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TRATNYEK MAGDOLNA 

A portfólió hasznosítása a humánpolitikában  

A portfolió számos területen elterjedt kifejezés. Főként a  modellvilágban, divat-

szakmában, az üzleti – pénzügyi életben találkozunk vele. 

A humánerőforrás fejlesztés területén való megjelenése sem új keletű. Kis kép-

zelőerővel a középkorig nyúlhatunk vissza, amikor is a céhekben tanuló – dolgozó 

legények felkészülve a mestervizsgára vándorútra indultak, gyakran átlépve az o r-

szághatárt, hogy tudásukat tökéletesítsék, szakmai repertoárjukat bővítsék, majd 

minderről számot adjanak a megszerzett képességek birtokában elkészített remek 

vagyis mestermunka elkészítésével. Ebben a munkában azt fejezték ki, hogy alka l-

masak a választott/tanult mesterség művelésére, megmutatva mire képesek. Ugyan-

csak a szakmai tudás bizonyítására használták a portfóliót a II. világháború után, 

amikor a szakképzett munkaerőt kellet gyorsan pótolni, nem lévén idő kivárni, amíg 

újra szakmai végzettséggel rendelkezők kerülnek ki az iskolapadokból, így a hozzá-

értést egyfajta szakmai tapasztalatról szóló összegzéssel igazolták a munkavállalók.  

Napjainkban, amikor a munkavállaláshoz, a munkába álláshoz sokszor számos 

vetélytárssal kell megküzdeni, nem egyszer azonos értékű, besorolású, minősítésű  

iskolai végzettség birtokában, előtérbe kerülhetnek az olyan atipikus megoldások, 

melyek a diplomán vagy a sokszor semmitmondó önéletrajzon túl többet mondanak 

el a jelentkezőről. Ezt segítendő alkalmazzák az önéletrajz több típusát, illetve a  

szakmai tapasztalatokról szóló ajánlásokat, a szándékokat, elképzeléseket megfo-

galmazó motivációs leveleket. Ezek az álláskeresés fontos dokumentumai, de sok-

szor nem elégségesek. A munkavállalónak, a jelentkezőnek olyan módszerekkel kell 

operálnia, amellyel képes a fenti dokumentumokban foglaltakon túl szemléletesen és 

meggyőzően bemutatni tudását, tapasztalatait, elképzeléseit. Nemcsak a formális 

úton megszerzett végzettségéről kell számot adnia, hiszen fontos lehet mindaz a 

tudás, tapasztalat, melyet az iskolarendszerű oktatás keretein kívül, érdeklődése, 

szerencséje, vagy éppen a véletlenek összjátéka okán szerzett meg.  

A szakmai és személyes bemutatkozás megfelelő eszköze lehet a portfólió, mely 

fogalom értelmezésére számos meghatározást találhatunk a nemzetközi irodalomban. 

Induljunk ki a szó jelentéséből. Az Idegen Szavak Szótárában szereplő meghatá-

rozás szerint az egy befektetőhöz tartozó befektetések összességét jelenti. Eredeti 

jelentése szerint: tárca, vagy dosszié. A gyűjtemény, hordozó eszköz tartalom vala-

mennyi megközelítésben jelen van. 

Mivel a portfólió készítése értelmezhető tanulási folyamatként is, ezért nem ke-

rülhetjük meg a portfólió tanulási (pedagógiai- andragógiai) értelmezését. 

Zubizaretta megközelítésében a tanulói portfólió egy rugalmas, bizonyíték alapú 

eszköz, ami alkotó részvételre, együttműködésre  készteti a tanulót és folyamatos 

visszajelzésre ad alkalmat, miközben kiemeli a tanulók tudásának jelentőségét.  

(Zubizaretta 2009) 
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A tanulási folyamatban a portfóliót többféle célból alkalmazzák, ennek megfele-

lően csoportosíthatjuk a portfóliókat úgy mint: munkaportfólió, értékelési portfólió, 

bemutató portfólió. (Falus – Kimmel 2003). 

Jelen írásunkban a portfóliónak azon változatával foglalkozunk, mely a szakmai 

bemutatkozás, karrierépítés, álláskeresés eszköze, a továbbiakban nevezzük szakmai 

portfóliónak (career portfolio). 

A következőkben kísérletet teszünk a szakmai portfólió meghatározására, típusa-

inak és felhasználási lehetőségeinek bemutatására, annak érzékeltetésére, hogy a 

portfólió megfelelően támogathatja a személyes karrierépítést és a hatékony humán-

erőforrás gazdálkodást egyaránt. 

A szakmai portfólió mindazon dokumentumok rendszerezett, mások számára be-

mutatható gyűjteménye, mely tartalmazza a személyes tulajdonságainkat, munkata-

pasztalatainkat, tanulmányainkat, informális és nonformális úton megszerzett tudá-

sunkat, a munkavégzéshez szükséges kapcsolatrendszerünket bemutató produktumo-

kat és ahhoz fűzött reflexióinkat. 

A szakmai portfólió alapvetően két helyzetben lehet hasznunkra : jelen legi pozí-

ciónk megőrzésében, megerősítésében, illetve új munka elnyerésében. Mindkét ese t-

ben segítségünkre lehet még további tanulási-képzési, fejlesztési irányaink meghatá-

rozásában, kijelölésében. Azzal, hogy rendszerezzük meglévő tudásunkat, tapaszta-

latainkat, szembesülünk saját potenciálunkkal, ezt összevetve  elérendő céljainkkal 

felszínre kerülnek és pontosan meghatározhatók azok a területek, melyeken hiány 

mutatkozik, melyek további fejlesztésre szorulnak. Mindezek alapján a portfólió 

tehát nemcsak az álláskeresés, a munkahely – megőrzés fontos eszköze, hanem út-

jelzőként szolgálhat az élethosszig tartó tanulás során, konkréttá teheti a sokszor már 

szlogenként megjelenő Lifelong Learning-et. A LLL és a portfólió kapcsolata, annak 

a felnőttképzéssel, az andragógiával való összefüggése egy másik tanulmány témája 

lehet, jelen írásban ezen aspektusra nem térünk ki részletesebben.  

Az szakmai életút folyamatában a szakmai bemutatkozás céljából készített 

szakmai portfólió lehetőséget ad arra, hogy mindazt, amit szeretnénk megmutatni 

magunkból kézzel foghatóvá tegyük. A szakmai portfólió további differenciált meg-

közelítést igényel, hiszen gyűjteményünk nem minden elemét célszerű minden hel y-

zetben bemutatni. Ezért a portfólió készítés folyamatában kettős megközelítéssel 

éljünk. Először is gyűjtsünk össze minden olyan anyagot, melyre szükségünk lehet 

egy későbbi szakmai bemutatkozáskor, ezt a gyűjteményt nevezzük forrás portfólió-

nak (Master Portfolio). Másodszor a konkrét helyzet, elvárások, célok ismeretében a 

nagy gyűjteményből válasszuk ki az éppen aktuálisan szükséges, bemutatandó ele-

meket, ezt a továbbiakban nevezzük aktuális portfóliónak. (Can-Do Portfolio) 

A forrás portfólió nemcsak egy standard gyűjtemény, hanem egy tanulási folya-

mat ösztönzője, szervezője is. A portfólióban megfogalmazott célok, az ahhoz szük-

séges kompetenciák, képességek, tudások, adott esetben egy vágyott állás betöltésé-

hez szükséges feltételek összegyűjtése szembesítheti az egyént mindazokkal a hiá-

nyokkal, melyek pótlása elengedhetetlen feltétele az adott állás betöltésének. így a 

portfólió, mint az autonóm, önálló tanulás eszköze is szolgálja készítőjét, használó-

ját. 

A munkáltató oldaláról szemlélve a kérdést arra a megállapításra juthatunk, 

hogy a megfelelő munkaerő kiválasztásakor több és sokrétűbb információt nyerhe-

tünk a portfólióból, mint a már ismert, hagyományos eszközökből.  
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Aki már készített portfóliót és aki még nem, egyaránt szembesül az alábbi ké r-

désekkel: 

− Mit gyűjtsek? 

− Hogyan tároljam az összegyűjtött anyagokat? 

− Eredeti vagy másolati példány kerüljön a gyűjteménybe? 

− Rész vagy egész dokumentumokat mutassak be? 

− Milyen szempontok szerint rendszerezzem az összegyűjtött anyagot?  

− Hogyan válogassak belőle egy adott interjúra? 

− Hogyan használjam? 

− Tartsam magamnál, vagy adjam leendő munkáltatóm kezébe? 

A kérdések sokrétűsége is jelzi, hogy a szakmai portfólió készítése és használata 

nem egyszerű, magától értetődő folyamat. A munkavállalókat, a módszer alkalmazó-

it fel kell készíteni rá. Erre megfelelő lehet az álláskeresésről szóló tréningek adta 

lehetőség. Természetesen nem elég, ha a leendő munkavállalók ismerik ezt a mód-

szert, a humánerőforrás fejlesztéssel foglalkozó szakembereknek is tájékozottnak 

kell lenniük. A portfólió készítésének folyamata megtanulható, de a megfelelő 

szakmai segítség nem nélkülözhető, melyben az andragógus szakemberek nyújtha t-

nak segítséget. Természetesen a felkészítés kiterjedhet a hivatali szférára,  illetve a 

non- formális és informális tanulási alkalmakra is. 

A továbbiakban a bevezetőben feltett kérdésekre adunk rövid választ, írásunkat 

mintegy gondolatébresztőnek szánva, előrevetítve egy portfólió- kézikönyv létreho-

zásának szükségességét. 

Kik használják? Kiknek ajánljuk? 

− Pályakezdőknek. 

− Munkahely váltásra készülőknek. 

− A munka világába hosszabb kihagyás után visszatérőknek. 

− Hezitálóknak, akik úgy érzik, hogy már nem tudnak újat nyújtani régi munka-

körükben, de nem tudják pontosan milyen irányba lépjenek tovább.  

− Vezetői állásra pályázóknak. 

− Magasabb presztizsű állásra pályázóknak. 

− Vállalaton belül más munkahelyre kerülő munkavállalóknak. 

− Szakmai életútjukat valamilyen okból áttekintőknek. (Pl: évkönyv, beszámoló 

készítéséhez) 

− Független tanácsadóknak, trénereknek, coachoknak megbízások elnyeréséhez. 

A fenti felsorolás érzékelteti, hogy gyakorlatilag mindenkinek hasznos lehet, aki 

valamilyen módon kapcsolatban áll, vagy kapcsolatba szeretne kerülni a munka 

világával. 

Mit tartalmazzon a portfólió? 

A szakmai portfólió tartalmazzon minden olyan bemutatható, megjeleníthető info r-

mációt, mely segít kézzelfoghatóvá tenni mindazt, ami az önéletrajzban és a motivá-

ciós levélben szerepel, és amit a személy szeretne bemutatni magáról. Régi igazság, 

hogy amit csak hallunk, az kevésbé ragadja meg figyelmünket, mint amit látunk, 

esetleg megfoghatunk, kézbe vehetünk, szemlélhetünk. A szakmai portfólió tehát 

lehetőséget ad arra, hogy a személyes interjú során fokozzuk az interjúztató személy 

figyelmét, befolyásoljuk azzal, hogy az egyes témákat mintegy szemléltetéssel tá-

masztjuk alá. 
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A portfólió tartalmaz olyan dokumentumokat, melyek hivatalos igazolások, bi-

zonyítványok, vagy a munkánkkal kapcsolatban megjelent tudósítások. Ebbe a cso-

portba tehát mindazok a dokumentumok, termékek tartoznak, melyek rólunk szó l-

nak, de nem a portfólióba kerülés céljából jöttek létre. Attól függetlenül is meglévő, 

létező elemek. A portfólió tartalmának másik nagy csoportja mindazok a dokumen-

tumok, melyek azért jöttek létre, hogy a portfóliónkba kerüljenek. Ez utóbbi halmazt 

tovább bonthatjuk. Egyrészt azokra a dokumentumokra, melyek felkérésre készültek. 

Ide tartoznak a referenciák, igazolások egy – egy elvégzett tevékenységünkről, az 

abban vállalt szerepünkről, munkánk minőségéről. Másrészt ide tartoznak az álta-

lunk készített anyagok is. 

Portfóliónkba bekerülhetnek még le nem zárult, folyamatban lévő munkák ugya-

núgy, ahogy már lezárult tevékenységek eredményei.  

A szakmai portfólió idődimenzióit tekintve tehát felöleli a múltbeli eredménye-

inket, jelenleg folyamatban lévő tevékenységeinket és a jövőre vonatkozó terveinket, 

elképzeléseinket. 

A nemzetközi irodalomban különböző kategorizálásokat találunk a portfólió tar-

talmára vonatkozóan. Azonban vannak olyan tartalmi elemek, melyek valamennyi 

felosztásban megtalálhatók. Ezeket a következő felsorolásban foglaljuk össze: 

− személyes bemutatkozás 

− munkatapasztalatok 

− eredmények 

− megszerzett tudás 

− készségek, képességek 

A portfólió egyik jellemzője annak egyedisége, melyben kifejeződik készítőjé-

nek filozófiája, értékrendje, kritikai szemlélete, kreativitása. Ezért nem javaslom egy 

egységes standard meghatározását, inkább a lehetőségek megismerését, az egyes 

felosztások előnyeinek, hátrányainak mérlegelését, majd a saját egyedi nézőpont 

kialakítása után az egyedi portfólió elkészítését. 

A szakmai portfólió-készítés néhány gyakorlati kérdése 

A portfólió készítése egy olyan folyamat, melyet sosem zárhatunk le. Tekintsük egy 

tanulási kalandnak, egy olyan befektetésnek, mely a jövőben megtérül. Amikor e l-

kezdjük a gyűjtőmunkát, felállítjuk a kategóriákat, hozzálátunk a rendszerezéshez, 

megfogalmazzuk a reflexiókat rendszerint még nem tudjuk, hogy mikor, kinek, mi-

lyen céllal fogjuk bemutatni a portfóliónkat. Ebből következik, hogy lesz egy állan-

dó, pontosabban állandóan változó bőséges anyagot tartalmazó portfóliónk, nevez-

zük forrás portfóliónak, majd ebből – válogatással, kiemelésekkel és újabb rendsze-

rezéssel – kialakítjuk az adott helyzetben használható aktuálisan bemutatható portfó-

liónkat, melyet nevezzünk aktuális portfóliónak. 

A szakmai portfólió anyagainak összegyűjtése során az anyagok három fő cso-

portját különböztethetjük meg. 

Az első csoportba tartoznak mindazok a dokumentumok, melyek portfólió készí-

tési szándékunktól függetlenül is léteznek, jellemzően biztonságos helyen, többnyire 

rendszerzetten őrizzük őket. Ide tartoznak a bizonyítványok, diplomák, tanfolyami 

tanúsítványok és más hasonló, valamely formális képzés teljesítését igazoló doku-

mentumok. 

A második csoportba szintén olyan dokumentumok tartoznak, melyek függetle-

nek a portfólió készítésétől, de általában nem rendszerezzük, számos esetben meg 
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sem őrizzük őket. Idetartozhatnak az általunk készített tematikák, publikációk, pro-

jektbeszámolók, elégedettségi mutatók. 

A harmadik csoportba azokat a dokumentumokat és produktumokat soroljuk, 

melyeket azzal a céllal hoztunk létre, hogy portfóliónk részét képezzék. Összesítések 

eredményes projektjeinkről, pályázati eredményeink grafikus megjelenítése, fotók 

megvalósult munkáinkról. 

Más megközelítésben, az időrendiséget tekintve részévé válhatnak portfóliónk-

nak azok a dokumentumok és produktumok, melyek még egy le nem zárult munkánk 

bizonyítékai, ide tartozhatnak még nem le nem zárult képzéseink dokumentumai, 

projektekről készült fényképek, rész-beszámolók, egyéb dokumentumok. Ezt a nem-

zetközi irodalom „at the time” kategóriaként tartja számon. Portfóliónkba kerülhe t-

nek a már lezárult tevékenységek, munkák, folyamatok eredményeit bemutató anya-

gok. Ennek a csoportnak ismert elnevezése: „after the fact”.  

Az összegyűjtött és rendszerezett dokumentumokat, produktumokat megfelelő 

képpen meg kell jelenítünk. A megjelenítést, minden esetben  a használhatóságnak 

kell meghatároznia. Azonban itt is tegyünk különbséget a  két szakmai portfólió típus 

között. 

A forrás portfóliót csak mi látjuk, csak mi használjuk. Így annak legfontosabb 

célja a dokumentumok megfelelő rendszerben tartása. Erre alkalmas a gyűrűskönyv, 

vagy rekeszes mappa, esetleg fiókos irattartó.  Ezzel szemben az aktuális portfóliót 

magunkkal visszük egy állásinterjúra, bemutatkozásra vagy prezentációra. Ezért ez 

utóbbi megjelenésében is megnyerő kell, hogy legyen. Azonban ez soha ne hátráltas-

sa az anyag használhatóságát. Ebben az esetben is jó szolgálatot tehet egy gyűrűs-

könyv, vagy rekeszes dosszié. Megjelenésében legyen az alkalomhoz illő.  

Portfóliónak nem csak papír alapon készíthetjük el. Lehetőségünk van elektron i-

kusan is hozzáférhetővé tenni. Ezt a változatot E- portfóliónak nevezzük. az E- port-

fólió létrehozásához többféle, ingyenesen is hozzáférhető  keretrendszer közül is 

választhatunk. 

A portfólió, mint a szakmai bemutatkozás eszköze, mint a humánerőforrás  – fej-

lesztés támogató eszköz még kevéssé ismert Magyarországon. Elterjedéséhez, és az 

élet többi területén való alkalmazásához szükség van a szakemberek – 

andragógusok, pedagógusok, HR-szakemberek, tanácsadók – felkészítésére, a hasz-

nálathoz a motiváció kialakítására, a műfaj és a módszer népszerűsítésére a munkál-

tatók körében is. Ehhez jó példák közreadása, segédanyagok megjelentetése is fontos 

lépés lehet, mellyel még adósak vagyunk.  
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