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A mai VUCA világban (volatile – változékony, uncertain – bizonytalan, 
complex – komplex, ambiguous – kétértelmű) csak a változás állan-
dó, szoktuk hallani. Pár éve azonban a munkaerőpiaci helyzet kihívá-
sai is tartósnak bizonyulnak szervezeti oldalról. A magas fluktuáció, 
a toborzások nehézsége időrabló, költséges és imázsromboló. Ennek 
megelőzése érdekében fokozottan fókuszba kerül az employer brand-
ing, a tehetségek megszerzése és megtartása, karriertervük előrelát-
hatósága, hiszen az emberi tőkének mint erőforrásnak kimutatható 
hatása van a gazdasági társaság eredményességére, fenntartható ver-
senyelőnyére.

Benkő Brigitta

A szervezet szuperereje 
a tehetségeiben rejlik 
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AA 
munkavállaló munkához való viszonya, szükséglete is változott: a biztonság (megél-
hetés) mellett elvárás az önmegvalósítás. 

Elfogadottá vált, hogy a munka lehet öröm is, ha megtaláljuk az érdek-
lődési körünknek megfelelő tevékenységet.

Vonzóvá teszi a munkahelyet a jó vezető–beosztott kapcsolat, illetve a csapat hangulata.  
A technológia fejlődésének köszönhetően a kommunikáció felgyorsult, az információ meg-
többszöröződött, a munkahelyi körülmények megváltoztak. A vezetők felé korábban támasztott 
követelmény, amely szerint mindenhez értsen, mindenről tudjon, lehetetlen küldetéssé válik, fo-
lyamatos frusztrációhoz, kiégéshez vezethet. Meredith Belbin a szupermenedzsert a következő 
készség- és képességmixszel írja le:

„...aki kiemelkedően intelligens, de azért nem vész el az elméletekben; erőteljesen irá-
nyít, de érzékeny az emberek problémái iránt; dinamikus és türelmes; jól kommunikál 
és figyelmesen hallgat; gyorsan és megfontoltan dönt. Ilyen egymást jórészt kizáró 
tulajdonságokkal azonban csak egy csapat, egy team rendelkezhet. A tartós üzleti si-
ker titka éppen ezért a hatékony team.” 

Ahhoz, hogy a szervezetek kezelni tudják a fenti kihívásokat, egyre nagyobb hangsúlyt fektet-
nek a tehetségekre. 

Ki a tehetség? 

Mielőtt tehetséggondozó programokat hirdetünk ki, fontos vállalati szinten közös megér-
tésre hozni, hogy kit tekint a szervezet tehetségnek. Társulnak-e, és ha igen, milyen mi-
nőségi (pl. elkötelezettség, hozzáállás) és mennyiségi mutatók a teljesítmény területén? 
Hogyan mérjük ezeket, hogyan kerülnek összhangba a vállalat emberi erőforrás igényeivel? 
Kit azonosít be és mi alapján a szervezet potenciálnak, milyen értékeknek, kompetencia-
készletnek, speciális szaktudásnak kell megfelelnie? Miből látszódnak, hogy ezekkel ren-
delkezik a tehetségjelölt? Van-e vállalatnál eltöltött időhöz kötve a programban való rész-
vétel feltétele? Meddig tehetség a tehetség? Mi történik a program után? Érdemes ezeket 
proaktívan előre kidolgozni, hogy ne a „jó ember, nem akarjuk elveszíteni” kényszer irányít-
sa tehetséggondozó programunkat.
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Ezekre a kérdésekre választ kaphatunk, amennyiben jól meghatározzuk, hogy mi a célja a 
tehetségprogramoknak.  
A szervezés során első lépés, hogy meghatározzuk, mi a vállalat célja ezzel a programmal 
a fejlesztésen kívül, mire van szüksége a szervezetnek adott időszakban a stratégiai céljai 
eléréséhez? 

• Vezetőutánpótlás, ami idővel kinevezést vonhat maga után
• Szakértő megtartása, szakértői utánpótlás
• Szakmai, vezetői megerősítés
• Elkötelezettség növelése
• Jutalmazás – anyagi juttatás helyett
• Tanulószervezeti kultúra kialakításának részeként

Befolyásoló tényező lehet a cég és a csapat nagysága, amelytől függhet a helyettesíthetőség 
megoldása, a büdzsé és a keretek meghatározása is. 

Lényeges, hogy milyen szempontok 
alapján és ki választja ki a tehetséget.  

A folyamatról és a döntésről az érintettek (tehetség, csapat, 
szervezet) irányába történő transzparens kommunikáció bi-
zalmat épít. A következő kérdések mentén érdemes átgon-
dolni a kiválasztási folyamatot. 
Mennyire vonjuk be a tehetségjelöltet a kiválasztásába? 
Lehet-e rá önként jelentkezni, s ha igen, milyen feltételekkel? 
Vezető, csapat ajánlja? Milyen lehetőségek vannak ennek ki-
fejezésére? Éves értékelések, havi értékelő megbeszélések, 
feedback kultúra keretén belül visszajelzési rendszerek, tesz-
tek? Mit jelenthet ez a program a tehetségnek, mire van szüksége? Hogyan tesszük vonzóvá a 
csatlakozást? Hogyan kötelezzük el a tehetséget, hogy részvétele aktív legyen? Volt olyan ta-
pasztalatom, hogy motivációs levelet kértek be a tehetségjelölttől, amelyben kifejthette, hogy 
miért lesz számára hasznos ebben az esetben az az egyéves program, miben szeretne fejlődni, 
mit tesz meg ő ezért, miben kér támogatást, illetve hogyan fogja hasznosítani, a szervezetben 
a tudást megosztani, áramoltatni a későbbiekben. 

Véleményem szerint az elköteleződést növeli, ha a programban való
részvételt és annak összetételét a tehetséggel együtt, közösen dolgo-
zuk ki, figyelembe véve ezáltal mindkét oldal igényét, szükségletét.
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A talent care programok tartalmazhatnak:  

• karriercoaching támogatást 
• mentoring programot 
• a vállalat nagyobb, vagy cross-funkcionális projektjeiben való részvételt 
• helyzetbehozást – a megcélzott munkakör helyettesítésével 
• személyre szabott készség- és tudásfejlesztést: soft skill és szakterület 
• konferenciákon való részvételt 

• külföldi képzést vagy munkatapasztalatot 

Karriercoaching a tehetséggondozásban 
A fenti lehetőségek közül a karriercoachingba szeretnék betekintést nyújtani a londoni Career 
Counselling Services megközelítése alapján, Magyarországon az első akkreditált karriercoach 
Szabó Andrea módszere szerint. 
Mindenki saját maga felelős a saját karrierútjáért, fejlődéséért, önkiteljesedéséért. Emlékszem, 
pár éve még úgy néztük az önéletrajzokat, hogy rákérdeztünk, ha valaki két évente pozíciót, 
vagy céget váltott. Ma pedig teljesen természetes, sőt elvárt, hogy valaki kézbe véve karrierjét, 
tudatos lépéseket tegyen meg fejlődése és önmegvalósítása céljából. 
Karriercoachingba az ügyfelek általában a következő kérdésekkel jönnek: 

• Hogyan szerzem vissza az önbizalmamat, miután nem kaptam meg azt a pozíciót, 
amit megpályáztam? 

• Hogyan készüljek fel egy közeledő interjúra? 
• Karrierváltáshoz értem. Tud-e abban segíteni, hogy milyen irányba nézelődjek? 
• Stagnálok a jelenlegi pozíciómban, limitált lehetőségeim vannak az adott gazdasági 

környezetben, tud-e segíteni annak átgondolásában, hogy mi az, amit akarok, milyen le-
hetőségeim vannak? 

• Jelenlegi munkahelyemen nem használom ki tel-
jesen a képességeimet, és nem az érdeklődési kö-
römnek megfelelő munkát végzem. Tud-e segíteni 
abban, hogy jobban hasznosítsam képességeimet, 
készségeimet a munkahelyemen, vagy azon kívül? 

• Sikereim vannak a munkámban, de mégsem él-
vezem. Rá tudunk-e nézni, mi az, ami igazán 
motiválna? 

• Menjek vagy maradjak? 
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A karriercoachinggal az ügyfeleinket abban tudjuk támogatni, hogy
megtalálják azt a szakterületet és munkahelyet, ahol az erőforrásai-
nak és értékeiknek megfelelően, önazonosan tudják a legjobbat kihozni
magukból.  

„Karriercoachingnak tekinthető az a folyamat, amely lehetővé teszi az embereknek, 
hogy erőforrásaikat felismerjék, tudatosítsák és használják annak érdekében, hogy a 
karrierjükkel kapcsolatos döntéseiket meg tudják hozni, valamint képesek legyenek a 
karrierjükkel kapcsolatos helyzeteket kezelni.” („Career counselling is a process which 
enables people to recognise and utilise their resources to make career related decisi-
ons and manage career related issues”)

Robert Nathan 

Hogy épül fel a program? 

A karriercoaching egy öt lépésből álló, tudatosító, megerősítő és önbizalmat növelő folyamat. 

1.  Első lépcsője a szerződéskötés (Contracting), amelynek fókuszában a coachin-
gülések céljának és mérésének megállapodása áll. Bizalmat épít, ha az ügyfél 
tudja, mire számíthat a folyamat során, közösen lefektetjük együttműködésünk 
kereteit.

2. A kutatás (Exploring) fázis arra nyújt lehetőséget, hogy minél jobban megismer-
jük és megértsük az embert, illetve a helyzetet, amiben van.

3. Majd mindezt tisztázzuk (Clarifying), a folyamat közben újraszerződünk, ameny-
nyiben erre szükség van.

4. Ezután meginvitáljuk őt a jövő felé (Visioning), hogy megismerjük az álma-
it. Biztonságos teret teremtünk a perspektívaváltáshoz és az „out of the box” 
gondolkodáshoz.

5. A jelenből a jövőbe jutás lehetőségeinek és akadályainak áthidalása után konk-
rét, megvalósítható akciótervet készítünk (Resourcing Action). 
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Különböző eszközöket használunk annak érdekében, hogy elmélyítsük a karriercoaching-be-
szélgetéseket, illetve elősegítsük a karrierjükkel kapcsolatos döntéseiket. 

Hogyan tud a karriercoaching támogatást nyújtani a 
szervezetekben a tehetséggondozás területén? 

A fenti folyamaton személyre szabottan végigmenve akár egyéni coachingülésekkel, akár karri-
er workshoppal.  
A karrier workshop előnye, hogy számíthatunk a csapat erejére, kollektív intelligenciájára, tá-
mogatására. Érdemes különböző szakmai területekről közvetíteni tehetséget a talent care 
programra, hogy elkerüljük a siló rendszerű csapatkialakítást, gazdagítva ezáltal is a megélt 
élményt.

A program mellékhatásaként nagyfokú bizalom alakul ki a tehetségek
között – ez könnyíti számukra a szervezeten belüli kapcsolódást, ko-
munikációt, segítségkérést – ami a sikeres csapatok alapvető feltétele. 

A program alatt nagy aha-élmények lehetnek, rálátás mintákra, működési módokra, erőforrá-
sokra. Mindez gazdagítja az önismeretet, és növeli a magabiztosságot. A csoporttagok, vagy 
eddigre már inkább csapattagok, kölcsönös tisztelettel, értő figyelemmel, empátiával hallgat-
ják egymás történetét, ismerik fel és el tapasztalataikat. Sokszor tisztázódik, hogy mi az igénye, 
motivációja a tehetségnek. Van, aki rájön, hogy nem szeretne vezető lenni, inkább a szakterüle-
tében szeretne elmélyülni. Van, aki szívesen kipróbálná magát átfogóbb projektekben, ahol ta-
pasztalatot szerezhet és láthatóvá válik. Van, aki tovább lépne mentoráltból mentornak. Nem a 
kinevezés az egyetlen út a tehetségek lojalitásának erősítéséhez. 

Hogyan kezelje a vezető a tehetségeket? 

„Vezető az, aki képes másokat azáltal befolyásolni, hogy kibontakoztatja a bennük 
rejlő tehetséget és potenciált, a közjó érdekében.”

BLANCHARD, K. 2010, p. 14.

A folyamat sikerének egyik kulcsa a közvetlen vezető és tehetség kö-
zötti rendszeres kommunikáció a kiválasztásától kezdve a folyamat so-
rán, a végén, és azt követően.
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Benkő Brigitta (ACC, LCC), Tréner, MBA
Küldetése, hogy biztonságos teret teremtsen egyének, csapatok, szervezetek részére, hogy a legjobb önmaguk irányá-
ba változzanak, fejlődjenek. Hisz az emberek elkötelezettségének hozzáadott értékében, a csapat erejében, és az élet-
hosszig tartó tanulásban. Ügyfeleivel egyéni, team coaching és tréning folyamatainkon főként vezetői készségfejlesz-
tés, coaching szemléletű vezetés, karriercoaching, tehetséggondozás, változásmenedzsment, motiváció, csapatépítés 
témákon dolgozik együtt. 2017-ben coach és üzleti tanulmányait bővítette a londoni székhelyű Career Counselling 

Services akkreditált karriercoach képzésével, immáron Budapesten. Több mint 10 éves multinacionális kereskedelmi vállalatoknál szerzett ve-
zetői tapasztalattal rendelkezik. 2010-től a Promod-Hungary Kft. Dél-Kelet Európai Igazgatójaként felépítette, majd támogatta a különböző 
szakmai területeken dolgozó multinacionális, -kulturális és multigenerációs (X, Y) csapatát a vevőközpontúság szellemében, az eredményes-
ség érdekében, és a csapatkohézió és kommunikáció fontosságát szem előtt tartva. 

Ezt a HR-osztály nyomon követő megbeszélései nem tudják helyettesíteni, csak hozzáadott ér-
tékkel tudnak szolgálni. Hiszen a közvetlen felettes az, aki a mindennapi munka során értékelni 
tudja a tehetség munkáját, elismerő visszajelzéseket ad, a tehetség önreflexióját támogatja, fej-
lesztő beszélgetéseket tart. 
Tapasztalatom szerint a vezetőket többek között három fő korlátozó hiedelem akadályozhatja 
az emberek fejlesztésében. Ezek mellé soroltam egy-egy másik nézőpontot gondolatébresz-
tőként és a feltételezések megkérdőjelezésére. 

• Az emberek nem változnak. Carole Dweck a Stanford Egyetem pszichológusa ku-
tatásai szerint a tehetség, a képességeink nem velünk született adottságok, hanem 
folyamatos kemény munkának, valamint a hibáinkból való önreflektív tanulásnak kö-
szönhető. Ezt nevezik fejlődő szemléletmódnak (growth mindset), amely szerint az 
emberek bármely életkorban képesek változni. 

• A helyemre pályázik. A fentiekből kiderül, hogy a tehetségek nem feltétlen vágynak 
a kinevezésre és az ezzel járó nagyobb felelősségvállalásra. Sokkal több lehetőség 
adódhat szervezeti szinten, ezekre rá lehet nézni a közös beszélgetéseken. 

• Jól kiképzem, majd elmegy a cégtől. „Annál, hogy képezd az embereidet, és ott-
hagynak, csak egy rosszabb létezik, nem képzed őket, és nálad maradnak.” (Zig 
Ziglar) 

Egy másik, szinte már közhelynek tekintett gondolat, hogy a jelöltek vállalatot, brandet vá-
lasztanak, de vezetőt hagynak el. A vezető is ember, tele érzelmekkel, szükségletekkel, mint 
ahogy a korábban említett hiedelmek is tükrözik. Ahhoz, hogy vonzóvá tegyük ezt a progra-
mot minden szinten a szervezetben, és élvezzük előnyeit, vértezzük fel a vezetőket az önis-
meret, a kommunikáció és a coaching szemléletű vezetés terén.


