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kutatási kérdés:

A munkahelyi kompetencia-követelmények mennyiben magyarázzák a túlképzettek alkalmazását és 

kereseti helyzetét?



Miért érdekesek a kompetencia-követelmények a túlképzés szempontjából?

túlképzettek kereseti helyzete (McGuiness, 2006, Quintini, 2011, M.o.: Galasi, 2005):

- bérhátrány a hasonló végzettségűekhez mérten

- bérelőny a hasonló állásokban dolgozó alacsonyabb végzettségűekhez mérten

heterogenitás az egyéni képességekben / a munkahelyek között (Quintini, 2011)

a túlképzettek:

1. gyengébb képességekkel/tudással rendelkeznek, mint a hasonló végzettségűek, akik megfelelő 

állásokban dolgoznak (Chevalier, 2003; Chevalier – Lindley, 2007; Büchel - Pollmann-Schult, 2001)

2. végzettség más szakterületen (Allen - Van Der Velden, 2001; Dolton – Vignoles, 2000; Frenette, 2004)

3. személyiségjegyek (Tarvid, 2013)

4. a gyengébb képzettségük megfelel az alacsonyabb munkahelyi elvárásoknak (Chevalier, 2003; Chevalier –

Lindley, 2007; Green – McIntosh, 2003)



Miért érdekesek a kompetencia-követelmények a túlképzés szempontjából?

→ ha nem különböznének a megfelelően képzettektől, akkor ugyanannyit keresnének?

→ heterogenitás a túlképzettek között?

Chevalier (2003): „tényleges” és „látszólagos” diplomás túlképzettek 

 egyszerű nem diplomás állások/foglalkozások

 „upgraded” nem diplomás állások/fogl. (közepesen magas követelmények)

 diplomás állások /foglalkozások

egyéni heterogenitás irodalom:

 egyéni képességek, vagy

egyéni képességek a (közvetlenül nem megfigyelt) munkahelyi követelményekhez mérten

 mérés: jellemzően a munkavállalók szubjektív megítélése szerint

az elemzés sajátossága:

 heterogenitás a munkahelyek között

 mérés: a vállalat megítélése szerint (ez is szubjektív)
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KTI kompetencia-adatfelvétel

 a munkaerőpiaci előrejelzési program keretében készült adatfelvétel 2012 őszén

 vállalatok (1029) és költségvetési intézmények (199) körében

 kompetencia-követelmények az előforduló foglalkozások közül 10-re

legnépesebb 5 foglalkozás + 5 véletlenszerűen kiválasztott

200 összevont foglalkozás (194)

 ONET (Occupational Information Network) kérdőív: 35(+1) kompetenciaterület

sokféle adatfelvétel a foglalkozások jellemzésére

munkavállalói kérdőív

 rétegzett minta

vállalatok (2011-es Bértarifa, 10 fő felett): méret (3 kat.), ágazat, régió (néhány ág.)

intézmények:    ágazat

 súlyozás → a foglalkoztatott népességet reprezentáló minta

vállalati súly (intézmények: ágazati súly)

foglalkozási súly



KTI kompetencia-adatfelvétel

vizsgált kompetenciák:

olvasott szöveg értése technológia-tervezés

hallott szöveg értése felszerelés kiválasztása

íráskészség installálás

beszédkészség programozás

számolás, matematika minőségellenőrzési elemző

természettudományok alkalmazása gép- és rendszerfelügyelet

kritikai gondolkodás gép- és rendszerkezelés

aktív tanulási karbantartás

tanulási stratégiák hibakeresés

monitoring javítás/szerelés

szociális ítélőképesség rendszerelemzés

koordináció rendszerértékelés

meggyőzés döntéshozatal

tárgyalás időbeosztás 

tanítás pénzügyi management 

ügyfél-orientáltság beszerzés management 

komplex problémamegoldás emberi erőforrás management 

működéselemzés számítógép-használat 



KTI kompetencia-adatfelvétel

kérdőív:

1. OLVASOTT 
SZÖVEG 
ÉRTÉSE

A munkával kapcsolatos írott szövegekben mondatok 
és bekezdések megértése.

A) Mennyire fontos az OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE a munka elvégzéséhez? 

Nem fontos* Valamennyire 

fontos

Fontos Nagyon fontos Létfontosságú

1 2 3 4 5

*Ha a készséget „Nem fontos”-nak jelöli, ikszelje be az egyest és hagyja ki a szintre vonatkozó kérdést és lépjen a következő készséghez.

B) Milyen szintű OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉS szükséges a munka elvégzéséhez? 

Megért egy nyomtatvány kitöltéséhez 

szükséges, lépésről-lépésre leírt 

instrukciókat 

Megérti az új személyzeti politikáról írt vezetői 

emlékeztetőt 

Megérti egy műtéti eljárásokat bemutató 

tudományos cikket elolvas

1 2 3 4 5 6 7

Legmagasabb szint



KTI kompetencia-adatfelvétel

Kompetencia-követelmények mérése: faktorelemzés (rotált faktorok, nem-ortogonális)

2 faktor:

általános kompetenciák

műszaki kompetenciák

rendszerértékelés, rendszerelemzés + 4.

4 faktor:

alapkompetenciák

olvasás, írás, beszéd, számolás, problémamegoldás, kritikai gondolkodás, aktív tanulás, időbeosztás, számítógép

szociális, kommunikációs, tanítási

természettud., tanítás, tanulási stratégia, 
ügyfél-orientáltság, szoc. ítélőképesség, koordináció, tárgyalás, meggyőzés, HR management

vezetői, összetett műszaki

rendszerértékelés, rendszerelemzés, technológia-tervezés, működés elemzés, minőség-ellenőrzés, pénzügyi- ill. beszerzés 
management

műszaki

technológia-tervezés, felszerelés kiválasztása, installálás, programozás, minőségellenőrzés, gép- és rendszerfelügyelet, 
gép- és rendszerkezelés, karbantartás, hibakeresés, javítás/szerelés



KTI kompetencia-adatfelvétel

az elemzés során használt minta:

 vállalati alminta

 2010-es Bértarifával összekapcsolt részminta

Kompetencia- adatfelvétel 2010-es Bértarifával összekapcsolt minta

N szervezet N foglalkozási kérdőív N szervezet N foglalkozási 

kérdőív

N

egyén

összesen 1228 8568 719 1645 6515

Intézmény 199 1226 75 160 593

Vállalat 1029 7342 644 1485 5922

fizikai fogl. 2677 753 4025

szellemi fogl. 4665 732 1897



KTI kompetencia-adatfelvétel

Vállalati jellemzők szerinti különbségek: 

 méret, tulajdon: nem

 ágazat, régió: igen

Foglalkozások közötti különbségek: 

 FEOR 1. számjegye szerint foglalkozási csoportok között nagyok, azokon belül kisebbek

 A foglalkozási csoportok között a szakképzetlentől a vezető felé jellemzően nőnek az átlagos 

kompetencia-követelmények, kivéve: egyszerű vagy speciális műszaki kompetenciák 



KTI kompetencia-adatfelvétel

Mennyire fontos …?  példák 
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SZÁMÍTÓGÉPHASZNÁLAT



Kompetencia-követelmények és végzettségi követelmények

Mennyiben járnak együtt a magasabb kompetencia-követelmények magasabb végzettségi 

követelményekkel?

 minimális végzettségi követelmények az adott vállalatnál: foglalkozási kérdőív

 multinomiális logit becslések

kontrollok: váll. jellemzők: méret, tul., ág., régió + foglalkozás FE (N>=50)

 külön becslés a fizikai és szellemi foglalkozásokra



Kompetencia-követelmények és végzettségi követelmények

becsült valószínűségek, fizikai foglalkozások
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általános kompetencia-index műszaki kompetencia-index

▲: legfeljebb általános isk., ■: szakmunkás, ●: érettségi



Kompetencia-követelmények és végzettségi követelmények

becsült valószínűségek, szellemi foglalkozások
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általános kompetencia-index műszaki kompetencia-index

●: érettségi, O: felsőfokú szakképzés/ felsőokt. tanulmányok diploma nélkül, : főiskolai vagy egyetemi diploma



Kompetencia-követelmények és végzettségi követelmények

Mely kompetencia-területek számítanak leginkább?

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)

ALT SZAKM KOZ

alap -0.180*** -0.217*** -0.075*** 0.043* 0.090** -0.006 0.137*** 0.127*** 0.081***
szociális/
komm. -0.038 -0.037 -0.048* -0.010 0.005 0.004 0.048*** 0.032* 0.044**
vezetői/
önálló -0.193*** -0.214*** -0.108*** 0.045 0.067* -0.004 0.148*** 0.146*** 0.112***
műszaki -0.159*** -0.187*** -0.066*** 0.206*** 0.219*** 0.100*** -0.046*** -0.032** -0.033**

KOZ FSZAK DIPLOMA

alap
-0.012 -0.027 -0.038* -0.039*** -0.027* -0.040*** 0.051*** 0.053*** 0.078***

szociális/
komm.

-0.058*** -0.065*** -0.038** 0.011 0.011 0.017 0.047*** 0.054*** 0.021

vezetői/
önálló

-0.194*** -0.210*** -0.176*** 0.000 0.011 -0.013 0.194*** 0.199*** 0.190***

műszaki
-0.008 -0.006 0.055*** 0.015 0.015 0.015 -0.007 -0.009 -0.069***

kontrollok:
váll. tul., méret, 
régió, ág.  +  +  +  +  +  +
fogl. FE  +  +  +



Kompetencia-követelmények és keresetek

Van-e közvetlen összefüggés a kompetencia-követelmények és a keresetek között?

fizikai fogl. szellemi fogl.
(1) (2) (3) (1) (2) (3)

általános 0.024 0.023 -0.011 0.089* 0.123*** 0.082**

műszaki 0.079*** 0.060*** 0.031 -0.007 -0.013 -0.006

alap 0.033 0.023 -0.030 0.073 0.009 0.023

szociális/komm. -0.030 -0.020 0.018 -0.037 0.055* 0.018

vezetői/önálló 0.044* 0.045** 0.006 0.091*** 0.091*** 0.074**

műszaki 0.069*** 0.052*** 0.027 -0.021 -0.038 -0.024

kontrollok:
végzettség, nem,
gyak. idő és négyzete  +  +  +  +  +  +
vállalati jellemzők: 
tul., méret, régió, ág.  +  +  +  +
foglalkozás FE  +  +



Túlképzettek: definíció

1. A foglalkozásra jellemző végzettségi szinthez mérten túlképzettek

jellemző végzettség: medián (200 foglalkozás, 2001-2010)

2. A munkahelyi végzettségi követelményekhez mérten túlképzettek

     5 foglalkozási csoport:      3 túlképzett csoport:

általános iskolai végzettséget igénylő foglalkozások      szakmunkás

szakmunkás foglalkozások      érettségizett

érettségizett fizikai foglalkozások

érettségizett szellemi foglalkozások      diplomás

diplomás foglalkozások



Kompetencia-követelmények a túlképzettek munkahelyein

A kompetencia-követelményekkel nő a túlképzettek alkalmazásának valószínűsége?

A túlképzettek foglalkoztatásának becsült valószínűsége az általános komp-követelmények szerint
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Szakmunkás végzettségűek alkalmazása

- általános iskolai foglalkozásokban

- szakmunkás foglalkozásokban

Diplomás végzettségűek alkalmazása

- érettségizett foglalkozásokban

- diplomás foglalkozásokban

, ●: alacsony műszaki komp-köv., ∆, ○: magas műszaki komp-köv.



Kompetencia-követelmények a túlképzettek munkahelyein

A kompetencia-követelményekkel nő a túlképzettek alkalmazásának valószínűsége?

A kompetencia-követelmények becsült hatása a túlképzettek előfordulására a vállalatnál

logit becslések, marginális hatások

foglalkozási végzettségi 
szinthez mérten túlképzettek

vállalati végzettségi 
követelményhez mérten

túlképzettek
szakmunk. érettségi diplomás szakmunk. érettségi diplomás

(1) (2) (3) (1) (2) (3)

általános 0.230*** 0.159*** 0.111*** 0.081 0.062*** 0.082***
műszaki 0.189*** 0.014 0.041** 0.226*** 0.026** 0.002

alap 0.121** 0.099*** 0.048** 0.030 0.048*** 0.006
szociális/komm. 0.060 0.047** -0.005 0.018 0.009 0.036**
vezetői/önálló 0.128 0.037* 0.129*** 0.079 0.009 0.069***
műszaki 0.181*** 0.014 0.010 0.214*** 0.025** -0.019



Kompetencia-követelmények a túlképzettek munkahelyein

A kompetencia-követelmények megoszlása a túlképzettek munkahelyein
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Kompetencia-követelmények és a túlképzettek kereseti helyzete

Mennyiben magyarázzák az eltérő kompetencia-követelmények a túlképzettek bérhátrányát és 

bérelőnyét?

diplomás szakmunkás
fogl. munkahely fogl. munkahely

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)
bérhátránya

túlképzett -0.302*** -0.230** -0.235*** -0.162** -0.159*** -0.123*** -0.115*** -0.076**
(0.084) (0.090) (0.069) (0.074) (0.029) (0.032) (0.031) (0.034)

bérelőnyb

túlképzett 0.432*** 0.434*** 0.519*** 0.502*** 0.037 0.038 0.050 0.051*
(0.064) (0.058) (0.057) (0.058) (0.032) (0.030) (0.031) (0.028)

komp. köv.
+ + + +

kontrollok: nem, gyak. idő és négyzete, vállalati jellemzők: tul., méret, régió, ágazat.

részminta: 
a: túlképzettek + az ő végzettségüknek megfelelő foglalkozásban/munkahelyen foglalkoztatottak

b: túlképzettek + a hozzájuk hasonló foglalkozásban/munkahelyen foglalkoztatottak



Kompetencia-követelmények és a túlképzettek kereseti helyzete

Eltérő-e a túlképzettek bérhátránya és bérelőnye a kompetencia-követelmények szerinti két 

csoportban?

1. adott végzettségi követelmény a kompetencia-követelmények alapján becsült valószínűsége <=0,5

2. >0,5

diplomás szakmunkás
fogl. munkahely fogl. munkahely

bérhátránya

Túlképzett 1. -0.320*** -0.253*** -0.117*** -0.149***
(0.102) (0.082) (0.033) (0.039)

Túlképzett 2. -0.272*** -0.207** -0.222*** -0.073*
(0.097) (0.094) (0.040) (0.044)

bérelőnyb

Túlképzett 1. 0.406*** 0.516*** 0.054 0.049
(0.067) (0.074) (0.037) (0.033)

Túlképzett 2. 0.475*** 0.523*** 0.007 0.036
(0.107) (0.079) (0.041) (0.046)

kontrollok: nem, gyak. idő és négyzete, vállalati jellemzők: tul., méret, régió, ágazat.

részminta: 
a: túlképzettek + az ő végzettségüknek megfelelő foglalkozásban/munkahelyen foglalkoztatottak

b: túlképzettek + a hozzájuk hasonló foglalkozásban/munkahelyen foglalkoztatottak



Összefoglalás

 A magasabb kompetencia-követelmények növelik a magasabb végzettségűek alkalmazásának 

valószínűségét

 A szellemi foglalkozásokban az általános kompetenciák, elsősorban a vezetői/önálló 

kompetenciák hatása erős, a fizikai foglalkozásokban a műszaki kompetenciáké is

 A magasabb kompetencia-követelmények adott végzettség mellett is magasabb keresetekkel 

járnak együtt

 A magasabb kompetencia-követelményekkel nő a túlképzettek alkalmazásának valószínűsége, 

de nagyon magas kompetencia-követelmények mellett sem túlságosan magasra

 Hasonló kompetencia-követelmények mellett valamivel kisebb a túlképzettek bérhátránya

 A túlképzettek bérhátránya valamivel kisebb azokra, akiknél a kompetencia-követelmények 

indokolják a túlképzettséget


