
A kutatásomat közel 2000 magyarországi cégvezető, HR szakember és olyan személy 
körében végeztem, akik személyzetfelvételben érintettek a munkájuk során. Ezeknek a 
potenciális kiválasztási módszereknek néztem meg a vezetők számára hasznos elosztási 
arányát. A legfőbb szempont az volt, hogy olyan embert szeretnének a cégek kiválasztani, 
akik egyáltalán hajlandóak dolgozni és képesek eredményeket elérni.
Így különböző vezetőket kérdeztem meg, hogy:

Mely módszerek bizonyultak nagyon sokak számára sikeresnek a munkaerő 
kiválasztás során és mely módszerek bizonyultak kevesek számára sikeresnek? 

Melyek azok a módszerek és hány körös az ideális interjú amelyet még egy munkavállaló 
is szívesen végig csinál mindenféle érzelmi törés nélkül. Sokféle módszer létezik arra, 
hogy megállapítsuk, hogy ki-kicsoda és érdemes e tőle a korábbi definíció alapján 
szolgáltatást igénybe venni (munkavállalóként alkalmazni).

A kutatásom alapján az alábbi szűrési kritériumok, amelyeket magyarországi 
személyzetfelvétel során alkalmaznak:

1. A kutatásban résztvevő vezetők 12,8% megérzés alapon dönt az önéletrajz alapján. 

Egy rendkívül elterjedt módszer. 
Szokták ezt még finomítani női 
megérzés re , am i egy  még 
kifinomultabb módszer. :) 
A viccet félretéve a megérzés 
többnyire azon alapszik, hogy az 
adott személy számára, aki az 
interjút / a személyzetfelvételt 

végzi ki szimpatikus és ki nem. Az életnek különböző területei vannak.  A munka és a 
magánélet határozottan külön választandó. Ha valakinek magánemberként válik 
szimpatikussá egy munkavállaló, néha meg sem tudja mondani, hogy miért. Talán azért 
mert hasonlít valakire a hangja, a megjelenése ne adj isten a parfüme, akit korábban 
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nagyon tisztelt vagy szeretett. Befolyásolhatja a kiválasztás minőségét és azt hiszi a 
személy, hogy érzelmi alapon választ, holott ez érzéklet  alapon történő választás. Sajnos 
ugyanennek az ellenkezője is igaz. Ha valakit valaki egy kevésbé szimpatikus, esetleg egy 
negatív személyre emlékeztet, akár a külső megjelenése, akár a stílusa akkor 
elképzelhető, hogy azért nem fog kiválasztani egy személyt mert az ő nézőpontjából ez a 
személy egész egyszerűen nem szimpatikus neki. EZ NEM EGYENLŐ  AZZAL, HOGY 
VALAKI JÓL DOLGOZIK ÉS TUD EREDMÉNYT TERMELNI VAGY NEM JÓL DOLGOZIK 
ÉS NEM TUD EREDMÉNYT TERMELNI.

2. A kutatásban résztvevő vezetők 1% horoszkóp alapján dönti el, hogy  a jelöltek közül 
ki a legalkalmasabb.

Igen teljesen jól olvasta, a kutatás alapján a személyzetfelvételi 
kiválasztásban a horoszkóp, mint szempont felmerül. A horoszkóp 
manapság egy kifejezetten szofisztikált tudományszerű dologgá 
vált. Gyerekkoromba én is sokat hallottam erről Zsófi nénitől, aki a 
horoszkóp tudományának igen nagy művelője volt.
Nagyon sokáig magam is alkalmaztam az emberek megítélésére 
ezt a módszert. Csak, hogy az, hogy valaki mikor született az 
lehet, hogy valami misztikus módon befolyásolja egy ember 
személyiségét, de sokkal jobban befolyásolja egy illető 
személyiségét az, hogy:
- hol nőtt fel,
- milyen körülmények között,
- milyen hatások érték,
- milyen negatív és pozitív élmények befolyásolták az élete alakulását. 

Szeretném hangsúlyozni, hogy a személyiség az itt határozottan nem egyenlő egy 
személy munkavégzési és eredményelérési képességével. Tehát attól mert egy személy 
bármely  horoszkópba tartozik, elképzelhető, hogy kitűnően bánik az ügyfelekkel, de az is 
elképzelhető, hogy teljesen alkalmatlan bármilyen olyan munkára, ahol emberekkel kell 
valamilyen fajta kapcsolatba kerülnie. AZAZ EZ NEM EGYENLŐ AZZAL, HOGY VALAKI 
JÓL DOLGOZIK ÉS TUD EREDMÉNYT TERMELNI VAGY NEM JÓL DOLGOZIK ÉS NEM 
TUD EREDMÉNYT TERMELNI
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3. A kutatásban résztvevő vezetők szintén 1% 
hobbi alapján választ. 

A hobbi szintén érdekes lehet, abból a szempontból, 
hogy csapatjátékos vagy inkább  egyénieskedő. Azaz, 
hogyha valaki egyedül szeret kerékpározni akkor 
lehet, hogy nem jó csapatjátékos és ha valaki 
kosárlabdázni szeret, akkor meg lehet, hogy jó 
csapatjátékos? Ezzel sem értek egyet. 
Nagyon sok olyan embert ismerek, aki kiváló 
csapatjátékos, pedig egyedül szeret biciklizni, és 
rengeteg olyan ember van, aki a legkisebb mértékben 
sem hajlandó a munkájában másokkal együttműködni, 
holott a sportban nagyon is jól megy neki. 

Az, hogy egy személynek mi a hobbija az NEM 
EGYENLŐ AZZAL, HOGY VALAKI JÓL DOLGOZIK 
ÉS TUD EREDMÉNYT TERMELNI VAGY NEM JÓL DOLGOZIK ÉS NEM TUD 
EREDMÉNYT TERMELNI.

4. Sok esetben fontos szűrési szempont az önéletrajzon szereplő fénykép, melyet a 
kutatásban résztvevő vezetők 9,7%-a jelölt meg mérvadó szempontként. 

Fontos szempontnak ítélik meg, hogy egyáltalán 
van e fénykép az önéletrajzon, és ha igen milyen.
A 90-es években nagyon gyakran láttam jómagam 
is olyan önéletrajzokat, ahol hölgyek bikiniben 
pózoltak és azt tették fel az önéletrajzukba és 
olyat is láttam, ahol urak valami furcsa hátteret 
állítottak be háttérnek az önéletrajzukon szereplő 
képen (fekete luxus autó). Sajnos meg kell 
állapítsuk, hogy az emberek nem marketing 
szakemberek. Nem képesek a saját self-
marketingjüket megcsinálni. Azaz nem biztos, 
hogy a lehető legjobb  fotót választják és még az is 
lehet, hogy a fénykép arcukkal kapcsolatosan 
önbizalom hiányban szenvednek és ezért nem 
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szívesen csatolnak fényképet sem az önéletrajzukhoz. Az, hogy a személy hajlandó e 
fényképet tenni az önéletrajzára és ha igen akkor milyet, ebből maximum arra célszerű 
következtetni, hogy a személy mennyire erős self -marketingben, és ez számunkra 
mennyire szimpatikus. Azonban ez határozottan NEM EGYENLŐ AZZAL, HOGY VALAKI 
JÓL DOLGOZIK ÉS TUD EREDMÉNYT TERMELNI VAGY NEM JÓL DOLGOZIK ÉS NEM 
TUD EREDMÉNYT TERMELNI.

5. Kutatásom alapján túlnyomó részben 37,3 %-ban a szakmai tapasztalat, önéletrajz 
alapján döntenek a vezetők. 

Ez igenis egy nyomravezető adat lehet, 
FELTÉVE HA IGAZ! Számtalan olyan 
m u n k a v á l l a l ó r ó l t u d u n k , a k i a z 
önéletrajzában kifejezetten valótlanságokat 
állított. Akár: 
- az adott cégnél eltöltött időt illetően, 
- akár az adott cégnél betöltött pozícióját 

illetően. 
Ez időnként  meglehetősen félrevezethető 
lehet. Arról nem is beszélve, hogy olyan 
munkavállalókkal is találkoztam, akik lopott 
vagy vásárolt igazolványokkal igazolták az iskolai végzettségüket az adott szakmában.
Tapasztalatom szerint az, hogy kinek mi van az önéletrajzában az arra vonatkozóan egy 
fontos adat, hogy mennyire tud önéletrajzot írni.

Az aki tud önéletrajzot írni, az vajon egy jó munkavállaló?
Az aki nem tud önéletrajzot írni, az automatikusan egy  rossz munkavállaló?
Az akinek szerepel az  önéletrajzában, hogy angol nyelvvizsgája van, az tud is angolul?
Mi van azzal, aki ténylegesen képes az ügyfelekkel  angolul beszélni, viszont nincs nyelvvizsgája?

Honnan tudhatja meg, hogy mi az igaz az önéletrajzból? Honnan tudhatja meg, hogy  az a 
személy, aki az önéletrajzába nem ír be dolgokat az nem rendelkezik e a keresett 
képességgel? Logikus lenne a válasz: hát nyilván ha rendelkezik azzal a képességgel, 
akkor beírja, nem? A válasz: NEM. 

Ahogyan a fényképpel kapcsolatban, úgy bizony  a saját képességekkel kapcsolatban is 
megjelenik egy  felesleges szerénység effektus. Azaz, hogy az igazán jó szolgáltatók 
(munkavállalók) esetén is megtörténhet az, hogy nem promózzák egy olyan képességüket 
ami fontos lehet egy munka szempontjából. Ráadásul a beküldött állásokra nem 
személyre szabott (cégre szabott)  önéletrajzot küldenek, hanem “küldik azt ami 
van”. Ez eredményezi azt, hogy minden céghez ugyanazt az önéletrajzot küldik,  ezért 
lehet, hogy nem domborítják ki azt a képességüket ami jó lehet az adott cég, adott 
pozíciójához. Tehát az önéletrajz alapján eldönteni, hogy ki a jó és ki a rossz munkavállaló 
már egy  sokkal jobb  szűrési módszer, mint a horoszkóp, de még mindig nem mutat 
számunkra egyértelmű információkat. 
Az önéletrajz és szakmai képességek bemutatása SEM EGYENLŐ AZZAL, HOGY 
VALAKI JÓL DOLGOZIK ÉS TUD EREDMÉNYT TERMELNI VAGY NEM JÓL DOLGOZIK 
ÉS NEM TUD EREDMÉNYT TERMELNI.
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Azon olvasók, akik igazán figyelmesek voltak, most azon gondolkoznak, hogy mi lehet a 
fennmaradt 38,2 %, azaz a túlnyomó rész szűrési szempontja.

Hogyan szűrjük tehát, hogy valakinek van e kedve dolgozni vagy sem?

Erre a legjobb módszer ha egy olyan professzionális telefonos interjún visszük végig a 
személyt, amely során egy egzakt pontrendszerrel meg tudjuk határozni, hogy a 
személynek van e hajlandósága a munkavégzésre és rendelkezik e eredmény elérő 
képességgel.

Amennyiben érdekli a telefonos interjú módszertana, bemutatjuk a technológiát 
díjmentesen! Írjon nekünk: contact@szerepizsolt.hu
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