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CIT, (Critical Incident Technique), a BEI (Behavioral Events Interview) és a 
REP (Reperory Grid). 

Mindhárom módszer a viselkedésekre koncentrál, amelyek az adott 
munkakörhöz szükségesek. 

– A kritikusesemény-technika (CIT) Flanagan pszichológus által kifejlesz-
tett módszer, mely arról szól, hogy néhány nagyon jó és átlagos teljesít-
ményű munkavállalóval és feletteseikkel interjút készítenek, melyben 
arra kérik őket, hogy meséljenek el kritikus eseményeket, amelyekkel 
munkájuk során szembesültek, és részletesen kikérdezik az alanyokat 
az esemény részleteiről, az átélt élményekről. Ezekből az anyagokból 
csoportosítják, hogy milyen kompetencia szükséges egy-egy munkakör 
betöltéséhez. A módszer hátránya, hogy csak a kritikus eseményekre 
 helyezi a hangsúlyt. 

Korábbi írásom gondolatmenetét folytatva fontos, hogy a kompetenciák-
kal foglalkozzunk. Az úgynevezett kompetenciamenedzsment során a 
vállalat a terveit, intézkedéseit úgy határozza meg, hogy figyelembe veszi 
a munkavállalók kompetenciakészletét, hasznosítja azt, sőt fejleszti, és 
ezáltal a szervezet eredményét növeli. Lényeges, hogy a kompetenciame-
nedzsment összhangot teremtsen a szervezet és az egyének céljai között. 

Ezt a célt és összhangot segíti elő az egyén kompetenciakészletének is-
merete, mely tulajdonképpen a rendelkezésre álló képességek számbavé-
telét jelenti. A kompetenciakészlet korszerűsítésének érdekében az Euró-
pai Unió megalkotta az uniós kulcskompetencia-készletet, mely magában 
foglalja az általános műveltség kompetenciáit, a szakmai tudás kompe-
tenciáit, a munka világának kompetenciáit, a társadalmi beilleszkedés és 
együttélés kompetenciáit, a tanulás kompetenciáit „(Zachár, 2009, 18). 

Az ügyfélszolgálati dolgozó esetében ezek a kulcskompetenciák töb-
bek között sajátos ismereteket, érdekérvényesítő képességet, folyamatos 
tanulási készséget és szociális érzékenységet takarnak. Sajátos ismeretek-
ből a területünkön van bőven, hiszen a víziközmű-szolgáltatási törvény és 
végrehajtási rendelete, a fogyasztóvédelmi előírások, a társaságok belső 
szabályzata mind-mind speciális ismeretnek minősül. Az érdekérvényesí-
tő képesség és a tanulási készség szintén a terület sajátossága, mert lénye-
gében a szakterületen biztos és naprakész tudással kell az ügyfelek prob-
lémáit rendezni, az információt megfelelő módon átadni és érvényesíteni 
oly módon, hogy a vállalat érdeke és előírásai teljesüljenek, és az ügyfél is 
úgy érezze, elégedett azzal, ahogy rendezték az ügyét. 

Az alábbiakban bemutatok egy példát az ügyfélszolgálati munkatárs 
munkakörének kompetenciatérképére vonatkozóan.

Karoliny és társai Emberi Erőforrás Menedzsment Kézikönyve (2016) 
alapján a kompetenciák meghatározásának három kulcsmódszere van: a 
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1. ábra: Példa kompetenciatérképre (forrás: saját szerkesztés)

2. ábra: Példa BOS (Behavioural Observation Scale) skálára 
(forrás: saját szerkesztés)
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domináns, irányító, versengő), sárga (I, kapcsolat-
építő, tásaságkedvelő, optimista, szószátyár), zöld 
(S, támogató, alkalmazkodó, kitartó, stabil) és kék 
(C, elemző, diplomatikus, szabálykövető, elmélyült, 
maximalista). A módszer pontosan levezeti a külön-
böző viselkedéstípusokra jellemző emberi megnyil-
vánulásokat, a rájuk jellemző tulajdonságokat, hely-
zetmegoldásokat. 

Ha szimplán csak elméleti síkon közelítjük meg, 
az ügyfélszolgálati munkára alkalmas lehet például 
az I (kapcsolatépítő) típus, de az S (támogató, kitartó) 
is jól érezheti magát ebben a munkakörben. Nem árt, 
ha a viselkedésminták keverednek, és a jellemben 
egy kis dominancia is megmutatkozik. Az I típus hát-

ránya a szószátyárság és a mozgás iránti vágy, viszont előnye a nyitottság 
és az optimizmus. Az S-nek hátránya, hogy nem szeret konfrontálódni, és ez 
bizony sokszor előfordul, előnye viszont, hogy nyugodt és stabil. Ha létezik 
I-S (befolyásoló-támogató) kevert típus, esetleg D-I-S (befolyásoló-domi-
náns-kitartó-támogató), talán ők lennének a legalkalmasabbak. 

Hogy végül a gyakorlati életben milyen típusba tartozik a legtöbb víz-
műves ügyfeles, azt a következő cikkemben mutatom be.

Összességében elmondható, hogy a kompetencia és a kompetenci-
amenedzsment a humánerőforrás-menedzsment szerves része, eredmé-
nyeként a vezetők felismerik a munkavállalók képességeit, azokat haté-
konyan osztják be, és szükség esetén fejlesztik. A kompetenciakészletek 
felmérése idő- és energiaigényes feladat, de a felmérés eredményeképpen 
a vállalat céljai sokkal eredményesebben valósulnak meg, és a vállalati kul-
túrára is jó hatással van. Ezáltal az egyén is jobban megismeri önmagát, és 
a fejlesztése egy magasabb szinten valósulhat meg. A dolgozatom egyik 
célja az volt, hogy az ügyfélszolgálati munkatárs viselkedési stílusai meg-
alkotásra kerüljenek, és láthatóvá váljon, hogy milyen alapok szükségesek 
ahhoz, hogy a szervezeti célok – jelen esetben az ügyfélelégedettség – és 
az egyén céljai – normális munkahelyi légkör, megfelelő terheltség – is 
teljesüljenek. Azt gondolom, egy ilyen kompetenciamodell megalkotása 
mindkét felet közelebb viheti az optimális helyzethez. 
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– A viselkedésinterjú (BEI) McCelland találmánya, 
aki az interjúban a munkavállalókat a pozitív és a 
kudarcélményeiről faggatja úgy, hogy az interjú 
készítője nem tudja az alanyról, hogy kimagasló 
képességekkel rendelkezik-e vagy sem. Az interjúk 
általában 3-3,5 órások (tehát idő- és energiaigé-
nyesek). Az interjú során felvett anyagot legépelik, 
és felvázolják az alany személyiségét akár más 
interjúalanyokéval összehasonlítva. A felállított 
kompetenciamodell 5–9 fontos kompetenciát 
tartalmaz, amelyek a „kimagasló munkavégzéshez 
szükségesek” (Karoliny [et. al.], 2016).

– A REP-teszt egy táblázat, amelynek oszlopai éle-
tünk résztvevői, sorai pedig ezen résztvevők ösz-
szehasonlítása. A tesztben minden szerepre egy meghatározást kapunk, 
és el kell döntenünk, kire illik jobban. (forrás: http://egtan04vp.gportal.hu/

gindex.php?pg=5244667&nid=1041781)

Nincs információm vagy tapasztalatom arról, hogy a fenti módszerek alkal-
mazása mely területeken vagy szektorokban elterjedt. A diplomadolgoza-
tom készítése során a témavezetőm javaslatára a kompetencia-témakörhöz 
tartozó személyiség és ezen belül viselkedési típus vizsgálatára a DISC-tesz-
ttel dolgoztam. A víziközmű-szolgáltatók ügyfélszolgálati munkatársainak 
megküldtem a tesztet, és arra kértem őket, hogy töltsék ki a 10 tömbből 
álló, egyenkét négy tulajdonságot tartalmazó táblázatot, és rangsorolják a 
felsoroltokat saját magunkra nézve. Nézzük át, mit takar a módszer.

A DISC egy viselkedés, magatartás feltérképezésére szolgáló metódus, 
melynek segítségével megismerjük önmagunk vagy a másik viselkedé-
si stílusát, azt, hogy milyennek látja magát, milyennek látják őt a többiek, 
hogyan reagál bizonyos helyzetekben, és milyen fejlesztendő területei 
vannak. A DISC-modell feltalálója William M. Martson (1893–1947), aki túl 
a Hippokratész (Kr. e. 460–375) által felállított érzelmi modellen (kolerikus, 
melankolikus, szangvinikus, flegmatikus) vizsgálta az aktivitás és passzivi-
tás fontosságát, és felállította a DISC alapját, melyet az alábbi ábra szem-
léltet. A négy alapstílushoz négy színt társítanak, piros (D, extrovertált, 

3. ábra: A négy DISC-stílus 
elhelyezkedése a két tengely mentén
(forrás: saját szerkesztés Nagybányai 
et. al. (2014, 19) alapján)
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