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nálása és fejlesztése segíti a munkavállalók teljesítmé-
nyének növelését. Ez azt jelenti, hogy a kompetencia-
menedzsment során a vállalat a terveit, intézkedéseit 

úgy határozza meg, hogy figyelembe veszi a munkavállalók kompetenci-
akészletét, azt hasznosítja, sőt fejleszti, és ezáltal a szervezet eredményét 
növeli. Fontos, hogy a kompetenciamenedzsment összhangot teremtsen 
a szervezet és az egyének céljai között. A munkakörhöz tartozó kompe-
tenciák részletes dokumentálása és az úgynevezett kompetenciamodell 
megalkotása nemcsak a kiválasztásnál nyújt hasznos segítséget a szerve-
zetnek, hanem az év közbeni teljesítményértékelést is segíti (Berde, 2017). 
A kompetenciamenedzsment eredményeként a vezetők a munkavállalók 
képességeit felismerik, azokat hatékonyan osztják be, és szükség esetén 
fejlesztik. A kompetenciakészletek felmérése idő- és energiaigényes fela-
dat, de következményeképpen a vállalat céljai sokkal eredményesebben 
valósulnak meg, és a vállalati kultúrára is jó hatással van. Ezáltal az egyén 
is jobban megismeri önmagát, és a fejlesztése, fejlődése egy magasabb 

Az ügyfélszolgálatos munkakör nehézségei és szépségei annak változa-
tosságában és sokszor kiszámíthatatlanságában rejlenek, ahol a munka 
középpontjában – minkét oldalon – az ember áll. Nem mindenki alkal-
mas arra, hogy ezt a változékonyságot nap mint nap elviselje, ebben 
éljen. Azt, hogy ki alkalmas az ügyfelezésre, és ki nem, bizonyos velünk 
született személyiségjegyek, képességek, kompetenciák határozzák meg. 
Számomra nagyon érdekes kérdés, hogy milyen tulajdonságokkal kell 
rendelkeznünk ahhoz, hogy ezt a munkát ne csak jól tudjuk csinálni, de 
jól is érezzük magunkat benne. Amikor a diplomadolgozati kutatásom so-
rán arra kerestem a választ, hogy milyen a jó ügyfeles, a kompetenciák és 
a kompetenciamenedzsment kérdéskörével találtam szembe magam. A 
friss szakirodalomban sok érdekes meglátást találtam, melynek egy részét 
most megosztom az olvasóval. 

A kompetencia a tanulás és a tapasztalás eredményeként jön létre an-
nak érdekében, hogy ezt az egyén a munkája vagy az élete során sikeresen 
alkalmazza, a személyiségjegyei összekombinálásával. A kompetencia-ösz-
szetevők a képesség, a személyiség, a motiváció és a tudás (Henczi, Zöllei 
2007). Amikor a kompetenciamenedzsmentet említjük, a szervezet céljait 
segítő tevékenységről beszélünk, amely által a szükséges kompetencia 
elérhetővé válik, így a rendelkezésre álló kompetenciák megfelelő felhasz-
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güket takarja. Látható, hogy a 
jövőorientált kompetenciák, le-
fordítva az ügyfélszolgálati mun-
kakörre, összetett elvárásokat tá-
masztanak. Ezek részben velünk 
született képességek, de van 
köztük, amely befolyásolható és 
tanítható, például az ismereta-
nyagok bővítése vagy a tanulási 
készség növelése.  A mérések és 
modellek mellett napjainkban 

új elemként jelenik meg a kompetenciamenedzsment rendszerében az 
érzelmi kompetencia fogalma. Lényege, hogy a hangulatnak, az ember 
érzelmeinek hatása van a teljesítményre, ezért nem szabad figyelmen kí-
vül hagynunk. Az egyes területeken tizenkét EI-kompetencia, megtanult 
és tanulható képesség található. Ezek kiemelkedő teljesítményt tesznek 
lehetővé beosztottként vagy vezetőként. Ide tartoznak az empátia, a po-
zitív kilátások és az önkontroll, az eredményesség, a befolyás, a konflik-
tuskezelés, a csapatmunka és az inspiráló vezetés. Ezekre a készségekre 
nagymértékben szükség van. Ez a 12 kompetencia mind az érzelmi intel-
ligencia részét képezi. Az EI hiányainak javítására a coaching a leghatéko-
nyabb módszer, hiszen ez a mentorálás felbecsülhetetlen a szakemberek 
támogatásában, kiváltképp, amikor mélypontra kerül valaki (Goleman, 
2017). A stresszkezelés és a konfliktuskezelés az ügyfélszolgálati munka 
elengedhetetlen része, mivel a munkavállaló egész nap ki van téve a kül-
ső hatásoknak, mások érzelmi megnyilvánulásainak, így ezzel foglalkozni 
kell. Véleményem szerint folyamatos oktatással, stresszkezelő tréninggel 
segíteni kell az ügyfélszolgálati munkatársak munkáját. 

A kompetencia tehát érték, és jó, ha tisztában vagyunk a készleteink-
kel. Az ügyfélszolgálati munka összetett kompetenciakészletet igényel. 
Nem mindegy, hogy valaki kénytelen egy adott munkakörben dolgoz-
ni, vagy szereti is, amit csinál. A velünk született képességek – türelem, 
empátia, nyitottság – rengeteget számítanak, és a személyiségünk is be-
folyásoló tényező. A tudatos szinten lévő képességek – kommunikáció, 
problémamegoldó képesség – fejleszthetők, és kell is ezekkel foglalkoz-
nunk, hiszen látható, hogy az ügyfélszolgálati munka mennyire összetett 
képességeket kíván. Érdemes az ügyfélszolgálati kompetenciák mérésére 
és fejlesztésére időt fordítani, mert hosszú távon kifizetődik. Nemcsak az 
ügyfélelégedettség növekedése, hanem a munkavállalók motivációjának 
fenntartása és a vállalat teljesítőképességének fokozódása is megmutat-
kozik általa. A szolgáltatási színvonal mutatószámainak jövőbeli megfele-
lősége érdekében célszerű a kompetenciamenedzsmenttel foglalkozni. A 
mérés egyik módszerét a következő cikkemben ismertetem. 
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szinten valósulhat meg. Ahhoz, 
hogy valakinek valamilyen kom-
petenciájáról beszélhessünk, az 
illetőnek rendelkeznie kell meg-
szerzett tudással, és ennek a tu-
dásnak összhangban kell lennie – 
legalábbis együtt kell működnie 

– az illető belső személyiségével 
ahhoz, hogy az adott kompe-
tenciát sikeresen alkalmazza az 
adott területen vagy helyzetben. 
Nem csupán ismeretanyagok kellenek ahhoz, hogy valaki képes legyen 
valamit megcsinálni, hanem a személyiség is fontos alkotóeleme a sike-
res teljesítésnek. A személyiség vizsgálatára számtalan modell létezik, a 
szakirodalomban kutatva több módszert is találtam. Freudtól Eysenckig 
sokan foglalkoztak az emberi lélekkel, viselkedéssel, reakciókkal. A megkö-
zelítések között találkozhatunk az introvertált és extrovertált kategóriákkal, 
az ego, szuperego és tudat alatti ösztönök rejtelmeivel, ezekben igazán 
el lehet mélyülni. Az ügyfélszolgálati munkatársakkal kapcsolatos kuta-
tásomban meglepő eredményre jutottam, ugyanis azt gondoltam, hogy 
ebben a munkakörben csupa nyitott, extrovertált kolléga dolgozik, de az 
eredmények nem ezt igazolták. A kutatás alapján az ügyfelesek többsége 
introvertált és elemző típus, aki szeret elmélyedni a feladatban, figyel a mi-
nőségre és a részletekre. 

Véleményem szerint napjainkban a tudás és a kompetencia a vállalat 
egyik legfontosabb értékének számít, melynek növelése, megosztása és 
különösen a megtartása az egyik legnehezebb feladat. A munkaerőpiacon 
ez idáig jelentkező munkaerőhiány miatt a kompetenciák értéke az utóbbi 
időben megnőtt, és sokkal nagyobb szerepet kap ez a terület, mint koráb-
ban. Egy adott munkahelyen eltöltött idő alatt megszerzett tudás értéke 
felbecsülhetetlen, és mind a munkavállaló, mind a munkáltató számára 
értéket képez. Az ügyfélszolgálati munkában különösen nagy jelentősége 
van ennek, hiszen ott és akkor azonnal tudni kell a helyes irányt, a helyes 
választ, a helyes magatartást, ott nincs helye bizonytalanságnak. Az ügy-
félszolgálati munkában a tudás és a képesség nemcsak az ügyintézési időt 
befolyásolja, hanem az ügyintézés milyenségére is kihat. A tudás maga-
biztosságot ad, melyet az ügyfél azonnal megérez. Megfelelő tudás nélkül 
az ügyintéző bizonytalan lesz, és nem fogja jól érezni magát az adott hely-
zetben. A tudás nem csak az adott munkavállalót segíti, hanem az egész 
csoportot, hiszen az ügyfelesek sokszor egymást segítve dolgoznak együtt 
a gyorsabb kiszolgálás vagy a gördülékenyebb ügyintézés érdekében. 

A motiváció mint kompetencia-összetevő az ügyfélszolgálati munká-
ban jelen kell hogy legyen, hiszen csak akkor tud valaki mindennap ügyfe-
lek problémáival foglalkozni, megoldásokat keresni, türelemmel lenni, ha 
szereti ezt a munkát csinálni, és sikerélményei vannak, amelyek motiválják 
és viszik előre. Véleményem szerint sokkal többet kellene foglalkoznunk 
az ügyfelesek motivációjával annak érdekében, hogy a munkatárs és a 
vállalat elégedettsége is növekedjen. 

Egy friss tanulmány foglalkozik az úgynevezett 5CFC-modellel, mely 
a jövőorientált kompetenciákra helyezi a hangsúlyt. A szerző szerint már 
sok kísérlet történt jövőbeni fontos kompetenciák meghatározására (túl-
élési, élet, kulcs, tanulási, technikai, globális versenyképességi). Üzenete, 
hogy nemcsak azt kell tudnunk, hogy kompetenciák léteznek, hanem fel 
kell ismernünk annak változásait is, és hogy éppen mire van szükség ezen 
a téren. A cikk szerint a tartós változások létrehozásához mindig új kompe-
tenciák kellenek (Mulder, 2017). Esetünkben ez az ügyfélszolgálati dolgo-
zók ismereteit (szabályzatok, jogszabályok, utasítások), érdekérvényesítő 
képességüket, folyamatos tanulási készségüket és szociális érzékenysé-
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Az érzelmi intelligencia (EI) összetevői (forrás: saját szerkesztés Goleman: Emotional 
Intelligence Has 12 Elements. Which Do You Need to Work On? című cikke alapján)
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