
Király Zsolt @ 

Tehetségek az uniformizáció árnyékában
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vezetők kompetenciák
elemzések



„a legnagyobb kihívás továbbra is a megfelelő emberek megtalálása 

és megtartása” (PWC, 2013)

Forrás: PWC – Magyar Vezérigazgató Felmérés 2013, 2014

a kockázati toplista egyedüli soft tényezőjeként 7. a 12-ből (59%) a 

„tehetségek elhagyják az országot” (PWC, 2014)

vezetői felmérés



kommunikációs készségek

szociális kompetenciák

kezdeményező készség és vállalkozói kompetencia

tanulás elsajátítása

digitális kompetencia

szakmai ismeretek, tárgyi tudás

kulturális tudatosság és kifejezőkészség

vállalatnál hiányzik 

kezdeményezőkészség és 

vállalkozói kompetencia

Forrás: PWC – Panorama Project, 2014

hallgatóknál hiányzik

szakmai ismeretek, 

tárgyi tudás

kulcskompetenciák (5/7)

prioritások elcsúsztak

(hallgató – egyetem – vállalat)

nincs jelen 

kulturális tudatosság és 

kifejezőkészség

elkötelezettség

ragaszkodás a sikerhez

adaptációs készség

kiválóságra törekvés

vezetés

kreativitás

innováció

nyitottság

kritikai gondolkodás
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talent gaps
4000 58% $↗



hová tekintesz? 

kivel találkozol?

mivel töltöd az időd?

hová utazol?

mit olvasol?

ezekből mit szűrsz le?

milyen trendek érnek?

kapcsolataid milyenek?

sokszínű személyes és 

szakmai kapcsolatok?

kapcsolatok tőled nagyon 

különböző emberekkel?

elég bátor vagy?

mersz váltani?

mersz különbözőnek lenni?

vállalsz rizikót vagy csak 

beszélsz róla?

mennyire erős az érzelmi 

ellenállóképességed?

mi tesz sikeres vezetővé?
Rosalinde Torres (BCG)

Forrás: Torres, TED, 2013

van-e ehhez 
kezdeményezőkészség?

lehet-e egyáltalán?

van-e ehhez megfelelő 
kulturális tudatosság? 

van-e hozzá kellő 
nyitottság?

lehet-e egyáltalán?

van-e ehhez elegendő 
szabadság?

van-e kultúrája?

lehet-e egyáltalán?

a talent dilemma okai tehát a



feloldhatatlan alapvetések!

nagy = uniformizált

oktatási rendszer

toborzás, kiválasztás

nagyvállalat / multi

elvárások
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problémamegoldó

kreatív

munkaerőpiac

túlkínálat

tehetség

személyre szabott 

figyelem

egyéni tér

igény

önismeret

tér (lehetőségekhez)

bátorság (hibázni)

startup világ

vonzó alternatíva

feloldhatatlan alapvetések?
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tehetség
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egyedi vagy egységes?

dupla E



„Mindenki egy zseni. De ha az alapján ítélünk meg egy halat, hogy tud-e fára 

mászni, az a hal egész életében azt fogja hinni magáról, hogy hülye.”

/Albert Einstein/
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perfekcionisták

zárkózottak

útkeresők

reziliensek

tehetség profilok

Forrás: Bagdy – Kövi - Mirnics, 2014 (saját szerkesztés)



a „diszesek”
15%



masszírozd a piramisod

G pont 



Önmegvalósítás

Esztétikai
Kognitív

Elismerés

YZX

ráfordított idő és energia

Valahova tartozás

Biztonság

Fiziológia
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Forrás: Maslow alapján saját szerkesztés, 2014
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egyén vagy csapat

WWE csoportgondol

magánykatalizátor

1. a vezetésa ló másik oldalán

Coding War Games

livinternet

Forrás: Susan Cain, 2014 (saját szerkesztés)



megoldás?
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MP – 20 fő / 1 évYZ üzenet – 250 / 52
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