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Az alábbi tanulmányban bemutatjuk azokat a főbb kompetencia elemeket, 
melyek nagy hangsúlyt kapnak a munka világában. Ezek többsége olyan 
„soft” jellegű készségek, amelyek az utóbbi időben erőteljesen 
felértékelődtek a munkavállalókkal szemben támasztott követelmények 
között. A humánerőforrás fejlesztése kiemelkedő szerepet kapott a 
munkafolyamatokban, így ezzel párhuzamosan az egyén képességei, 
készségei is egyre jobban előtérbe kerültek. Az utóbbi években a 
munkaadók részéről kialakult az a szemlélet, hogy egy kiválasztás során a 
pályázó végzettsége, szakmai tudása mellett sokkal inkább a szociális és 
magatartási komponensek, attitűdök, érzelmek és értékek, mint 
szempontok az elsődlegesek. A kutatásunk arra irányul, hogy vajon van-e 
különbség a közszféra és a versenyszféra területén a kompetencia 
kívánalmak között, illetve, hogy hogyan látják ezt a kérdést a felsőoktatás 
jelenlegi kezdő hallgatói. Vajon ők milyen készségeket tartanak fontosnak, 
és melyek azok, amelyekkel már most bizonyosan rendelkeznek. A 
globalizációnak köszönhetően világszerte megjelentek a multinacionális 
nagyvállalatok a versenyszférában, amelyek a vezetéstudomány és a 
humánerőforrás gazdálkodás legújabb eszközeit alkalmazzák, úgymint a 
teljesítménymenedzsment, és az egyéni teljesítményértékelés területe. Az 
állami és önkormányzati szektorban is már tapasztalhatunk változásokat 
ilyen irányban, bár véleményünk szerint ez még egy hosszú folyamatnak 
az elején tart, mivel a közszféra működési, besorolás rendszere igen 
merev. Ez mindenképpen megújulásra vár, hogy a frissen végzettek 
számára csalogató legyen a közszolgálati munka, és kialakuljon bennük a 
hivatástudat. Úgy gondoljuk, hogy vannak tipikusan olyan alkalmasságok, 
mint például az emberekkel való bánni tudás, az empátia, a 
konfliktuskezelés képessége, a megbízhatóság, a kitartás, melyek 
elengedhetetlenek egy jó munkaerő alkalmazásához, bármely területen is 
szeretne elhelyezkedni az illető. 

 
A kompetencia jelentése 
 
A kompetencia szó megfogalmazása igen nehéz, bonyolult és összetett. 
Eredetileg a latin nyelvből ered, alapvető jelentése elsősorban a 
valamilyen alkalmasságot, ügyességet fejezi ki. A Pedagógiai lexikon 
értelmezése alapján, az egyén értelmi tulajdonságát fejezi ki, így 
mondhatjuk, hogy ez egy kognitív alapú tulajdonság, ami kiegészül 
különböző motivációs elemekkel, amelyek belülről fakadnak. Fontos ezek 
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mellett még a különböző képességek, és egyéb emocionális, érzelmi 
tényezők is (Pedagógiai lexikon, 1997). A kompetencia fogalma a humán 
szakterületen terjedt el leginkább, de ott is többféle értelemben szokták 
használni a szakmabeliek. A kompetencia azt próbálja bemutatni, hogy 
eltéréseket fedez fel a munkavállalókról, akik ugyan hasonló tudással 
rendelkeznek és viszonylag ugyanúgy is teljesítenek, de mégis vannak 
olyan területek, amelyekben különböznek. Ezekre a különbségekre helyezi 
a hangsúlyt, amely alapján el lehet az egyéneket különíteni egymástól. 
Tulajdonképpen ez egy szellemi, megfoghatatlan tőke, ami a sikeres és 
eredményes munkavállalóhoz kapcsolódik, azokat jellemzi (Szabó & 
Hámori, 2006). Az újszerű megközelítés a munkateljesítményhez 
kapcsolódó személyes tulajdonságokra fókuszál, és az egyén 
viselkedésével foglalkozik. A viselkedés megfigyelése nagyon fontos, mivel 
ezekből tudunk következtetni arra, hogy a későbbiekben hogyan fog az 
adott munkakörben a munkavállaló dolgozni, kommunikálni, csapatban 
közreműködni. Az a munkavállaló, aki magas kompetencia szinten van, 
tehát rendkívül színes képességekkel rendelkezik, valószínűsíthetően jól 
és hatékonyan is fog teljesíteni hosszú távon. A humánerőforrás részleg 
számára a kompetenciamérés elengedhetetlen, ha a megfelelő embert a 
megfelelő helyre szeretnének a menedzsment számára javasolni. Ezekből 
is látszik, hogy a jelenkorra nagyon jellemző, hogy a végzettség, szakmai 
tudás, érettség még nem feltétlen elegendő arra, hogy valaki 
teljesmértékben beváljon egy munkakörben. Szükségesek azok az egyéni 
jellemzők, amelyek megfelelően mérhetők, megbízhatóan értékelhetők, és 
amelyekről egyértelműen ki is mutathatók, hogy nagymértékben 
megkülönböztetik a hatékonyan teljesítő munkavállalókat a nem 
hatékonyaktól, így egyszerűbben besorolhatók az egyének. Amennyiben 
ezt sikerül alaposan felmérni, a kívánt jó eredmény sem maradhat el. 
Egyes állítások szerint, a kompetencia valójában egy komplett 
személyiségjellemzés, amely teljes mértékben összefügg azzal, hogy 
valaki hogyan viselkedik a munkakörében, a napi munkahelyi 
szituációkban, és ez által milyen teljesítményt nyújt hosszú távon. Az 
adott munkavállalóra jellemző kompetenciák sokasága egy bizonyos 
mértékben öröklöttek, más részben tanultak, tehát tapasztalatok útján 
alakulnak, változnak és fejlődnek. Ezek javarésze jól fejleszthető, és 
szükséges is. A munkakör által megkívánt viselkedésformák 
elsajátíthatók, akár tréningek útján, amellyel lényeges eredményeket 
lehet elérni (Spencer & Spencer, 1993). A humánerőforrás osztály 
feladata az ilyen tréningek megszervezése, lebonyolítása, de gyakran erre 
szakképzett trénercégeket kérnek fel.  

A munka világában a kompetencia használata az emberi erőforrás 
menedzsment számos területén megjelenik. Ilyen például a munkaköri 
követelmények meghatározása, a toborzás és kiválasztás folyamata, 
amelynek célja a megfelelő embert a megfelelő helyre elv, a teljesítmény-
értékelés, az ösztönzés-menedzsment, a karriertervezés és a 
személyzetfejlesztése is (Elbert et al., 2000). Mivel a kompetenciának 
kiemelt szerepe van a különböző munkahelyeken végbemenő 
változásokban és azok kezelésében, kialakult maga a 
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változásmenedzsment, ami tulajdonképpen a szervezeti stratégia 
részében szerepel, ahol felsorolják a szükséges kritikus kompetenciákat, 
amelyek elősegítik a változást (Dobák, 2001). 

A kompetencia fogalmát széles körben használja a szakirodalom, 
egységes definíció azonban sem hazai, sem nemzetközi szinten nem 
született a meghatározására, mivel igen nehézkes lenne egy mondatban 
összefoglalni kiterjedtségét. Azt is fontos megjegyezni, hogy a társadalmi-
gazdasági változások hatással vannak a kompetenciák folyamatos 
alakulására, fejlődésére, mivel az egyének ezekre a változásokra 
reagálnak. 

Nehezíti a kompetencia pontos definiálását, mivel az angol nyelvben két 
szót is használnak rá (Bokor et al., 2005). Az egyik fogalom a 
„competence”, ami egy konkrét munka sikeres és hatékony elvégzéséhez 
szükséges tudást, és munkaképességet jelent, ami egy tecnikai (hard) 
tényezőként iránymutatást ad arról, hogy mit kell mérni egy munka során. 
Az ezekhez szükséges adatok a munkavállaló önéletrajzában 
megtalálhatóak, ilyen például az iskolai végzettség. A másik fogalom a 
„competency” szó, ami viselkedési jellemzőkkel leírható soft tulajdonság. 
Meghatározza a teljesítményt illetve azt, hogy a kitűzött célokat hogyan, 
milyen magatartás segítségével érhetjük el a lehető legrövidebb idő alatt. 
A competency fogalom árnyaltabb, többlet tartalommal bír, mint a másik 
kifejezés, ezért ezt célszerűbb használni. Ez már nem olvasható ki 
egyszerűen a dokumentumokból, ezeket a képességeket több körös 
interjúk segítségévek lehet felmérni.  

 
A kompetenciák mérési-értékelési módszere a közszférában 
 
Az 1990-es évek változásokat hoztak a kompetencia alapú emberi 
erőforrás menedzsment területén (Farkas, 1999). Kialakult egy olyan 
modell, amely azt célozza meg, hogy összhang legyen a munkakör által 
megkövetelt kompetenciák és a munkakört betöltő személy kompetenciái 
között. Ez az összhang nagyon fontos a szervezet szempontjából, mivel a 
munka hatékonysága ez által nő. A kompetencia modellek alkalmazása 
azért előnyös, mert nem csak az alap szerepterületek határozhatók meg, 
hanem egyéb nem kívánt viselkedésminták is, amelyek segítségével 
elkülöníthető az elvárt teljesítménytől elmaradó, a pontosan teljesítő, 
illetve az azokat meghaladó eredmények hátterében álló okok megértése. 
Ezen problémák feltárása után, a gyengébb területek fejleszthetők, 
javíthatók hosszú távon (Bakacsi et al., 2000). 

A közszférában és a versenyszférában elvárt kompetenciák közötti 
különbségek elsősorban a két terület eltérő céljaiból és jellemzőiből 
adódik. A piaci szféra célja elsősorban a haszon növelése, azaz a 
profitszerzés, és emellett a szereplők közötti állandó verseny jellemzi, 
motiválja. Ezzel szemben a közigazgatás célja, elhivatottsága teljesen 
más, mivel az a közjó szolgálatára kialakított rendszer, ami minden ember 
számára elérhető. Itt nem a minél nagyobb bevétel felhajtása a fő 
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mozgató rugó, hanem a társadalmi igények magas szintű kielégítése, és 
működése, ami rövidtávon akár gazdasági veszteségeket is termelhet. 
Ezek a különbségek határozzák meg a közigazgatásban a munkakörök és 
a szervezési folyamatok sajátosságait, illetve a köztisztviselői 
kompetenciákat is. 

A közszférában lévő munkafolyamatok meglehetősen összetettek, több 
szintűek. A jogszabályok ellentmondásosak, a rendszer bürokratikus. 
Párhuzamos értékelési folyamatok vannak, gyakran a rendszeres 
munkakörelemzések meg sem történnek, és az objektív mérőeszközök is 
hiányoznak. Ebből következik, hogy az értékelés főként szubjektív alapon, 
minden osztálynak a közvetlen vezetőjének véleménye, a munkában 
együtt töltött napok gyakorlata alapján történik, amely meghatározza, 
befolyásolja az alapbéren kívüli eltérítés %-át is. A versenyszférában 
alkalmazott kompetencia mérési-értékelési módszerek teljesen másképp 
mennek végbe, így alkalmazásuk a közigazgatásban nehézségekbe 
ütközne. Ez egyrészt a szükséges pénzügyi források hiányából adódik, 
másrészt az igen eltérő szférák munkahelyi kultúrájából. A vállalatoknál a 
teljesítményértékelésnél már nem a menedzser szubjektív értékelése a 
döntő. Élesen meghatározott mérföldkövek vannak kialakítva, hogy, aki 
azokat eléri, és sikeresen teljesíti, magasabb bérre vagy jobb pozícióra, 
illetve akár szakmai továbbképzésre számíthat. 

Visszatérve a közszféra továbbképzési rendszerére belátható, hogy 
korszerűsítésre vár, illetve egy átfogó komplex változtatási stratégiára 
lenne szükség, melynek lehetséges lépései az alábbiak lehetnének:  

• a közigazgatás szakmai tartalmának meghatározása, 
• annak tisztázása, hogy a különféle kompetenciákat és 

tudáselemeket hol és hogyan lehet megszerezni, 
• a különböző részterületek tudástartalmának decentralizált, önálló 

meghatározása, feltérképezése, 
• hatékony kreditrendszer felállítása, 
• a karrierrendszer és a szakmai továbbképzések összehangolása, 
• a kiválasztási folyamatban a kompetenciák figyelembe vétele, 
• gyakornokképzés szakértő mentori támogatással, 
• a vizsga sikeres letétele után önálló döntési jogkör, 
• a papír alapú dokumentálás megszűntetése és a digitális aláírás 

gyakoribb használata is lendítene a munkavégzés fázisain. 
 

Összegezve megállapítható, hogy a versenyszféra kompetencia modellje 
és megoldásai nem feltétlenül alkalmazhatók egy az egyben a 
közigazgatás területén. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem célszerű, és 
nem is szabad tanulmányozni a piacszféra által bevált módszereket, de 
ezeket mérlegelni kell. Következésképpen ezeket érdemes a 
humánerőforrás osztályon dolgozóknak figyelni (Belényesi, 2010). 
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A kutatás 
 
A kutatásunkat a Szent István Egyetemen végeztük. Egy kérdőív 
segítségével megkérdeztük a most első éves hallgatóktól, Kereskedelem 
és marketing, Turizmus-vendéglátás (BSC, FOSZK), Gazdálkodási és 
menedzsment szakirányról, hogy véleményük szerint az általunk felsorolt 
kompetenciákat illetően, a közszférában, illetve a versenyszférában 
milyen elvárások vannak a munkavállalók felé. Kíváncsiak voltunk, hogy 
vajon szerintük van-e szignifikáns eltérés a munkavállalóktól elvárt 
kompetenciák között a két területen. Másrészt az is érdekelt minket, hogy 
hogyan látják a hallgatók saját magukat, hogyan értékelnék a 
személyiségüket, milyen kompetenciákkal rendelkeznek már, ha esetleg 
most kellene jelentkezniük egy munkára. Összefüggéseket kerestünk a 
demográfiai adatok, mint például a nem, a lakóhely, a választott szakirány 
és az egyes kompetenciák fontossága között. Összesen 77 kezdő 
egyetemi hallgató töltötte ki. A kompetenciákra adott értékek, 
elképzelésként fogalmazódtak meg a válaszadók fejében, mivel saját 
gyakorlati munkatapasztalatuk nem igazán van még, hiszen ők 2-3 éven 
belül kerülnek ki a munkaerőpiacra. Ennek ellenére határozott 
álláspontjuk volt a válaszokkal kapcsolatban. 

H1: Azt gondoljuk, hogy a felsőfokú tanulmányikat most kezdő fiatalok 
magasabb kompetencia elvárásokat feltételeznek a versenyszférában, 
mint a közszférában. 
 

 
 

A fenti diagrammon látható, hogy a hallgatók válaszai alapján, szerintük 
a közszférában a három leginkább elvárt kompetencia a Megbízhatóság 
(4,58), az Ügyfelekkel való bánni tudás (4,47), és az Utasítások 
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megértése (4,34). A három legalacsonyabb értéket az Empátia (3,64), a 
Munkához való pozitív hozzáállás (3,56), és a legkevesebbet a 
Hivatástudat (3,52) kapta. Ezekből az eredményekből az látható, hogy 
fontosnak tartják a közigazgatásban, hogy a munkavállalók megbízhatóak 
legyenek, mivel például egyes területeken különböző személyek adatait 
kezelik, amelyek megkívánják az ügyintéző körültekintő eljárását az adott 
ügyben. Számos területen a közigazgatásban dolgozók, a mindennapjaik 
során ügyfelekkel is találkoznak, akik különböző személyiségekkel 
rendelkeznek. Nagyon fontos, hogy minden típusú embert tudniuk kell 
kezelni, és megfelelően kell velük bánni. A harmadik kiemelt kompetencia 
volt az Utasítások megértése, ez szintén elengedhetetlen, hiszen a 
dolgozóknak kiadott feladatokat helyesen és kellő alapossággal kell 
tudniuk végrehajtani. A kitöltők véleménye szerint a Hivatástudat vagy 
lojalitás, illetve hogy mennyire pozitívan állnak a munkához a dolgozók, és 
az Empátia, érzelmi intelligencia nem egy megkövetelt képesség. A 
közigazgatásban a bürokrácia jellege miatt lehetnek ezek a képességek 
kevésbé fontosak, mivel a közszférában úgy gondolják, hogy az adott 
pozícióra bárki betanítható megfelelő végzettséggel, kevésbé az egyénre 
koncentrálnak. 
 

 
 

A versenyszférára jellemzően magas értékeket adtak a 
Teljesítőképességre (4,56), a Precizitásra (4,53), és az Együttműködésre 
(4,47). Fontos megjegyezni, hogy a soron következő kompetenciák is 
nagyon hasonló átlagokkal rendelkeznek, mint az első három, így azok is 
kiemelendők, mint például az Ügyfelekkel való bánni tudás, a 
Felelősségvállalás, a Pontosság, a Megbízhatóság, a Problémamegoldó 
képesség, és az Idegennyelv ismerete. Ezek a kompetenciák szinte fej fej 
mellett haladnak. A három legkevésbé magasra értékelt kompetencia a 
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Hivatástudat (4,12), a Munkához való pozitív hozzáállás (4,10), és az 
Empátia (3,70).  

Elmondható, hogy a versenyszféra esetében úgy gondolták a hallgatók, 
hogy a munkavállalóknak elengedhetetlen, hogy magas szinten legyen a 
teljesítőképességük, amihez szükséges a precizitás, alaposság és az 
együttműködés is, hiszen nagyon gyakran csapatban dolgoznak. A minél 
jobb teljesítményért kapott magasabb értékelés, pozitív ösztönzőként hat 
az egyénre, és a karrier útjára is egyaránt. Érdekes, hogy a legkevésbé 
fontos kompetenciák nagyon hasonlóan alakultak itt is, mint a 
közszférában, különbség csak az, hogy helyet cserélt az Empátia és a 
Hivatástudat az átlagok által generált sorrendben. Elmondható, hogy a 
kitöltők az egész munka világára úgy gondolják, hogy ezek a képességek 
kevésbé fontosak. 

Összességében látható, hogy a közszférában kaptak alacsonyabb 
értékeket a felsorolt kompetenciák. Itt nagyobbak valamivel az eltérések 
az oszlopok között, mint a versenyszférában. A piaci szegmensben viszont 
szinte majdnem minden oszlop egyforma magas, azaz véleményük szerint 
ez a szféra támaszt magasabb szintű követelményeket a munkavállalókkal 
szemben. Itt az egyénnek szinte multifunkcionálisnak kell lennie. 
Természetesen ezek csak a hallgatók által gondolt elvárt tapasztalataikat 
mutatják, hiszen saját gyakorlatuk a munkavilágában nem igazán van 
még. Véleményünk szerint, mivel a közszféra kívánalmaira alacsonyabb 
értékeket adtak, elmondható, hogy talán azért, mert ezt a területet 
laposabbnak, unalmasabbnak és kevesebb igényt követelőnek látják. Nem 
feltétlen vonzó, inkább taszítónak ítélik meg ezt a pályát. Míg a 
vállalkozói- vagy multislétet sokkal inkább pezsgőbbnek látják, amely 
egyrészt köszönhető a médiának és egyéb közösségi hálóknak is. Ezek 
alapján a hipotézisünk beigazolódott, miszerint a felsőfokú tanulmányikat 
most kezdő fiatalok magasabb kompetencia elvárásokat feltételeznek a 
versenyszférában, mint a közszférában. 

Az önérétkelésük alapján, hogy hogyan értékelik saját magukat a 
felsorolt kompetenciákkal kapcsolatban. A következő ábra görbéjén 
látható, hogy hogyan alakul a két szféra átlagához képest az 
önértékelésük átlaga. 
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A lila színnel jelölt görbén látható a hallgatók önértékelési átlaga, amely 
inkább a közszféra kék görbéjével mozog együtt, tehát úgy ítélik meg 
saját magukat, hogy a felsorolt kompetenciákkal kevésbé magas szinten 
rendelkeznek. Az Ügyfelekkel való bánni tudás képessége egyenlőre 
nagyon alacsony szinten helyezkedik el náluk, ami érthető, mivel ilyen 
szituációba még nem is kerültek eddigi életük során. Ellenben magasabb 
értékeken alakult a Munkához való pozitív hozzáállás, az Együttműködés, 
a Kitartás és a Kreativitás, mint a közszféránál adott ugyanezen értékek. 
Ez természetesen egy egészséges önértékelés magukkal szemben, mivel 
még csak most kezdték tanulmányaikat, nem gyűjtöttek tapasztalatot a 
munkaterületén. Az eredményekből levonható az a következtetés, hogy a 
versenyszférához megkövetelt szinthez még fejlődniük kell, amihez az 
egyetem oktatói minden segítséget és támogatást igyekeznek megadni.  

SPSS programban főkomponens elemzést futtattunk le az 
önértékelésekre, és ennek eredményeként a 20 változót leszűkítettünk 
négy főkomponensre: megbízhatóságra, problémakezelésre, motivációra, 
és gyakorlatiasságra. A 20 változó a következő volt: Megbízhatóság, 
Precizitás, Pontosság, Felelősségvállalás képessége, Kitartás, 
Teljesítőképesség, Utasítások megértésének képessége, Logikus 
gondolkodás, Problémaelemző,-megoldó képesség, Világos kifejező 
készség, Határozottság, Konfliktuskezelés képessége, Kreativitás, 
Hivatástudat, Ügyfelekkel való bánni tudás, Munkához való pozitív 
hozzáállás, Együttműködés, Empátia, Idegennyelv ismerete, Gyakorlatias 
feladatértelmezés. A főkomponenseket az alábbi táblázat tartalmazza, az 
őket alkotó változókkal együtt. 
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Rotated Component Matrixa 

 

Komponensek 
Megbízhatós

ág 
Problémakezel

és 
Motiváci

ó 
Gyakorlatiass

ág 
Megbízhatóság/becsületes
ség 

,806 -,025 ,385 ,193 

Precizitás/alaposság ,785 ,267 -,076 -,128 
Pontosság ,690 ,093 ,313 ,252 
Felelősségvállalás 
képessége 

,689 ,143 ,179 ,121 

Kitartás ,622 ,267 ,341 ,116 
Teljesítőképesség ,594 ,465 ,188 ,268 
Utasítások megértésének 
képessége 

,581 ,287 ,318 ,494 

Logikus gondolkodás ,546 ,537 -,112 ,280 
Problémaelemző,-
megoldó képesség 

,097 ,793 ,314 ,244 

Világos kifejező készség ,263 ,702 ,148 ,233 
Határozottság ,233 ,678 ,202 ,142 
Konfliktuskezelés 
képessége 

,026 ,631 ,439 -,247 

Kreativitás/innováció ,265 ,486 ,428 ,304 
Hivatástudat/lojalitás ,122 ,091 ,807 ,224 
Ügyfelekkel való bánni 
tudás 

,204 ,292 ,689 ,303 

Munkához való pozitív 
hozzáállás 

,248 ,325 ,659 -,087 

Együttműködés/csapatmu
nka 

,330 ,374 ,546 ,361 

Empátia/érzelmi 
intelligencia 

,355 ,279 ,432 -,321 

Idegennyelv ismerete ,151 ,208 ,122 ,677 
Gyakorlatias 
feladatértelmezés 

,272 ,476 ,214 ,498 

 
A főkomponensek megalkotása után klaszter elemzést végeztem, 

amelynek eredményeit az alábbi ábrán láthatjuk. 
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Látható, hogy az 1-es klaszterre jellemző, hogy a Megbízhatóság, a 
Problémakezelés, és a Gyakorlatiasság valamivel az átlag fölött 
helyezkedik el, a Motivációjuk pedig pont az átlagon alakul. Ez a klaszter 
összeségében elmondható, hogy viszonylag szorosan az átlag körül 
mozog. A 2-es klaszter Megbízhatósága és Problémakezelése jóval az 
átlag alatt alakult, ellenben a Motivációjuk már az átlag fölött helyezkedik 
el. A Gyakorlatiasság pedig egy kicsivel szintén az átlag alatt található. A 
3-as klaszter szürke görbéje mutatja, hogy a Megbízhatóságuk valamivel 
az átlag alá esik, a Problémakezelésük viszont magas, az összes 
klaszterhez képest pozitív irányban ennél a csoportnál a legmagasabb. A 
Motivációjuk és a Gyakorlatiasságuk negatív irányban nagyon kirívó, ilyen 
alacsony értékek szintén csak ennél a klaszternél mutatkoznak. 

A klaszterekkel való kereszttáblák futtatásában azt találtuk, hogy a 
Fővárosban lakók többsége a 2-es klaszterbe tartozik (53,3 %), és még 
kis részük (22 %) az 1-es klaszterbe tartozik. Ez azt jelenti, hogy a 
Fővárosban lakók Megbízhatósága, és Probléma kezelése elég alacsony, és 
a Motivációjuk egy picivel átlag feletti. 

A Nagyvárosban élő nagytöbbsége (66,7 %) a 3-as klaszterbe tartozik. 
A Nagyvárosban lakók Probléma kezelése átlag feletti, övéké a legjobb, 
míg a Motivációjuk és Gyakorlatiasságuk nagyon alacsony. 

A Kisvárosban élők az 1-es (41,4%) és a 2-es (33,3%) között oszlanak 
el. Az 1-es klaszterhez tartozók értéke mind átlag közeli, a 2-es klaszterbe 
tartozókra az jellemző, hogy a Megbízhatósága, és Probléma kezelése elég 
alacsony, és a Motivációjuk egy picivel átlag feletti. 

A Község-faluban lakók megoszlása még a legegyenletesebb, 25,9 %-
uk az 1-es klaszterbe tartozik, 13,3 %-uk a 2-es klaszterbe, és 33.3 %-uk 
pedig a 3-as klaszterbe tartozik. Ezeket az eredményeket az alábbi 
diagramm mutatja. 
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A nemek, illetve a szakirányok szerinti klaszterekben való megoszlásban 
nem találtunk szignifikáns összefüggéseket, tehát az adott mintára 
elmondható, hogy ezen csoportosítások alapján nem lehet 
következtetéseket levonni. 

Végezetül elmondható, hogy a most tanulmányaikat kezdő fiatalok 
fejében egy olyan kép él, amely szerint nagyon fontos szinte az összes 
általunk megadott kompetencia, mivel a legtöbbre magas pontszámot 
adtak. Az önértékelésük alapján viszont belátásuk szerint, ők még nem 
igazán rendelkeznek ilyen magas kompetenciákkal, de ez érthető is, mivel 
még most lesz lehetőségük képességeiket fejleszteni a felsőfokú 
tanulmányaik keretén belül. Az is látszik, hogy a megkérdezettek 
véleménye szerint a versenyszférában több, szerteágazóbb képességgel 
kell rendelkeznie az adott munkavállalónak, hogy az állásinterjú 
alkalmával elsőbbséget élvezzen, majd munkája során kiválóan tudjon 
teljesíteni, és ez által nagyobb profitot termelni a cég számára. A 
közszféra más megítélés alá esik véleményük szerint, mivel úgy 
gondolják, hogy itt talán nincsenek a beosztottak annyira motiválva, hogy 
minél hatékonyabban végezzék a munkájukat. Ezen a területen 
mindenképpen változásokat kell kialakítani, mint például az anyagiak 
területén, a teljesítményértékelésben, a munkakörök racionalizálásában, 
és a karrierépítés lehetőségében. A változtatások nélkül ez a pálya 
igencsak emberhiánnyal küszködhet rövid időn belül, ahol a meglévő 
emberek bizonyos pozíciókban, eléggé belekényelmesednek a 
munkájukba, ezáltal jelentősen csökkentve hatékonyságukat. 
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