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1. BEVEZETÉS
Magyarország Kormánya a Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (továbbiakban:
KÖFOP) éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016 (I. 18.) Kormány
határozatban kiemelt projektként nevesítette a KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16-2016-00001
azonosító jelű „Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási programot” (továbbiakban:
HVK projekt).
A HVK projekt megvalósításáért a Belügyminisztérium (továbbiakban: BM) felelt. A BM és
a projekt közreműködői vállalták, hogy a projekt megvalósításával hozzájárulnak a
helyi közszolgáltatások rendszerének megújításához.
A HVK projekt célja a helyi közszolgáltatások minőségével és a helyi versenyképesség
tudatos fejlesztésével kapcsolatos célirányos kutatások végrehajtása volt. A kutatások
eredménye a hazai sajátosságokat figyelembe vevő javaslat az önkormányzati vezetők
munkáját támogató eszközrendszerre, a szükséges szakmai-ágazati szintű döntésekre és
szakpolitikai lépésekre.
A HVK projekt keretében végzett alkalmazott kutatások a helyi közszolgáltatások minőségével összefüggő, a helyi versenyképesség szempontjából meghatározó
tényezők vizsgálatát célozták meg, öt egymással szorosan összefüggő célterületen.
Az önkormányzatok versenyképességét támogató kompetenciák kutatása (továbbiakban: Kompetencia kutatás) abból indult ki, hogy a helyi közszolgáltatások minősége és a helyi gazdaság fenntartható fejlesztése csak akkor biztosítható, ha
megfelelő stratégiai hangsúlyt kapnak a rendelkezésre álló humánerőforrások.
A Kompetencia kutatás fókuszában a település helyi versenyképességének fejlesztéséhez szükséges egyéni és szervezeti kompetenciák álltak. A vizsgálat tárgya az volt,
hogy az egyes közszolgáltatások minősége és a versenyképesség igénye milyen kompetencia-elvárásokhoz vezet, ezeknek milyen mértékben felel meg a vizsgált önkormányzatok jelenlegi állománya, és a hiányzó kompetenciák milyen módon fejleszthetők.
Jelen dokumentum a Kompetencia kutatás legfontosabb eredményeit, a helyi önkormányzatok számára kifejlesztett eszközöket, módszertant, azok felhasználásának lehetőségeit, valamint a tudatos, kompetencia alapú emberi erőforrás megvalósításához kapcsolódó ajánlásokat foglalja össze.

A TERÜLET FONTOSSÁGA, AKTUALITÁSA
A kutatás egyik felismerése az volt, hogy a gyakran hivatkozott nehézségek mellett a ma
még kiaknázatlan lehetőségek nem kapnak kellő figyelmet a települési önkormányzatok mindennapi feladatellátása során. A világ dinamikusan fejlődő települései többek
között abban különböznek kevésbé sikeres társaiktól, hogy az alábbiakban a fejlődés motorját látják:


a belső adottságok és a külső lehetőségek összekapcsolása,



a technológiai fejlődés kiaknázása,



infokommunikációs platformok befogadása,



sikeres és komplex társadalmi-gazdasági fejlődési minták, modellek átvétele, vagy az ilyenekből történő tanulás,



a fenntarthatóságot és a fejlődést összhangba hozó ökoszisztéma építése,
3

Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás útmutató



tudásalapú gazdaság- és társadalomfejlesztés, elmozdulás a magasan
képzett munkaerő irányába (pl. tanuló városok),



a kutatásfejlesztés és innováció (K+F+I) szerepének növelése az élet legtöbb területén,



a szektorokon és tudásterületeken belüli és azokon átívelő kooperációk
megvalósítása,



a lakosság mobilitási hajlandósága a gazdaságilag jobb feltételeket biztosító települések, térségek irányába,



a térségi regionális és a globális piac adta lehetőségek kiaknázása.

Ha az önkormányzatok vezetői, döntéshozó számára a szubjektív mérleg a valóságos
helyzetnél negatívabb, az első lépés a lehetőségek azonosítása. Nem elég szembenézni a
nehézségekkel, a tudatosság része, hogy a lehetőségek mentén legyen szándék és képesség a stratégiai célok kijelölésére és a célok érdekében történő cselekvésre. Ennek
egyik feltétele, hogy az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás tudatossá váljon
és a kulcsszereplők felkészültsége lehetővé tegye a stratégiai területek támogatását.
A település versenyképességének erősítése enélkül elképzelhetetlen. A meglévő feladatok
minőségének és hatékonyságának javítására, az adminisztratív terhek csökkentésére és
a jelenlegi feladatokon túlmutató kihívások elfogadására van szükség ahhoz, hogy a
környezet változó kihívásaihoz sikeresen tudjon alkalmazkodni a település. Mindez más
megközelítéseket, új típusú szakértelmet, korszerű kompetenciákat kíván.
A település stratégiai céljai érdekében ugyanolyan fontos a meglévő, tudatosan és felkészülten dolgozó munkatársak megerősítése, mint a hasonló gondolkodású és hozzáállású
új munkatársak toborzása, kiválasztása, beillesztése, értékelése és szakmai fejlesztése.
A tudatos emberi erőforrás gazdálkodás részeként olyan humánpolitikai kihívásokkal kell
szembenézni, amelyekre jelenleg gyakran nem jut elegendő idő, nincs meg a szükséges
eszköztár vagy hiányzik a megfelelő felkészültség. Pedig a települési önkormányzatok
tudatos feladatellátása, annak hatékonyság-javítása, illetve ezeken keresztül a települési
versenyképesség erősítése nagymértékben függ a szervezet humán kapacitásától és annak minőségétől.
A téma fontosságát jelzi, hogy a Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program keretében külön kutatás vizsgálta az önkormányzati humán kompetenciák fejlesztési lehetőségeit. A kutatás tapasztalatai alapján azok a települések válnak nagyobb eséllyel sikeressé, amelyek nem állnak meg a személyügyi adminisztráció szűken értelmezett,
rövid távú feladatainál (munkaügyi adminisztráció, cafeteira stb.). A stratégiai szemléletű kompetenciafejlesztési programok éveken át tartó következetességére van szükség a
terület fejlesztése érdekében, azonban mindez az önkormányzat hatékonyságát és eredményességét is kedvezően befolyásolja.
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2. A TÉMATERÜLETHEZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB KÉRDÉSEK, FOGALMAK, FELVETÉSEK
A kutatás a kompetencia-fogalmat a lehető legszélesebben értelmezve használta: a tudás (ismeret, megértés), a készségek, a képességek és az attitűdök összességeként, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a munkavégzéshez, annak hatásosságához
(eredményesség) és hatékonyságához (reális erőforrás-használat). A munka- és feladatköröktől függően érdemi hangsúlyt kapott a méltányosság és a fenntarthatóság horizontális igénye is.
Mikor kompetens egy munkavállaló? Kompetencia alatt az egyén vagy egyének
csoportja azon tulajdonságát értjük, amely képessé tesz valamely feladat vagy feladatok előzetesen meghatározott elvárásoknak megfelelő, minőségi ellátására.
Milyen kompetenciákat igényelnek a versenyképességhez kapcsolódó műveletek? Azt a kompetencia csoportot, amely a tudatosság és a helyi versenyképesség
szempontjából legfontosabb területeken határozza meg a szükséges kompetenciaelvárásokat, műveleti kompetenciáknak neveztük el. Ezek a kompetenciák a legfontosabb vezetői, stratégiai jellegű képességek és tulajdonságok, amelyek kiemelten fontosak ahhoz, hogy az önkormányzati feladatellátás professzionálissá váljon és erősítse a
helyi versenyképességet.
Mit lehet szűken vett szakértelemnek nevezni? Az egyes munkakörök esetében
szakmai kompetenciának az alkalmazáshoz szükséges képesítést, végzettséget, szakmai tapasztalatot nevezzük, ami olyan specifikus tudást, képességeket és attitűdöket
feltételez, amelyek megléte valamely meghatározott munkafolyamat vagy munkakör
sikeres és eredményes ellátását teszik lehetővé.
Mi a szerepük a személyes tulajdonságoknak? Elemi kompetenciák alkotják azt a
kompetencia csoportot, amely bár nem szakma-specifikus, mégis segíti meghatározni a
munkaköri feladatok ellátásának humán feltételeit. Az elemi kompetenciák személyi és
operatív kompetenciákból állnak, míg az előbbi a pszichés személyes jellemzőket, addig
az utóbbi leginkább a feladatellátáshoz szükséges képességeket, készségeket foglalja
magába. Összetételüket a munkakör-területre jellemző tevékenységek profilja határozza meg.
Mi segítheti a tudatos emberi erőforrás gazdálkodást? Amikor új munkatársat
keres az önkormányzat, hasznos feltérképezni, hogy milyen típusú szakemberre van
szükség és milyen személyiségjegyek segítenék elő leginkább azt, hogy hasznos tagja
legyen a szervezetnek. Ehhez a Kompetencia kutatás két, a gyakorlatban is jól alkalmazható eszközt fejlesztett ki.
Kompetencia-szótár: A kompetencia-szótár a szervezetre jellemző vagy általa elvárt
fontosabb kompetenciák megnevezésére vállalkozott. A megnevezések mellett tartalmazza a fogalmak egyszerű magyarázatát. A kompetencia-szótár kínálata később az igényeknek megfelelően szűkíthető, bővíthető, és az a funkciója, hogy az emberi erőforrásokkal kapcsolatos elvárások sokrétűségére irányítsa a figyelmet, segítsen meghatározni a
munkakört betöltővel szembeni szakmai és egyéb elvárásokat. (2.sz. melléklet)
Kompetencia-térkép: A kompetencia-térkép támpontokat ad a versenyképesség
szempontjából kiemelt jelentőségű munkakörterületek (ezeken belül munkakörök) tartalmának meghatározásához és az elvárt kompetenciákhoz:
5

Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás útmutató



Segít számba venni a munkakörre jellemző hagyományos feladatokat és azokat is,
amelyek a versenyképesség erősítéséhez szükségesek.



Összegzi az alkalmazás feltételének is tekinthető elvárt szakmai kompetenciákat,
elvárásokat (pl. végzettség, szakmai tapasztalat, speciális szakismeret).



Megadja a 10 műveleti kompetencia adott munkakörre jellemző sorrendjét



A szervezet egészére jellemző kompetencia-szótár kínálatából segíti kijelölni azokat a legfontosabb elemi kompetenciákat, amiknek a megléte vagy fejlesztése az
adott munkakörben kiemelt figyelmet igényel.



A komplex kompetencia-térkép használata segít meghatározni a meglévő vagy elvárt kompetencia-szinteket, ezáltal a fejlesztendő területek körét.



A kompetencia-térkép egyaránt készíthető létező és elvárt kompetenciákról. A
kettő közötti eltérés megszüntetését célzó szakmai fejlődés feladatait strukturálja
a térkép egy további kiegészítő funkciója.

A kutatás során 15 kulcsfontosságú önkormányzati munkakör-területhez 1-1
kompetencia-térkép készült, amelyek a 6. sz. mellékletben találhatók. A kompetencia-térképek rugalmasan segítik az egyes munkakörökhöz tartozó feladatok meghatározását és a feladatok ellátását segítő kompetenciák kiválasztását.
A tudatos emberi erőforrás menedzsment (EEM) a szervezet és a szervezetben dolgozó egyének céljai érdekében az emberi erőforrások hatékony felhasználását célzó
programok, funkciók, tevékenységek és felhasznált eszközök összessége. Az EEM kompetencia alapra helyezését könnyíti meg a kompetencia-keretrendszer használata.
A kompetencia-keretrendszer a kutatás által használt kompetencia-modell fogalmait
összekapcsolja a munkakörök kompetencialapú kezelésével a HR ciklus minden szakaszában (a munkakör tartalmának meghatározásától a toborzáson és kiválasztáson át az
értékelés és szakmai fejlesztés feladatáig). Ha egy önkormányzat karakteres településfejlesztést, prosperáló helyi gazdaságot, felelős gazdálkodást, méltányos szociális ellátást
vagy élénk helyi kulturális és közösségi életet szeretne, a keretrendszer bevezetése segíti
a humán feltételek biztosítását. A sikeres használathoz azonban a helyi adottságoknak
megfelelő testre szabása nem takarítható meg.
A kutatás szempontjából lényeges további fogalmakat és rövid magyarázatukat az 1. sz.
melléklet tartalmazza.
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3. A HAZAI TELEPÜLÉSEK EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁSI KIHÍVÁSAI
A Kompetencia kutatás az önkormányzati szereplőkkel történt szoros együttműködése
során a helyi önkormányzatok emberi erőforrás gazdálkodásával kapcsolatban az alábbi
potenciális probléma-területeket azonosította.

Gyakori a munkaerőhiány, nehézséget jelent a távozó munkatársak
pótlása
A bérszínvonal az önkormányzatoknál alacsony, ezzel is összefügg a nagyarányú elvándorlás, különösen a diplomások körében. Míg a kisebb településeken az összevont munkakörök, a nagyobb településeken a túlzott specializáció és az együttműködés jelent kihívást a komplex feladatok ellátásakor. A speciális képzettséggel rendelkező szakemberek
gyakran hiányoznak (pl. mérnöki és informatikai képesítéssel rendelkezők), a kompetencia alapú kiválasztás a megfelelő számú és minőségű jelentkező hiányában nem valódi
alternatíva. A kihívás az, hogy megfelelő toborzással nehéz munkaerő-piaci helyzetben is
széles jelentkezői körből lehessen meríteni, és nőjön az esélye annak, hogy kompetens
vagy kompetenssé tehető munkatársat lehessen találni.

Lehetőség, hogy a vezetők által állított sikerkritériumok, preferenciák, a
TÉR, illetve a hagyományos hivatali munkakultúra megújításakor a
kompetenciafejlesztés nagyobb figyelmet kapjon
A vezetők és a munkavállalók informáltságának szintje különböző. A folyamatok átláthatósága, a stratégiai tervezés és a folyamatos fejlesztés iránti igény hullámzó. A politikai
és szakmai vezetők együttműködése gyakran nehézkes (eltérő szakmai előzmények, eltérő értékek, célok, a tevékenységek és eredményeik optimális időhorizontjának különbözősége, a közös gondolkodásra szánt szűkös időkeretek akadályozzák az összhang
kialakulását).
Fontos kihívás, hogy a vezetés által megfogalmazott feladatokkal és munkakörökkel kapcsolatos kompetencia-elvárások közös gondolkodás és egyeztetések eredményeként közös értelmezést nyerjenek, és kialakuljon a kapcsolódó értékelés és fejlesztés kultúrája.

Az egyes munkakörök gyakran zártak a stratégiai célok irányába,
ellátásuk sokszor jobban kapcsolódik a kialakult rutinokhoz, mint a
megoldandó feladathoz
A kutatás tapasztalatai alapján csökkenti az eredményességet, ha egyes önkormányzati
munkakörök betöltői attól remélik a foglalkoztatásuk biztonságát, ha túlértékelik a megszokott feladatellátási rutinjaikat vagy elzárkóznak a másokkal való együttműködéstől, a
magasabb szintű települési célokhoz való kreatív hozzájárulástól. Az önkormányzatok
vezetői gyakran érzik úgy, hogy egyedül vannak a stratégiai dilemmáikkal, kihívásaikkal,
és így nehéz meglelni a megfelelő megoldási utakat, lehetőségeket. A tapasztalatok
ugyanakkor azt mutatják, hogy sok helyen nem alakultak még ki a delegálás, információ
megosztás, partnerség megfelelő fórumai, vagy ha léteznek is, azok működtetése nehéz7
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kes, sokszor az azokat kezdeményezők az első sikertelen próbálkozások után csalódottá
válnak, és elállnak az újabb próbálkozásoktól.
A legtöbb önkormányzaton belül és kívül is vannak olyan személyek, civil szervezetek,
vállalkozások, amelyek szövetségessé válása érdemben növelheti a település versenyképességét. A kihívás abban áll, hogy az önkormányzat megtalálja annak a módját, hogy az
ott dolgozók és a település cselekvésre kész csoportjai, szereplői a vezetés partnerévé
váljanak. Ez minden résztvevőtől új kompetenciákat kíván.

Hiányterület a professzionális emberi erőforrás menedzsment
(EEM és HR)
A személyügyi adminisztráció leköti a HR munkatársak idejét, kapacitását. Az alkalmazási
döntéseket a vezetők gyakran csak a formális megfelelést nézve, ismeretségre vagy
szubjektív benyomásokra alapozva hozzák meg.
Nemegyszer hiányzik az elhatározás, a kapcsolódó HR szaktudás és az érintettek
együttműködése, így elmarad a munkatársak kompetenciáinak rendszeres felmérése és módszeres fejlesztése (tesztek, több nézőpontú értékelő megbeszélések,
munkakörelemzési módszerek, belső képzések, időszakos munkakörcserék (rotáció)
stb.).
A személyzeti munka gyakran nélkülözi az egységes, a teljes folyamatot magába foglaló
önkormányzati HR feladatrendszerben való gondolkodást. Ilyenkor a kapcsolódó tevékenységek elkülönülten, ad hoc módon kerülnek megvalósításra, az eredmények nem
épülnek be az önkormányzat szervezetrendszerébe, működési gyakorlatába. Fontos lehetőség az e területen való előrelépés.
Kapcsolódó kihívás, hogy az önkormányzati képzési-, továbbképzési rendszer, a szabályozás és az alkalmazási gyakorlat felismerje a professzionális EEM szükségességét és a
szakképzett HR munkatársak alkalmazása a mainál megszokottabbá, természetessé, magától értetődővé váljon. Ennek új, EEM gyakorlattal vagy HR képesítéssel rendelkező munkatárs felvétele éppúgy lehet forrása, mint ha egy meglévő vezető vagy munkatárs HR képzésen, továbbképzésen vesz részt. A megfelelő HR ismeretekkel felvértezett önkormányzat a lehetőségeit sikeresebben képes kamatoztatni a stratégiai célok
elérése, így a helyi versenyképesség növelése érdekében is.

Az álláshirdetések és munkaköri leírások a megszokott munkakörökből
indulnak ki, nem a stratégiai célok által megkívánt kompetenciákból
Ha egy önkormányzatnál a hagyományosnak számító munkakörök – a munkatársak létszámától függően – hol hektikusan változó tartalmúak, hol mereven a megszokott feladatmegosztást tükrözik, ha nem rendelkeznek naprakész információval a technológiai
fejlődésről, a hatáskörök megváltozásáról, a kritikus társadalmi-gazdasági elvárásokról,
akkor ennek a versenyképesség is kárát látja. Praktikus kihívás, hogy első körben a stratégiai jelentőségű munkakörök esetében érdemi megfontolás tárgyát képezze, hogy az
adott munkakörben mi tehető a település versenyképességének fejlesztéséért, a
fenntarthatóságért, a hatékony és minőségi közszolgáltatásokért. A kihívás része, hogy
ha új feladatokkal frissül egy munkakör, akkor miként lehet biztosítani az ahhoz szükséges hozzáértést, kompetenciákat.

8
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Az új kihívásokat sokan érzékelik, de előzmények és segítség nélkül
nagy a kísértés a változással járó erőfeszítések hárítására
A hasonló körülmények között dolgozó önkormányzatok közül azok sikeresebbek, amelyek több ambícióval és nagyobb hozzáértéssel végzik a munkájukat. Az ambíció stratégiai tudatosságot kíván, a hozzáértés pedig a kiválasztásra és a szakmai fejlődés támogatására való nagyobb figyelmet. Kevés az olyan vezető és munkatárs – még a magasan
képzettek között is -, aki arra a munkakörre rendelkezik képesítéssel, amit betölt. Ez
csak akkor probléma, ha a munkakörnek megfelelő kompetenciák és jártasság megszerzését nem támogatják gyakorlatközpontú továbbképzések és belső felkészítő vagy fejlesztő szolgáltatások.
Mindez nem csupán az egyéni kompetenciák irányából kihívás, hanem az önkormányzati
szervezet egésze számára is az. Milyen segítséget lehet igénybe venni, ha valaki elszánta
magát a változásokra és nem szeretne nulláról indulni?

9
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4. AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA KIALAKÍTOTT KOMPETENCIA ESZKÖZÖK

4.1. A KOMPETENCIA-SZÓTÁR
A Kutatás során empirikus vizsgálatok segítségével kerültek feltárásra és értelmezésre az önkormányzati szervezet és munkatársainak kompetenciái, ami
elvezetett a kompetencia-szótár összeállításához. Ennek eredményeképpen azonosításra kerültek a versenyképesség és a gazdaságfejlesztés szempontjából az önkormányzatokra jellemző elemi kompetenciák, valamint elkészültek ezek rövid tartalmi kifejtései.
A Kutatás alapján definiált elemi kompetenciák alapvetően a terület feladatorientált kompetencia-elvárásait hivatottak azonosítani a versenyképesség szempontjából. Az elemi kompetenciák operatív és személyi típusai nemcsak az elvárások
pontosabb megfogalmazását segítik, hanem azok fejlesztési irányának és lehetőségeinek
meghatározását is támogatják.

Az operatív kompetenciák az egyénnek azokat a képességeit, jellemzőit mutatják,
amelyek egyes tevékenységek sikeres végrehajtásához szükségesek és a cselekvések eredményességében nyilvánulnak meg. Ide sorolható például a kommunikáció,
az időmenedzsment, a meggyőzőképesség vagy a konfliktuskezelés is. A személyi vagy
más néven nem operatív kompetenciák az egyén cselekvéshez, adott esetben a
munkakör ellátásához kapcsolódó beállítódását, pszichológiai jellemzőit, tulajdonságait takarja. Ide sorolható például a terhelhetőség, az aktivitás, a fegyelmezettség
vagy a felelősségvállalás is.
A kutatás során kidolgozott táblázatos szerkezetű kompetencia-szótárt az 1. sz.
melléklet tartalmazza. A kompetencia-szótár táblázatának első oszlopa a versenyképesség szempontjából lényeges elemi kompetenciák megnevezését mutatja, amely jelen10
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leg 44 elemet foglal magába. A megnevezést követően az adott elemi kompetencia
rövid, lényegre törő leírása található. A táblázat harmadik oszlopa a kompetenciák kategorizálását tartalmazza, attól függően, hogy azok inkább személyi vagy operatív jellegűek.
A kompetencia-szótár csak olyan (elemi) kompetenciákat tartalmaz, amelyek a munkakörök többsége esetében megfelelően értelmezhetőek az önkormányzatok versenyképességéhez kapcsolódóan.
A szótár gyakorlati alkalmazásának támogatásaként a kutatás során elkészült annak egy
kiegészítő táblázata is (3. sz. melléklet), amely a kompetencia-szótár elemi kompetenciáinak szintezett jellemzését tartalmazza. A táblázat a szótár kompetenciáit három szinten definiálja, attól függően, hogy a munkakört betöltő személlyel kapcsolatban
mit tapasztalnak, vagy a kialakításra kerülő munkakörrel szemben milyen kompetenciaelvárásokat fogalmaznak meg. Ez a táblázat segítheti az önkormányzatok HR területen
dolgozó, valamint vezető beosztású munkavállalóit a kompetencia meghatározások értelmezésében, illetve azok szintezésében. A pontos kompetencia elvárások meghatározása és folyamatos nyomon követése nagyban támogathatja az önkormányzatok tudatos
emberi erőforrás menedzsmentjét a HR ciklus teljes folyamatában.

4.2. A KOMPETENCIA-TÉRKÉPEK
A Kutatás egyik fő célja volt, hogy a helyi versenyképesség szempontjából meghatározó
15 munkakör (munkakör-területre) olyan kompetencia-térképeket hozzon létre,
amely a munkakörrel kapcsolatos elvárásokat foglalja össze. A Kutatás során a folyamat
egységesítése és strukturálása érdekében önkormányzati kompetencia-modellt alkottunk.
A kialakított kompetencia-modell alapvetően kettős fókuszú: a kutatás szempontjából elsődleges volt, hogy azonosítani lehessen:




azokat a meghatározó munkaköröket, illetve a hozzájuk tartozó feladatokat, tevékenységeket, amelyek a helyi versenyképesség szempontjából – a települési sajátosságoknak megfelelően – relevánsak, ezt követően
a feladatok ellátásához, a munkakörök betöltéséhez szükséges kompetenciákat
szükséges számba venni.

Az egyes munkakörökhöz, feladatkörökhöz tartozó kompetencia-igények és elvárások
meghatározása az önkormányzati feladatellátásban alapot biztosít a kompetencia alapú
emberi erőforrás menedzsment megalapozásához, valamint ezzel összefüggésben a
kompetenciák figyelembevételéhez a HR ciklus minden pontján.

A MUNKAKÖRÖK RENDSZERE
A Kompetencia kutatás egyik célkitűzéseként került megfogalmazásra a helyi versenyképesség szempontjából nélkülözhetetlen azon munkakörök azonosítása, amelyek
támogatni tudják az önkormányzatokat a hatékonyabb és eredményesebb feladatellátásukban, valamint a magasabb színvonalú közszolgáltatások biztosításában. Az
azonosított munkakörök szoros összefüggésben állnak tehát a helyi versenyképességet
támogató önkormányzati tevékenységekkel, azonban a feladatellátások szervezésének
jellege az eltérő lehetőségek miatt település-típusonként változó képet mutathat.
Mindezek miatt a munkakörök tekintetében inkább a területek és a hozzá tartozó feladatok definiálására, mintsem a konkrét munkakörök meghatározása volt a kutatás fő fóku11
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sza. A kutatás során kialakított rendszernek tehát az volt a célja, hogy az egyes települések jellegüknek és lehetőségeiknek megfelelően legyenek képesek meghatározni azokat a feladatköröket, amelyek a helyi versenyképesség erősítését támogatják.
A szakirodalom, a saját fókuszcsoportos interjúk, valamint a Regionális Tematikus Műhelymunkák tapasztalatai alapján a Kutatás az alábbi munkaköröket, munkakörterületeket azonosította (a helyi versenyképesség szempontjait szem előtt tartva):
1. Foglalkoztatás/HR felelős
2. Főépítész / településrendezésért felelős
3. Gazdasági területért felelős
4. Helyi gazdaságfejlesztő, beruházásösztönző
5. Humán területért felelős
6. Informatikus / adatgazdálkodó
7. Jegyző, aljegyző
8. Kommunikációs/PR/marketing szakember
9. Közfoglalkoztatottak irányításáért felelős
10. Műszaki beruházásokért felelős
11. Pályázatokért felelős
12. Polgármester, alpolgármester
13. Településfejlesztő
14. Vagyongazdálkodásért felelős
15. Városüzemeltetésért, településüzemeltetésért felelős
Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok nem rendelkeznek központilag egységesített
munkakörnevekkel és struktúrával, a fenti lista a településméretből adódó sajátosságok,
a szervezeti felépítés eltérései és az elnevezések helyi eltérő gyakorlata miatt a 15-nél
lényegesen több, valóságban létező munkakört fedhet le.
Az egyes munkakörterületekhez tartozó feladatok ellátása a különböző településtípusokon más-más szinten és más-más formában valósulhat meg. (5.sz. melléklet)

A SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
A személyes kompetenciák azokat a tulajdonságokat, személyiségjegyeket foglalják
össze, amelyek mérlegelése relevanciájuk esetén hasznos lehet a munkakör-területre
felvett személy alkalmasságának megállapítása vagy a szakmai fejlődése támogatása során. Személyes kompetenciák a szakmai kompetenciák, a műveleti kompetenciák és az elemi kompetenciák strukturált elegye, amely a munkakörök kompetenciaelvárásait összegzi.
A feladatok ellátását a meglévő szakmai, műveleti és elemi kompetenciák öszszessége biztosítja. Minden egyes munkakörnél hasznos kapcsolódó kompetenciák
azonosítása, amely igényként fogalmazódhat meg a munkakört betöltővel szemben.
12
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Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a település, valamint a munkakör sajátosságainak
megfelelően ez változhat, ezért mindig szükséges azokat a helyi igényekhez és feltételekhez igazítani és rendszeresen felülvizsgálni.

Munkakörhöz tarrtozó
feladatok

1. ábra A munkakörök kompetencia-térképének kompetencia összetevői

Szakmai
kompetenciák

Műveleti
kompetenciák
Elemi
kompetenciák

Személyi
kompetenciák
Operatív
kompetenciák

A szakmai kompetenciák mindig az adott munkakörhöz tartozó szakmai elvárásokat
definiálják, amelyek többé-kevésbé objektív módon meghatározhatók. Kiindulópontjuk a munkakör betöltéséhez szükséges képzettségek által garantált felkészültséghez1 köthető, ami ezáltal szorosan kapcsolódik és könnyen besorolható az MKKR (Magyar
Képesítési Keretrendszer) és az EKKR (Európai Képesítési Keretrendszer) rendszerébe.
Ezen objektív mutatók alapján a munkakörök tartalmi elemzését követően szakmai
szempontból is szintezhetők a munkakörök.

A MŰVELETI KOMPETENCIÁK
A tevékenységek, feladatok kettős jellege folytán meghatározhatók azok a kompetencia csoportok, amelyek kifejezetten a helyi versenyképesség előmozdítását
támogatják, valamint azok, amelyek a munkakörök egyéb tevékenységeinek ellátását
teszik sikeresebbé, eredményesebbé.
A versenyképesség szempontjából fontos, átfogó kompetencia-csoportokat műveleti
kompetenciáknak nevezzük. Az önkormányzatok tekintetében a helyi versenyképességhez és gazdaságfejlesztéshez kapcsolódóan 10 műveleti kompetencia került azonosításra, amelyeket a 2. ábra mutat be. Az egyes műveleti kompetenciák ismertetése
és jellemzése a 4. sz. mellékletben található.

1

Ezek egyrészt a képzési és kimeneti követelményekben (felsőoktatás), másrészt a szakmai és
vizsgakövetelményekben (szakképzés) kerülnek definiálásra.
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2. ábra: Műveleti kompetenciák

Az azonosított műveleti kompetenciák a versenyképességhez kapcsolódó önkormányzati tevékenységek többsége számára relevánsak, ugyanakkor az egyes területek
súlyát, jelentőségét nagyban meghatározza a konkrét munkakör tartalma, jellege. Azonosításuk és intenzitásuk meghatározása a munkakör-elemzések feladata. Ebből
adódóan az egyes munkakörök betöltői a versenyképesség szempontjából meghatározott
10 műveleti kompetenciatípusban más-más szinten2 járulnak hozzá az önkormányzati
szervezet tevékenységéhez.

A KOMPETENCIA TÉRKÉPEK FELÉPÍTÉSE
A kompetencia-térképek olyan segédletek, amik támogatják a munkakörök tervezésének,
elemzésének és értékelésének kompetencia-alapúvá tételét. Az EEM területén tudatos
település kiemelt figyelmet fordít a kompetencia alapú kiválasztásra és a folyamatos szakmai fejlődés támogatására, ami egyrészt a település stratégiájához, másrészt a munkakör feladataihoz való kapcsolódást igényli. Mindez a feladatok meghatározását követően az alábbi kompetenciaterületekre irányulhat:


specifikus szakmai kompetenciák (képesítés, szakmai tapasztalat);



a versenyképességet segítő műveleti (stratégiai és menedzsment) kompetenciák;



valamint olyan elemi kompetenciák, amelyek egy része az operativitással mutat
összefüggést, másik részük a munkakör szempontjából hasznos személyiségjegyeket veszi számba.

2

A generáló / koncepcionáló tevékenységi jelleg alapvetően stratégiai gondolkodást, tervezést
kíván a munkakör betöltőjétől, a koordináló / szervező (operacionalizáló) jelleg a feladatok, tevékenységek és az azokhoz szükséges erőforrások szervezésével, felügyeletével, ellenőrzésével támogatja a folyamatot, a végrehajtó / megvalósító jelleghez tartozó tevékenységek a feladatok
konkrét megvalósítását jelentik és kívánják meg az adott munkakörben dolgozótól.

14

Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás útmutató

3. Ábra: Kompetencia-térkép sablon

Az Útmutató 7. sz. mellékletében megtalálható a kompetencia-térkép 15 versenyképességi vonatkozásai miatt kiválasztott munkakörre kitöltve. A kompetencia-térképek tartalma segítség a munkakörök helyi sajátosságok szerinti pontosításához.
Az egyes munkakörök kompetencia-térképezésére sor kerülhet a munkakör/önkormányzati tevékenység által ideálisan megkívánt, illetve az adott önkormányzatnál a vizsgálat időpontjában meglévő kompetenciák vonatkozásában is. Ezek összehasonlításával feltárhatók azon területek, ahol a munkakört betöltő személy fejlesztési tartalékai vannak. Ez értelmezhető





a meglévő munkaerő továbbképzésének igényeként,
szükségessé teheti az adott dolgozó tudásához, képességeihez jobban illeszkedő
munkakörbe való áthelyezését,
feladatkörének módosítását, vagy – amennyiben erre az anyagi lehetőségek adottak –
a hiányzó kompetenciák új munkaerő felvételével történő pótlását.

A vizsgálat fényt deríthet a munkatársak már meglévő, de még kiaknázatlan képességeire is, amelyekkel növelhető a szervezet hatékonysága.
Ezen áttekintő rendszer nemcsak a döntéshozókat és a vezetőket segítheti, hanem
orientálhatja a munkakört betöltőt is feladatai jobb rendszerezésében, priorizálásában,
saját kompetenciáinak felmérésében, valamint egyéni fejlesztési, karriertervezési irányainak meghatározásában.
A kompetencia-térképet magába foglaló táblázat abban támogatja a felhasználót, hogy
az azonosított kompetencia-elvárások meghatározásán túl a munkakört betöltő
személy kompetencia-szintjének értékelését követően segítse meghatározni, hogy
milyen területen és leginkább milyen típusú fejlesztés lehet indokolt számára.
Természetesen a kompetenciák fejlesztése leghatékonyabban komplex módon (több fej15
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lesztési tevékenység egymást erősítő alkalmazásával) történhet. Ehhez az Útmutató által
biztosított eszközök csupán a kereteket biztosítják.
A szakmai kompetenciák fejlesztése elsősorban ismeret- és tudásszerzésen keresztül
valósulhat meg (pl. Pro bono képzések), míg a műveleti kompetenciák és az elemi kompetenciák operatív típusainak hatékonyabbá, eredményesebbé tétele különböző reflektív
technikák3, módszerek elsajátításával vagy tréningkörülmények között érhető el. A személyes kompetenciák fejlesztése alapvetően attitűd-formáláson alapul, amely leginkább
szakmai fejlesztés alapú közegben fejleszthető, erősíthető.
Látható tehát, hogy a kompetencia-térképek megalkotásának alapját a munkakörelemzések biztosítják, amelyek segítenek feltárni a feladatok, tevékenységek, valamint a
hozzájuk kapcsolható kompetencia-elvárások kapcsolatát. A szakmai és elemi kompetenciák definiálása, valamint a munkakörökhöz kapcsolódó kompetenciák meghatározása
(később az értékelése és fejlesztése) lehetővé teszi egyéni és szervezeti szinten a
kompetencia-alapú emberi erőforrás menedzsment (EEM) megvalósítását.

4.3. A

KOMPETENCIA-SZÓTÁR ÉS KOMPETENCIA TÉRKÉPEK HASZ-

NOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKNÁL
A Kutatás során kialakításra került produktumok a toborzástól a folyamatos szakmai fejlődés támogatásáig a HR ciklus minden fázisában hasznosítható az alábbi táblázatban
foglaltak szerint:
1. táblázat: A kompetencia-szótár és kompetencia-térképek hasznosítási lehetőségei az
önkormányzatok HR tevékenységében
Hasznosítási terület

A munkakör-struktúra
meghatározása

Kompetencia-szótár

Kompetencia-térkép

A szervezeti kultúrának és az

A szervezet stratégiai vonat-

önkormányzati

stratégiának

kozású feladataihoz kapcsol-

megfelelő elemi kompetenciák

ható szervezeti kompetenciák

kiválasztása

kiválasztása (szervezeti szintű
kompetencia-térkép készítése)

A munkakör előzetes meghatározása

A munkakör-területre vonat-

Az előzetes munkaköri leírás

kozó elvárt személyes tulaj-

és álláshirdetés elkészítése az

donságok kiválasztása az ál-

érintett

láshirdetés számára

kompetencia-térképének
települési

munkakör-területek
a

kontextushoz való

illesztésével

Toborzás

Kiválasztás

Az azonosított elemi kompe-

A toborzási csatornák széles

tenciáknak megfelelő célzott

körét alkalmazva a tervezett

toborzási üzenetek és csator-

munkakör tartalmának megfe-

nák használata

lelően

A

személyes

összevetése

a

tulajdonságok

A

kompetencia-

szakmai életút összevetése. A

3

kompetencia-térkép

és

a

A reflektív technikák alkalmazása alatt olyan (objektivitásra törekvő) megfigyelő és értékelő tevékenységet értünk, aminek tárgya a saját vagy a saját csoportunk munkavégzése, azzal a céllal, hogy tanuljunk belőle, és javítani lehessen a meglévő gyakorlaton.
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Hasznosítási terület

A beilleszkedés támogatása

Kompetencia-szótár

Kompetencia-térkép

szótár elemeivel az interjú és

meglévő tapasztalatok közve-

az

tett és közvetlen hasznosítha-

interjúhoz

kapcsolódóan

kiadott feladatokon keresztül

tóságának vizsgálatával

A hiányzó elemi kompetenci-

A feladatok és kompetenciák

ákra

megfelelőségének erősítése a

reflektáló

felkészítés,

támogatás

komplex

kompetencia-térkép

felhasználásával

Teljesítményértékelés

A munkakör-elvárásnak meg-

A kompetencia-térkép mezői

felelő preferált elemi kompe-

szerinti értékelés, ami kiterjed

tenciák értékelése

az előző értékeléskori eredményekkel való összevetésre,
és a jövőbeni célok kijelölésére

A folyamatos szakmai fej-

A hiányzó elemi kompetenciák

A kompetencia-térkép elkészí-

fejlesztésére terv készítése

tése során a fejlesztési tevé-

lődés támogatása

kenységek

meghatározása

(tudás, képesség, attitűd)
A
Szervezetfejlesztés, csapatépítés

szervezeti

kultúra

az

Az elvárt, de hiányzó szerve-

önkormányzati stratégia érde-

zeti kompetenciák fejlesztésé-

kében

elemi

re terv készítése a kompeten-

kompetenciák kiválasztása, és

cia-térkép kategóriának meg-

a fejlesztésére tervezett tevé-

felelően.

fejlesztendő

és

kenységek meghatározása
A

Leválás

munkatársak

szervezetből

A távozó munkatárs munka-

történő távozásakor az egyéni

körének

ellátását,

tervek (a továbblépési, vagy a

távozás

szervezetet

nyugdíjas évek tevékenység-

hatásának felmérése, a kiala-

struktúrájának) meghatározá-

kult helyzet kezelése

sa
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5. AJÁNLÁSOK A KOMPETENCIA ALAPÚ EMBERI ERŐFORRÁS
GAZDÁLKODÁS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ
Az önkormányzatok, illetve önkormányzati intézmények közös, időről időre felerősödő
kihívása, hogy az átalakuló feladatrendszerhez miként biztosítsák a megfelelő felkészültségű munkatársakat, munkahelyi szervezetet. A Kompetencia kutatás eredményei alapján az önkormányzatok számára az alábbi ajánlásokat fogalmazta meg.
Átfogó megközelítés váltsa fel az ad hoc megoldásokat
A HR ciklus minden elemére tudatosan, mint a korábban bemutatott problémák orvoslásának egyik eszközére célszerű tekinteni. Erősíti az emberi erősforrásokat érintő intézkedések hatását, ha a kapcsolódó feladatok átfogó stratégiai keretek között is megfogalmazásra kerülnek. Az EEM stratégiai vonatkozásai kapcsolódhatnak a település
átfogó stratégiájához, az egyes szakmai területek saját részstratégiáihoz, de készülhet
önálló intézményi EEM részstratégia is. Ebben a helyzetértékelést követően összefoglalhatók a HR vonatkozású célok és számszerű mutatóik, a legfontosabb feladatok, felelősségek, az erőforrások feladatokhoz rendelése, a mérföldkövek ütemezése, az érintettek
bevonásának követelménye.
Ez olyan rendszerfejlesztési feladat, aminek van folyamatszintű szabályozás igénye is. Ez
az Útmutató a kapcsolódó folyamatok kialakítását is segítheti egy egységes, kompetenciaalapú HR megteremtése érdekében.

A következő szakaszok egy ilyen lehetséges stratégiának a főbb elemeire tesznek javaslatot.
Fontos a tapasztalattal rendelkező munkatársak megbecsülése
Az alacsony bérszínvonal mellett a versengő munkáltatói ajánlatok kockázata nagy. Az
önkormányzatok azokat tudják hosszú távon foglalkoztatni, akik valamilyen okból nehezen váltanak, például azért, mert elkötelezettek munkájuk, munkatársi közösségük, településük iránt. E tényezők az egyénre és a szervezet belső összetartására való nagyobb odafigyeléssel erősíthetők. A „hagyományos” csapatépítők is erősíthetik a munkahelyi közösséget, de kockázatuk, ha kivételes alkalmak élményeként mutatják be a
kreativitást, az egymásra figyelést, a párbeszéd és csapathoz tartozás élményét. A hétköznapi munka szervezése során is alkalmazhatók olyan együttműködési formák, amik a
partnerségben végzett munka élményét és a munkahely iránti elköteleződést erősítik.
Kiemelten fontosak a vezetői kompetenciák
A települések működésének tudatossága szempontjából meghatározó jelentőségű a településvezetésben résztvevők (például polgármester, jegyző, gazdasági vezető, településfejlesztő) felkészültsége. Az elvárt szakmai kompetenciák mellett a kutatás olyan
műveleti kompetenciák figyelembevételét is hangsúlyozta, amelyek a legtöbb
szakterület esetében segítik az eredményes és hatékony munkavégzést.
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A Kutatás fontos megállapítása, hogy a vezetők stratégai szerepét célszerű erősíteni.
Mindez azonban nem csak a vezetők esetében fontos. Azok a munkatársak, akik koordináló vagy adminisztratív végrehajtó feladatokat látnak el, megfontolandó feladatkörük
stratégiai vonatkozásainak erősítése, ezáltal erőteljesebb hozzájárulásuk a települési célokhoz (pl. a közfoglalkoztatás magasabb értéket előállító újszerű megszervezésével).
Megnövekedett a jelentősége az elkötelezett, jó vezetői képességekkel rendelkező
önkormányzati munkatársaknak és stratégiai kompetenciáiknak is. Ez egyben a vezető utánpótlás nevelése szempontjából is előremutató.
Az emberi erőforrás menedzsment (EEM vagy HR) érdemi feladat, célszerű ilyen
végzettségű szakembert alkalmazni
Szerencsés, ha az önkormányzati munkaszervezetben van HR végzettségű
szakember, ugyanakkor nem szükségszerű, hogy feladatköre szervezetileg is a HR részleghez kösse. Az EEM a helyi versenyképességet akkor tudja támogatni, ha a humán erőforrásokkal kapcsolatos döntések a stratégiai célokhoz kapcsolódnak. Ezért az egyes
munkatársakkal összefüggő döntések a HR-es, a közvetlen felettes és a stratégiáért felelős önkormányzati vezető együttműködése mellett a leghatékonyabbak. Ebből a megfontolásból a HR szakértelem a felsővezető számára is jól hasznosítható tudást jelent.
Kapcsolódó feladat, hogy az önkormányzati képzési-, továbbképzési rendszer, a szabályozás és az alkalmazási gyakorlat felismerje a professzionális EEM szükségességét és a
szakképzett HR vezetők és munkatársak alkalmazása a mainál megszokottabb, magától
értetődőbb legyen. EEM gyakorlattal vagy HR képesítéssel rendelkező munkatárs
felvétele éppúgy lehet megoldás, mint egy meglévő vezető vagy munkatárs HR képzésen vagy továbbképzésen való részvétele.
Az elvárt kompetenciák testre szabása nem kerülhető meg
A kutatás során 15 versenyképességre erősen ható munkakör, illetve munkakörterület4 került meghatározásra. E munkakörökre készültek el a kiindulást segítő kompetencia-térképek, meghatározva a legfontosabb elvárásokat, így a megszokott feladatok mellett a versenyképességet segítő új kihívásokat is itt érdemes szerepeltetni.
A munkakörökhöz készült kompetencia-térképek helyi viszonyoknak megfelelő
testreszabása abban segíthet, hogy a kutatás átfogó üzenetei a helyi adottságoknak és
lehetőségeknek megfelelően további elemekkel egészülhessenek ki.
A szakmai és műveleti kompetenciák mellett az elemi kompetenciák az egyén és a közösség számára is fontosak, ezért ezek is érdemes hozzáigazítani a helyi sajátosságokhoz.
A HVK projekt keretében kidolgozott kompetencia-modell és keretrendszer
alkalmazása a mindennapi HR munka során
A Kompetencia kutatás keretében egy olyan kompetencia-modell kidolgozása történt
meg, amely innovatív módszereivel gyakorlatias segítséget nyújt, miközben komplex
szemléletet tükröz. A pszichológiai és vezetési megfontolásokat is szem előtt tartja,
4

Figyelembe véve az eltérő település-típusok munkaszervezési struktúrájában megfigyelhető különbségeket,
konkrét munkakörök meghatározása helyett a több egymáshoz hasonló munkakört összefogó munkakör-terület
jellemzésére került sor. Ez alapján a helyi igényekre és lehetőségekre igazíthatók az egyes konkrét munkakörök, és az esetükbe elvárt tevékenységek, kompetenciák. (5.sz. melléklet)
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ugyanakkor az egyéni, szervezeti és helyi sajátosságok figyelembevételének is teret enged.
A modell kidolgozásának célja a helyi igényeket figyelembe véve könnyen alkalmazható eszközök létrehozása volt, amely az emberi erőforrás-gazdálkodásnak nemcsak egyegy szegmensét, hanem a teljes HR ciklust (toborzás, kiválasztás, beilleszkedés segítése,
szakmai fejlődés támogatása, ösztönzés, teljesítmény-értékelés, karrierfejlesztés, előmenetel, szükség esetén utódlástervezés, kivezetés) támogatni tudja.
Annak érdekében, hogy az eltérő adottságokkal rendelkező önkormányzatok számára
minél általánosabban használható eszköz jöjjön létre, egy kompetencia-szótár került
összeállításra, amelyben megtalálható az önkormányzat teljes munkatársi körére jellemző kompetenciák megnevezése és azok rövid tartalmi kifejtése (melléklet).
A kompetencia-térképek olyan, fentebb már bemutatott segédletek, amik támogatják
a munkakörök kompetencia-alapúvá tételét. Az EEM területén tudatos település kiemelt
figyelmet fordít a kompetencia alapú kiválasztásra és a folyamatos szakmai fejlődés támogatására, ami lehetőséget teremt egyrészt a település stratégiájához, másrészt a
munkakör feladataihoz való kapcsolódásra is.
Az EEM szervezeti vonatkozásai és a folyamatos szakmai fejlődés támogatása
Az EEM nemcsak az egyénekre tekint nagyobb tudatossággal, hanem a szervezet egészére is, hiszen a „jó csapat” feltétele a kompetenciák eredményes használatának és továbbfejlesztésének is.
A munkatársak fejlődését támogatja, ha a munkaszervezet magasra értékeli az új tudás
iránti igényt és a megszerzése érdekében tett erőfeszítéseket, jutalmazza a tanulást, a
tudásmegosztást és ösztönzi az innovációt.
Az önkormányzati EEM kulcsfogalma a meglévő és a kívánatos kompetenciák áthidalását
segítő folyamatos szakmai fejlődés támogatása. A folyamatos szakmai fejlődés egyik,
de nem kizárólagos eszköze a képzéseken való részvétel. Emellett az új megközelítésekre
való nyitottság, a másokkal való együttműködés és a tapasztalatokból való kölcsönös
tanulás, a rendszeres és tárgyilagos ön- és mások általi értékelés, a munkakörök új típusú kombinálása megannyi szakmai fejlődést támogató megoldást jelenthetnek.
A „falakon túli” kompetenciákkal is érdemes számolni
A helyi versenyképesség fejlesztésének tudatossága jó, ha nem áll meg az önkormányzat
„falainál”. Az így feltáruló lehetőségek két iránya is gyümölcsöző:



Érdemes építeni a település tenni akaró szereplőire,
A hasonló munkakörben, de más önkormányzatoknál dolgozók ma még a legtöbb esetben egymástól elszigetelve vívják meg napi küzdelmeiket. Az ő hálózatos együttműködésük, szakmai közösségük, működő megoldásaik megosztása jelentős segítséget ígér.

Az önkormányzati intézmények munkavállalói, a helyi lakosság, a vállalkozások, a kutató- és képzőhelyek, a civil szervezetek olyan kompetenciákkal segíthetik a helyi kihívások
megválaszolását, amiről célszerű naprakész ismeretekkel rendelkezni (pl. helyi szakértői
nyilvántartás, vállalkozói kataszter vezetésével). A lehetőségekhez mérten (pl. pályázati
források felhasználásával) a településen élők kompetenciáinak fejlesztése is versenyképességet javító tényező.
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Az így rendelkezésre álló helyi erőforrások mobilizálásának esélye akkor nő, ha vannak
közös célok, ha a helyi közösséghez tartozás vonzó, és vannak olyan vezetők, akik hitelesen és hozzáértéssel tudják hasznosítani a „külső” energiákat.
A hasonló munkakörben más-más önkormányzatnál dolgozók együttműködéséhez szükséges első lépések éppoly egyszerűek, mint a tartós szakmai közösséggé válás és az
üzemszerű működés biztosítása. Ráadásul ez a szakmai fejlődés támogatásának egyik
leghatékonyabb formája. Kezdetben segítségét jelenthet egy megfelelő közösségi média
felület vagy a kör-emailes levelezés.
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6. MELLÉKLETEK
1. SZ. MELLÉKLET: FOGALMAK JEGYZÉKE
Fogalom

Rövid magyarázat

Attitűd

Olyan pszichológiai jellemző, beállítódás, amely egyfajta
késztető, mozgósító hatást gyakorol az egyén reagálására
mindazon tárgyak és helyzetek irányában, amelyekre az
attitűd vonatkozik.

Beosztás

A munkakört betöltő személy olyan állandó, vagy ideiglenes
megbízatása, amely az eredeti munkakörköz képest nagyobb felelősséggel és döntési jogkörrel jár.

Elemi kompetencia

Olyan kompetenciacsoport, amely bár nem szakmaspecifikus, mégis a munkaköri feladatok ellátásának feltételeit segít meghatározni. Az elemi kompetenciák személyi
és operatív kompetenciákból állnak, összetételüket a tevékenység jellege határozza meg.

Feladat

Egy pozíción belüli cselekvések sora, amelyek a kivitelezés
tekintetében összefüggésben állnak. Vonatkozhatnak kivitelre, feladatellátásra, képzésre, felügyeletre stb. pl. adatrögzítés, telefonos kapcsolattartás, kimutatás készítése

Felelősségi kör

Az adott munkakör betöltésével járó felelősségi területek
definiálása

Generikus kompetencia

Egy szervezet minden munkakörére vagy egy-egy munkakörcsaládra vonatkozó elvárások

Hatáskör

Adott munkakörhöz kapcsolódó jogkörök és kötelezettségek
területi és tartalmi lehatárolása. pl. intézkedési-, döntési-,
ellenőrzési-, javaslattételi- és egyéb jogosultságok

Ismeret

Olyan verbalizált tudás, amely leírható, felidézhető, döntés
vagy cselekvés kellékeként felhasználható.

Képesség

A pozíciótól elvárt tevékenység elvégzéséhez szükséges
fiziológiai és pszichikai feltétel

Készség

A munkavégzéshez köthető alkalmazott ismeretek összessége

Kompetencia

Az egyén vagy egyének csoportjának azon tulajdonsága,
amely képessé tesz valamely feladat vagy feladatok előzetesen meghatározott elvárásoknak megfelelő, minőségi ellátására

Kompetencia csoport

Valamilyen szempont, rendezőelv szerint összetartozó kompetenciák halmaza.
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Fogalom

Rövid magyarázat

Kompetencia-elvárás

Egy adott munkakörrel, illetve az azt betöltő személlyel
kapcsolatos tudás, ismeret, képesség és attitűdbeli elvárások összessége.

Kompetenciakeretrendszer

A kompetencia-keretrendszer a kutatás által használt kompetencia-modell fogalmait összekapcsolja a munkakörök
kompetencialapú kezelésével a HR ciklus minden szakaszában (a munkakör tartalmának meghatározásától, a toborzáson és kiválasztáson át, az értékelés és szakmai fejlesztés
feladatáig)

Kompetenciamenedzsment

A szervezet munkatársaira jellemző tudás, képességek,
készségek, tapasztalatok és személyiségjegyek összességével való gazdálkodás, a szervezet és az egyes munkakörök
céljainak szem előtt tartásával

Kompetencia-modell

A kutatás által használt kompetencia-modell három elemből
áll: a kompetencia, a kompetencia-szótár és a kompetencia-térkép fogalmai alkotják.

Kompetencia-szótár

A szervezetre jellemző összes kompetencia megnevezését
és azok rövid tartalmi kifejtését tartalmazó gyűjtemény.

Kompetencia-térkép

Olyan eredménytermék, amely az ellátandó munkakörre
irányulva megmutatja, hogy a szervezet egészére jellemző
kompetencia-szótár kompetenciái az adott esetben milyen
összetételben elvártak. Kompetencia-térkép egyaránt készíthető a létező és az elvárt kompetenciákról.

Kompetenciaterület

Egy adott tevékenységi kör ellátásához szükséges kompetenciák halmaza, amelyek mind tartalmukban, mind pedig
jellegükben szoros kapcsolatban állnak egymással. pl. digitális kompetencia, természettudományos kompetencia, szociális és állampolgári kompetencia stb.

Kulcskompetencia

Azok a kompetenciák, amelyek a munkába álláshoz, az
élethez és a korszerű műveltség megszerzéséhez elengedhetetlenül szükségesek, egyéni, társadalmi és gazdasági
szinten egyaránt fontosak. Pl. kommunikáció, számszerűsítés, csoportmunka, problémamegoldás, tanulás stb.

Munkakör

A hasonló feladatot végző és felelősségi körrel rendelkező
pozíciók csoportja.

Munkakör-elemzés

A munkakörök tanulmányozásából, az azokra vonatkozó
adatok gyűjtéséből, valamint a munkakörök leírásához és
követelményeinek meghatározásához szükséges véleményalkotásból álló, célzottan irányított folyamat.

Munkakör-térkép

A köztisztviselői állás pályázat útján történő betöltését támogató információs adatlap, amely a pályázási feltételeken
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Fogalom

Rövid magyarázat
túl a betölteni kívánt munkakör minden főbb ismertetőjét
tartalmazza

Munkakörterület

Azon munkakörök csoportja, amelyek egy meghatározott
szakmai területen alapvetően hasonló tevékenységeket látnak el különböző szinteken és felelősségi körben.

Műveleti kompetencia

Olyan kompetenciacsoport, amely a helyi versenyképesség
szempontjából legfontosabb területeken határozza meg a
szükséges kompetencia-elvárásokat

Operatív kompetencia

Az operatív kompetenciák az egyénnek azokat a képességeit, jellemzőit mutatják, amelyek egyes tevékenységek sikeres végrehajtásához szükségesek, és a cselekvések eredményességében nyilvánulnak meg. Pl. kommunikáció, időmenedzsment, meggyőzőképesség, konfliktuskezelés stb.

Pozíció

Az egyén által elvégzendő feladatokat és felelősségi köröket
magába foglaló tevékenységek összessége

Szakmai kompetencia

Valamilyen professzióhoz (szakterülethez, képesítéshez
vagy végzettséghez) kapcsolható olyan tudás, képességek
és attitűdök halmaza, amelynek megléte és alkalmazása
valamely meghatározott munkafolyamat vagy munkakör
sikeres és eredményes ellátását teszi lehetővé.

Személyi kompetencia

A személyi, vagy más néven nem operatív kompetenciák az
egyén cselekvéshez, adott esetben a munkakör ellátásához
kapcsolódó beállítódását, pszichológiai jellemzőit, tulajdonságai. Pl. monotóniatűrés, terhelhetőség, aktivitás, fegyelmezettség, felelősségvállalás stb.

Szervezeti kompetencia

Az egyéni és kollektív képességek, szaktudás és kapacitások összessége

Teljesítményértékelés

A közszolgálat egyéni teljesítményértékelésének a rendszere. (TÉR) Ismétlődő, rendeletben szabályozott meghatározott vezetői tevékenység, amelynek során az értékelő vezető az értékelt személy részére meghatározza a teljesítményértékelés kötelező, valamint – a közszolgálati tisztviselők vonatkozásában – ajánlott elemeit, valamint ezeket
méri, illetve értékeli és erről az értékelt személy részére
érdemi visszajelzést ad

Tevékenység

Olyan hasonló feladatok konfigurációja, amelyeket egy
személy végez el és egy munkaterületen belül, egy bizonyos munka megvalósítását eredményezi. pl. személyzeti
adminisztráció vezetése

Transzverzális kompetenciák

A változó körülményekhez való rugalmas alkalmazkodást
biztosító személyiségjellemző pl. önálló tanulás képessége,
24
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Fogalom

Rövid magyarázat
kreativitás, kooperativitás
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2. SZ. MELLÉKLET: A KOMPETENCIA-SZÓTÁR
Kompetencia megnevezése

Kompetencia rövid kifejtése

Elemi kompetencia
típusa

Aktivitás, motiváltság,
lelkesedés

Energikusság, dinamikusság, agilis magatartás
jellemzi. Belső erő, késztetés a célok elérésére, a
feladatok elvégzésére külső beavatkozások nélkül.
A siker, a jól végzett munka fontossága, közvetlen
késztetés nélkül, amely személyes elégedettséghez
vezet.

Személyi

2

Rugalmas-flexibilis hozzáállás jellemzi, képes alkalmazkodni a változó munkakörülményekhez, a
Alkalmazkodóképesség,
változó környezeti vagy munkahelyi körülményekrugalmasság
hez, nem idegen tőle a mobilitásra/rotációra való
hajlandóság.

Személyi

3

Analitikus gondolkodás, Elemző, integráló készség, analitikus gondolkodás,
az információk, tények értékelésének képessége.
elemzés

Operatív

Tényekkel leírt kontextus mellett közössé tehető
célok megfogalmazásának képessége, a célok és
beavatkozási területek azonosításának képessége.

Operatív

1

4

5

Cél- és
feladatorientáltság

Delegálás

Vezetői hatáskörbe tartozó feladatok átadása a
kiválasztott, felkészült és terhelhető munkatársak
vagy szervezeti egység részére, úgy hogy az elsődleges felelősség vezetői szinten marad, vagy az is
megosztásra kerül. A delegálás mellett a vezető
megosztja a szükséges információkat, lehetőséget
biztosít a párbeszédre, nyitott a folyamatokról érkező információkra, és a szükséges korrekciókra.

Operatív

6

Döntésképesség

A döntési képesség lehetővé teszi az alternatívák
számát csökkentő, cselekvést segítő választást.
Olyan intellektuális folyamat, amiben a racionális
motívumok kiegészülnek intuíciókkal. A döntésképességet erősíti az informáltság, a kockázatvállalás
bátorsága, a döntések során szerzett tapasztalat és
a tapasztaltakból való tárgyilagos tanulás (reflexió).

7

Együttműködés,
kooperáció

Nyitott, közvetlen személyiség jellemzi, az együttműködés, csapatmunka, kooperáció képessége,
partnerség kiépítése és fenntartása fontos számára.

Operatív

Ellenőrzés, értékelés
képessége

A feladat elvégzése érdekében a munkavégzéshez
szükséges feltételek – köztük a humán feltételek –
azonosítása és biztosítása, illetve a feladatok sikeres elvégzésének az ellenőrzése és értékelése is
része e kompetenciának.

Operatív

Előítélet-mentesség

Az egyes emberek tettei, viselkedése alapján való
megítélése, és a méltóságukat tiszteletben tartó
viselkedés velük szemben. Az előítéletek és sztereotípiák, azaz a csoportok egészére kiterjesztett
általánosítások elutasítása.

Személyi

Érdekérvényesítés,
tárgyalóképesség

Egyének, csoportok szükségleteinek kielégítése
érdekében tett hatékony fellépés, tevékenység,
asszertív viselkedés. A meggyőzés, másokra való
hatás kifejtésének képessége, amelynek szándéka
a tárgyalási célok elérése. Kölcsönösen elfogadható
megoldás keresése, amely részben mind a két felet

Operatív

8

9

10
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Kompetencia megnevezése

Kompetencia rövid kifejtése

Elemi kompetencia
típusa

kielégíti, kölcsönös engedményeket vagy áthidaló
megoldás keresését jelenti.

11

Eredmény és
teljesítmény
orientáltság

A teljesítmény elérésének fontossága, a munkafeladat elvégzésében megnyilvánuló igényesség.
Eredmény-megoldás-teljesítmény-siker
orientált
személyiség.

Személyi

12

Fegyelmezettség,
következetesség

Munkafolyamatok helyes végrehajtása, szabálykövetés akár külső tényezők befolyásolása ellenére
is.

Operatív

Fejlesztés (mások
fejlesztése)

A munkatársakhoz való pozitív, támogató, szakmailag fejlesztő hozzáállás, amelyet a vezető célirányosan képes mozgósítani mások képességeinek
fejlesztése érdekében. Saját szakmai tudását átadja, támogatja munkatársait személyes fejlődésükben, karrier elképzeléseik teljesülésében, építő
visszajelzéseket ad.

Operatív

13

14

Felelősségvállalás,
elkötelezettség

15

Határozottság,
magabiztosság

Precíz, pontos, alapos, felelősségteljes munkavégzés. Azon jellemzők összessége, amelyek meghatározzák a cselekedetek, kijelentések, következményeiért történő felelősségvállalást.
Magabiztos, határozott fellépés a munkavégzés
minden fázisában és területén.
A rendelkezésre álló időkeretek tervezése a versengő feladatok fontosságának és sürgősségének
figyelembe vételével. Hatékony, a tervezés során
született elhatározások mellett (az ésszerűség határai között) kitartó magatartás. Reflektivitás az
elpazarolt idővel való szembesülés és az időfelhasználás gyakorlatának korrekciója érdekében.

Személyi

Személyi

16

Időgazdálkodás

17

IKT, digitális
hozzáértés

Információs és kommunikáció technológiai eszközök használatának képessége

Operatív

18

Információkezelés és
feldolgozás

Információk kezelésének, használatának és feldolgozásának szintje és módja

Operatív

Innovativitás,
kreativitás

Újszerű, a korábbi rutint elhagyni tudó gondolkodás, kreatív, konstruktív, innovatív gondolkodásmód, újszerű alternatívák, megoldások kigondolása, ötletgazdagság az általános és a speciális
szakmai ismeretek gyakorlati alkalmazása, illetve a
probléma megoldási alternatívák kidolgozása során.

Operatív

Proaktív személyiség, kezdeményező, tettre kész
magatartás esetén külső sürgető nyomás nélkül is
Kezdeményezőkészség, elébe megy a feladatoknak, világos alternatívákban
20
proaktivitás
gondolkodik, és környezetét megelőzve javaslatokat tesz az aktuálisan következő lépésekre.

Operatív

A tervezés fontos része, hogy mérlegeljük a várható szándékolt és nem szándékolt hatásokat. A különböző kockázat-típusokkal és a kockázatok mérKockázatvállalás, a
tékével való szembenézés lehetővé teszi, hogy
21
kockázatok
egyes kockázatokat vállaljunk, míg mások megelőkezelésének képessége
zésére törekedjünk, míg megint más esetekben
csak a bekövetkező kockázatok által okozott károk
helyreállítására törekedjünk.

Operatív

19
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Kompetencia megnevezése

Kompetencia rövid kifejtése

Elemi kompetencia
típusa

Kommunikáció,
kapcsolatteremtési
képesség

Jó kommunikációs és kifejező képesség írásban és
szóban, érthető és fókuszált üzenetek megfogalmazásának képessége szűkebb vagy tágabb közönség számára. Nyitott személyiségével könnyen
kezdeményez kommunikációt, együttműködést.

Operatív

Konfliktuskezelés

A felmerült nézeteltérések, konfliktusok okozta
feszültségekkel való szembenézés képessége,
csökkentése, megszüntetése, a kezelés technikáinak ismerete, gyakorlata (pl. mediáció).

Operatív

Költséghatékonyság

Munkafolyamat erőforrás-oldali racionális megszervezése (takarékosság a pénzzel, idővel, az energiával és az anyaggal). Képesség a szisztematikus
költség-haszon megfontolásokra.

Operatív

Kiszámíthatóság,
megbízhatóság

Szabálytudat és fegyelmezettség a feladatok, tevékenységek ellátása során. Megbízható személyiség,
felelős,
szabálykövető
kötelességteljesítéssel,
egyenletes színvonalú, önellenőrzés mentén történő munkavégzéssel jellemezhető.

Személyi

Kritikai gondolkodás

Az információk, jelenségek és folyamatok reális
értékelésének képessége, azok manipulációs, illetve igazságtartalmának meghatározásának képessége. Része a kritikai gondolkodás megkülönböztetés a negatív, destruktív magatartástól.

Személyi

27

Mások motiválása

A befolyásolás egy speciális válfaja, amelynek célja
a célszemély elköteleződésének, feladatellátásának
és ehhez a személyes fejlődésének támogatása.
Munkatársakhoz való pozitív, támogató, szakmailag
fejlesztő hozzáállás, amelyet a vezető célirányosan
képes mozgósítani mások képességeinek fejlesztése érdekében. Saját szakmai tudását megosztja,
támogatja munkatársait feladataik ellátásában,
valamint
személyes
fejlődésükben,
karrierelképzeléseik teljesülésében. Építő, lelkesítő viszszajelzéseket ad.

Operatív

28

Monotónia tűrés

Hosszú időn keresztül azonos munkatevékenység
huzamos ellátása, amely esetenként nagy figyelmet is megkíván

Operatív

29

Nyelvismeret

Idegen nyelv ismeret (különböző szinten)

Operatív

Önállóság

A közvetlen irányítás, útmutatás nélküli munkavégzés (tervezés és végrehajtás), a saját tevékenység megszervezése, időgazdálkodás, munkavégzés képessége.

Személyi

31

Problémaérzékenység,
problémamegoldás

Az új problémák észrevétele, felfedezése, ezek
befogadása és megértése, amely megoldásukra
való törekvéssel párosul. Problémamegoldó gondolkodás, a munkavégzés során felmerülő problémákkal való szembenézés képessége, azok okainak
és következményeinek, valamint a megoldás lehetőségeinek feltárására irányuló szisztematikus
munka. Célszerű nem ide sorolni azt a magatartást, ami mindenben a problémát, mint elháríthatatlan akadályt látja.

Operatív

32

A folyamatosan változó, gyors és gyakran nem
Pszichés terhelhetőség,
várt, vagy negatív külső ingerekre, adott adekvát
stressztűrés
válaszadás képessége

Személyi

22

23

24

25

26

30
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Kompetencia megnevezése

Kompetencia rövid kifejtése

Készség és képesség a saját (egyéni és csoportos)
Reflektivitás, reális ön- aktuális lehetőségek és korlátok tudatos, szisztematikus és őszinte értékelésére. Azok fejlesztésé33
és munkavégzéskép,
hez kapcsolódó belső motiváltság, tanulási, jobbíönfejlesztési igény
tási szándék, elkötelezettség.

34

Rendszerszemlélet

Az elvégzendő feladatokkal kapcsolatos rangsor
felállítása, a más feladatokhoz való kapcsolódások,
okok, következmények és érintett szereplők azonosítása és figyelembe vétele a sikeres feladatvégzés
érdekében, amelynek során a bizonytalansági tényezők kezelése is megvalósul.

Elemi kompetencia
típusa

Operatív

Operatív

Stratégiai szemlélet

A kitűzött célok és feladatok elérésének, megvalósításának szem előtt tartása, a feladatok
priorizálásának képessége. A feladat elvégzése
érdekében a munkavégzéshez szükséges feltételek
biztosítása, illetve a feladatok sikeres elvégzésének
az ellenőrzési igénye is része e kompetenciának. Az
érintettek befolyásának szem előtt tartása. Elkötelezettség és határozottság a megvalósítás előmozdítása érdekében.

Operatív

36

Szakértelem

Szakmai felkészültség, hozzáértés szintje. Egy
adott munka- vagy feladatkörhöz kapcsolódó általános és helyi szakmai elvárás-rendszer (kapcsolódó jogi szabályozás, a szakma alapvető standardjai, együttműködési kötelezettségek, élenjáró
technológiai tudás, munkavédelmi előírások ismerete és képesség az ezek figyelembevételével kapcsolatos munkavégzésre stb.). Szabályozott szakmák esetében irányadóak a kimeneti és képzési
követelmények.

Operatív

37

Szervezőkészség

Feladatok, személyek, erőforrások összehangolásának képessége a hatékony feladatellátás céljából, a tevékenységek koordinációja.

Operatív

38

A különféle emberek és csoportjaik megértésének
Szociális érzékenység, képessége, a segítségnyújtás képessége és az eziempátia, segítőkészség ránti elköteleződés.

Személyi

39

A tanulásra, az új ismeretek megszerzésére és
alkalmazására való hajlandóság, amely többek
között a tanulás iránti érdeklődést, a tanulás stratégiai tevékenységként kezelését, a szakmai érdeklődés és fejlődés tudatosságát jelenti.

Operatív

Terhelhető személyiség, nagy munkabírás, kitartás
(esetenként változó munkarend vállalása) jellemzi.
40 Terhelhetőség, kitartás Feladat és célorientált viselkedés, hosszú-távú
figyelem és motiváció fenntartása a célok elérése
érdekében.

Személyi

35

41

Tanulási hajlandóság,
tanulási képesség

Tervező képesség

Az elvégzendő feladatokkal kapcsolatos rangsor
felállítása a sikeres feladatvégzés érdekében,
amelynek során a bizonytalansági tényezők kezelése is megvalósul. A feladat elvégzése érdekében a
munkavégzéshez szükséges feltételek biztosítása,
illetve a feladatok sikeres elvégzésének az ellenőrzése is része e kompetenciának.

29
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Kompetencia megnevezése

Kompetencia rövid kifejtése

Elemi kompetencia
típusa

42

Tudásalkalmazás
képessége

A munkakörhöz tartozó feladatok ellátását segítő
tudáselemekkel kapcsolatos tudatosság, készség és
képesség új tudás azonosítására, alkalmazására,
megosztására.

Operatív

43

Ügyfél-orientáltság,
partnerközpontúság

Megfelelő módszerek alkalmazásával az ügyfél
vagy érintetti csoportok igényeinek minél alaposabb feltárása, az igények kielégítése vagy az érintettekkel közös megoldáskeresés és cselekvés.

Személyi

44

Üzleti érzék

Üzleti-kereskedelmi érzék, felkészültség a szervezet vagyonának bevételt teremtő hasznosítására, a
szervezet egyes szolgáltatásainak értékesítésére.

Operatív
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3. SZ. MELLÉKLET: A KOMPETENCIA-SZÓTÁR ELEMI KOMPETENCIÁINAK SZINTEZETT LEÍRÁSA
Kompetencia
megnevezése

1

2

3

Aktivitás,
motiváltság,
lelkesedés

Alkalmazkodóképesség,
rugalmasság

Analitikus
gondolkodás,
elemzés

Kompetencia rövid

Kiváló szinten van meg az
adott kompetencia

Alapszinten van meg az adott
kompetencia

Nincs meg az adott kompetencia

Energikusság,
dinamikusság,
agilis magatartás jellemzi. Belső
erő, késztetés a célok elérésére,
a feladatok elvégzésére külső
beavatkozások nélkül. A siker, a
jól végzett munka fontossága,
közvetlen
késztetés
nélkül,
amely személyes elégedettséghez vezet.

Munkavégzését
energikusság,
dinamikusság jellemzi, a feladatok ellátása mindig magas színvonalú. A célok szem előtt tartása mellett a tenni akarás, a tettrekészség jellemzi a személyt.
Az erős belső motiváció, a siker
érdekében megtett erőfeszítések
ösztönzően hatnak a kollégák
tevékenységére is.

Feladatait mindig jó színvonalon
látja el, munkavégzésére lelkesedés, erős belső motiváltság
jellemző.

Munkájához kapcsolódó feladatait minimum szinten látja el, nem
jellemzi az elkötelezettség, kitartás a célok elérése érdekében,
tevékenysége leginkább a szerződésében foglaltak teljesítésére
korlátozódik.

Rugalmas-flexibilis
hozzáállás
jellemzi, képes alkalmazkodni a
változó munkakörülményekhez,
a változó környezeti vagy munkahelyi körülményekhez, nem
idegen
tőle
a
mobilitásra/rotációra való hajlandóság.

A változó körülményekhez képes
gyorsan és sikeresen alkalmazkodni, jól felismeri a kínálkozó
lehetőségeket a problémák, a
helyzetek megoldására. Jó helyzetérzékelése révén képes a
várható változásokra felkészülni,
az azokhoz kapcsolódó, a helyzet
rendezését szolgáló információk,
adatok gyűjtését megtervezni,
megszervezni, majd alternatívákat kidolgozni.

Munkavégzése során képes a
változó körülményekhez igazodni. A helyzeteket megfelelően
értékeli, és adekvát magatartást
tanúsít a különböző problémák
megoldásában a feladatellátása
során.

Tevékenysége során kevéssé tud
alkalmazkodni változó körülményekhez, inkább a megszokott,
rutinszerű feladat ellátása jellemző rá. Az új helyzettel nehezen képes megbirkózni, ezért
sokszor
vezetői
beavatkozás
szükséges az új rutinok, folyamatok megalkotásához, bevezetéséhez.

Elemző, integráló készség, analitikus gondolkodás, az információk, tények értékelésének képessége.

A rendelkezése álló tényeket,
adatokat képes jól átlátni, rendszerezni és értékelni, a közöttük
fennálló kapcsolatokat feltárni.
Saját tevékenysége és a szervezet működése szempontjából
fontos potenciális és valós problémákat felismeri, az információkat megfelelő módon képes integrálni
azok
megoldásának
kidolgozásában. Munkavégzésére
és gondolkodására pontosság,
precizitás, logikusság jellemző.

Saját tevékenységéhez kapcsolódóan képes a rendelkezésre
álló
információkat
elemezni,
felmerült problémákra megoldásokat kidolgozni. Gondolkodásmódja logikus, amelynek eredményeképpen
egyetlen
vagy
néhány megoldás születik

A tevékenységéhez kapcsolódó
tényeket, adatokat nem, vagy
nem megfelelő módon értékeli,
gondolkodása inkább nagyvonalú, a részleteket sok esetben
figyelmen kívül hagyja. Jellemző
rá a sokszor logikátlan, meggondolatlan cselekvés, kiszámíthatatlanság.

kifejtése
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Kompetencia
megnevezése

4

5

6

Kompetencia rövid

Kiváló szinten van meg az
adott kompetencia

Alapszinten van meg az adott
kompetencia

Nincs meg az adott kompetencia

Tényekkel leírt kontextus mellett
közössé tehető célok megfogalmazásának képessége, a célok
és beavatkozási területek azonosításának képessége.

Egyenletes, magas színvonalú
munkavégzés
jellemzi,
tevékenysége feladatközpontú. A
kitűzött célok szem előtt tartásával törekszik azok leghatékonyabb
és
legeredményesebb
elérésére, ezzel kapcsolatban
javaslatokat
fogalmaz
meg
egyéni és szervezeti szinten
egyaránt. Munkája pontos, precíz, a külső körülmények nem
befolyásolják feladatának ellátását.

Teljesítménye egyenletes színvonalú, munkavégzése következetesen megfelel az elvárásoknak. Feladat-ellátására jellemző
a precizitás, a folyamatba iktatott önellenőrzés és a felelősségvállalás.

Többnyire önálló tevékenységvégzés jellemzi a szabályok és
normák betartása mellett, azonban előfordul az irányítás túlzott
igénye. Többnyire képes állandó
kontroll nélkül is célokat kijelölni, a saját szintjének megfelelő
döntéseket hozni, és ezek mentén aktívan tevékenykedni.

Delegálás

Vezetői hatáskörbe tartozó feladatok átadása a kiválasztott,
felkészült és terhelhető munkatársak vagy szervezeti egység
részére úgy, hogy az elsődleges
felelősség vezetői szinten marad,
vagy az is megosztásra kerül. A
delegálás mellett a vezető megosztja a szükséges információkat, lehetőséget biztosít a párbeszédre, nyitott a folyamatokról
érkező információkra, és a szükséges korrekciókra.

Kollégáit minden döntési szinten
bevonja a problémák azonosításába és megoldásába, gondoskodik a megfelelő információáramlásról, miközben a felelősségi szint a megfelelő vezetői
szinten marad. Munkája során
lehetőséget ad a párbeszédre és
a visszacsatolásra, rendszeresen
átgondolja a feladatok ellátásának szükséges szintjét.

Munkatársait bevonja a problémák azonosításába és megoldásába is, a feladatok kiosztásáról
rendszeresen egyeztet, odafigyel
a teljes szervezetre, a többi
szervezeti egységgel is együttműködik.

Az esetek többségében képes
megfelelő kereteket létrehozni az
irányított
szervezeti
egység
számára Többnyire, de nem
minden esetben felismeri a csoportalakulás fázisait. Egyértelmű
utasításokat
ad,
ugyanakkor
munkatársait jellemzően nem
vonja be a problémák megoldásába.

Döntésképesség

A döntési képesség lehetővé
teszi az alternatívák számát
csökkentő,
cselekvést
segítő
választást. Olyan intellektuális
folyamat, amiben a racionális
motívumok kiegészülnek intuíciókkal. A döntésképességet erősíti az informáltság, a kockázatvállalás bátorsága, a döntések során szerzett tapasztalat és a
tapasztaltakból való tárgyilagos
tanulás (reflexió).

Döntési szituációkban a rendelkezésre álló információkat képes
megfelelően priorizálni, strukturálni és segítségükkel adekvát
alternatívákat kidolgozni. Döntéseiben magabiztosság, következetesség, határozottság jellemzi,
képes felelősséget vállalni a
döntéseinek következményeiért
is.

Munkájával kapcsolatos döntésekben megfelelően képes alkalmazni a szituációhoz kapcsolódó előzetes ismereteit, tapasztalatait. Döntéseit gyorsan, határozottan hozza meg, hatáskörében önállóan jár el.

Tevékenységével
kapcsolatban
csak a legalapvetőbb, rutinnak
tekinthető
döntéseket
hozza
meg, amelynek megoldása a
korábbi gyakorlatokon alapul. Az
új szituációkban tanúsított határozottság, magabiztosság kevéssé jellemzi, a helyzetek rendezése érdekében gyakran fordul
máshoz tanácsért, útmutatásért.

kifejtése

Cél- és feladatorientáltság
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Kompetencia
megnevezése

Kompetencia rövid

Kiváló szinten van meg az
adott kompetencia

Alapszinten van meg az adott
kompetencia

Nincs meg az adott kompetencia

Nyitott, közvetlen személyiség
jellemzi,
az
együttműködés,
csapatmunka, kooperáció képessége, partnerség kiépítése és
fenntartása fontos számára.

Támaszkodik mások ötleteire,
munkájára, beépíti ezeket a
tervek, döntések előkészítésébe,
értékeli mások munkáját, segítséget nyújt nekik. Hajlandó tanulni másoktól. Közös célokért,
felelősséget vállalva dolgozik
csapatban,
figyelembe
veszi
mások érdekeit, “win-win” helyzetek kialakítására törekszik,
megosztja az információt, aktívan részt vesz a csoportos döntéshozatalban, felvállalja a csoport döntéseit, pozitívan nyilatkozik azokról.

Önként vállalja a ráeső részt a
munkából, szívesen kooperál, és
aktívan részt vesz a csoport
tevékenységében. Jó csapatjátékos, megosztja a rendelkezésre
álló információkat a csapattagokkal. Csapatmunkában mások
érdekeit túlságosan is előtérbe
helyezi, sokszor vár konszenzusra, csoportdöntésre, túl sok időt
tölt az együttműködési problémák megoldásával.

Nem
kezdeményez.
Munkája
során kevésbé kooperál másokkal. Nem figyel oda mások érdekeire, álláspontjára, nem csapatjátékos, nem segít másoknak,
csak saját feladatával törődik,
jellemzően csak kritikával illeti
mások javaslatait.

A feladat elvégzése érdekében a
munkavégzéshez
szükséges
feltételek – köztük a humán
feltételek – azonosítása és biztosítása, illetve a feladatok sikeres
elvégzésének az ellenőrzése és
értékelése is része e kompetenciának.

Munkavégzése során képes a
feladatokat
strukturálni,
priorizálni, szükség esetén delegálni, valamint a saját és munkatársainak tevékenységét objektív szempontok alapján ellenőrizni, értékelni. Ezek eredménye alapján megfelelő módon
képes az eredményt közölni, az
esetleges hiányosságokat feltárni, visszajelezni, illetve azok
orvoslására a megfelelő lépéseket megtervezni és megvalósítani.

A
tevékenység
szervezéshez
kapcsolódóan megfelelő módon
képes felmérni és a feladatokhoz
rendelni a szükséges humán
erőforrást, valamint megvalósításukat követően azokat objektív
szempontok alapján ellenőrizni,
értékelni. A feltárt hiányosságok
kezelésére adekvát megoldási
alternatívákat dolgoz ki.

A munkakörhöz tartozó feladatok
ellátása során nem mindig képes
megfelelően megbecsülni a tevékenység ellátásához szükséges
kapacitásokat. A feladatok ellenőrzése során a szubjektív tényezők kerülnek előtérben, ezért
sok esetben az értékelés sem
kellően objektív. A saját munkával
kapcsolatos
önellenőrzés
nem jellemző.

Az egyes emberek tettei, viselkedése alapján való megítélése,
és a méltóságukat tiszteletben
tartó viselkedés velük szemben.
Az előítéletek és sztereotípiák,
azaz a csoportok egészére kiterjesztett általánosítások elutasítása.

Nehézség nélkül érintkezik mindenféle társadalmi, szociális és
kulturális háttérrel rendelkező
emberrel. Multikulturális környezetben is otthon érzi magát.
Nélkülözi az olyan sztereotípiákat és olyan megállapításokat,
amelyek egy csoport egészére,
tehát minden tagjára vonatkoznak.

Emberi és munkatársi kapcsolataiban a tapintat, a tolerancia
érvényesítését tartja szem előtt.
Igyekszik a külső/belső partnerekkel való csapatmunka vagy
együttműködési helyzet során a
konstruktív légkör kialakítására.
Tiszteletben tartja a különbözőségeket.

Munkája során tekintettel van az
eltérő társadalmi csoportokból
származókra,
vagy
kulturális
háttérrel rendelkezőkre. Váratlan
helyzetben azonban nem, vagy
nem mindig tudja a megfelelő
viselkedést és kommunikációs
formát megválasztani.

kifejtése

Együtt7

működés,
kooperáció

8

9

Ellenőrzés,
értékelés
képessége

Előítéletmentesség
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Kompetencia
megnevezése

10

11

12

Érdekérvényesítés,
tárgyalóképesség

Eredmény és
teljesítményorientáltság

Fegyelmezettség, következetesség

Kompetencia rövid

Kiváló szinten van meg az
adott kompetencia

Alapszinten van meg az adott
kompetencia

Nincs meg az adott kompetencia

Egyének, csoportok szükségleteinek kielégítése érdekében tett
hatékony fellépés, tevékenység,
asszertív viselkedés. A meggyőzés, másokra való hatás kifejtésének
képessége,
amelynek
szándéka a tárgyalási célok elérése. Kölcsönösen elfogadható
megoldás keresése, amely részben mind a két felet kielégíti,
kölcsönös engedményeket vagy
áthidaló
megoldás
keresését
jelenti.

Képes a partner kommunikációjának érzékelésére és felhasználására
saját
kommunikációs
céljainak elérése érdekében. Jól
mutat rá a fennálló összefüggésekre, képes másokat, erőszak
nélkül, véleményük megváltoztatására ösztönözni. Tárgyalásaiban hatékony, jellemzően eléri a
tervezett céljait.

Alapvetően képes szervezete,
szervezeti egysége megfelelő
képviseletére, külső kapcsolatainak ápolására. Kommunikációjának fő célja a hivatalos kapcsolatok fenntartása, az önkormányzat érdekeinek képviselete, védelme,
információszerzés
és
tájékoztatás.

A
hallgatóságára
jellemzően
általa ismert és megszokott
kommunikációs
helyzetekben
képes hatni, az ismeretlen kommunikációs helyzetekben támogatást igényelhet.

A teljesítmény elérésének fontossága, a munkafeladat elvégzésében megnyilvánuló igényesség.
Eredmény-megoldásteljesítmény-siker orientált személyiség.

Munkavégzéséhez
kapcsolódó
célok általában konkrét eredmények és a teljesítmények formájában öltenek testet. Ennek elérése érdekében szervezi, tervezi és ütemezi a feladatait, munkáját igényesség, magas fokú
precizitás, kitartás és erős belső
motiváció jellemzi.

Feladatellátása során a munkaköréhez kapcsolódóan meghatározott célok és eredmények elérését tartja szem előtt, ehhez a
rendelkezésére álló erőforrásokat
törekszik a leghatékonyabban
kihasználni.

Tevékenységét leginkább munkaköréhez kapcsolódó szabályok
és előírások alapján látja el,
munkájában nem játszik szerepet az eredmény-, vagy a teljesítmény centrikusság.

Munkafolyamatok helyes végrehajtása, szabálykövetés akár
külső tényezők befolyásolása
ellenére is.

Munkáját elsősorban a rögzített
keretek, szabályok szem előtt
tartásával látja el, ezért azt következetes munkavégzés, szabálykövetés,
kiszámíthatóság
jellemzi. A külső tényezők nem
befolyásolják munkavégzésének
menetét, hatékonyságát, eredményességét, gondolkodására a
racionalitás, objektivitás jellemző.

Munkaköréhez tartozó feladatok
ellátása során törekszik az előre
meghatározott szabályok szerint
eljárni, gondoskodik az ügymenet pontos betartásáról, a megfelelő eszközök, módszerek és
kommunikációs csatornák és
formák megválasztásáról.

Tevékenységét változó szempontok és keretek határozzák
meg, inkább az ad hoc jellegű
döntések jellemzők munkájára,
amelyet a külső körülmények
jelentősen befolyásolnak. Munkáját emiatt gyakran kell ellenőrizni, felülvizsgálni.

kifejtése
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Kompetencia
megnevezése

13

14

15

16

Fejlesztés
(mások
fejlesztése)

Felelősségvállalás,
elkötelezettség

Határozottság,
magabiztosság

Időgazdálkodás

Kompetencia rövid
kifejtése

Kiváló szinten van meg az
adott kompetencia

Alapszinten van meg az adott
kompetencia

Nincs meg az adott kompetencia

A munkatársakhoz való pozitív,
támogató, szakmailag fejlesztő
hozzáállás, amelyet a vezető
célirányosan képes mozgósítani
mások képességeinek fejlesztése
érdekében. Saját szakmai tudását átadja, támogatja munkatársait személyes fejlődésükben,
karrier elképzeléseik teljesülésében, építő visszajelzéseket ad.

Munkatársakhoz való pozitív,
támogató, szakmailag fejlesztő
hozzáállása van, amelyet a célirányosan képes mozgósítani
mások képességeinek fejlesztése
érdekében. Saját szakmai tudását átadja, támogatja munkatársait személyes fejlődésükben,
karrier elképzeléseik teljesülésében, építő visszajelzéseket ad.

Odafigyel a csapata és munkatársai teljesítménye és a szervezeti célok közötti összhangra, a
csoportjában zajló folyamatokkal
tisztában van. Mindig a csoport
érdekeit tartja szem előtt, az
egyéni érdekeket képes háttérbe
szorítani.

Munkatársi kapcsolataiban nem,
vagy nem mindig törekszik mások szakmai fejlődésének támogatására. Az információkat, tudását kevéssé osztja meg, kollégái
lehetőségei,
karrierelképzelései felől nem érdeklődik, azokat nem tárja fel, megvalósításukat nem segíti.

Precíz, pontos, alapos, felelősségteljes munkavégzés. Azon
jellemzők összessége, amelyek
meghatározzák a cselekedetek,
kijelentések, következményeiért
történő felelősségvállalást.

Saját munkája és szervezete
irányában maximálisan elkötelezett, munkavégzése precíz, pontos, felelősségteljes, az egyéni
érdekek, célok helyett inkább a
közösségét, szervezetét tartja
szem előtt. Döntéseiért vállalja a
felelősséget, akár azok negatív
következményeit is.

Fejlett önkritikával rendelkezik,
céljai feladása, önbizalma csökkenése nélkül tudja kezelni a
frusztrációkat és csalódásokat. A
munkavállaló belső meggyőződésből a saját és mások munkájához, a szervezeti, illetve szakmai/szakmapolitikai érdekekhez
felelősségteljesen viszonyul.

Feladataiért, döntéseiért nem,
vagy nem mindig vállalja a felelősséget, jellemző a hárítás és
külső
körülmények
okolása.
Munkavégzése során ingadozó
teljesítményt mutat, munkája
ezért kevéssé kiszámítható.

Magabiztos, határozott fellépés a Munkája során gyorsan, szakszemunkavégzés minden fázisában rűen hozza meg döntéseit és
és területén.
cselekszik, döntéseinek felelősségét felvállalja. Nem esik nehezére érveit, meglátásait mások
előtt kifejteni, döntéseit, cselekedeteit megmagyarázni. Munkájára jó minőségű feladatellátás, következetesség jellemző.

Napi munkavégzése során hatáskörébe utalt feladatok kapcsán gyors és szakszerű döntéshozatal és feladatmegoldás jellemzi. A tevékenységét meghatározó kereteket, szabályozókat,
valamint a korábbi gyakorlatot a
feladat ellátással kapcsolatban
mindig szem előtt tartja.

Önismeretből származó vagy
szakmai hiányosságai miatt a
munkához kapcsolódó döntések
meghozatalakor
bizonytalan,
gyakran a felelősséget másra
hárítva elodázza a helyzet, vagy
a probléma megoldását. Munkája
során még rutin feladatok ellátása kapcsán is igényli a rendszeres ellenőrzést.

A rendelkezésre álló időkeretek
tervezése a versengő feladatok
fontosságának és sürgősségének
figyelembe vételével. Hatékony,
a tervezés során született elhatározások mellett (az észszerűség határai között) kitartó magatartás. Reflektivitás az elpazarolt
idővel való szembesülés és az
időfelhasználás
gyakorlatának

Munkaköréhez tartozó feladatokat képes a rendelkezésre álló
időkeretek között megfelelően
strukturálni,
priorizálni,
azok
végrehajtása során folyamatosan
nyomon követni és ellenőrizni a
felhasznált időigényt.

Nehézséget jelent számára feladatok meghatározott időkeretben történő ellátása, a határidők
betartása, és ebből adódóan
azok megfelelő szintű teljesítése.
Az
időgazdálkodásból fakadó
nehézségek legtöbbször a feladatok időigényének rossz felméréséből, feladatok fontosságának
megítéléséből, vagy a feladatok

Sikeresen
és
eredményesen
képes feladatait és azok időigényét
felmérni,
rendszerezni,
ütemezni, szükség esetén átstrukturálni a megváltozott körülményeknek megfelelően. Az
időgazdálkodás része az egyes
feladatok közötti kapcsolatok,
összefüggések felmérése, feltárása, valamint az elvégzett tevé-
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kenységek és azok ütemezésének rendszeres ellenőrzése, és
az
eredmények
fényébenamennyiben szükséges-az eredeti tervek korrigálása.

Nincs meg az adott kompetencia
egymáshoz való kapcsolódásának téves felméréséből származhatnak.

Információs és kommunikáció Táblázatokban szereplő adatoktechnológiai eszközök használa- kal komplex műveleteket végez,
tának képessége
azokból kimutatásokat, diagramokat készít. Képes különböző
forrásokból származó információkat összekapcsolni, azokat új
struktúrába szervezve tárolni,
feldolgozni. Képes az információgyűjtéshez és tároláshoz kapcsolódó újszerű feladatok során
kreatív megoldási módokat alkalmazni, rendszerben gondolkodni. Adatállományokat online
tárhelyen tárol, amelyeket adatkapcsolatok változatos körével
helyez el és módosít.

Az irodai alkalmazásokat önállóan, gyakorlottan kezeli, könnyen
kiigazodik az IKT eszközök használatában. Munkájához szükséges beállítások, képletek konfigurálását elkészíti, jól használja
az Internet lehetőségeit. Szükség esetén segítséget képes
nyújtani kollégáinak.

Megszokott digitális eszközök
egyszerű, begyakorolt funkcióit
önállóan használja, vagy egyáltalán nem használja. Az újszerű,
vagy
összetettebb
funkciók
használatához,
vagy
ismert
funkciók
ismeretlen
digitális
eszközökön való használatához
folyamatos iránymutatásra van
szüksége.

Információk kezelésének, hasz- Átlátja a bonyolult struktúrában
nálatának és feldolgozásának rögzített adatokat és a közöttük
szintje és módja
lévő összefüggéseket. Felismeri
a különböző információforrásokban található részinformációk
közötti kapcsolatot. Ismeri az
adatbázis- és táblázatkezeléshez
alkalmazható eljárások és módszerek széles körét. Ismeri az
Interneten történő adatátvitel
lehetőségeit,
kommunikációs
csatornáit.

Képes az általa ismert szoftver
használatával adatokat keresni
az eszköz tárhelyén és az Interneten, az eredmények között
megadott szempontok mentén
összehasonlítást végezni. Képes
fájlokkal általa ismert, néhány
lépésből álló műveleteket végezni.

Az információgyűjtés és kezelés
leginkább papíralapon történik
munkavégzése során, a digitális
lehetőségeket többnyire adatrögzítésre használja. Tevékenysége az adatok, információk
gyűjtésére és egyszerű összegzésére korlátozódik.
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Újszerű, a korábbi rutint elhagyni tudó gondolkodás, kreatív,
konstruktív, innovatív gondolkodásmód, újszerű alternatívák,
megoldások kigondolása, ötletgazdagság az általános és a
speciális szakmai ismeretek gyakorlati alkalmazása, illetve a
probléma megoldási alternatívák
kidolgozása során.

Munkavégzésére
jellemző
az
újszerű megközelítés, az ötletgazdagság
és
a
problémacentrikusság. Keresi és elfogadja
a különböző forrásokból származó információkat, azok értékelését és rendszerezését követően
törekszik
munkatevékenységébe való beépítésükre. Gondolkodásmódja erősen asszociatív jellegű, személyiségjegyeihez a játékosság és a
jó humorérzék sokszor hozzátartozik.

Munkaköréhez tartozó feladatai
ellátása során törekszik az újszerű megoldások megtalálására,
kipróbálására, valamint az új
ötletek munkafolyamatba való
integrálására.

Feladatait leginkább a megszokott környezetben és módon
látja el, nehézséget okoz számára a korábbitól eltérő megoldási
módok kitalálása és kipróbálásra, új alternatívák kidolgozása.

Proaktív személyiség, kezdeményező, tettre kész magatartás
esetén külső sürgető nyomás
Kezdeményezőnélkül is elébe megy a feladakészség,
toknak, világos alternatívákban
proaktivitás
gondolkodik,
és
környezetét
megelőzve javaslatokat tesz az
aktuálisan következő lépésekre.

Gyors
helyzetfelismerése
és
rugalmas alkalmazkodása révén
képes meglátni a helyzetekben
megbúvó lehetőségeket. Konstruktív
javaslatokat
fogalmaz
meg és lépéseket tesz annak
megvalósítása érdekében.

Magas szintű belső motiváció
jellemzi. Képes a szabályok és
normák konstruktív alakítására,
javaslatok megfogalmazására.

Inkább bevált rutinok alapján
cselekszik, jellemző, hogy külső,
sürgető nyomás nélkül csak
nehezen lép vagy tér el a megszokottól. Az új helyzetekhez
nehezen és lassan alkalmazkodik.

A tervezés fontos része, hogy
mérlegeljük a várható szándékolt
és nem szándékolt hatásokat. A
különböző
kockázat-típusokkal
és a kockázatok mértékével való
szembenézés
lehetővé
teszi,
hogy egyes kockázatokat vállaljunk, míg mások megelőzésére
törekedjünk, míg megint más
esetekben csak a bekövetkező
kockázatok által okozott károk
helyreállítására törekedjünk.

A tevékenységével összefüggésben megfelelően képes felmérni
döntéseinek
következményeit,
illetve annak várható hatásait.
Az
esetlegesen
bekövetkező
negatív következmények, kockázatok kezelésére képes megfelelő megoldási alternatívákat előzetesen kidolgozni, illetve eredeti döntéseinél mindezeket figyelembe venni. A döntést megelőző, majd az azt követő folyamatokban igyekszik minden olyan
lépést megtenni, amely a várható negatív következmények elkerülését, elhárítását szolgálhatják.

Munkavégzéshez
kapcsolódó
potenciális kockázatokat, várható negatív következményeket
képes idejében felmérni és annak megelőzésére és kezelésére
a megfelelő lépéseket megtenni.
Szükség esetén a felismert kockázatokról értesíti az érintett
szereplőket, szervezeteket.

Munkájának, döntéseinek esetleges negatív következményeit
nem, vagy nem megfelelően
képes felmérni, így sokszor nehézségbe ütközik számára az azt
megelőző vagy kezelő megfelelő
lépések, tevékenységek megtalálása. A változó körülmények és
kockázatok helyett a kiszámítható, rutin jellegű helyzeteket részesíti munkája során előnyben.

Innovativitás,
kreativitás

Kockázatvállalás, a
kockázatok
kezelésének
képessége

kifejtése
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Jó kommunikációs és kifejező
képesség írásban és szóban,
érthető és fókuszált üzenetek
megfogalmazásának képessége
szűkebb vagy tágabb közönség
számára. Nyitott személyiségével könnyen kezdeményez kommunikációt, együttműködést.

A szervezeti érdekeket szem
előtt tartva, jó kapcsolatteremtő
képességét felhasználva, hosszú
távú, komplex kapcsolatok kialakítására törekszik. Külső és belső
kapcsolatokban egyaránt magas
színvonalon képes a szervezet
képviseletére. Minden helyzetben
képes a korábban kialakított,
már meglévő kapcsolatait aktivizálni. Képes másokra hatni,
meggyőző módon prezentálja az
ötleteit, gondolatait.

Az önkormányzati szervezetet
saját felelősségi körén belül
komplex helyzetekben is képes
képviselni. Aktív kapcsolatteremtő
képességgel
rendelkezik,
amely lehetővé teszi a megfelelő
kapcsolatok kialakítását mind a
szervezeti egységen belül, mind
az azon kívül dolgozó munkatársakkal. Kommunikációja világos,
magabiztos, logikailag felépített,
a magyar nyelv szabályainak
megfelelő, választékos. A nem
verbális eszközöket (szemkontaktus, testtartás, szünetek tartása, stb.) is hatékonyan használja, képes a hallgatóság, partner jeleit követve, és azokra
visszajelezve
kommunikálni,
rájuk hatni.

Többnyire odafigyel arra, amit a
másik közöl, elég jól ahhoz,
hogy az ő általa válaszul közöltek is érthetőek legyenek a másik számára. A magyar nyelv
szabályainak megfelelő írott és
szóbeli információkat képes öszszeállítani. Közvetlen munkatársaival képes a megfelelő kapcsolatot kialakítani, de problémát
okozhat számára a kontaktus
megteremtése más szervezeti
egységeknél vagy szervezeten
kívül dolgozó kollégákkal, ezért
csak a rutinhelyzetekben tudja
szervezetét képviselni. Kommunikációja mind szóban, mind
írásban pontos, jellemzően egyértelmű és többnyire szabatos,
néha kisebb korrekciókat igényel.

A felmerült nézeteltérések, konfliktusok okozta feszültségekkel
való szembenézés képessége,
csökkentése, megszüntetése, a
kezelés technikáinak ismerete,
gyakorlata (pl. mediáció).

A személyközi konfliktusok eredőinek megértésével azok megoldására törekszik, arra hogy
előre vivő módon oldja meg a
vitákat, úgy hogy nem adja fel a
szakmai és szervezeti prioritásokat. Az érintett felekkel közösen
keres előremutató megoldási
lehetőségeket a konfliktusokra.
Konfliktushelyzetekben
képes
felülemelkedni
azok
érzelmi
feszültségein, konstruktív magatartást tanúsít. Az eltérő véleményeket higgadtan, tárgyilagosan értékeli. A szituációkat lehetőségként kezeli, az ellenvéleményekből igyekszik a lényeges
és valós kritikát, az előre vivő
elemeket felhasználni viselkedé-

A konfliktusokat “win-win” alapon igyekszik megoldani, keresi
a kompromisszumokat. Uralkodik érzelmein, képes mások
meghallgatására, elveik, álláspontjuk elfogadására, nem az
ellentmondásokat,
hanem
a
közös pontokat, a megoldás
alapjait keresi. Viselkedésének
negatívuma abban áll, hogy
hajlandó akár elveivel, a személyes és szervezeti célokkal ellentétes kompromisszumok megkötésére is, ami feszültséget és az
eredmények részleges elmaradását okozhatja.

Elkerüli a konfliktusos helyzeteket, igyekszik azokat szőnyeg
alá söpörni. Nem képes elválasztani a viták érzelmi és tartalmi
összetevőit, így mások álláspontját személyes támadásként értelmezi, nem a nézeteltérés
okaira koncentrál. Nem veszi
észre a konfliktusok lehetőségét,
és közeledését, így az meglepetésként éri. A konfliktusok vesztes résztvevője.

kifejtése

Kommunikáció,
kapcsolatteremtési
képesség

Konfliktuskezelés
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se pozitív irányú változtatására.

24

25

Költséghatékonyság

Kiszámíthatóság,
megbízhatóság

Munkafolyamat erőforrás-oldali
racionális megszervezése (takarékosság a pénzzel, idővel, az
energiával és az anyaggal). Képesség a szisztematikus költséghaszon megfontolásokra.

Munkája során megfelelően képes gazdálkodni a rendelkezésre
álló erőforrásokkal: a gazdaságosságot tartja szem előtt,
igyekszik azokat a leghatékonyabban felhasználni. Az ad hoc
jellegű döntések helyett a tudatosság és a stratégiai szemlélet
jellemzi döntéseit, gondolkodásmódját a racionalitás és a
tudatosság határozza meg.

Feladataival kapcsolatban képes
rendelkezésre álló erőforrásokat
felmérni, azokat igyekszik a
hatékonyság és eredményesség
szem előtt tartásával felhasználni. Jellemző rá a racionális gondolkodás és a költség /haszon
elvének szem előtt tartása.

Nem mindig törekszik az anyagi
és az emberi erőforrások tudatosan történő, optimális kihasználására. Feladatkiosztásban, beszámoltatásban többnyire egyeztet a csoport tagjaival, és jellemzően a megfelelő erőforrásokat
rendeli a feladathoz, ám előfordul ebben hiányosság is. (Pl.
nem megfelelő ember, nem
megfelelő idő)

Szabálytudat és fegyelmezettség
a feladatok, tevékenységek ellátása során. Megbízható személyiség, felelős, szabálykövető
kötelességteljesítéssel, egyenletes
színvonalú,
önellenőrzés
mentén történő munkavégzéssel
jellemezhető.

A feladatok ellátása során szabálytudat és fegyelmezettség
jellemzi, munkája mindig magas
színvonalú. Megbízható személyiség, minden helyzetben legjobb tudása alapján jár el.

Felelős, szabálykövető kötelességteljesítéssel, egyenletes színvonalú, önellenőrzés mentén
történő munkavégzéssel jellemezhető az e kompetenciával
rendelkező személy.

Munkája változó minőségű és
intenzitású.
Tevékenységének
eredményességére nagy hatással
van lelkiállapota és a külső körülmények alakulása. Feladatellátását rendszeresen ellenőrizni
szükséges.
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Az információk, jelenségek és
folyamatok reális értékelésének
képessége, azok manipulációs,
illetve igazságtartalmának meghatározásának képessége. Része
a kritikai gondolkodás megkülönböztetés a negatív, destruktív
magatartástól.

A munkája során tudomására
jutott tényeket, adatokat, valamint jelenségeket, folyamatokattekintettel az információk forrására-képes reálisan értékelni,
priorizálni, azok figyelembevételével a megfelelő következtetéseket levonni és a szükséges
lépéseket megtenni. Törekszik a
széleskörű
információszerzésre
és informálásra, gondolkodásmódját racionalitás és logikusság
jellemzi.

A munkájával kapcsolatos információkat, adatokat, tényeket
képes a szükséges szinten rangsorolni, értékelni és azok alapján
megfelelő döntéseket meghozni.

A rendelkezésre álló adatok,
tények, jelenségek és folyamatok értékelése, megítélése során
inkább az információforrás jellege, mintsem az információ tartalma határozza meg gondolkodását, emiatt sokszor döntései
nem kellően racionálisak, következetesek,
érzelmei
gyakran
befolyásolják azokat.

A befolyásolás egy speciális válfaja, amelynek célja a célszemély elköteleződésének, feladatellátásának és ehhez a személyes fejlődésének támogatása.
Munkatársakhoz való pozitív,
támogató, szakmailag fejlesztő
hozzáállás, amelyet a vezető
célirányosan képes mozgósítani
mások képességeinek fejlesztése
érdekében. Saját szakmai tudását megosztja, támogatja munkatársait feladataik ellátásában,
valamint személyes fejlődésükben, karrier-elképzeléseik teljesülésében. Építő, lelkesítő viszszajelzéseket ad.

A csoporttagokat (munkatársait,
beosztottjait) őszinte, hatékony
kommunikációra
ösztönzi
és
meghallja a többiek visszajelzését. A működési alapelve az
egymásra utaltság és az ebből
fakadó támogató együttműködés. Vezetői és emberi magatartásával példát mutat, munkatársai példaképként tekintenek rá.
A konstruktív, kreatív kezdeményezéseket támogatja és tudatosan befolyásolja a csoportfolyamatokat úgy, hogy összhangot
teremt az egyéni és a csoportérdekek között

A csoportteljesítmény érdekében
formálja, irányítja a csoportfolyamatokat. Szabályok és normák gyakran az ő kezdeményezésére válnak csoport által elfogadott értékké. Meghallja a viszszajelzéseket, és ezekre konstruktívan reagál, maga is rendszeresen ad építő visszajelzéseket.

Csapat szintű támogatása nem
egyenszilárdságú, kapcsolata a
nem vezető beosztásúakkal ad
hoc jellegű. Visszajelzést ad, ám
nem rendszeresen, és nem minden esetben építő jelleggel. Az
egyéni
és
csoportérdekeket
igyekszik összehangolni.

Hosszú időn keresztül azonos
munkatevékenység
huzamos
ellátása, amely esetenként nagy
figyelmet is megkíván.

Tevékenysége során hosszú időn Munkájához kapcsolódó feladakeresztül képes azonos munka- tokat képes hosszú időn keresztevékenységet kiváló minőség- tül azonos minőségben ellátni.
ben ellátni, amely nagyfokú
pszichológiai és fizikai erőfeszítést is megkíván.

Tevékenysége változó minőségű,
annak
eredményessége
és
mennyisége
pszichológiai
és
fizikai állapotától függ. A hullámzó teljesítménye miatt munkáját
gyakran szükséges ellenőrizni,
korrigálni.

kifejtése
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megnevezése

29

30

Nyelvismeret

Önállóság

31

Problémaérzékenység,
problémamegoldás

32

Pszichés
terhelhetőség,

Kompetencia rövid

Alapszinten van meg az adott
kompetencia

Nincs meg az adott kompetencia

Idegen nyelvismeret (különböző Képes idegen nyelven megérteni
szinten)
hosszú, összetett és nehéz szövegeket, és felismeri a mögöttes
jelentéstartalmakat.
Folyékonyan, spontán módon kommunikál. A nyelvet rugalmasan és
hatékonyan használja akár társasági, akár szakmai közegben.
Világos, jól felépített, részletes
szöveget képes alkotni összetett
témákban.

Képes idegen nyelven megérteni
összetettebb szövegek fő mondanivalóját mind konkrét, mind
elvont témákban, beleértve saját
szakterületét. Viszonylag folyékonyan és spontán kommunikál,
ami lehetővé teszi, hogy anyanyelvi beszélőkkel is úgy tud
társalogni, hogy az mindkét fél
számára élvezhető. Képes részletes és világos szövegalkotásra
sokféle témakörben.

Nem vagy csak minimális szinten
beszél idegen nyelven. Munkája
során erősen támaszkodik a
fordítást, megértést segítő eszközökre, programokra. Tevékenysége során nem, vagy igen
bizonytalanul használja a nyelvet,
alapszituációk
kezelését
képes megoldani.

A közvetlen irányítás, útmutatás
nélküli munkavégzés (tervezés
és végrehajtás), a saját tevékenység megszervezése, időgazdálkodás, munkavégzés képessége.

Közvetlen irányítás nélkül, önállóan képes a célok figyelembevételével munkáját tervezni, szervezni és megvalósítani. Lépéseket tesz a szükséges információk
megszerzése
érdekében,
együttműködik
a
kapcsolódó
területek képviselőivel, képes új
feladatok, tervek megfogalmazására munkájával kapcsolatban.

Munkájára jellemző a felelős
döntéshozatal, illetve a feladatok
proiorizálásának
képessége.
Feladatait ellenőrzés és folyamatos visszacsatolási igény nélkül is
képes ellátni.

A vezetői utasítások betartására
törekszik, alapvetően a kötelezettségeket
teljesítő,
felelős,
szabálykövető
munkavégzés
jellemzi, teljesítménye azonban
lehet ingadozó, nem egyenletes,
az elvárásoknak nem mindenben
felel meg.

Az új problémák észrevétele,
felfedezése, ezek befogadása és
megértése, amely megoldásukra
való törekvéssel párosul. Problémamegoldó gondolkodás, a
munkavégzés során felmerülő
problémákkal való szembenézés
képessége, azok okainak és
következményeinek, valamint a
megoldás lehetőségeinek feltárására
irányuló
szisztematikus
munka. Célszerű nem ide sorolni
azt a magatartást, ami mindenben a problémát, mint elháríthatatlan akadályt látja.

Fejlett
áttekintőképességével,
kritikai és analitikus gondolkodásával képes a szervezeten belüli
problémákra gyors, kreatív és
innovatív megoldási javaslatok
kidolgozására, amelyek végrehajtásában is aktív szerepet
vállal.

Képes arra, hogy a problémákra
olyan
megoldásokat találjon,
amelyeket saját hatáskörében
meg is tud valósítani. Feladatvégzése során használja az analitikus és a kritikai gondolkodást,
ami lehetőséget biztosít a hibák
feltárására. A problémamegoldás
során kreatív, innovatív elképzelései, hasznos javaslatot eredményez.

A munkájával kapcsolatos problémák esetén útmutatást vár,
nem tesz javaslatot a megoldásra. Egy-egy feladat végrehajtása
során mechanikusan dolgozik,
nem tesz javaslatot az esetleges
hibák elhárítására.

kifejtése

Kiváló szinten van meg az
adott kompetencia

A folyamatosan változó, gyors és A munkából fakadó problémákat Könnyen kezeli a mindennapi A mindennapi problémákkal, ad
gyakran nem várt, vagy negatív és az ad hoc feladatokból szár- problémákból és ad hoc felada- hoc feladatokból származó ter-
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Kompetencia
megnevezése
stressztűrés

33

34

Reflektivitás,
reális ön- és
munkavégzéskép,
önfejlesztési
igény

Rendszerszemlélet

Kompetencia rövid

Kiváló szinten van meg az
adott kompetencia
kifejtése
külső ingerekre, adott adekvát mazó nehézségeket könnyen
válaszadás képessége
kezeli, előremutató alternatívákat dolgoz ki, a stressz kezelése
során a problémaorientált kezelés mellett az érzelemközpontú
kezelési technikákat is alkalmazza.

Alapszinten van meg az adott
kompetencia

Nincs meg az adott kompetencia

tokból fakadó feszültséget, munkabírása egyenletes, a stressz
kezelése során a probléma megoldására
fókuszál,
alternatív
megoldások kidolgozásával.

heléssel nem, vagy nehezen tud
megküzdeni. Munkabírása nem
egyenletes, a stressz kezelése
során csak a negatív érzelmek
csökkentésére fókuszál.

Készség és képesség a saját
(egyéni és csoportos) aktuális
lehetőségek és korlátok tudatos,
szisztematikus és őszinte értékelésére. Azok fejlesztéséhez kapcsolódó belső motiváltság, tanulási, jobbítási szándék, elkötelezettség.

Tudatos önfejlesztés jellemzi. Az
egész egyéni karriert átfogó
nézőpontból, személyes életstratégiája mentén képes menedzselni a saját kompetenciafejlesztésének
tervezését
és
megvalósítását. Proaktívan vesz
részt a saját kompetenciái saját
erőből és a munkahelyi környezetben történő fejlesztésében.
Egyidejűleg több tényező is motiválja, ezeket képes azonosítani.

Belülről irányító szabályozó normákkal és értékekkel rendelkezik. Képes az önreflexióra, saját
tevékenységének értékelésére,
saját tetteiért való felelősségvállalásra.

A külső nyomás hatására megnyilvánuló, új ismeretek megszerzésre irányuló kezdeményezés jellemzi.

Az elvégzendő feladatokkal kapcsolatos rangsor felállítása, a
más feladatokhoz való kapcsolódások, okok, következmények és
érintett szereplők azonosítása és
figyelembe vétele a sikeres feladatvégzés érdekében, amelynek
során a bizonytalansági tényezők
kezelése is megvalósul.

Hiánytalan ismeretekkel rendelkezik az önkormányzati szervezet felépítését, belső eljárásrendjét, folyamatait érintően,
egészében átlátja a szervezeti
egységek közötti munkamegosztást, feladatellátást. Esetenként
javaslatot tesz a folyamatok
egyszerűsítése,
hatékonyságának növelése érdekében.

Többnyire ismeri az önkormányzati szervezet felépítését, belső
eljárásrendjét,
folyamatait,
azonban egyes esetekben nem
látja át egészében a szervezeti
egységek közötti munkamegosztást, feladatellátást.

Általában ismeri az önkormányzati szervezet felépítését, belső
eljárásrendjét,
folyamatait,
azonban nem minden szervezeti
egység esetében ismeri az egységek közötti munkamegosztást,
feladatellátást.
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Kompetencia
megnevezése

35

36

37

Kompetencia rövid

Kiváló szinten van meg az
adott kompetencia

Alapszinten van meg az adott
kompetencia

Nincs meg az adott kompetencia

Stratégiai
szemlélet

A kitűzött célok és feladatok
elérésének,
megvalósításának
szem előtt tartása, a feladatok
priorizálásának képessége. A
feladat elvégzése érdekében a
munkavégzéshez
szükséges
feltételek biztosítása, illetve a
feladatok sikeres elvégzésének
az ellenőrzési igénye is része e
kompetenciának. Az érintettek
befolyásának szem előtt tartása.
Elkötelezettség és határozottság
a
megvalósítás
előmozdítása
érdekében.

Munkájához kapcsolódó feladatokat és azok hatásait rövid,
közép és hosszútávon is képes
értelmezni, és mindezeket döntései során figyelembe venni. A
feladatok priorizálásával, a feltételek biztosításával a pillanatnyi
időhorizonton túllépve hosszabb
időtávra tervez. A kitűzött célok
megvalósítása érdekében elkötelezettség és határozottság jellemzik munkavégzését.

Munkavégzésére
jellemző
az
elvégzendő feladatokkal kapcsolatos rangsor felállítása a sikeres
feladatvégzés
érdekében,
amelynek során a bizonytalansági tényezők kezelése is megvalósul. A feladat elvégzése érdekében a munkavégzéshez szükséges feltételek biztosítása, illetve
a feladatok sikeres elvégzésének
az ellenőrzése is része e kompetenciának.

Feladatellátása során leginkább a
rövidtávú célok megvalósítását
tartja szem előtt. Döntései kapcsán azok hatásait kevéssé veszi
figyelembe, a pillanatnyi sikerek,
aktualitások nyernek prioritást
azokban.

Szakértelem

Szakmai felkészültség, hozzáértés szintje. Egy adott munkavagy feladatkörhöz kapcsolódó
általános és helyi szakmai elvárás-rendszer (kapcsolódó jogi
szabályozás, a szakma alapvető
standardjai,
együttműködési
kötelezettségek, élenjáró technológiai tudás, munkavédelmi
előírások ismerete és képesség
az
ezek
figyelembevételével
kapcsolatos
munkavégzésre
stb.).
Szabályozott
szakmák
esetében irányadóak a kimeneti
és képzési követelmények.

Az önkormányzattal és szervezeti egységével kapcsolatos aktualitásokat folyamatosan nyomon
követi, és naprakész információkkal rendelkezik. A szakmai
területet érintő jogszabályi háttérrel tisztában van. A jogszabályi változásokat folyamatosan
követi, a szervezet hatásköreivel
teljes körűen tisztában van.

Az önkormányzattal és szervezeti egységével kapcsolatos aktualitásokat általában nyomon követi, de nem minden esetben rendelkezik naprakész információkkal. Egyes szakmai területet
érintően hiányosság tapasztalható a vonatkozó jogszabályi háttér
ismeretében. A jogszabályi változásokat
többnyire
nyomon
követi, a szervezet hatásköreivel
alapvetően tisztában van.

Az önkormányzattal és szervezeti egységével kapcsolatos aktualitások tekintetében nem rendelkezik minden esetben naprakész
információkkal. Néhány szakmai
területet érintően hiányosság
tapasztalható a vonatkozó jogszabályi háttér ismeretében. A
jogszabályi változásokat nem
minden esetben követi nyomon,
a szervezet hatásköreivel nincs
teljes mértékben tisztában.

Feladatok, személyek, erőforrások összehangolásának képessége a hatékony feladatellátás
céljából, a tevékenységek koordinációja.

Képes magasan motivált, jó
teljesítményű és felelősséget
vállaló szervezeti egységet felépíteni, hatékonyan és eredményesen működtetni A szervezet
más területei számára információkat ad, azokkal együttműködik, és munkatársait is erre ösztönzi, hogy segítse a közös problémák megoldását.

Saját és szervezeti egységének
munkáját az előírásoknak megfelelően magas színvonalon tervezi, szervezi és bonyolítja. Szerepet vállal a kommunikációs
folyamatokban, részt vesz a
megfelelő információs csatornák
rendszeres használatának támogatásában, valamint az erőforrások megfelelő felhasználásá-

A feladatok, erőforrások koordinációjával törekszik azok optimális kombinációjának megtalálására. A személyek és tevékenységek, folyamatok összehangolása azonban nem mindig
zökkenőmentes, amelyet sok
esetben kommunikációs problémák okoznak.

Szervezőkészség

kifejtése
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kifejtése

Kiváló szinten van meg az
adott kompetencia

Alapszinten van meg az adott
kompetencia

Nincs meg az adott kompetencia

nak koordinációjában.

38

39

A különféle emberek és csoportjaik megértésének képessége, a
segítségnyújtás képessége és az
eziránti elköteleződés.

Képes munkavégzése és az
ügyek kezelése során az ügyfelek (külső és belső partnerek)
igényeinek
és
kívánságainak
figyelembe-vételére és teljesítésére. Segítőkész, törekszik arra,
hogy erőfeszítéseit arra összpontosítsa, hogy felismerje és kielégítse az ügyfél (szervezeten
belüli vagy kívüli) igényeit. Bizalmat és együttműködő egyenrangú kapcsolatot épít ki. Törekszik megismerni az ügyfelek –
saját munkájával szembeni –
véleményét és az alapján fejleszti tevékenységét, viselkedését.

Jellemzően segítésre, váratlan
feladatok megoldására készséggel
vállalkozó,
szolgálatkész
személy, aki hajlandó segíteni,
együttműködni más emberekkel
munkavégzése során. Képes a
jelzett igények, problémák felismerésére,
azokat
megfelelő
módon kezelni képes.

Feladatellátására inkább a tárgyilagosság, a szabálykövetés
jellemző, az egyéni igényeket
nem, vagy nem mindig veszi
figyelembe döntéshozatala, vagy
a problémafeltárás során. Az
előírásokat
konzekvensen,
a
lehetőségekhez mérten is rugalmatlanul kezeli, döntései mögött
sok esetben hárítás, felelősség
átruházás húzódik meg.

A tanulásra, az új ismeretek
megszerzésére és alkalmazására
való hajlandóság, amely többek
között a tanulás iránti érdeklődést, a tanulás stratégiai tevékenységként kezelését, a szakmai érdeklődés és fejlődés tudatosságát jelenti.

Tevékenysége során törekszik az
új ismeretek megszerzésére és
alkalmazására. A rendelkezésre
álló lehetőségeket keresi és kihasználja tudásának mélyítése,
szélesítése céljából. A tudásszerzésre mint lehetőségre gondol,
amely képességeinek kibontakozásának eszközeként, karrierelképzeléseinek támogatójaként
definiál.

Törekszik arra, hogy munkájához kapcsolódó jogszabályi és
egyéb ismeretekkel kapcsolatban
naprakész információi legyenek,
valamint a kapcsolódó tudásának
mélyítésére,
szélesítésére.
Amennyiben
arra
lehetősége
adódik kihasználja az ismeretbővítés potenciális útjait.

Munkavégzése során leginkább a
korábban megszerzett ismereteire támaszkodik, csak külső hatás
miatt vállalkozik ismereteinek
frissítésére, bővítésére. Munkájához kapcsolódó új információkat, módszereket lassan, nehézkesen veszi át és képes beilleszteni munkafolyamataiba.

Szociális
érzékenység,
empátia,
segítőkészség

Tanulási
hajlandóság,
tanulási
képesség
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Nincs meg az adott kompetencia

Terhelhetőség,
kitartás

Terhelhető személyiség, nagy
munkabírás, kitartás (esetenként
változó munkarend vállalása).
Feladat és célorientált viselkedés, hosszú-távú figyelem és
motiváció fenntartása a célok
elérése érdekében.

Feladatellátását a nagy munkabírás, kitartás jellemzi, képes figyelmét hosszú távon a célra és
az ellátandó feladatra összpontosítani. A nagyfokú igénybevétel
erős belső motivációt igényel.

Kapcsolódó tevékenységét megfelelő szinten és minőségben
hosszútávon képes ellátni, a
feladatok összeéréséből származó potenciális stresszt és konfliktusokat jól kezeli.

Rosszul alkalmazkodik a változó
figyelmet és igénybevételt jelentő feladatokhoz, a feladatok
összeéréséből származó stresszt
rosszul tűri, sok esetben az ilyen
helyzeteket másra hárítja vagy
kilép belőlük.

Tervező

Az elvégzendő feladatokkal kapcsolatos rangsor felállítása a
sikeres feladatvégzés érdekében,
amelynek során a bizonytalansági tényezők kezelése is megvalósul. A feladat elvégzése érdekében a munkavégzéshez szükséges feltételek biztosítása, illetve
a feladatok sikeres elvégzésének
az ellenőrzése is része e kompetenciának.

Képes a tevékenységéhez kapcsolódó
feladatokat
tervezni,
szervezni és megvalósítani, jól
méri fel azok fontosságát, képes
reális, megvalósítható ütemezést
rendelni hozzájuk. Jó helyzetértékelésének köszönhetően jól
átlátja a folyamatokat, ezért
képes felkészülni a váratlan
helyzetekre és a felmerülő problémákra már előzetesen megfelelő megoldási alternatívákat
dolgoz ki.

Munkája során rögzített feladatai
között képes rangsort felállítani,
azokhoz megvalósítható ütemezés rendelni, a folyamatokat
rendszerszerűen átlátni. A napi
munkavégzésére
jellemző
a
pontosság, precizitás, gyakran
készít heti vagy havi munkatervet, amely a feladatok megvalósítását nagyban támogatja.

Munkája során leginkább az
előzetesen összeállított munkatervnek megfelelően jár el, a
feladatai rangsorolásához, ütemezéséhez gyakran kér külső
segítséget, iránymutatást.

A munkakörhöz tartozó feladatok
ellátását segítő tudáselemekkel
kapcsolatos tudatosság, készség
és képesség új tudás azonosítására, alkalmazására, megosztására.

Feladataihoz kapcsolódó ismeretek elmélyítésére és bővítésére
folyamatosan nagy hangsúlyt
fektet, törekszik arra, hogy mindig rendelkezésére álljanak a
területét érintő legújabb információk. A megszerzett tudást a
helyzetnek és a problémának
megfelelő módon képes beépíteni a munkafolyamataiba.

Tevékenységéhez
kapcsolódó
naprakész ismereteit igyekszik
munkája során beépíteni és alkalmazni. Törekszik arra, hogy
rendelkezésre álljanak azok az
információk, eszközök és módszerek, amellyel a lehető leghatékonyabban tudja munkáját
ellátni.

Megszerzett ismereteit nem vagy
csak segítséggel képes munkájában integrálni. Kevés hangsúlyt fektet tanulási képességeinek fejlesztésére, szinten tartására. Emiatt a változó körülményekhez kevéssé tud alkalmazkodni, munkavégzésére leginkább a rugalmatlanság jellemző.

képesség

Tudásalkalmazás
képessége

kifejtése
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Kompetencia
megnevezése

43

44

Kompetencia rövid

Kiváló szinten van meg az
adott kompetencia

Alapszinten van meg az adott
kompetencia

Nincs meg az adott kompetencia

Megfelelő módszerek alkalmazásával az ügyfél vagy érintetti
csoportok igényeinek minél alaposabb feltárása, az igények
kielégítése vagy az érintettekkel
közös megoldáskeresés és cselekvés.

Az eljárási szabályokat ismeri,
betartja, a szabályok keretei
között törekszik arra, hogy eljárása során az ügyfél igényeit
teljes körűen kiszolgálja. Az
ügyfél
igényeiről
érdemben,
részletesen tájékozódik, a szükséges információkat rendelkezésre
bocsátja,
tájékoztatást
nyújt a további szolgáltatási
lehetőségekről. Eljárása szakszerű,
kommunikációja
nyílt,
együttműködő.
Az
eljárások
fejlesztésével, a szolgáltatások
színvonalának növelésével kapcsolatos javaslatokat tesz. Ismeri az ügyfél tevékenységét,
és/vagy információkat keres az
ügyfél valódi, a tevékenységével
összefüggő ki nem mondott
szükségleteinek a feltárására.

Az eljárási szabályokat ismeri,
betartja. Törekszik arra, hogy az
eljárása szakszerű legyen, nyitott az ügyfelek irányába. Nem
hivatkozik külső okokra, akadályokra, hanem azonnal, magyarázkodás nélkül intézkedik. Felismeri az ügyfél helyzetét és
maga is kezdeményezi a kapcsolatfelvételt.

Az eljárási szabályokban bizonytalan, és nem törekszik arra,
hogy ezek keretei között maradva a lehető legteljesebb mértékben kiszolgálja az ügyfelek
(szervezeten belüli vagy kívüli)
igényeit.

Üzleti-kereskedelmi érzék, felkészültség a szervezet vagyonának
bevételt teremtő hasznosítására,
a szervezet egyes szolgáltatásainak értékesítésére.

Munkája során képes felismerni
és generálni a folyamatok mögött meghúzódó gazdasági lehetőségeket. Szervezete érdekében
tervezi, szervezi és ösztönzi a
bevételt jelentő együttműködéseket, illetve az ezzel kapcsolatos potenciálokat.

Üzleti tárgyalásokon képes jól
képviselni szervezete gazdasági
érdekeit, ösztönzi és kiépíti a
bevételt
jelentő
gazdasági
együttműködéseket. Törekszik a
gazdasági, üzleti kapcsolatok
szélesítésére és mélyítésére.

Munkájához kapcsolódó üzleti
lehetőségeket
adminisztratív
szinten képes támogatni, nem
törekszik új kapcsolatok feltárására, kiépítésére, a tárgyalások
során vezetői támogatást igényel
munkája.

kifejtése

Ügyfélorientáltság,
partnerközpontúság

Üzleti érzék
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4. SZ. MELLÉKLET: A MŰVELETI KOMPETENCIÁK
Az idővel való hatékony gazdálkodás (Időgazdálkodás)
Az idővel való gazdálkodás olyan komplex kompetencia, ami képessé tesz arra, hogy
az előrelátható feladatok és a rendelkezésre álló idő megfeleltethetők legyenek
egymásnak olyan módon, hogy a fontos feladatok időben történő elvégzése megtörténjen. Ez a priorizálás képessége mellett a felállított sorrend melletti kitartást is megkívánja, az előrelátható feladatok esetében éppúgy, mint a menet közben keletkező eltérítő
hatások kapcsán. Mindehhez léteznek könnyen elsajátítható technikák, ugyanakkor
számos olyan személyiségjellemző (elemi kompetencia) is összetevője az idővel való
hatékony gazdálkodás műveleti kompetenciának (mint pl. fegyelmezettség, kitartás),
aminek a fejlesztése csak hosszabb időtávon, és folyamatos külső visszajelző mechanizmusok mellett hatékony (az érintett elemi kompetenciákat egyszerű technikák nem feltétlenül befolyásolják).
Azok jellemzői, akik rendelkeznek ezzel a
kompetenciával

Azok jellemzői, akik nem rendelkeznek
ezzel a kompetenciával



Hatékonyabb munkavégzés



Rossz feladatsorrend-választás



Több szakmai elismerés



Elmulasztott határidők, késések



Kisebb stressz, frusztráció



Felelősségáthárítás



Több lehetőség az előmenetel során



Túlterheltség, frusztráció, stressz



Több siker az élet különböző területein



Kompromisszumok a minőség területén

Az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás (Erőforrás-gazdálkodás)
Az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás kompetenciája képessé tesz az önkormányzat meglévő erőforrásainak tárgyilagos azonosítására és érdemi kiaknázásuk értékelésére. Az erőforrások gazdagságának felismerése (pl. humán kapacitások,
pénzügyi erőforrások, mozgósítható tudás, partner-energiák, pozitív hagyományokszokásrendszerek stb.) mellett a ráfordítás és várható társadalmi-gazdasági haszon előrejelzése az erőforrás-tervezés technikai tudását is feltételezi. Az erőforrásgazdálkodáshoz értő önkormányzati szakember fejlett folyamatszemlélettel rendelkezik, igénye és képessége a folyamat-kontroll és döntésképes a korrekciós/fejlesztő beavatkozások időben való meglépése érdekében. Képes a megszokásra épülő allokációk tényekre épülő konstruktív megkérdőjelezésére, átstrukturálására
és az átalakítások melletti meggyőző kommunikációra.
Azok jellemzői, akik rendelkeznek ezzel a
kompetenciával

Azok jellemzői, akik nem rendelkeznek
ezzel a kompetenciával



Értékelik a tervezést



Gyakran jellemzi őket sodródás



Az erőforrások sokféleségét egységben
látják



Szkeptikusak a stratégiai megközelítésekkel szemben



Érzékenyek a pazarlásra (pl. egy gyakornok tétlenségére)



Rövid távú érdekek vezérlik őket





Elfogadják az újratervezést, ha az erőforrások felhasználása nem megfelelő

A cselekvés akadályát az erőforrások
hiányában látják





Örömmel alkalmaznak költség-haszon
elemzési módszereket

A feladatok delegálását rendre elmulasztják



Frusztráltak a szervezeti kultúra miatt
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Azok jellemzői, akik rendelkeznek ezzel a
kompetenciával



Érdemi szerepre vágynak a tétet jelentő folyamatokban, vezetési ambícióik
és lehetőségeik vannak

Azok jellemzői, akik nem rendelkeznek
ezzel a kompetenciával



A vezetőkkel szemben kritikusak



Az elhanyagolt erőforrásokról nem
vesznek tudomást, vagy lebecsülik
azokat

A tudásmegosztás, tudásszerzés és tudásalkalmazás (Tudásmenedzsment)
A tudásmegosztás, tudásszerzés és tudásalkalmazás területén kompetens önkormányzati
szakember érzékeny a tudásra és a humán kompetenciák meglétére, fejlesztési
lehetőségeire. Ismeri a tudásra vonatkozó klasszifikációkat, és ezeket a gyakorlat fejlesztése érdekében hasznosítani is tudja. Bizalom jellemzi, tudja, hogy a tudásmegosztás
nemcsak közvetlen cserével válhat kifizetődővé, hanem azáltal is, hogy sokan, sokféle
tudást megosztanak, amiből jelentős olyan közjó keletkezik, amiből közvetve a megosztó
is részesül. Tudásalkalmazása egyénileg és csoportjában is reflektív, azaz képes
tények segítségével értékelni a tudásalkalmazás eredményességét. Kész a tudáshiányok azonosítására és gyakorlott a hiányzó tudás előteremtésében eredeti, új tudás
létrehozásával vagy mások tudásának adaptációjával. Saját és társai folyamatos szakmai
fejlődését számos eszközzel tudja segíteni.
Azok jellemzői, akik rendelkeznek ezzel a
kompetenciával

Azok jellemzői, akik nem rendelkeznek
ezzel a kompetenciával

Az eredményeiket jó szívvel megosztják
(ha nem fűződik mérhető üzleti, szervezeti érdek a visszatartáshoz)



Az eredményeikre kényesen vigyáznak



A formális képzésen szerzett tudásukat
elegendőnek tartják



Gyorsabban, motiváltabban és többet
tanulnak



Feladatukat legszívesebben szigorú lehatárolások mellett végzik



Nyitottak az interdiszciplinaritásra





Szeretik a teamben való munkát és
eszmecserét

Nem szeretik, ha meg kell nyílniuk mások előtt



Mások
eredményeivel
szkeptikusak



Elfogultnak tekintik a szakmai visszajelzéseket





Könnyen megnyílnak mások előtt



Kíváncsiak mások eredményeire



Több szakmai elismerést kapnak

kapcsolatban

A közös célok érdekében történő elköteleződés és következetes fejlesztés
(Stratégiai szemlélet)
A közös célok érdekében történő elköteleződés és következetes fejlesztés területén kompetenciával bíró személy a jelen megértése érdekében elemző, integráló készségénél
fogva képes a tények, információk értékelésére. A tényekkel leírt kontextus mellett
képes a közössé tehető célok megfogalmazására, a célok és a kapcsolódó beavatkozási
területek azonosítására. Elkötelezett az elvégzendő feladatok rendszerszerű meghatározása mellett, a bizonytalansági tényezők és adaptációs igények közös kezelésére a célok
szempontjából érdemi érintettekkel. Képes a lényeglátásra, a tevékenységek, feladatok
és egyéni aspirációk összefüggéseinek felismerésére. A feladat elvégzését segítő feltételrendszert szem előtt tudja tartani, és a célok felé haladás ellenőrzési igénye is része e
kompetenciának. Szakmai/technikai tudása a stratégiai menedzsment témaköréhez köthető, de olyan elemi kompetenciák is jellemzik, mint az elkötelezettség és határozottság
a megvalósítás érdekében.
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Azok jellemzői, akik rendelkeznek ezzel a
kompetenciával

Azok jellemzői, akik nem rendelkeznek
ezzel a kompetenciával



Tervszerűek



Érzelmileg vezéreltek, impulzívak



Fegyelmezettek



Gyakran váltanak irányt



Szakterületük sajátosságainak megfelelően analitikus gondolkodás jellemzi
őket



Megközelítésük kritikai, de nem jellemzi
őket megoldás-vezérelt szemlélet





A közösség sikerének vágya hajtja őket



Tartósan inspirálják őket a kihívások

Gyakran elégedetlenek a munkájuk körülményeivel vagy a kollégák felkészültségével



Vezetői szerepkörökben érzik jól magukat



A kihívások rövid lelkesedéseket generálnak náluk

Az érintettekkel való kommunikáció és együttműködés (Partnerség)
Az érintettekkel való kommunikáció és együttműködés területén kompetens személy jó
kommunikációs és kifejező képességgel rendelkezik szóban és írásban egyaránt. Az önkormányzatok számára is egyre gyakoribb elvárásként jelenik meg az
idegennyelv-tudás, amelyet munkája során megfelelő szinten tud alkalmazni. A kompetenciát birtokló személy képes a feladatával összefüggésben keletkező információk érthető és fókuszált üzenetekké formálására, amely mérlegeli a szűkebb vagy tágabb célcsoport fogadókészségét. Az együttműködést fontos cselekvési formának tekinti, amit
versengő helyzetekben is képes értelmezni, mint a versenyelőny forrását. Az
együttműködésnek nemcsak elfogadója, hanem facilitálója is. Nyitott, közvetlen személyiség, kapcsolatteremtő képessége könnyen felismerhető. Érti az együttműködés, a csapatmunka, a kooperáció, valamint a partnerség jelentőségét, és képes is ezek létrehozására, működtetésére.
Azok jellemzői, akik rendelkeznek ezzel a
kompetenciával

Azok jellemzői, akik nem rendelkeznek
ezzel a kompetenciával



A partnerségben lehetőséget, erőforrást
látnak



A partnerséget terhet jelentő formális
elvárásnak tekintik



Analitikusan értékelik az érintetteket





Empatikusak

A saját problémáik mellett a másoké
nem jelenik meg



Rászánják az időt a partnerségre





Készek osztozni a sikerben

Idő és erőforráshiányra hivatkozva kerülik a partnerségi eseményeket



Örömet lelnek az együttműködésben



Nem kezelik a kommunikációs nehézségeket

A szolgáltatások, a szervezet és a folyamatok megújítása, a változásokhoz való
alkalmazkodás (Innováció)
A szolgáltatások, a szervezet és a folyamatok megújítására, a változásokhoz való alkalmazkodásra képes önkormányzati szakember kritikusan gondolkodik, de kritikájában meghatározó motívum a tényekre alapozás és a segítés szándéka. Feladatkörétől függően tág perspektívában képes a rendszerszerű megközelítésekre, az ügyfélközpontúságra és a folyamat-szemléletre. Nyitott a standardizációra, de ismeri a változó
kontextusoknak megfelelni tudó adaptivitás igényét és módszereit is. A változás képességét a környezeti kihívásokhoz való alkalmazkodás részeként értelmezi. Ismeri
és tudja kezelni a változásokhoz való szervezeti viszonyt. Rugalmas hozzáállás jellemzi,
tud alkalmazkodni változó munkakörülményekhez és környezeti feltételekhez. A szakmai
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fejlődéssel kapcsolatos elkötelezettsége erős, és a változó elvárásoknak való megfelelés
igénye vezérli. A folyamatok optimalizálását és az önkormányzati szervezet működésének javítását képes minőségszemlélettel, és a minőségfejlesztésre vonatkozó tudással
(értékelés, visszacsatolás) segíteni.
Azok jellemzői, akik rendelkeznek ezzel a
kompetenciával

Azok jellemzői, akik nem rendelkeznek
ezzel a kompetenciával



Izgalmas kihívásnak tekintik a minőséggel kapcsolatos kérdésfelvetést



A minőség kérdését megfoghatatlannak
gondolják



A versenyképességet a jövő szempontjából alakíthatónak és perspektivikusnak érzik



A versenyképesség kapcsán külső akadályokra hivatkoznak



A kudarcoknál mentséget keresnek



Keresik az objektív értékelés dimenzióit
és módszereit



A pénzügyi lehetőségeket hiányolják



A világlátásuk sodródó



Készek tanulni a tapasztalatokból



A faladatokra fókuszálnak



Tárgyilagos viszonyban vannak a valósággal
Az önkormányzat céljaival, tevékenységeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos
kommunikáció (Tájékoztatás)

Az önkormányzat céljaival, tevékenységeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos kommunikációra képes önkormányzati szakember ismeri és érti egyrészt az önkormányzat
szakpolitikai törekvéseit, másrészt tisztában van az ezzel kapcsolatos kommunikációs lehetőségekkel és szabályokkal. Úgy képes a célcsoport-specifikus kommunikációra, hogy ne sérüljön a partnerség elve. Képes a célokkal kapcsolatos egyetértés
erősítésére, de nyitott a célcsoport felől érkező kritikai információkra is. Értékként tekint
a transzparenciára és a tényeken alapuló tájékoztatásra. Az érintettek tájékoztatását
nemcsak követendő alapelvként tartja fontosnak, hanem látja mindennek a
funkcionális hozadékát, ti. a célokról folytatott kommunikáció segíti az érintettek részvételét a feladatok meghatározásában és végrehajtásában is.
Azok jellemzői, akik rendelkeznek ezzel a
kompetenciával

Azok jellemzői, akik nem rendelkeznek
ezzel a kompetenciával



Felkészültek az üzenetek
megfogalmazására

közérthető



A célok kommunikációjának jelentőségét alábecsülik



Érzékenyek az üzenetekkel kapcsolatos
visszajelzésekre



A partnerségben kellemetlen kötelezettséget látnak



A célok közössé tételében látják a megvalósítást segítő hatást



A célok mozgósító erejében nem hisznek

A problémák és az igények felismerése és az arra való reagálás (Helyismeret)
A problémák és az igények felismerése és az arra való reagálás területén kompetens önkormányzati szakember képes a problémák azonosítására, és azokban nem a cselekvés elkerülését segítő érvet látja, hanem a problémamegoldás lehetőségét. A
probléma feltárása és megoldása területén kompetens személy eljárása lehet analitikus,
gyakorlatias és kreatív. Az analitikus megközelítésben jártas személy logikai összefüggéseket tár fel és analógiákat keres. A gyakorlatias problémamegoldó rutinokat alakít ki, és
ezek beválása teszi számára a rutinokat megőrzendővé. A kreatív problémamegoldó ké50
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pesség kevésbé szereti a megszokott megoldásokat, rendre kész meglepő, új megközelítések alkalmazására. A három megközelítés problématípusonként differenciáltan is alkalmazható, és eszerint tanulható technikák ismeretét, gyakorlati alkalmazását is feltételezi.
Azok jellemzői, akik rendelkeznek ezzel a
kompetenciával

Azok jellemzői, akik nem rendelkeznek
ezzel a kompetenciával



A problémákban a lehetőséget keresik



A problémákat béklyónak tekintik



A problémamegoldás technikáit ismerik
és gyakorolják



A problémamegoldás helyett gyakran az
elkendőzést választják



Konstruktívak





Kevés tartós, megoldatlan problémájuk
van

A problémák napirenden tartása nemegyszer a kudarcok palástolását szolgálja

Proaktív szerepvállalás a helyi versenyképesség és a szolgáltatások minősége
érdekében (Autonómia és felelősségvállalás)
A helyi versenyképesség és a szolgáltatások minősége érdekében vállalt proaktív magatartás komplex képességek együttese. Fontos eleme a távlatos elköteleződés és az önkormányzat falain és céljain túli látásmód. Ez feladatkörtől függően az idő esetében jelenthet néhány hónapos, éves vagy évtizedes távlatokat is. Ehhez hasonlóan, a térbeli
távlatosság is lehet települési, térségi, regionális, országos, de akár nemzetközi is. A helyi versenyképesség és a szolgáltatások minősége területén is meghatározó kompetencia
a terep, a gyakorlat és az emberek sokrétű világának ismerete. Ez a kompetencia azt a
képességet írja körül, ami lehetővé teszi, hogy a spontán működés által nem érintett fejlődési kihívások és lehetőségek megérthetővé váljanak, és a puszta reagálás helyett a lehetőségek közösségi felismerése és megragadása is megvalósuljon. A proaktív magatartás nem mindig talál fogadókészségre, így a proaktív kompetenciákhoz szerencsés, ha további olyan elemi kompetenciák kapcsolódnak, amelyek segítik a proaktív szövetségek létrejöttét.
Azok jellemzői, akik rendelkeznek ezzel a
kompetenciával



Szeretnek elébe menni a dolgoknak



Távlatosan gondolkodnak



Szeretnek kísérletezni



Használják az intuícióikat



Szeretik látni, ha javaslataik támogatókra találnak



Mindig tudnak tenni valamit, amivel
hasznosnak érzik magukat

Azok jellemzői, akik nem rendelkeznek
ezzel a kompetenciával



Inkább reagálni szeretnek a kihívásokra



Szeretik a lehatárolt feladatok biztonságát



Szívesen dolgoznak ismétlődő, monoton feladatokon



Előnyben részesítik a kimunkált, magas
szinten jóváhagyott munkamódszereket



Gyakran panaszkodnak, hogy túl sok
vagy túl kevés feladatuk van

Érdemi, hatékonyságot növelő digitális írástudás, informatikai ismeretek (IKT
ismeret)
A digitális kompetencia nem képezte részét a kutatás horizontális adatfelvételének, az
erre vonatkozó javaslat a részeredmények bemutatását követő validáló műhelymunkákon merült fel. A polgármesterek és más önkormányzati vezetők javaslatával egyetértve,
51
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illetve látva a vonatkozó tendenciákat, miszerint várhatóan ez a jövő egyik meghatározó
kompetenciája és versenytényezője lesz, kiegészítettük a korábbi 9 műveleti kompetenciát az informatika és a digitális megoldások használatát lehetővé tevő kompetenciával.
Azok jellemzői, akik rendelkeznek ezzel a

Azok jellemzői, akik nem rendelkeznek

kompetenciával

ezzel a kompetenciával



Komfortosan érzik magukat felhasználói
szerepben



Előnyben részesítik a papíralapú dokumentumokat



Otthonosan mozognak a szoftverek világában



Megviseli őket, ha a megszokott platformokon változtatni kell



Ha új informatikai felületen kell dolgozni, feltalálják magukat



Új platform esetén képzés nélkül elzárkóznak a kísérletezéstől



Rendszerben gondolkodnak



Nehezen hagyják el a saját perspektívát



Legalább alapszinten ismerik és használják az angol nyelvet



Erős frusztrációt éreznek, ha idegen
nyelvű tartalmakkal találkoznak



Tisztán látják az információbiztonsági
kockázatokat és használják a biztonságot növelő megoldásokat



Homályos fogalmaik vannak az információbiztonsági kockázatokról, és ez elriasztja őket



Ha problémát érzékelnek, keresik hozzá
az informatikai megoldást



Az informatikában a problémák gyarapítását és nem a megoldásukat látják
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5. SZ. MELLÉKLET: A VERSENYKÉPESSÉG SZEMPONTJÁBÓL FONTOSKÉNT AZONOSÍTOTT 15 MUNKAKÖR-TERÜLET ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ POTENCIÁLIS MUNKAKÖRÖK MEGNEVEZÉSE FELADATELLÁTÁSI SZINTENKÉNT

Példák a munkakörök megnevezésére feladat ellátási szintenként5

Munkakörterület

Generáló/ Koncepcionáló szint

megnevezése
1.

Polgármester, alpolgármester

2.
Jegyző, aljegyző
3.
Gazdasági területért
felelős
















Alpolgármester
Főpolgármester
Polgármester
Főjegyző
Jegyző
Körjegyző
Megyei főjegyző
Gazdasági vezető
Gazdasági igazgató
Gazdasági igazgató-helyettes
Gazdasági irodavezető
Közgazdasági és számviteli igazgatóság vezetője
Számviteli és pénzügyi vezető

4.
Műszaki beruházásokért felelős
5.

5

Pályázatokért felelős



Pályázati irodavezető

Koordináló / Operacionalizáló
szint




Aljegyző
Polgármesteri hivatal,
mányzat osztályvezetője











Végrehajtó / Implementáló szint





Jogi asszisztens
Jogi referens
Jogtanácsos

Gazdasági elemző
Pénzügyi osztályvezető



Pénzügyi ügyintéző

Beruházási osztályvezető
Beruházási, beszerzési és üzemeltetési osztályvezető
Energetikus
Műszaki osztályvezető
Műszaki menedzser
Pályázati koordinátor









Beruházás-ellenőrzési referens
Beruházási jogcímfelelős
Beruházási ügyintéző
Beruházás-lebonyolító
Kiemelt főreferens (beruházási)
Műszaki és beruházási ügyintéző
Pályázat lebonyolítási referens

önkor-

a generáló / koncepcionáló tevékenységi jelleg alapvetően stratégiai gondolkodást, tervezést kíván a munkakör betöltőjétől,

a koordináló / szervező (operacionalizáló) jelleg a feladatok, tevékenységek és az azokhoz szükséges erőforrások szervezésével, felügyeletével,
ellenőrzésével támogatja a folyamatot,
a végrehajtó / megvalósító jelleghez tartozó tevékenységek a feladatok konkrét megvalósítását jelentik és kívánják meg az adott munkakörben dolgozótól

Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás útmutató

Példák a munkakörök megnevezésére feladat ellátási szintenként5

Munkakörterület

Generáló/ Koncepcionáló szint

megnevezése

Koordináló / Operacionalizáló
szint


Projektmenedzser

Végrehajtó / Implementáló szint





Pályázati- és településfejlesztési
referens
Pályázati pénzügyi ügyintéző
Pályázati referens
Pályázati referens és projektmenedzser
Pályázati szakreferens
Pályázati támogatási referens
Pályázati-pénzügyi referens
Pályázatkezelő referens
Projektasszisztens
Városfejlesztési ügyintéző (pályázatíró)
Elemző térinformatikus
Építéshatósági ügyintéző








Energetikai ügyintéző
Környezetvédelmi referens
Településfejlesztési referens
Városstratégiai referens
Gazdaságfejlesztési referens
Vállalkozási kapcsolattartó










6.

 Főépítész
Főépítész/ Településrendezésért felelős

7.
Településfejlesztő
8.




Településigazgató
Városmenedzser

Helyi gazdaságfejlesztő, beruházásösztönző

9.



Városüzemeltetésért,
településüzemeltetésért felelős

Műszaki irodavezető
Műszaki
szakalkalmazott
mb.
üzemeltetési főosztályvezető










Főkertész
Főmérnök
Műszaki ellenőr
Településmérnök
Városi közlekedési főmérnök
Városrendező mérnök
Energetikus
Településfejlesztési koordinátor



Portfólió menedzser



Beruházási, beszerzési és üzemeltetési osztály osztályvezető
Közterület-felügyelet vezető
Településgazda
Üzemeltetési és vagyonkezelési
osztályvezető
Üzemeltetési irodavezető
Üzemeltetési koordinátor
Üzemeltetési körzetvezető he-















Épületüzemeltetési ügyintézői
Gazdálkodási és üzemeltetési
referens
Ingatlan üzemeltetési és műszaki referens
Létesítmény-üzemeltetési referens
Közszolgáltatás szervező
Műszaki és üzemeltetési referens
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Példák a munkakörök megnevezésére feladat ellátási szintenként5

Munkakörterület

Generáló/ Koncepcionáló szint

megnevezése

Koordináló / Operacionalizáló
szint




lyettes
Üzemeltetési osztályvezető
Városrendező mérnök

Városüzemeltetési csoportvezető
Városüzemeltetési osztályvezető

Végrehajtó / Implementáló szint










10.






Foglalkoztatás/HR felelős




Humán erőforrás fejlesztési
igazgató
Humán Erőforrás Főosztályvezető
Humán erőforrás gazdálkodási
igazgató
Humánpolitikai vezető
Személyzeti
és
munkaügyi
főosztály vezetője
Személyzeti igazgató
Személyzeti vezető











Foglalkoztatási osztályvezető
Gazdasági
és
humánpolitikai
osztályvezető
Humán erőforrás fejlesztési osztályvezető
Humán erőforrás tervezési és
gazdálkodási osztályvezető
Humánerőforrás-gazdálkodó
Humánpolitikai Osztályvezető
Oktatás-fejlesztési és koordinációs osztályvezető
Személy- és munkaügyi csoportvezető
Személyzeti osztályvezető























Település üzemeltetési ügyintéző
Településfejlesztési- és üzemeltetési ügyintéző
Településrendezési referens
Településrendezési ügyintéző
Településstratégiai referens
Település-üzemeltetési ügyintéző
Terület-és
településrendezési
szakügyintéző.
Üzemeltetési referens
Üzemeltetési szakértő (ügyvivő
szakértő)
Üzemeltetési ügyintéző
Városrendezési ügyintéző
Városüzemeltetési ügyintéző
Emberierőforrás-ügyintéző
HR asszisztens
HR fejlesztési munkatárs
HR referens
HR ügyintéző
Humán menedzser előadó
Humán ügyintéző
Humánerőforrás-asszisztens
Humánerőforrás-ügyintéző
Humánerőgazdálkodási ügyintéző
Humánigazgatási kiemelt referens
Humánpolitikai előadó
Humánpolitikai munkatárs
Humánpolitikai referens
Humánpolitikai szervező
Humánpolitikai ügyintéző
Humánpolitikai, oktatásszervező
Humánszervező
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Példák a munkakörök megnevezésére feladat ellátási szintenként5

Munkakörterület

Generáló/ Koncepcionáló szint

megnevezése

Koordináló / Operacionalizáló
szint

Végrehajtó / Implementáló szint





11.

Közfoglalkoztatottak
irányításáért felelős



Munkaerő-piaci igazgató

12.



Közfoglalkoztatási Önálló Csoport
csoportvezető
 Humánszervező

Humán területért felelős
13.



Marketingmenedzser


Vagyongazdálkodásért
felelős

Vagyongazdálkodási főosztályvezető









Kommunikációs/PR/marketing szakember

14.















Portfóliómenedzser
Üzemeltetési és vagyonkezelési
osztályvezető
Vagyongazdálkodási osztályvezető










Személy- és munkaügyi ügyintéző
Személyügyi főelőadó
Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő
Személyügyi munkaügyi Közösségi foglalkoztató szakreferens
referens
Személyügyi referens
Személyügyi szervező
Személyügyi tanácsadó
Személyügyi ügyintéző
Személyzetfejlesztési munkatárs
Személyzeti adminisztrátor
Személyzeti- és bérügyintéző
Közfoglalkoztatási ügyintéző
Közművelődési szakember
Közösségszervező
Kulturális referens
Kulturális, ifjúsági és sportreferens
Civil kapcsolati referens
Kommunikációs referens
Marketing
és
kommunikációs
referens
PR és marketing felelős
Rendezvényszervező
Sajtófelelős
Sajtó referens
Értékbecslő
Működtetési és vagyongazdálkodási referens
Vagyongazdálkodási referens
Vagyongazdálkodási ügyintéző
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Munkakörterület
megnevezése

Példák a munkakörök megnevezésére feladat ellátási szintenként5
Generáló/ Koncepcionáló szint

Koordináló / Operacionalizáló
szint

Végrehajtó / Implementáló szint


15.
Informatikus/ adatgazdálkodó





Informatikai osztályvezető
IT koordinátor
Rendszerszervező










Vagyongazdálkodási-műszaki
referens
Vagyonhasznosítási ügyintéző
Vagyonkezelési referens
Adatgazdálkodó
Informatikai felelős
Informatikus
Informatikai biztonsági munkatárs
Informatikai üzemeltető munkatárs
Rendszergazda
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6. SZ. MELLÉKLET: A KUTATÁS SORÁN KIDOLGOZOTT KOMPETENCIA-TÉRKÉPEK
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