 

Hasonlóképpen nem foglalkozunk a téma elméleti megalapozásával, hiszen ez a hazai HR -

szakirodalom egyik legtöbbet elemzett területe. 

A tanulmányt megalapozó kutatásokat a Pécsi Tudományegyetem Munkatudományi és Foglalkozás -

egészségügyi Kiválósági Centruma keretében folytattuk, az EFOP-3.4.4-16-2017-00004 azonosító 

számú „A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok 

megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pécsi Tudományegyetemen” c. projekt 

és az EFOP-3.6.1-16-2016-00004 azonosító számú „Átfogó fejlesztések a Pécsi Tudományegyete-

men az intelligens szakosodás megvalósítása érdekében” c. projekt „Fizikai és szellemi kompe-

tenciák együttes vizsgálati és értékelési módszertanának kimunkálása az idősödő korcsoport munka-

vállalásának elősegítésére” alprojekt támogatásával. 
 

A toborzási munkában alkalmazott módszerek 

A vizsgálatok közül elsőként a SilkRoad stratégiai személyzetbiztosítással foglalkozó 

szoftvercég „Sources of Hire” (Toborzási források) 2017-es kutatásának adatait ismertetjük 

(SilkRoad, 2017). Az informatikai megoldásokat kínáló cég által hozzáférhető és a kuta-

táshoz feldolgozott adatbázisok méretét jól mutatja, hogy a tanulmány alapjául szolgáló 

globális minta több mint 14 millió jelentkező, 655 ezer interjú és 329 ezer felvett dolgozó 

adatait tartalmazza; ezeket a cég több mint ezer vállalattól gyűjtötte össze. E tanulmány 

elsődleges célja az adatokra épített toborzási módszerek, jó gyakorlatok meghatározása. A 

téma fontosságát jelzi, hogy iparági szereplők szerint az összes munkáltató 92%-a várja azt 

2018-ban, hogy a toborzási tevékenységét minden korábbinál kompetitívebb piacon kell 

végeznie (Mercer, 2017). 

A kutatás az általánostól eltérően a toborzási források körét a vállalatok által a toborzás-

hoz felhasznált erőforrások szempontjából értelmezi. A belső források esetében a vállalat 
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belső erőforrásaira támaszkodva végzi a toborzási tevékenységet – ide sorolva a már meg-

lévő dolgozók közül történő kiválasztást, a dolgozók ajánlásait, a toborzással foglalkozó 

vállalati munkatársak tevékenysége során felkutatott jelölteket, illetve a vállalati honlapon 

keresztül jelentkezőket. Ennek megfelelően a külső források a külső erőforrások felhasz-

nálásával megvalósuló toborzási tevékenységet jelentik. A felosztásban külső forrásként 

jelennek meg a tanácsadó cégek, az állásportálok és a közösségi média.  

A kutatás az így meghatározott külső és belső toborzási források összehasonlításával 

kapcsolatban megállapítja, hogy míg az összes interjúra behívott jelentkező 62% -a külső 

forrásokból származik (tehát belső forrásokból csak 38%), addig a felvételek tekintetében 

már megfordul az arány: a vállalatok a belső forrásokból származó jelöltek közül 52% -ban 

töltik be az üres pozíciókat, míg külső forrásból csak az állások 48% -át töltik be. A belső 

források között az elmúlt években legfontosabbá a dolgozói ajánlások váltak, csak egy év 

alatt 5%-kal nőtt az e forrásból betöltött munkahelyek aránya. A belső toborzási források 

rangsora a felvett dolgozók aránya alapján 2017-ben a következőképpen alakult: 

− 45% dolgozói ajánlások, 

− 21% meglévő dolgozó, 

− 19% HR-részleg toborzási aktivitása, 

− 14% vállalati karrieroldal, honlap, 

− 1% egyéb. 

A kutatás adatai szerint a külső állásportálok közötti sorrend: Indeed, Craigslist, 

Monster, LinkedIn, Glassdoor, CarrierBuilder. A vizsgálat érdekes megállapítása, hogy a 

külső forrásból történő toborzás sokkal kevésbé idő- és költséghatékony. Míg külső forrás 

segítségével megvalósuló toborzás esetén egy felvételhez 33 jelentkezőre és 3 interjúra, 

addig a belső forrásokra támaszkodóknál 9 jelentkezőre és 2 interjúra van szükség. Azaz a 

külső forrásból származó keresésnél négyszer annyi jelentkező adataival való foglalkozásra 

és kétszer annyi interjúra van szükség a megfelelő jelölt megtalálásához. Az online és offline 

módszerek összehasonlításában hasonló tendenciákat figyelhetünk meg: ameddig a vizsgá-

latban elemzett interjúk 86%-a került online módszerrel lebonyolításra és csak 14%-a történt 

személyesen, addig a felvett dolgozók aránya tekintetében ezek az adatok 72% és 28%. 

Egy másik kutatás (GRS, 2016) 998 toborzási specialista megkérdezésével vizsgálta a 

személyzetbiztosítás aktuális gyakorlatát. A válaszadók véleménye szerint 2016-ban a kö-

vetkező toborzási csatornákat, módszereket alkalmazva sikerült a legtöbb felvett munka-

társat megtalálni: 

− – 37% közösségi média, 

− – 26% fizetett állásportálok, 

− – 11% vállalati honlapok, applikációk és karrierportálok, 

− – 9% belső ajánlások vagy korábbi dolgozók, 

− – 3% toborzó ügynökségek, 

− – 3% ingyenes állásportálok. 

− – 1% egyéb. 

Mindamellett, hogy a források tekintetében az internetes módszerek kerültek egyértelmű 

fölénybe, a vizsgálat kimutatta, hogy az ilyen találatok 72%-a általában nem releváns, a 

potenciális jelentkezők 72%-a nem válaszol a megkeresésre, a válaszolók közül pedig 73% 

rögtön nemet mond az állásajánlatra vagy el sem megy az interjúra. 

A Society for Human Resource Management (a továbbiakban: SHRM) toborzási nehéz-

ségekkel és képességhiányokkal foglalkozó 2016-os kutatása megerősíti a fentieket. Esze-

rint annak ellenére, hogy a teljes munkaidős, tipikus foglalkoztatás területén a leginkább 
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használt toborzási eszköz a közösségi média, a HR-szakemberek véleménye szerint a leg-

hatékonyabb a meglévő dolgozók továbbképzése olyan esetben, ahol nehezen betölthető 

állásra keresünk. Vizsgálatuk szerint az utóbbi időben a nagyméretű – főként amerikai köz-

ponttal rendelkező – szervezetek a toborzási nehézségek kezelésében előtérbe helyezik ezt 

a megoldást. A kisebb szervezetek HR-vezetői ezzel szemben a juttatási csomag fejleszté-

sében bíznak. A megkérdezett szakemberek véleménye alapján leghatékonyabbnak tartott 

toborzási stratégiákat az 1. táblázat tartalmazza. A kutatásban szereplők 68%-a mondta azt, 

hogy a személyzetbiztosítás területén nehézségekbe ütközik, ez a 2013-as felméréshez ké-

pest 18%-os emelkedést mutatott. 

  táblázat: A toborzási problémák kezelésének stratégiái 

A toborzási (személyzetbiztosítási) nehézségek esetén bevethető stratégiák Válaszok 

aránya % 

Meglévő alkalmazottak képzése nehezen feltölthető pozíciókra (n = 1.229)  48 

Közösségi média használata (n = 2,066) 47 

Toborzási ügynökség (n = 1300) 47 

Hirdetési erőfeszítések bővítése (n = 1446) 44 

Bérezési ajánlat növelése (n = 1,052) 42 

Passzív álláskeresők célba vétele (n = 1,207) 40 

Rugalmasabb munkaszervezés (n = 846) 39 

Munkavállalói ajánlási program használata/kiterjesztése (n = 1.028)  37 

Megtartási programok fejlesztése (n = 1,274) 34 

Együttműködés az oktatási intézményekkel (n = 1720) 34 

Képzési programok kibővítése az új belépők képességeinek javítása érdekében (n = 1.190)  32 

A keresés földrajzi határainak bővítése (n = 1,011) 29 

Juttatási csomag fejlesztése (n = 651) 29 

Pénzügyi ösztönzők a pályázóknak (pl. aláírási bónusz) (n = 778) 27 

Jelöltek keresése nem hagyományos forrásokból (például veteránok, nyugdíjasok) (n = 1,039)  23 

Munkakörülmények javítása (n = 320) 12 

Egyéb (n = 92) 26 

Forrás: The New Talent Landscape: Recruiting Difficulty and Skills Shortages. 

Society for Human Resource Management. USA, 2016. p. 33. 

 

A nemzetközi szakirodalom elemzése alapján megállapítható, hogy globális színtéren a 

toborzási módszerek szempontjából nagyot változott a világ. Főként a digitális robbanás-

nak köszönhetően a HR területén is elterjedtek, sőt, dominánssá váltak az informatikai esz-

közökkel támogatott toborzási módszerek. A vállalatok a külső forrásból történő jelentke-

zések legnagyobb hányadát már ezeken a csatornákon keresztül  kapják. Az időszak végére 

jellemzővé váló, általánosan megjelenő munkaerőhiánnyal együtt ez azt jelenti, hogy a 

szervezeteknek újra kell gondolni a toborzási stratégiájukat. A közösségi média jelenlétet 

sokan már kötelezőnek tartják, a közeljövő fejlesztéseit pedig várhatóan a video- és a mo-

bilalkalmazások szélesebb körű használata fogja jelenteni (Randstad, 2017) 

A LinkedIn 39 országra és mintegy 9000 HR-szakemberre kiterjedő kutatása szerint a 

jövő toborzási tevékenységében négy terület határozott megjelenése várható, melyek a kö-

vetkezőek: 

− – a sokszínűség (a bevonás és az összetartozás fogalmaival kiegészítve),  

− – az interjú módszerének újrafeltalálása, 

− – új adatelemzési eljárások, és 

− – a mesterséges intelligencia használata (LinkedIn, 2018). 
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A negyedik ipari forradalom jelentőségét minden kutatás megerősíti a személyzetbizto-

sítás területén. Nemcsak a toborzási módszerek kapcsán, hanem a toborzási igények struk-

túrájának megváltozása tekintetében is. Ha alkalmazotti kategóriák szerint vizsgáljuk a to-

borzási igényeket, akkor az 1. ábrán látható, érdekes képet kapjuk. 

1. ábra: A foglalkozási struktúra változása egyes térségekben 2011–2016 (%) 

 

Forrás: Hays Global Skills Index, 2017. p. 9. 

Az 1. ábrán látható eredményeket megerősíti a PEW Research Center a munka jövőjével 

kapcsolatos felmérése. Utóbbi kutatás azt vizsgálta, hogy a robotika és a mesterséges in-

telligencia elterjedése hogyan fogja megváltoztatni a munkavégzést 2025-ig (PEW Rese-

arch Center, 2014). A fenti ábrán bemutatott tendenciákkal összhangban két megállapítást 

emelünk ki a vizsgálatból. A PEW Research Center a bizakodásra okot adó tényezők között 

említi, hogy ugyan a technológiai fejlődés egyes foglalkozások végét fogja jelenteni, azon-

ban történetileg vizsgálva megállapítható, hogy a technológiai fejlődés hatása a foglalkoz-

tatásra eddig mindig pozitív volt (több munkahelyet teremtett, mint amennyi hatására meg-

szűnt). Az aggodalomra okot adó tényezők közül fontos megjegyezni, hogy míg a korábbi 

ipari forradalmak során a technológiai fejlődés döntően a fizikai (kékgalléros) munkavég-

zést érintette, az ipar 4.0 már a magasan kvalifikált (fehérgalléros) szellemi foglalkozáso-

kat is veszélyezteti (Krisztián, 2018). 

Globális szinten nehézséget okoz a megfelelő jelöltek felkutatása és a szervezetek to-

borzási igényeinek kielégítése. Éppen ezért jelenleg nyugdíjasok és más, munkaerőpiaci 

szempontból hátrányos helyzetű csoportok felé is fordult a toborzási specialisták érdeklő-

dése. A LinkedIn (2018) kutatásnál megjelenő diverzitás trend is kapcsolódik ehhez a té-

mához, a vállalat vizsgálatában résztvevő szervezetek 71%-a gender, 49%-a etnikai, 48%-

a generációs, 43%-a képzettségi, 32%-a megváltozott munkaképességű, végül 19%-ban a 

vallási diverzitás irányában fejleszti programjait. Ezt a tendenciát az 1. táblázatban bemu-

tatott SHRM kutatás adatai is jól bizonyítják: ott látható, hogy a válaszadók negyede már 

programot dolgozott ki az ún. nem konvencionális munkaerőforrások bevonására. Egy 

újabb vizsgálat pedig a büntetett előéletű jelöltek felvételének sajátossága it mutatja be 

(SHRM – Koch Institute, 2018). Ebből a szempontból Magyarországon is hasonló helyzet-

tel találkozunk. A munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok bevonásával 

kapcsolatosan számos elméleti tanulmány (Csillag – Hidegh, 2011, Kenderfi, 2011, 

Dajnoki, 2014, Barakonyi-Zádori, 2016, Zádori-Nemeskéri, 2016, Pankász-Zádori, 2018) 

és több gyakorlati összeállítás (Zádori, 2016) is készült. 

Utóbbiak között kiemelhető Garadnay – Koltai 2009-es munkája, amely hét hátrányos 

helyzetű csoport esetében vizsgálja a foglalkoztatás lehetőségeit és kereteit. A Fogyatékos 
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Személyek Esélyegyenlőségéért Kft. gondozásában a megváltozott munkaképességű sze-

mélyek toborzása és kiválasztása terén specifikusan kidolgozott eszközgyűjtemény jelent 

meg (Klein et al., 2015). A vállalati gyakorlatot Ásványi – Nemeskéri (2017) kutatása a 

dél-dunántúli szervezetek körében vizsgálta, amely szerint a megkérdezett 239 szervezet 

65%-a alkalmazott megváltozott munkaképességű dolgozót. Ennek indoka részben a jog-

szabályi környezet megváltozása (a rehabilitációs hozzájárulás összegének jelentős emel-

kedése), ami költségoldalról szükségszerűen vezetett a foglalkoztatás bővüléséhez. Pozitív 

fejlemény, hogy a vállalatok többsége értékteremtő foglalkoztatásban gondolkodik, 39%-

uk a kezdeti jó tapasztalatokat követően tovább kívánja bővíteni e speciális alkalmazotti 

kört. A kedvező hozzáállást részben a hagyományos területeken megjelenő toborzási ne-

hézségek indokolták. Áttérve a hazai toborzási sajátosságokra, két kutatás alapján vizsgál-

juk meg a magyar helyzetképet. Elsőként az Országos Humánmenedzsment Egyesület 

2016-ban készített kutatása kerül ismertetésre. A kérdőívben a kutatók rákérdeztek a szer-

vezetek munkaerő-toborzási gyakorlatára, arra, hogy milyen módszerekkel keresik a hi-

ányzó munkaerőt. A munkavállalók megszerzéséért folyó „küzdelmet” meglehetősen jól 

szimbolizálja, hogy egyes szervezetek mennyire komplex eszköztárral próbálják megszó-

lítani a potenciális jelölteket. A 80 válaszadótól összességében 242 válasz érkezet t. A vá-

laszok eloszlása mellett még az is érdekes, hogy a különböző csoportoktól átlagosan hány 

választás érkezett. A legtöbb módszert a munkavállalók megkeresésére a Dunántúlon elhe-

lyezkedő, „fejlődő” státuszú, nemzetközi nagyvállalatok alkalmazzák, ami harmonizál a 

munkaerővel kapcsolatos problémák területi megjelenésével. A válaszok eloszlását a 2. 

táblázat szemlélteti (Szűts – Sebők, 2016). 

 táblázat: A hiányzó munkaerő pótlásának lehetőségei 

Milyen módon keresik a hiányzó munkaerőt? 

Választotta-e az adott 

módszert? 

igen nem 

% 

Álláshirdetés interneten (állásportálok, közösségi média, honlapukon)  82,5 17,5 

Álláshirdetés hagyományos médiában (ingyenes hirdetőújságok, megyei lapok)  41,3 58,8 

Munkaerő-kölcsönző cég alkalmazása 28,8 71,3 

Toborzó cég alkalmazása 42,5 57,5 

Karriernapokon, munkaerőpiaci rendezvényeken való megjelenés 21,3 78,8 

Középiskolai ösztöndíj program alkalmazása 8,8 91,3 

Belső ajánlási program (kollégák érdekeltségével) 67,5 32,5 

Forrás: Szűts I. – Sebők M. (2016): Stratégiát befolyásoló munkaerőpiaci és 

foglalkoztatási tényezők Magyarországon. OHE-NEXON. Budapest. pp. 35–36. 

A mintába került szervezetek esetében a leggyakoribb módszer a hirdetések feladása, a 

cégek több mint 4/5 része alkalmazza továbbra is a klasszikus megoldás modernizált vál-

tozatát, a munkakereséshez az internet, a közösségi média segítségét igénybe véve. A kol-

légák érdekeltségét is használó belső ajánlási program a szervezetek kétharmadánál hasz-

nálatos módszer, részben tehermentesítve ezzel a szervezetek HR-erőforrásait. A követ-

kező, közel hasonló arányban használatos módszerek mindegyike némiképp meglepetés. A 

hagyományos hirdetési felületek térvesztése ellenére a szervezetek még mindig körülbelül 

40%-a alkalmazza a papíralapú keresést és hasonló arányú a munkaerő toborzásának külső 

vállalkozásokhoz való kiszervezése is. (Megjegyezzük, hogy ezt az arányt a kutatók saját 

tapasztalataik alapján túlzónak tartották.) A legkevésbé alkalmazott módszer a középisko-

lai ösztöndíj-program (Szűts – Sebők, 2016). 

Az előzőnél szélesebb körű vizsgálattal rendelkezünk a hazai közszolgálati szféra tekin-

tetében (Szabó, 2013). A vizsgált minta 4485 fő, a válaszadók döntő része (kb. 80% -a) az 
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államigazgatásból, kisebb részben a rendvédelmi szervek és önkormányzatok köréből ke-

rült ki. A kutatásban a toborzási források használata tekintetében alkalmazotti csoportok 

szerinti bontásban állnak rendelkezésre az adatok, esetünkben ez két vezetői szintet (felső-

vezető és középvezető) és három beosztotti szintet jelent (felső-, közép- és alapfokú vég-

zettséggel rendelkező munkatársak) (3. táblázat) . 

Összességében vizsgálva a felsővezetői szintre irányuló toborzást, a hazai közszolgálat-

ban jellemzően a szektorban bevezetett internetes pályázati rendszer a leginkább alkalma-

zott eszköz (22,58%). Ez azt jelenti, hogy a Közszolgálati Állásportálon, ahol a közszférán 

belüli kormánytisztviselői, köztisztviselői és közalkalmazotti pályázatok érhetőek el, ki-

mondottan jellemző a felsővezetők elérése. Emellett a belső pályázati lehetőségek a jellem-

zőek (12,81%). A szervezetek zárt jellege miatt csekély az egyéb vezetői toborzásban meg-

szokott módszerek használata, mint pl. a külső szolgáltató (fejvadász) igénybevétele, vagy a 

spontán jelentkezések adatbázisának használata. Az egyéb kategóriák a pozíció jellege miatt 

nem relevánsak. A középvezetők tekintetében hasonló sajátosságokat tapasztalhatunk. 

A felsőfokú végzettségűek toborzására irányuló közigazgatási HR-tevékenységről el-

mondható, hogy többféle csatornát vesz igénybe, legjellemzőbb az internetes keresés, sze-

mélyes ajánlások és a belső források használata. E pozíciókban a külső szolgáltatókat és a 

tanulmányokhoz kapcsolódó intézményesült forrásokat általában nem használják. Itt sem 

releváns a fejvadászcég, vagy személyzeti tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele. Az 

alacsonyabb képzettségi szintű és/vagy fizikai jellegű munkakörök esetében az egyszerűbb 

és költségkímélőbb toborzási források alkalmazása a jellemző (spontán jelentkezések, 

ajánlások), az egyidejűleg alkalmazott csatornák száma is alacsonyabb. 

 táblázat: Toborzási csatornák igénybevétele a különböző beosztású és 

végzettségű munkatársjelöltek esetében, az említések százalékában 

Toborzási források, csatornák, technikák/Végzettség 
Felső-ve-

zető 

Közép-ve-

zető 

Felső-

fokú 

Közép-

fokú 
Alap-fokú 

Átszervezések, áthelyezések 7,90 11,29 18,07 17,06 8,97 

Rendészeti és honvédelmi fakultációs középiskolai 

képzések kínálta lehetőségek 
0,56 0,75 1,57 2,07 0,82 

Saját szervezésű toborzó munka 1,19 1,25 3,76 3,45 2,07 

Állásbörzék, gólyatáborok, egyéb nyilvános rendezvé-

nyek 
0,69 1,19 5,83 4,45 2,51 

Spontán jelentkezők saját adatbázisa 1,82 2,57 14,93 15,75 10,54 

Rokoni, baráti, munkahelyi és egyéb ismeretségek, 

ajánlások 
8,91 11,10 18,01 19,51 12,55 

Nyomtatott sajtóban megjelenő hirdetés 6,02 7,40 11,10 11,92 6,71 

Külső szolgáltató igénybevétele (fejvadász, személy-

zeti tanácsadó)  
3,39 2,2 2,38 1,69 0,69 

Internetes hirdetés, keresés 4,77 6,52 12,67 11,42 7,72 

Belső álláspályáztatás 12,23 17,44 15,75 11,67 5,96 

KÖZIGÁLLÁS internetes pályázati rendszer 23,46 22,02 28,54 20,83 12,8 

Forrás: Szabó Sz. (2013): A közszolgálati életpálya modell – Emberi erőforrás áramlás a közszolgálatban. 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest. pp. 17–21. alapján a szerzők saját szerkesztése 

A kiválasztási munkában alkalmazott módszerek alakulása 

A kiválasztási módszerek népszerűségével számos nemzetközi tanulmány foglalkozik. 

Ezek között találunk olyanokat, amelyek saját eredeti kutatásokon alapulnak és olyanokat 

is, amelyek korábban publikált kutatások összehasonlító elemzését végzik el. Az összeha-

sonlító vizsgálatok azt mutatják, hogy a kiválasztás területén nagy általánosságban az ön-
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életrajzok, az interjúk és a referenciák a legnépszerűbb módszerek (Szabo, 2014). Mind-

azonáltal az eredmények az egyes országok és ország-csoportok között különbözőségeket 

is feltárnak. 

Mielőtt azonban rátérnénk a kutatási eredmények ismertetésére, érdemes megjegyezni, 

hogy a különböző országokban, eltérő módszertannal folytatott megkérdezések ellentmon-

dásos eredményeket adhatnak. A tapasztalatok a vizsgált vállalatok mérete és a kiválasztási 

módszerek alkalmazási gyakorisága között szoros összefüggéseket mutatnak. Általában a 

kis- és középvállalkozások (KKV) kiválasztási folyamata egyszerű és olcsó módszerekkel 

történik (leggyakrabban önéletrajzokkal, interjúkkal és referenciákkal). Nem meglepő mó-

don, amennyiben a vizsgált mintákban a KKV-k vannak túlsúlyban, a kutatók alacsonyabb 

számokat jelentenek a bonyolultabb, időigényesebb vagy drágább módszerek használata 

kapcsán. Hasonlóan, ha olyan nagyvállalatok kerülnek túlsúlyba a mintában, amelyek je-

lentős költségvetést szánnak a kiválasztásra, akkor az eredmények azt mutatják, hogy a 

megkérdezettek gyakrabban használják a drágább módszereket: az értékelő központokat és 

a részletesebb személyiségvizsgálatokat. Cook (2016) arra is felhívja a figyelmet, hogy az 

eredmények értelmezéséhez a minta elemszáma mellett a válaszadási arányt is érdemes 

figyelembe venni, mivel az alacsonyabb válaszadási arány nagyban torzíthatja a megkér-

dezés megbízhatóságát. Ezen túl természetesen a kutatások eltérő módszertanát és célját is 

értékelni kell, mielőtt az összehasonlításokból következtetéseket vonnánk le.  

Éppen ezért, amikor a nemzetközi szakirodalomban megbízható komparatív elemzésekre 

is alkalmas vizsgálatokat keresünk, akkor általában kevés ilyen kutatást találunk. Ezek 

egyike a Cranet vizsgálatok elődjének tekinthető PriceWaterhouse Cranfield felmérés (kb. 

15 ezer darabos elemszám és 20%-os válaszadási arány mellett), amely megerősítette, hogy 

a szelekciós módszerek népszerűsége tekintetében jelentős különbségek vannak az egyes 

országok között. Ezt a jelenlegi vizsgálati időszakunk előtt végzett kutatást Mark Cook a 

szakterületen alapműnek származó könyve, a „Personnel Selection: Adding Value Through 

People – A Changing Picture” (Személyzetkiválasztás: hozzáadott érték teremtése embe-

rekkel – megváltozó viszonyok) újabb, 2016-os kiadásában néhány aktuálisabb eredmény-

nyel is kiegészítette (4. táblázat). 

 táblázat: Kiválasztási eljárások alkalmazásának gyakorisága országonként, 

a válaszadók százalékában 

Ország Év Jel. lap 
Interjú 

(panel) 

Pszi. 

teszt 

Gra-

fológia 

Refe-

rencia 
Alk. vizsg. ÉK 

Csop. 

gyak. 

Nagy-Britannia 1994 97 71 46 1 92 45 18 13 

Írország 1994 91 87 28 1 91 41 7 8 

Franciaország 1994 95 92 22 57 73 28 9 10 

Portugália 1994 83 97 58 2 55 17 2 18 

Spanyolország 1994 87 85 60 8 54 72 18 22 

Németország 1994 96 86 6 6 66 8 13 4 

Németország 1993 98 60/63 21 9 71 34 39 51 

Németország 2007 99 73/42 20 2 57 30 58 42 

Svájc 2010 100 99 32 16 89 19 26 N/A 

Hollandia 1994 94 69 31 2 47 53 27 2 

Dánia 1994 48 99 38 2 79 17 4 8 

Finnország 1994 82 99 74 2 63 42 16 8 

Norvégia 1994 59 78 11 0 92 19 5 1 

Svédország 1994 N/A 69 24 0 96 14 5 3 

Törökország 1994 95 64 8 0 69 33 4 23 

Jelmagyarázat: N/A – nincs adat, ÉK – értékelő központ 
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Forrás: Cook, M. (2016): Personnel Selection: 

Adding Value Through People – A Changing Picture. John Wiley & Sons. Oxford, p. 18. 

A táblázat adatai alapján meghatározható néhány nemzeti sajátosság a kiválasztási tech-

nikák alkalmazásában. Látható, hogy Európában szinte kizárólag Franciaországban (illetve 

a 2010-es adatok szerint − bár sokkal kisebb mértékben − Svájcban is) terjedt el a grafoló-

gia használata. A referenciákat minden országban viszonylag kiterjedten alkalmazzák, bár 

Spanyolország, Portugália és Hollandia ebben a tekintetben alacsonyabb értékeket mutat. 

Ezzel szemben a pszichometriai vizsgálatok éppen Spanyolországban és Portugáliában a 

legelterjedtebbek, míg Törökországban és Németországban jóformán alig használ t. (Az 

újabb német felmérések is csak viszonylag alacsonyabb szintű, ám már növekvő mértékű 

elterjedést mutatnak.) Tanulságos, hogy a drágább értékelő központok és csoportos gya-

korlatok elterjedtsége az eredeti felmérés alapján alacsony, ám az újabb vizsgálatok már e 

módszerek szélesebb körű alkalmazását mutatják. Cook (2016) könyvében a nagy -britan-

niai helyzetről három további kutatás eredményeit is bemutatja (5. táblázat).  

 táblázat: Kiválasztási eszközök alkalmazása Nagy-Britanniában 
 

CIPD 

2006 

IRS 

2006 

Z&W 

2010 

Válaszadási arány 
  

10 

Mintanagyság 804 100 579 

Jelentkezési lap 
 

85 60 

Önéletrajz 
 

20 85 

Bűnügyi ellenőrzés 
  

27 

Interjú 
   

 - Nem strukturált (kötetlen) interjú 
  

42 

 - Négyszemközti interjú 
 

98 
 

 - Panelinterjú 
 

28 
 

 - Strukturált interjú 
  

69 

 - Strukturált panelinterjú 88 
  

 - Strukturált négyszemközti interjú 81 
  

 - Kompetenciaalapú interjú 85 
  

 - Telefonos interjú 56 32 
 

Referenciák 
 

85 72 

 - Munkaadói referenciák (interjú előtt) 49 
  

 - Oktatási referenciák (interjú előtt) 36 
  

Tesztek 
   

 - Specifikus képességtesztek 82 
  

 - Általános képességtesztek 75 
 

39 

 - Verbális/numerikus tesztek 72 
 

28 

 - Személyiség-kérdőívek 60 
 

26 

 - Pszichológiai tesztek 
 

64 
 

 - Online tesztek 25 
  

 - Életrajzi adatok 
 

4 27 

 - Próbamunkavégzés 
  

19 

Viselkedés értékelése 
   

 - Értékelő központ 48 35 17 

 - Csoportos gyakorlat 48 
 

15 

Jelmagyarázat: Z&W – Zibarras-Woods 2010-es kutatása: idézi Cook (2016) 

Forrás: Cook, M. (2016): Personnel Selection: Adding Value Through People 

– A Changing Picture. John Wiley & Sons. Oxford, p. 22. 
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A három kutatás megerősíti azt a korábbi képet, hogy a brit vállalatok továbbra is kiter-

jedten alkalmazzák az interjúk különböző típusait, a referenciákat és a pszichológiai tesz-

teket – esetenként már online változatban. Ugyanakkor mindössze a válaszadók fele alkal-

mazott értékelő központot vagy csoportos gyakorlatot a kiválasztásban. Egy ugyancsak 

Cook által idézett vizsgálat megállapítása szerint a mentális képességvizsgálatok ma már 

szélesebb körben kerülnek alkalmazásra Európában, mint az Egyesült Államokban. Az 

USA-ra vonatkozó kutatás (a Fortune 1000 listáról 151 vállalat vizsgálata) kimutatta, hogy 

az amerikai munkáltatók a jelentkezési lap, önéletrajz és referencia-vizsgálatot szinte min-

den egyes esetben alkalmazzák. A válaszadók fele használ képességvizsgálatot, ennél ki-

sebb arányban alkalmaznak személyiségteszteket. Érdekesség, hogy a vállalatok egy része 

az USA-ban drogtesztet is használ a kiválasztási folyamatban. 

Az egyes ország-csoportok vonatkozásában tanulságos megállapításokkal szolgál a Glo-

bal Assessment Barometer felmérés (GAB, 2016). A kutatás elsődlegesen a pszichológiai 

módszerek alkalmazását vizsgálja a HR területén, ezen belül értékes megállapításoka t tesz 

az ilyen típusú kiválasztási eszközök elterjedésével kapcsolatban. (A nem pszichológiai 

jellegű kiválasztási eszközök vizsgálata ebben a kutatásban nem szerepel.) A 2016 -os vizs-

gálat egyik legfőbb megállapítása az volt, hogy a pszichometriai módszerek alkalmazása 

2010–2016 között egyre szélesedett. Az eszközök alkalmazásában a fejlettebb piacok és az 

e tekintetben közepesen fejlett, illetve fejlődőnek tekintett országok közötti különbségek 

szűkültek, a vizsgálatban részt vevő kb. ezer cég 60–70%-a használ ilyen típusú módsze-

reket (területi különbségektől már szinte függetlenül). Az időszakban e kutatás a kombinált 

módszerek különösen gyors elterjedését mutatja, míg 2010 és 2016 között az egyéni érté-

kelések alkalmazása 61%-ról 86%-ra nőtt, addig az értékelő központ módszer felhasználása 

38%-ról 84%-ra (!). A kutatásban részt vevő országok közül az értékelő központok (AC) 

alkalmazása Svédországban, Szlovákiában és Spanyolországban volt a legnagyobb arányú, 

míg a személyiség vizsgáló kérdőívek Kínában, Nagy-Britanniában és Írországban voltak 

a leginkább elterjedtek. Összességében Norvégia szervezetei használják legszélesebb kör-

ben a pszichometriai vizsgálatokat, ezek alkalmazása már  82%-ban online módon történik. 

A toborzással kapcsolatos alfejezetben a LinkedIn (2018) kutatását már említettük. Ez a 

vizsgálat a kiválasztási módszerek tekintetében az interjú újrafelfedezését tartja az egyik 

legfontosabb előttünk álló kihívásnak. Csak megemlítjük, hogy ez alatt a tanulmányban, 

többek között, a soft-skill-ek online értékelését, a virtuális valóság és a videó-interjúk al-

kalmazását értik. Témánk szempontjából fontosabb, hogy a felmérés az interjú módszer 

használatával kapcsolatban az alábbi sajátosságokat tárta fel mintegy 9000 HR-szakember 

megkérdezésével (6. táblázat). 

 táblázat: Az interjútípusok használata és hatékonyságának megítélése (%)  

Interjú típusa Használat gyakorisága % Hatékonyság % 

Strukturált interjú 74 88 

Viselkedési interjú 73 89 

Telefonos szűrés (interjú) 57 70 

Panel interjú 48 79 

Forrás: Linkedin Global Recruiting Trends 2018. p. 21. alapján a szerzők szerkesztése  

A kutatás adatai megerősítik azokat a korábbi eredményeket, hogy az interjúk a kivá-

lasztás széles körben használt és hatékonynak tartott módszerét jelentik a gyakorlatban. A 

tanulmány további víziója a mesterséges intelligencia alkalmazásának elterjedése a HR te-

rületén, amelyet elsődlegesen a toborzás-kiválasztási folyamathoz kötnek a kutatók. A 
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mesterséges intelligencia a válaszadók szerint legmagasabb arányban a potenciális jelent-

kezők felkutatásában (58%), a jelentkezők előszűrésében (56%), a velük való kommuniká-

cióban (55%) és az időpontok egyeztetésében (42%) lehet a HR-szakemberek segítségére. 

Jóval kevesebben (mindössze 6%) gondolják azt, hogy magát az interjú lebonyolítását  is 

megvalósíthatja a mesterséges intelligencia. 

A kiválasztással kapcsolatos vizsgálatoknak a módszerek használata mellett másik leg-

jellemzőbb témája az érvényesség és a megbízhatóság kutatása. Ezt a témakört általában a 

munkapszichológiai jellegű feldolgozások tartalmazzák részletesebben (ilyen például 

Schmidt – Hunter, 1998 vagy Klein, 2018 munkái). Áttérve a hazai kutatások bemutatására, 

itt hasonló problémával szembesülhetünk, mint a nemzetközi szakirodalom áttekintésekor. 

Kismintás, nem reprezentatív jellegű vizsgálatok több hazai műhelyben is készültek, ám 

ezek megbízhatósága a fejezet elején említett okoknál fogva sokszor megkérdőjelezhető. 

Ugyanakkor a hazai publikációk jelentős része (hasonlóan Cook, 2016 könyvéhez) a 

Cranfield kutatás adatainak másodközlésére épít, amikor a kiválasztási eszközök alkalmazási 

gyakoriságát vizsgálja. Ez alól kivételt képez Szabó (2013) közszférára vonatkozó vizsgá-

lata, amelynek toborzással kapcsolatos eredményeit már bemutattuk. A közszféra kiválasz-

tási gyakorlatára vonatkozó rész hasonlóan széleskörű (4485 fő) megkérdezésre alapoz. 

A tanulmány szerint a közszférába történő felvételi eljárásban a kiválasztási eszközök-

nek több típusát alkalmazzák, amelyekben kötelezően jelennek meg a szervezeti kultúra 

sajátosságaiból adódó elemek. A különböző alkalmasság- és szűrővizsgálatok tartoznak 

ide, ezek elsősorban a közszolgálatra – ott is bizonyos hivatásrendekre – jellemző gyakor-

latot mutatnak. Emellett a munkaerőpiacon alkalmazott egyéb eszközökkel is találkoztunk, 

mint például az önéletrajz és motivációs levél, vagy a kompetencia alapú kiválasztási tech-

nikák alkalmazása. A közszolgálatban prioritást kap a törvényi előírásoknak való megfele-

lés ellenőrzése (49,77%). Az alkalmassági vizsgálatok közül az egészségi alkalmasság 

(40,38%) és az orvosi/egészségi szűrővizsgálat (26,52%) a jellemzőbb. Az eszközök közül 

szinte csak az önéletrajz (47,57%) és a kísérő motivációs levél (24,66%) eleme a kiválasz-

tási folyamatnak (Szabó, 2013). 

A felsővezetői kiválasztás elsősorban a hagyományos eszközökre hagyatkozik, és nem 

jelennek meg benne a stratégiai alapú modern emberi erőforrás gazdálkodási rendszermo-

dellre jellemző eszközök, a vezetői kompetenciákat vizsgáló rendszerelemek. Az interjúzás 

is a kötetlen beszélgetésben realizálódik, és a versenyszférában általában a felsővezetők 

kiválasztásában nagy százalékban alkalmazott, összetett kiválasztással nem találkozunk. A 

többi alkalmazotti kategória kiválasztási gyakorlata azonos elemekkel működik, mint a fel-

sővezetői kiválasztási rendszer, elsősorban a hagyományos eszközöket alkalmazzák, azzal, 

hogy az egyszerűbb munkakörök esetében szinte kizárólag az önéletrajz, a kötetlen elbe-

szélgetés és a kötelező egészségügyi vizsgálatok kaptak említést (Szabó, 2013). A kutatás 

eredményeit az egyes alkalmazotti csoportokra a 7. táblázat tartalmazza. 

 táblázat: Kiválasztási módszerek igénybevétel a különböző beosztású és végzettségű 

munkatársjelöltek esetében, az említések százalékában 

Kiválasztási módszerek/Végzettség 
Felső-ve-

zető 

Közép-

vezető 

Felső-

fokú 

Közép- 

fokú 

Alap-

fokú 

Belső kiválasztáskor 360 fokos értékelés 2,22 2,34 1,46 1,65 1,01 

Referencia és/vagy ajánláskérés 9,88 9,63 7,79 5,64 3,99 

Életútkérdőív  5,51 5,45 4,43 4,05 2,34 

Motivációs levél  25,14 27,3 30,91 26,35 18,56 

Önéletrajz  47,25 51,04 58,20 57,00 46,55 

Értékelő központ (Assessment Center)  1,14 0,89 1,08 1,01 0,51 
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Egyéb kiválasztási tesztek alkalmazása  1,77 1,96 2,72 2,66 2,15 

Stresszinterjú  3,61 2,6 1,90 1,27 1,01 

Strukturált interjú  8,80 8,99 8,55 7,35 4,50 

Kötetlen interjú, elbeszélgetés  28,75 32,68 43,07 42,05 32,24 

Törvényi előírások ellenőrzése (pl. összeférhetetlenség 

vizsgálata, kifogástalan életvitel ellenőrzése, nemzet-

biztonsági alkalmasság megállapítása) 

46,93 43,26 40,22 35,53 26,85 

Életkori megkötések 4,50 3,61 4,18 4,24 3,48 

Pszichológiai szűrővizsgálat  3,29 2,79 2,66 1,96 1,52 

Orvosi/egyészségi szűrővizsgálat  11,91 11,90 25,97 25,33 22,36 

Pszichikai alkalmassági vizsgálat  6,46 10,55 11,90 4,43 2,79 

Fizikai alkalmassági vizsgálat  3,86 4,18 5,26 5,57 5,95 

Egészségi alkalmassági vizsgálat  36,92 38,32 40,72 40,47 35,4 

Forrás: Szabó Sz. (2013): A közszolgálati életpálya modell – Emberi erőforrás áramlás a közszolgálatban. 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Budapest. pp. 23–28. alapján a szerző saját szerkesztése 

Záró gondolatok 

Összességében megállapítható, hogy a toborzási és kiválasztási terület a hagyományos esz-

köztártól kiindulva jelentős változásokon keresztül megy át napjainkban, a globalizáció és 

a digitalizáció jelentik ezen változások fő hajtóerejét.  (Zádori-Nemeskéri, 2018) A vizsgá-

latok alapján kijelenthető, hogy a Pécsi Tudományegyetem Munkatudományi és Foglalko-

zás-egészségügyi Kiválósági Centruma keretében kidolgozott fizikai és szel lemi kompe-

tencia vizsgálati és értékelési módszertan (amely a személy teljes kompetenciakészletét 

összefüggéseiben és munkavégző képességeiben vizsgálja) az alkalmazott nemzetközi 

módszerekhez képest olyan holisztikus szemléletet tükröz, amely a jelenlegi struktúrában 

már önmagában is újdonságot jelent. E komplex vizsgálati módszertan bemutatásával kö-

vetkező tanulmányunkban foglalkozunk. 
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