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FELVÉTELI INTERJÚK 
 

Rázósabb kérdések és azok kezelése 

1; Miért kellene Önt alkalmaznunk? 

Ez egy olyan kérdés, amely látszólag egyszerű, mégis könnyű unalmas 

közhelyekkel elbukni a megmérettetésen. Ha azonban kihasználjuk a 
lehetőséget, hogy bemutassuk azokat a készségeinket, tudásunkat, mely 

a várható feladat során mérvadó. Figyeljünk arra, hogy ne elcsépelt 
lózungokat mondjunk, ha sokadikként bizonygatjuk, hogy mennyire 
motiváltak és elszántak vagyunk, soha nem derül ki a munkaadó 

számára, mit is tudunk valójában. 
 

2; Miért akar itt dolgozni? 

Nagyszerű kérdés a munkaadók számára, hogy kiszűrjék a felkészületlen 
pályázókat. Akik mit sem tudnak a cégről, várhatóan sablonos 
válaszokkal szolgálnak. Ha azonban ismerjük a vállalatot, akkor nincs 

nehéz dolgunk, a cég tevékenységéhez, céljaihoz illeszkedő módon 
bemutatni saját tapasztalatainkat, erősségeinket. 

 
3; Mi a legfőbb gyengesége? 

Ismét egy trükkös kérdés, ha megpróbál kitérni a pályázó a kérdés elől, 

az rossz színben tünteti fel, hiszen hibái mindenkinek vannak. Ha 
azonban olyan problémára világít rá, mely összeférhetetlen a feladat 
hatékony végzésével, vagy borítékolhatóan negatív színben tünteti fel, 

akkor azzal is öngólt rúg. A legcélszerűbb a gyengeségünket egy korábbi 
példával szemléltetni, mellyel azt tudjuk sugallni, hogy felismertük a 

problémát, kijavítottuk, és kontrollálni fogjuk a jövőben a hasonló 
helyzeteket. 

4; Miért hagyta ott a legutóbbi állását? 

Akik még állásban vannak és úgy próbálnak váltani óriási előnnyel 

indulnak ennél a kérdésnél, ám ha ilyen módon nem tudjuk megúszni, 
akkor kénytelenek vagyunk az igazságot mondani. Persze még akkor is, 
ha az utolsó munkahelyen rosszul értek véget a dolgok, bánjunk 

óvatosan az erősen negatív megnyilvánulásokkal. Ha elkezdjük szidni 
előző főnökünket, cégünket, az nem biztos, hogy jó képet fest rólunk. 

Könnyen gondolhatja azt egy HR-es, hogy az ő cégükről is rossz 
dolgokat fog terjeszteni, ha egyszer távozik. A diplomatikus viselkedés 
mellett itt is célszerű a történteket úgy bemutatni, hogy az a 

személyiségünk fejlődését jelezze. 
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5; Milyen fizetési igénye van? 

Mind közül talán a legkeményebb kérdés. Nagyon könnyen elronthatjuk 
az addig felépített képet, ha kiderül, hogy a valóságtól elrugaszkodott 

igényeink vannak. Míg a túl alacsony fizetés, még akkor is ha az állás 
elnyerését segíti, devalválja a saját piaci értékünk. Ha pedig "Olcsó 
Jánosként" skatulyáznak be minket, a későbbiekben sokkal nehezebb 

lesz fizetésemelést kicsikarni. A legjobb, ha utána nézünk, hogy hasonló 
munkakörben, és közel azonos tapasztalattal milyen iparági jövedelmek 

vannak. Még jobb, ha az adott cégnél jellemző juttatásokról tudunk 
információkat szerezni, hiszen akkor még könnyebb egy, a munkaadó 
számára is elfogadható igénnyel pályázni. 

6, Van valamilyen kérdésed? 

– erre a felvetésre érdemes előre egy vagy két kérdést kitalálni, hogy 
megmutassuk az interjúztatónak, milyen érdeklődők vagyunk. Például 
megkérdezhetjük, hogy szerinte mi a legnagyobb kihívás a meghirdetett 

állásban. Vagy szerinte hogyan, mivel tölti el ideálisan egy munkahetét a 
megpályázott munkakör betöltője. Vagy szerinte mi az, ami a 

legnagyobb kihívást jelenti a munkában. Ne felejtsük, hogy sokkal 
könnyebb kitalálni kérdéseket, ha a hozzánk passzoló munkakört 
választjuk! 

A várható, leggyakrabban előforduló interjúkérdések: 

- Mit jelent a siker az Ön számára? 
- Melyek a hosszú távú tervei? 

- Melyek az Ön gyengeségei? 
- Mi motiválja Önt? 

- Mesélje el a legsikeresebb szakmai élményét! 
- Miért szeretne állást változtatni? 
- Hogyan képzeli el az ideális munkakört? 

- Hogyan szokta levezetni a feszültséget? 
- Meséljen el egy konkrét stresszhelyzetet! 

- Mi bosszantja fel Önt leginkább? 
- Mit szeretne elérni az életében? 
- Melyek a munkával kapcsolatos közvetlen céljai? 

- Mi az, ami Önt elkeseríti, dühíti? 
- Mit ért jól működő ügyfélkapcsolaton? 

- Mesélje el a legkreatívabb döntését! 
- Miért számít Ön jó csapatmunkásnak? 
- Milyen szerepet vállal egy csapatban? 

- Mennyi időre tervez előre? 
- Mit vár el a munkatársaitól? 

- Hogyan képzeli el az ideális vezetőt? 
- Mit vár el egy vezetőtől? 
- Hogyan képzeli el későbbi pályafutását? 

- Mit gondol, milyen az Ön munkastílusa? 
- Ha egy állathoz kellene hasonlítani magát, melyik lenne az? 

- Mit tekint eddigi legnagyobb sikerének? 
- Miért kellene kiválasztanom erre a pozícióra? 
- Adja el nekem ezt a tollat! 

- Beszéljen magáról öt percet! Stb.. 
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HALADÓ SZINT 

Viselkedés alapú interjú 

Az úgynevezett viselkedés alapú interjútechnika – BEI: Behavioral 
Event Interview –, amely a kérdezőtől és a válaszadótól egyaránt a 

klasszikus esetektől eltérő felkészülést igényel, ma már talán a 
legelterjedtebb kiválasztási módszer. A viselkedés alapú kérdések 

hátterében az a feltevés húzódik meg, hogy a múltbéli magatartás 
meghatározza a jövőbeli cselekedeteket. Azaz, ha valaki egy adott 
problémát egyszer már képes volt helyesen kezelni és megoldani, akkor 

joggal vélelmezhető, hogy azzal a jövőben is megbirkózik. Ennek 
szellemében tehát egy konkrét példán keresztül megismerhetjük az illető 

döntési stratégiáját: általában hogyan lát hozzá valamely feladat 
megoldásához, miként mérlegel – mérlegel-e egyáltalán –, és miképpen 
reagál a hasonló helyzetekre.  

Amikor a kérdező ezt a technikát használja, akkor az interjúalanyát arra 
igyekszik rábírni, hogy részletesen meséljen el egy vagy több olyan 

történetet, amely – legalábbis a kérdező szándéka szerint – a munkaköri 
követelményekhez kapcsolódó képességekre világít rá.  
Gyakorlatilag minden, konkrét múltbéli eseményekkel kapcsolatos kérdés 

ide tartozik.  

 

Variációk egy kérdésre  
Gondoljanak bele, hogy a most következő kérdések megválaszolásánál 

melyek esetében a legkönnyebb az elvárásoknak tudatosan megfelelni, és 
ily módon befolyásolni a rólunk kialakítandó véleményt: 

1. Általában hogyan szokta kezelni az indulatos, kiabáló ügyfeleket?  
2. Hogyan kezelné az indulatos, kiabáló ügyfelet?  
3. Meséljen el egy olyan helyzetet részletesen, amikor nehéz ügyfelet 

kellett kezelnie! Mi történt pontosan? Mit tett? Mi lett az eredmény? 
Mindenki elégedetten távozott? Mit tanult ebből a helyzetből?  

Az első és a második kérdésre ugye, nagyon könnyű a „jól” szócskával 
válaszolni. Hiszen a kiabáló ügyfelekkel higgadtan szoktunk beszélni, 
ahogy a jövőben is nyilván ezt tennénk. A harmadik kérdésre azonban 

már sokkal nehezebb a válasz. Mert ilyenkor már nem elég azt 
mondanunk, hogy „a kedves ügyféllel az adott helyzetben is nyugodtan, 

kiegyensúlyozottan beszéltünk”, aki erre „azonnal jobb belátásra tért”. A 
minket kérdező ugyanis minden apró mozzanatra kíváncsi. Mit is mondott 
pontosan az ügyfél? És arra mi volt a válasz? Magyarán: milyen stratégiát 

alkalmazott az ügyfél irányába a válaszadó? S mi volt az eredmény? Nos, 
az effajta kérdések már nehezebben megválaszolhatóak, ha nincs 

valóságalapjuk...   
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Miért érdemes felkészülni?  
Az interjú egyébként a klasszikus módon kezdődik: a kiválasztási 

szakember arra kéri, meséljen magáról. Erre jó előre fel lehet készülni, 
sőt a nagyszerű monológot oly sokszor gyakorolni, hogy azt 
készségszinten adja elő. „Miért szeretne nálunk dolgozni?” – érkezik a 

következő kérdés. Az csak természetes, hogy erre szintén briliáns a 
válasza, hiszen mi másért is tanulmányozta annyiszor a cég weboldalát, 

meg érdeklődött az ismerőseinél… Eddig kettőből két találatod van.  
Majd a következőt hallja: „Mondjon egy konkrét példát arra, amikor az 
egyetemen olyasvalakivel kellett együttműködnie, akit ki nem állhatott!” 

Mire te: „Ilyesmi nem volt, hiszen én mindenkivel jól kijövök, alapvetően 
szeretem az embereket.” Ez rossz válasz. Eszébe ne jusson még csak 

hasonlót sem mondani. A kérdezők célja ugyanis az, hogy megismerjék, 
miként viselkedik az Ön számára kevésbé szimpatikus emberek 
társaságában. 

Úgy tűnik, nem is nagyon hiszik el, amit mond, mire Ön lázasan matatni 
kezd az emlékeiben, és titkon reméli, hogy a kérdező nem veszi észre az 

arcára kiülő zavart. Felkészülten érkezett, ám mégis csupán a hipotetikus 
kérdésekre akadtak frappáns válaszai, a konkrét múltbéli eseményeket 
azonban már nem vette számításba.  

Isten hozta a viselkedés alapú interjún!  
Az interjúhelyzet okozta stressz nem mindig gyakorol jótékony hatást a 

memóriánkra. Előfordulhat, hogy hirtelen támadt zavarunkban 
semmilyen, vagy csak az egyik legszerencsétlenebb történet jut az 
eszünkbe, az, amelyiknek kis híján katasztrofális vége lett… Ha viszont 

egyszer már belekezdtünk, akkor meglehetősen küzdelmes lesz az 
eseményeket más vágányra terelni.  

Hogyan lehet felkészülni?  

Az interjút megelőzően alaposan gondolja át a közelmúltat – legalább a 
legutóbbi egy esztendőt –, és keresse meg benne azokat az eseményeket, 

amelyek kidomboríthatják az erősségeit. Ezek az emlékek lehetnek iskolai 
szituációk, de még jobb, ha volt már gyakorlaton, vagy egyéb munkahelyi 
tapasztalata is akad.  

Elemezze a megpályázott pozíciót abból a szempontból, hogy a sikerhez 
milyen képességek, készségek szükségesek. Ebben a hirdetés szövege, a 

vállalati kultúra ismerete, a más cégeknél, de hasonló munkakörben 
dolgozó ismerősök tanácsai hathatós segítséget nyújthatnak. Válassza ki 
a történetekből azokat, amelyek a kívánatos képességeket bizonyíthatják.  

Hasznára lehet a következő ellenőrző lista:  
- minden olyan helyzetnek, így az iskolai csoportos feladatoknak, 

szemináriumoknak, a prezentációk történéseinek a végiggondolása, 
amelyekben másokkal együttműködött;  
- ha már van munkahelyi tapasztalata, vizsgálja meg az ott lezajlott 

legfontosabb eseményeket: miként illeszkedett be a csapatba, hogyan jött 
ki a munkatársaival, mik voltak a legnagyobb nehézségek, mit érzett jól 

sikerültnek;  
- elevenítsen fel magában minden olyan helyzetet, amelyekben önként, a 
saját kezdeményezésére vett részt: szervezési feladatokat, diákszervezeti 

tagságot és annak eseményeit;  
- idézze fel magában a vizsgákat, versenyeket, a különös 

megmérettetéseket;  
- emlékezzen a legfontosabb döntési helyzetekre;  
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- melyek voltak azok a helyzetek, amikor valamit elhatározott, és az 
akadályok ellenére is sikerült elérnie a kitűzött célt.  

Egy-egy eset akár több pozitív tulajdonságára is rávilágít. Emlékeiben 
kutatva keresse meg a történet részleteit, és készítsen róluk rövid 
jegyzetet a továbbiakban felvázolt probléma–akció–eredmény struktúra 

szerint.  

 

Válasszon és válaszoljon helyesen!  
Térjünk most vissza az ügyféllel kapcsolatos témára, amelyen keresztül 

bemutatjuk, hogy a viselkedés alapú kérdésekre miként lehet kielégítően 
válaszolni. Tehát: „Meséljen el egy olyan konkrét esetet, amikor indulatos 

ügyfelet kellett kezelnie!” Az erre adott választ három fő részre 
bonthatjuk:  
1. a problémahelyzet leírása;  

2. az akció, azaz pontosan mit tettünk;  
3. az eredmény – ami jó esetben sikert jelent.  

 

Probléma: Volt egy olyan ügyfelem, aki a vállalattal kapcsolatos rossz 
tapasztalata miatt hallani sem akart a szolgáltatásainkról. Kifejezetten 
dühös volt, és emelt hangon beszélt.  

 

Akció: Megkértem az illetőt, mesélje el, hogy pontosan mi történt. 
Meghallgattam a történetét, és megnyugtattam: teljes mértékben 
megértem a panaszát. Majd elmondtam, hogy miként kezelném én az 
övéhez hasonló szituációt, és most mégis miben tudok jobb szolgáltatást 

nyújtani. Eközben megemlítettem neki néhány olyan adatot, ami szemmel 
láthatóan elgondolkodtatta.  

 

Eredmény: Az illető nemcsak hogy megrendelte a szolgáltatásainkat, 
hanem meg is köszönte a vele való törődésemet. Sőt, azóta ő lett az 
egyik legjobb ügyfelünk.  

 

Ezután a kiválasztási szakember további kérdéseket is feltehet, amelyek 
általában arra vonatkoznak, hogy az interjúalanynak milyen érzései 
voltak, az esetből milyen tanulságokat vont le, de akár az egyes 

részletekre is kitérhet.  
Törekedjünk arra, hogy valamely közelmúltból származó történetet 
válasszunk, amely megnyugtatóan, sikeresen zárult. Lélektani 

szempontból egy kevésbé pozitív kimenetelű eset is megfelelő lehet, ám 
az feltétlenül derüljön ki, hogy az esetből milyen tanulságokat vontunk le. 

Ez ugyanis azt hivatott megmutatni, hogy a hibáinkat, valamint a 
korlátainkat ismerjük, és képesek vagyunk a fejlődésre.  
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Ha nem tesznek fel viselkedés alapú kérdéseket  
Ezt a technikáját természetesen nem minden kiválasztási szakember 

alkalmazza, ezért továbbra is találkozhatnak a klasszikus-hipotetikus 
kérdésekkel, a szituációs játékokkal, valamint a „stresszinterjúval”. Mégis 
hasznát vehetik annak, ha az interjú előtt viselkedés alapon is 

felkészülnek.  
Tegyük fel, hogy a kérdező – klasszikus módon – az erősségeire kíváncsi. 

Eldöntheti, hogy erre egyszerűen csak felsorolja a pozitívnak tartott 
tulajdonságait, vagy tényleg meggyőzi a kérdezőt arról, hogy a szóban 
forgó tulajdonságokkal valóban maradéktalanul rendelkezik.  

Nézzünk erre egy példát! „Kérem, sorolja fel azon tulajdonságait, 
amelyeket erősségeinek tart!” Válasz: „Jó a problémamegoldó 

képességem, jól kommunikálok, bírom a terhelést, és precíz vagyok.” No, 
ez így nem hangzik valami meggyőzően. Ha azonban – a tanult módon – 
a válaszát egy-egy példával is kiegészíti, akkor máris egyfajta 

bizonyítékot szolgáltathat arra, hogy nem blöfföl. Tehát: „Jó a 
problémamegoldó képességem. Például, amikor az egyetemen arra 

kerestünk megoldást, hogy…, akkor én a következőket tettem…” Ha 
mindezeket meggyőzően adja elő, a kérdező előtt nem lesz kétséges, 

hogy az új munkahelyén a hasonló helyzeteket szintén alkotó módon 
közelíti majd meg.  

 


